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KRONIKÁ KA SE P EDSTAVUJE 

 
Dnem 1. 1. 2011 jsem byla jmenována kroniká kou naší obce Újezda nad  
Lesy, p esn ji nyní M stské ásti Praha 21 - Újezda nad Lesy. P vodní 
kronika obce má t i díly. První díl za íná rokem 1921, kdy se Újezd stal 
samostatnou obcí a poslední zápis v t etím díle kon í bohužel rokem 
1972. Protože období let 1972 až 2010 nebylo v bec zpracováno, 
pokusím se nejd ležit jší události ze života obce, této asové mezery, 
postupn  dohledat a doplnit v kronice. 
 
Úvodem dovolte, abych se stru n  p edstavila. Jmenuji se Marie 
Tomaidesová, roz. Kopá ková. Narodila jsem se 22. 6. 1944 v Praze a od 
svého narození žiji v Újezd  nad Lesy, takže celým svým životem jsem 
s naší obcí spjata a mám k ní velmi v elý vztah. Moji rodi e postavili v roce 
1940 na Blatov  rodinný domek, ve kterém s manželem stále bydlíme. 
Vdávala jsem se v roce 1963 a spole n  jsme s manželem Antonínem 
Tomaidesem vychovali dva syny. Martin se narodil v roce 1968 a Petr 
v roce 1972. Máme také dv  vnou ata, Adélku a Kubíka. Já jsem po 
vystudování St ední pr myslové školy dopravní, pracovala jako výprav í 
v r zných stanicích, a v Po í anech jsem se seznámila se svým pozd jším 
manželem, který tam pracoval ve stejné profesi. Po mate ské dovolené 
jsem nastoupila v roce 1976 do Místní lidové knihovny. Dálkov  jsem 
vystudovala St ední knihovnickou školu v Praze a jako vedoucí knihovny 
jsem zde nep etržit  pracovala až do roku 2009, ve kterém se mn  také 
poda ilo dokon it plnou digitalizaci knihovních služeb. Mezitím jsem také 
v letech 1976 až 1997 pracovala jako vedoucí Místní osv tové besedy. 
Spole n  s manželem jsme napsali knihu "St ípky z újezdské historie", 
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kterou naše M stská ást vydala v roce 2009, u p íležitosti 700. výro í 
první písemné zmínky o naší obci z 29. ervence 1309. 
 

MÍSTOPISNÉ ÚDAJE A STATISTIKA 
 
 
Poloha obce: 50° 04´ 36´´ severní ší ky a 14° 39´ 32 ´´ východní délky. 
 
 
Nadmo ská výška: 245 m (západ-Blatov) 282 m (východ-úvalský kopec). 
 
 
Rozloha: Celková rozloha 1014 ha, les 516 ha, orná p da 174 ha, 
zahrady 152 ha, zastav ná plocha 50,6 ha, ve ejná prostranství 
a komunikace 121, 4 ha. 
 
P da: V tšinou hlinito-jílovitá, t žší, studená a kyselá o mocnosti 40-70 
cm. V severní ásti Blatova pís ito-jílovitá, hn dozem t ídy 3-8. Pole byla 
meliorována od roku 1933 spodní drenáží, využívající jílovitý podklad. 
Další meliorace byla provedena na blatovských polích v šedesátých 
letech. 
 
Podnebí: Mírné, s p evahou západních a severozápadních v tr . Podle 
údaj  eského hydrometeorologického ústavu, iní u nás pr m rná ro ní 
teplota 8°, ervnová 18, 8° a ervencová 20, 6°. Ro ní pr m r srážek 
v letech 1948-1960 inil 560 mm, v letech 1961-1990, to bylo 546 mm. 
 
Statistické údaje:  
 
Po et obyvatel k 1. 1. 2011: 10075 
S atky: 47, Rozvody: 31, Narozeno: 132, Zem elo: 59 
P ist hovalí: 529, Vyst hovalí: 343, Celkový p ír stek za rok: 259 
Po et obyvatel k 31. 12. 2011: 10 334 
 
Po et popisných ísel k 1. 1. 2011: 2568 
V roce 2011 bylo postaveno 29 rodinných dom  
Po et popisných ísel k 31. 12. 2011 : 2597 
 
 
Porovnání údaj  ze s ítání lidu z roku 2001 a 2011 
 
2001:   7116 obyvatel 
2011: 10 215 obyvatel, p ír stek za desetileté období: 3099 obyvatel 
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PO ASÍ 

 
Po así bylo v letošním roce velmi prom nlivé. Ješt  v p li ledna ležela 
20 cm sn hová pokrývka ze záv ru lo ské (2010) tuhé sn hové zimy. 
Naopak b ezen již byl velmi teplý, místy i slune ný a d lal tak radost 
zahrádká m. V teplém trendu pokra oval i duben, ale byl velmi suchý. 
Naopak za átek kv tna byl velmi studený, Dne 3. kv tna byl dokonce 
mráz ( od - 1,7 do - 5 °C, p ízemní), který poškodil i ást již rozkvetlých 
strom . erven i ervenec byly nadpr m rn  deštivé, s minimem 
slune ního svitu a teprve první polovina srpna se mohla pochlubit opravdu 
letními teplotami od 25 do 28 °C. Listopad byl mimo ádn  suchý, jen 
1,4 mm srážek. Celý prosinec pak p ipomínal spíše jaro, protože teploty 
se šplhaly až k + 7 - +11 °C a znovu rozkvetl na p íklad zlatý déš . Sníh se 
neobjevil ani o vánocích. 
 

ZE ŽIVOTA OBCE 
 
Sou asné zastupitelstvo obce bylo zvoleno ve volbách, konaných 
15. a 16. íjna lo ského roku (2010). Volilo se celkem 17 poslanc , len  
zastupitelstva. Volební ú ast byla malá, k volbám p išlo 3669 obyvatel, jen 
49,44% z celkového po tu oprávn ných voli . Nesv d í to zrovna 
o velkém zájmu ob an  o d ní a kvalitu života v obci. Nejvíce hlas  
získala ODS (31,31% a 6 mandát ), TOP 09 (14,77%, 3 mandáty), 
Otev ený Újezd (17,20=, 3 mandáty), SSD (12,71%, 2 mandáty), V ci 
ve ejné (8,83%, 1 mandát), Volba pro Újezd (9,42%, 1 mandát) a KS M 
(5,84%, 1 mandát). P estože ODS získala nejvíce mandát , dostala se po 
mnoha letech do opozice, emuž p edcházely dlouhé diskuze ostatních 
stran, vedoucí nakonec k jejich vládnoucí koalici. Starostou byl zvolen 
pan Pavel Roušar za stranu Otev ený Újezd, který tak vyst ídal paní 
starostku Andreu Vlásenkovou (ODS). Místostarosty se stali pan Jan 
Slezák ( SSD) a pan Stanislav Kyzlink (TOP 09). Tito t i poslanci jsou 
zárove  radními a dalšími leny rady byli zvoleni paní Karla Jakob 

echová, za TOP 09 a pan Tomáš Vlach za Otev ený Újezd. Další 
lenové zastupitelstva: Petr Duchek, ing. Vladislav Mare ek, MUDr. 

Barbora Diepoltová, ing. Michael Hartman, Andrea Vlásenková, RSDr. 
Pavel Janda, Vladimíra Ju enová, MUDr. Zuzana Dastychová, RNDr. Ji í 
Sika , ing. Ji í Šponer, Mgr. V ra M š ánková a Prof. RNDr. Petr Vo ka, 
CSc. Tajemníkem ú adu je pan Vladimír Saitz a ú ad má 65 zam stnanc .  
Bohužel evnivost mezi vládnoucími stranami a opozicí, která je stále 
b žná v celostátní politice, objevila se p i vým n  funkcí i u nás v obci. 
Tém  po celý rok od zvolení nového zastupitelstva se projevuje 
nep átelství mezi stranami nového vedení, dokonce V ci ve ejné 
vystoupily z koalice a jejich radní Petr Duchek odešel z rady a za al 
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vydávat vlastní asopis, jako Anti Újezdský zpravodaj, ve kterém podle 
mého názoru nekonstruktivn  kritizuje vše, co sou asné vedení obce d lá. 
Vzájemné oso ování a nevraživost mezi stranami, došly tak daleko, že 
ODS se pokusila dvakrát odvolat starostu p. Roušara pro údajnou 
nekompetenci, nicmén  odvolání se neuskute nilo. Za této situace si 
nelze nepostesknout nad tím, pro  v n kterých obcích pracují poslanci bez 
ohledu na stranickou p íslušnost spole n  ve prosp ch a blaho obce, 
nezdržují se spory a vzájemným oso ováním a pro  u nás to nejde. Je to 
p edevším o cht ní n co d lat, i vzájemné komunikaci. 
Nov  byly vedením ú adu rekonstruovány léta fungující komise, nyní 
s novými názvy a asto i s novou náplní innosti. Jsou to: Komise 
dopravní, komise likvida ní, komise pro nájem "polyfunk ního domu", 
komise pro sociální a ob anské záležitosti, komise pro školu a seniory, 
komise pro spolupráci a kulturu, komise škodní, komise udržitelného 
rozvoje, komise životního prost edí, Otev ený Újezd, redak ní rada 
webových stránek ÚM  a Zpravodaje. Došlo i k n kolika personálním 
zm nám a zm nila se i podoba webových stránek. Bohužel orientace na 
t chto stránkách je podle mín ní ob an  zbyte n  složitá a neintuivní, což 
mohu sama potvrdit. Ú ad m stské ásti Praha 21 je pro ve ejnost otev en 
v pond lí a ve st edu v dob  od 8.00 do 17.30 hodin a v pátek od 8.00 do 
12. 00 hodin. Pro katastrální území B chovice, Klánovice, Kolod je 
a Újezd nad Lesy zajiš uje výkon státní správy, Živnostenský odbor, 
Stavební odbor, Odbor sociálních v cí, Finan ní odbor, Odbor životního 
prost edí a dopravy, Odbor ob ansko-správní, Odbor majetku a investic.  
Místní zastupitelstvo se schází pravideln  1x za dva m síce a jeho 
jednání jsou ve ejná. Rozpo et pro rok 2011 byl sestaven a schválen ve 
výši 62 700,00 tisíc K  výdaj  i p íjm , jako vyrovnaný. Investi ní výstavbu 
v tšího rozsahu, zajiš uje v obci Odbor majetku a investic (OMI), 
z p id lených ú elových dotací Magistrátu hlavního m sta Prahy (MHMP) 
a drobn jší akce ze svého rozpo tu. V listopadu 2011 za ala "P ístavba 
budovy ÚM ", na kterou jsme letos obdrželi dotaci 9.421 tis. K . a v rámci 
této akce prob hla také sanace sklepa ÚM . D vodem bylo zatékání do 
podsklepené ásti objektu, vzlínání do obvodových st n a vznik plísní 
i v kancelá ích prvního podlaží. P ístavbu bude využívat jako služebnu 
Policie R a uvolní tak dosud používané prostory v Lišické ulici, které se 
použijí pro plánovanou rekonstrukci na dv  t ídy mate ské školy. P ístavba 
by m la být dokon ena v polovin  roku 2012. Další akcí z ú elové dotace 
MHMP ve výši 8.000 tis. K  byla "Rekonstrukce st ech objekt  
Masarykovy školy ZŠ-Polesná 1690". U n kterých objekt  došlo 
i k zateplení a položení nové fóliové krytiny. Práce I. etapy prob hly 
v dob  od 20. 7. do 3. 10. 2011 a bylo vynaloženo celkem 4.892.305,-K . 
Zbytek prací z stává pro rok 2012. Z vlastních prost edk  M  Praha 21 
prob hla v ervnu 2011 "Vým na oken v budov  Policie R - Lišická 
1502" ( 419.130,- K ) a "Rekonstrukce ásti chodníku k nádraží" v délce 
267 metr  a ásti chodníku v Pilovské ulici, v etn  stanovišt  na t íd ný 
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odpad ( 558.863,- K ). V oblasti Blatova byly vybudovány provizorní 
zastávky pro nov  zavedenou midibusovou linkou . 260. Byly provedeny 
i nejzávažn jší opravy místních komunikací (výtluky). V rámci údržby byl 
proveden jarní a podzimní úklid vozovek s trvalým povrchem, išt ní 
vpustí, škarp a ástí rozvod  kanalizace v ulicích. Z odvod  za provoz 
hracích automat  v újezdských restauracích, byly odstran ny nevyhovující 
a instalovány nové hrací prvky v d tském par íku u blatovského rybníka.  
Samostatnou kapitolou v život  obce je kanalizace. V Újezd  není stále 
p ipojeno na kanalizaci ješt  15,5 % domácností. Za átkem letošního roku 
byla dokon ena ást splaškové kanalizace na Blatov  v ulici "nižší" 
Starokolínské (podél blatovského parku) a v ulici Nad jovské a Nespecké. 
V Nad jovské ulici byl po kolaudaci upraven nový pevný povrch 
komunikace. Protože p ervávaly problémy v podob  chyb jící deš ové 
kanalizace a neodvád né povrchové vody ohrožovaly erpací stanici 
splaškové kanalizace, byla na podzim letošního roku zahájena výstavba 
deš ové kanalizace v ulici "nižší" Starokolínská. Po jejím dokon ení by 
m ly být vozovky upraveny na pevný povrch. Nejd ležit jší akcí roku bylo 
zahájení výstavby kanalizace na hlavní silnici v ásti Novosib inská, 
která byla zahájena 12. 7. 2011. Stavba, na kterou ob ané ekají již t icet 
let a pro finan ní náro nost byla stále odkládána, má rozpo et 180 milion  
a byla p vodn  plánována na 2 roky. Dnes je již jisté, že p vodní 
harmonogram nebude dodržen a další etapy budou plánovány podle 
možností finan ního pokrytí OMI MHMP, který je investorem. Dnes je tedy 
již jisté, že výstavba potrvá n kolik let a bude d ležité donutit investora 
MHMP, aby navrhl realistický plán výstavby, který dodrží. Tím spíše, že 
stavba znamená i náro né omezení dopravy i zatížení sousedních obcí 
jejím odklonem. 
 

Momenty ze života obce 2011 
 
- leden, zm na v ízení Zpravodaje, místo dosavadní šéfredaktorky paní 
K. Mandausové, je jmenována šéfredaktorka paní Karla Jakob- echová 
- kroniká kou obce je jmenována paní Marie Tomaidesová 
- únor, ruší se dosavadní komise ÚM  a jsou z ízeny nové 
- b ezen, z 25. na 26. b ezna prob hlo s ítání lidu, dom  a byt  
- duben, spolk m a organizacím byly p id leny granty na innost, ve výši 
300 tisíc K  
- Rada M  schvaluje dne 12. 4. 2011 "Strategický plán udržitelného 
rozvoje v M  Praha 21", rozvoj který uspokojí sou asnou generaci 
a neohrozí tu budoucí. Koordinátorkou projektu je paní Iva Hájková  
- kv ten, náklad Zpravodaje zvýšen z 1600 na 3700 výtisk  a je zdarma 
(d íve 3 K ) 
- zahájeny pravidelné besedy " aj o páté" (1x za 14 dní), ob ané 
s vedením obce 
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- ervenec (12. 7. 2011), zahájení výstavby kanalizace na hlavní 
(Novosib inská)  
- zahájena stavba "P ístavba budovy ÚM  Praha 21" 
- zá í, zahájení besed "Kulaté stoly", 1x m sí n , eší se otázky obce 
- íjen, zahájení výstavby deš ové kanalizace na Blatov , "nižší" 
Starokolínská 
- listopad, vybrána firma na provoz restaurace v polyfunk ním dom  od 
ledna 2012 
- prosinec, je zavedena nová minibusová linka . 260 do oblasti 
Blatova se spojením p es st ed obce k železni ní stanici Praha - Klánovice 
(30 min. interval) 
 
 

KULTURNÍ  ŽIVOT 
 
P estože jsme sou ástí Prahy a v tšina pražských kulturních 
i spole enských akcí je pro naše ob any snadno dostupná, dá se íci, že 
kulturní i spole enský život v obci je i za této situace velmi bohatý. Stejn  
tak, jako v minulosti zde existuje ada nadšenc , kte í v rámci svých 
možností udržují životaschopnými množství spolk , sdružení i organizací, 
ve kterých ob ané realizují své kulturní, sportovní a jiné aktivity. Ú ad naší 
M  vyhlašuje každoro n  grantový program, kdy na základ  p edložených 
projekt  innosti, p id luje t mto spolk m finan ní p ísp vky na jejich 
práci. V letošním roce tak bylo rozd leno 300 tisíc korun, mezi šestnáct 
subjekt . Sv j podíl na kulturním život  obce má i ÚM , který organizuje, 
nebo po ádá n které akce celoobecního charakteru. Garantem t chto akcí 
je kulturní referent ÚM  pan Zden k Vo íšek, který se také stará o rozvrh 
obsazení v polyfunk ním dom  i o p edstavení konaná v divadelním sále 
školy. P estože jsou na vystoupení zváni kvalitní interpreti a programy jsou 
vybírány s ohledem na všechny v kové skupiny, je až na výjimky ú ast 
ob an  malá, p estože je cena vstupenek dotována. 
 

Akce po ádané Ú adem m stské ásti Újezd nad Lesy (ÚM ) 
 
20. 1. Koncert skupiny KTO (Kamarádi táborových oh ), sál 
Polyfunk ního domu 
17. 2. Vystoupení V ry Martinové, spole enský sál Masarykovy ZŠ 
17. 3. Koncert skupiny Blue Effect, sál Polyfunk ního domu 
31. 3. "Pasování" prv á k  na tená e, Místní knihovna s Masarykovou 
ZŠ 
16. 4. Druhý country bál, hraje skupina "Semená i", sál Polyfunk ního 
domu 
30. 4. " arod jnice",  ÚM  spolu "Maminy z újezdské roviny" a Fotbalový 
klub   
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7. 5. Den matek, kulturní a hudební program s vystoupením d tí, jídelna 
ZŠ 
7. 5. Oslava Dne osvobození, park p ed ZŠ, položení v nc , projev    
15. 5. B h o pohár starosty, aneb B h za újezdskou sovou. Již 6. ro ník 
lesního b hu, po ádaného se Školským sportovním klubem(ŠSK), 300 
závodník  a závodnic 
16. 6. Koncert Vladimíra Mišíka, spole enský sál ZŠ 
17. 9. 4. újezdské posvícení ( vystoupení kapel, akce pro d ti), sportovišt  

entická 
13. 10. Koncert Michal Prokop a Luboš Andršt, sál  Masarykovy ZŠ 
22. 10. Oslava "28. íjna", park u pomníku TGM, položení v nc , 
spole enský sál Masarykovy školy, ud lení estných titul  "Ob an roku 
2010" Marii a Antonínu Tomaidesovým za knihu "St ípky z újezdské 
historie" a " estný ob an Újezda nad Lesy paní PhDr. Jaroslav  
Jiráskové, za dlouholetou innost ve prosp ch obce 
15. 11. Divadelní p edstavení " O Honzovi a princezn ", spole enský sál 
ZŠ 
27. 11. Zvonkový pr vod, spole n  se ZŠ a ímsko katolickou farností 
Kolod je 
  3. 12. Váno ní posezení pro seniory, jídelna Masarykovy ZŠ 
  9. 12. "Abba revival", váno ní koncert, sál  ZŠ 
 

Muzeum 
 
Újezdské muzeum sídlí v prostorách Polyfunk ního domu. innost muzea 
ídí muzejní rada, v jejímž ele je pan PhDr. Miloš Schmidt. Kustodem 

muzea je pan Rudolf Vambera. Krom  stálé expozice o historii obce, 
po ádá muzeum i tématické výstavy a další akce. 
 
15. 1. Výstava k 20. výro í založení ZO Svazu postižených civiliza ními 
chorobami 
12. 3. Vernisáž výstavy "Újezd a hudba" 
30. 4. 50. let "Újezdského zpravodaje" v život  ob an  Újezda nad lesy 
2. 6. Um lecká tvorba mládeže (6 - 15 let), sout ž pro d ti, Motto: Nau ná 
stezka klánovickým lesem 
17. 9. Vernisáž výstavy akad. malí ky paní Alžb ty Štulcové 
12. 11. Beseda s paní Dr. Jarolímkovou o jejich knihách a o Praze 
 
V prostorách muzea se uskute ují také jedenkrát m sí n  bohoslužby 

eskobratrské církve evangelické. 
 

Místní knihovna 
 
Újezdská knihovna je zvláštním fenoménem. Nejenže je nejstarším 
kulturním za ízením v obci, ale je také jediným, které udrželo kontinuitu 
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své innosti od svého vzniku v roce 1926, bez p erušení, až do 
sou asnosti. Knihovnicí je paní Jitka Kašparová a jako pomocná síla 
pracuje paní Malíková. V letošním roce m la knihovna 1528 tená , 
z toho 483 d tí do 15 let. Knihovna má 15.859 svazk  a p i 11.923 
návšt vách si tená i vyp j ili 37.680 titul . Knihovna uskute nila 15 akcí 
ve spolupráci s MŠ a Masarykovou ZŠ, spolu s pasováním "prv á k " na 
tená e. Knihovna sídlí v p ízemí polyfunk ního domu a je od roku 2009 

pln  digitalizována.      
 

Tane ní studio Style 
 
Bylo založeno v lednu 2010, jako podnikatelská aktivita a jeho duší je paní 
Helena Wojdylová. Když byly 1. ledna 2010 zahájeny v Polyfunk ním 
dom  tane ní kurzy pro dosp lé, setkaly se s obrovským zájmem, který 
nepolevil ani v letošním roce, p estože se u všech kurz  jedná o placené 
akce. Krom  p ti tane ních kurz  pro dosp lé se letos uskute nil i kurz 
pro mládež, dále dva kurzy orientálního tance, dva kurzy zumby pro dámy, 
roztleskáva ky pro d ti od 4 do 6 let, tane ní p íprava pro závodní 
tancování, hip-hop a fitdance. Studio po ádalo ned lní tane ní aje a 18. 
února i maškarní ples. Tane ní výuku realizuje krom  paní Wojdylové 
i okruh jejích spolupracovník .      
 

Arabeska 
 
Arabeska je baletní školou, kterou v roce 2000 založila, jako podnikatelský 
zám r paní Daniela Poková. Ze za ínajících n kolika dívek, se dnes 
soubor rozrostl na 120 lenek, ve v ku od 4 do 19 let. Nejnadan jší d ti 
se ú astní n kolikrát do roka domácích i zahrani ních sout ží pro mladé 
tane níky a umis ují se na p edních místech. V n meckém Selbu 
p edvedla Arabeska t i tane ní ísla a získala dv  první a jedno druhé 
místo. Velice úsp šná byla i reprezentace na sv tové tane ní sout ži 
Dance World Cup v Pa íži.  
 

SPOLKOVÁ INNOST 
 

eský zahrádká ský svaz 
 

Místní organizace má v sou asné dob  121 len  a i v letošním roce 
p ipravila pro leny i ne leny spoustu akcí. P edsedkyní je paní Blanka 
Exnerová. 
 
7. 3. tradi ní setkání u pomníku T.G.M., p i p íležitosti výro í jeho 
narozenin 
30. 4. jarní zájezd do Norimberka, spole n  se Sdružením d chodc  
21. 5. výlet do eského Krumlova, s návšt vou hv zdárny na Kleti 
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22. 5. p ednáška na téma: „Lé ivá moc hub“, spojená s demonstrací 
sou asn  rostoucích hub 
25. 6. celodenní výlet do Polska 
20. 8. návšt va Flory Olomouc 
24. 9. návšt va „Zahrady ech“ v Litom icích 
6. – 9. 10. výstava ovoce a zeleniny z výp stk  len  
15.10. autobusový výlet „ eská podzimní barevná krajina“ 
21. – 23. 10. prodejní adventní výstava 
3. 12. p edváno ní zájezd do Rakouska 
 

Svaz postižených civiliza ními chorobami 
 
Tato organizace pat í mezi nejaktivn jší v obci. Po ádá výlety, vycházky, 
návšt vu divadel, cvi ení, rekondi ní pobyty, plavání, p ednášky a další 
aktivity. Je to pozoruhodné i proto, že p evážná v tšina len  je již 
v d chodovém v ku a vedení svazu ob tav  zajiš uje všechny akce. Svaz 
má v sou asné dob  284 len  a p edsedkyní je paní Dr. Zdena Ladová. 
 
6. 1. p ednáška „ Mistr kuchyn  a spole enské chování“ 
13. 1. vycházka, perníkový betlém v kostele sv. Mat je v Praze a sídlišt  
BABA 
15. 1. zahájena dvoum sí ní výstava k dvacetiletému trvání místní 
organizace. V pr b hu výstavy prob hly akce: jak se lenové baví, cvi ení 
pam ti a o výživ  
17. 2. vycházka, Karlín a M stské muzeum na Florenci 
17. 3. návšt va Národní technické knihovny v Praze 
14. 4. p ednáška o Praze, historický a správní vývoj 
21. 4. vycházka, Bílá hora a letohrádek Hv zda 
12. 5. cvi ení pam ti 
17. 5. rekondi ní výlet, Ond ejov, Hrusice a Šti ín 
16. 6. trénování pam ti 
23. 6. vycházka klánovickým lesem 
13. 7. Nordick Walking pro zdravotn  postižené a seniory 
31. 8. Nordick Walking pro zdravotn  postižené a seniory 
14. 9. zahájení rekondi ního cvi ení s prvky jógy, pro kardiaky, zdravotn  
postižené a seniory, které bude trvat až do ervna 2012 
15. 9. p ednáška na téma: „ pouze postižený, který má v li k aktivní 
innosti, m že n co dokázat“ 

16. 9. zahájení plavání a cvi ení, které trvalo až do 9. 12. 
22. 9. návšt va botanické zahrady v Troji 
21.10.výlet do Kou imi a Sázavy 
15. 11. vycházka, Pravoslavný h bitov a estné poh ebišt  v Praze-
Žižkov  
15. 12. vycházka, „Váno ní Prahou“ 
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V letních m sících se uskute nil rekondi ní pobyt v Chorvatsku 
a ozdravný pobyt v Krkonoších. lenové také navštívili v pr b hu roku 
dev t divadelních a baletních p edstavení v pražských divadlech.  
 

eský svaz chovatel  
 
Je nejmladším újezdským spolkem, protože základní organizace vznikla 
3. 9. 2010, s cílem probudit v mladé generaci zájem o chovatelství 
a p írodu. P edsedkyní je paní Marcela Lamešová a v letošním roce ídila 
28 len . leny mohou být i mladí chovatelé, již od p ti let do osmnácti let 
a dosp lí. Dne 3. zá í 2011 se konal na multifunk ním školním  h išti, 
"I. Pražský chovatelský den v Újezd  nad Lesy", kterého se zú astnilo asi 
300 návšt vník . Mladí chovatelé p inesli své oblíbence, kte í byli 
hodnoceni odbornou porotou a vít zové v jednotlivých kategoriích dostali 
poháry a ceny. Sou ástí chovatelského dne byla i burza chovatelských 
zví at. lenové se ú astní svými odchovanými zví aty výstav u nás 
i v zahrani í. 
 

23. Skautské st edisko "Douglaska" 
 
Mají ve svých n kolika oddílech celkem 65 len  (50 d tí a 15 dosp lých). 
Hlavním vedoucím je již adu let pan Jan Jacek. innost skautské 
organizace je širší ve ejnosti všeobecn  známa, mimo jiné pomáhají také 
d tem vypl ovat volný as, zajímavou i prosp šnou inností. Scházejí se 
jednou týdn , bohužel jejich klubovna na Rohožníku je ve špatném stavu, 
využívají zatím provizorium náhradních prostor po knihovn  v Lomecké 
ulici. Stále však v í, že se do své klubovny op t vrátí. St edisko má 
22. oddíl Št ata ( Vl ata a skauti) a 28. oddíl Kasiopea (Sv tlušky 
a skautky). Krom  spousty svých skautských akcí, 6. 3. 2011 "masopust", 
27. 3. "první jarní výlet", 9. 5. víkendová výprava do Liberce a na Ješt d, 
21. 6."spaní na z ícenin  Zbirohy", ervenec letní tábor na Šumav , 24. 9. 
výlet na Frýdštejn, 26. 11. "tiché údolí", váno ní besídky a ú asti v r zných 
sout žích v pr b hu roku, zapojili se skauti i do ve ejných akcí, ú ast na 
oslav  28. íjna, ve spolupráci se sdružením "Újezdský strom" uklízeli les 
a 22. prosince p inesly letos Sv tlušky a skautky poprvé "Betlémské 
sv tlo" pro ob any k váno nímu stromu, p ed budovou Masarykovy školy.  
 

Svaz dobrovolných hasi  
 
Sbor m l v letošním roce 40 len , z toho je 14 len  jako výjezdová 
jednotka pro p ípad zásah . Starostou je pan Vlastimil Bultas a velitelem 
pan Josef Došká . V tomto roce se zú astnili lenové rozsáhlého cvi ení 
na výstavbu protipovod ových zábran v Praze - Holešovicích 
a spole ného cvi ení s SDH Praha - Klánovice. N kolik len  se 
zú astnilo také sout že "Železný hasi " v Kn ževsi u Rakovníka. Mimo 
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ú asti i dozoru na n kolika akcích po ádaných naší M  ( posvícení, 
arod jnice atd. ),Pomáhali také místním rybá m ( MO RS ) p i výlovu 

rybníka. S velkým zájmem d tí mate ských škol, se setkala ukázka 
techniky, vybavení a innosti výjezdové jednotky SDH. N kolikrát 
zasahovali naši hasi i také p i erpání zatopených sklep  a garáží. 
Sou ástí jejich innosti bylo i odborné školení pro strojníky a velitele 
v Bílých Poli anech. 
 

eský svaz v ela  
 
Újezdská organizace má v sou asné dob  20 len , kte í vlastní 119 
v elstev. Ta jsou umíst na v Újezd  nad Lesy a v Kolod jích. V ela i 
získaný med sami prodávají t. j. " eský med - p ímo od v ela e". Sch zky 
mají každý m síc v Polyfunk ním dom  na k ižovatce. Krom  medu, 
nabízejí i v elí vosk a propolis. V letošním roce za ali s budováním 
"ukázkové v elnice" v újezdském lesoparku v Ladech. P edsedou je pan 
Pavel Fischer a dále jsou ve výboru pan Petr Strej ek, Jan Eibich a paní 
Emilie Ku erová. 
 

Maminy z újezdské roviny 
 
Toto dlouhodob  úsp šné sdružení, se letos potýká s nedostatkem 
ob tavých maminek pro organiza ní práci. Letos zajiš ovaly innost pouze 
t i maminky, Martina Podolková, Lucie erná a Lenka Krupanská. Koncem 
roku se na výzvu ve Zpravodaji p ihlásilo n kolik zájemky  o práci, takže 
lze doufat v pokra ování záslužné innosti. lenky se starají o t.zv. "Psí 
plácek", h išt  vybudované v roce 2001, spole n  s Ú adem M  
a Sokolem. Starají se i o údržbu herních prvk  na tomto h išti. Z v tších 
akcí letošního roku to byla 30.4.organizace " arod jnic", spolu s ÚM  
a újezdskými fotbalisty ( ú ast cca 1000 obyvatel ) a  7. 11. "Lampionáda" 
na "Psím plácku" za ú asti rodin s d tmi ( cca 600 ú astník  ). 
 

Sdružení d chodc  
 
Sdružení je neziskovou organizací, jejíž náplní je zajiš ování kulturních 
a spole enských aktivit pro naše seniory. Ú ast senior  na výletech 
a zájezdech za památkami a krásami naší vlasti, nebo návšt va kulturních 
akcí, je umožn na za finan ní podpory ú adu naší M . Také v letošním 
roce uspo ádalo sdružení adu akcí. 
 
-15.1. návšt va budovy a studií eské televize v Praze na Kav ích Horách 
-  9.2. p edstavení Verdiho "La Traviaty" ve Státní ope e 
-31.3. celodenní zájezd do automobilky Škoda v Mladé Boleslavi  
-30.4. zájezd do Norimberka, spole n  se Svazem zahrádká  
-23.5. návšt va kina Lucerna v Praze a posezení v pivovaru "U Flek " 
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-11. 6. výlet do sklárny v Nižboru, s prohlídkou hradu K ivoklát + Všeradice 
- 9. 7. zájezd do Klatov a Horšovského Týna 
-26. 7. návšt va p edstavení "Trumfy Miloslava Donutila" v Divadle hudby 
-17. 9. výlet na "M lnické vinobraní" 
-1. 10. "Mezinárodní den senior " v Újezd , jako host here ka paní Ivanka 
Devátá 
-17. 11. návšt va operního p edstavení Verdiho opery "Nabucco" 
-29. 11. návšt va muzikálu "Váno ní zázrak" v divadle Brodway 
-11. 12. návšt va p edstavení "TGM" v divadle Ypsilon 
 
Dne 25. 9. 2011 zem ela náhle, ve v ku 84 let, paní Kv ta Svátková, 
která byla celých dvaadvacet let organizátorskou duší újezdského 
sdružení. Všichni kdo paní Kv tu znali, mohli jí jen závid t její energii, 
vitalitu i zdraví. Byla to dáma s velkým "D", která sv j život žila na sto 
procent. Odešla tiše, a p estože žádná smrt není krásná, k ní byla 
milosrdná. 
 

eský rybá ský svaz MO Praha - Újezd nad Lesy 
 
Místní organizace má 326 len , d tí i dosp lých a p edsedou je pan 
Václav Melichar. lenové se starají o údržbu dvou rybník , sportovního na 
Blatov  a chovného ve Staroújezdské ulici, v etn  úklidu b eh  a sekání 
trávy. Letos ešili i nepovolený vtok fekálií ze strouhy podél blatovského 
parku. Po ádají celoro n  i adu akcí. 
12. 3. Tradi ní "Rybá ský ples" v Kolod jích 
28. 5. a 29. 10. D tské rybolovné závody, o které byl velký zájem 
a zú astnilo se 92 d tí. Každý dostal rybu a cenu za ú ast. 
29. 5. a 30. 10. se konaly závody pro dosp lé 
22. 10. se konal výlov chovného rybníka 
  5. 11. spole enská zábava "Dolovná" v Kolod jích, na ukon ení roku 
 
Místní organizace se v nuje také sportovní innosti "Rybolovná technika", 
kde p sobí 8 len , kte í se ú astní i závod  v r zných disciplinách, se 
st ídavými úsp chy. Nemají bohužel již mládežnickou lenskou základnu, 
která v minulosti sklízela adu úsp ch  nejen na mistrovstvích republiky, 
ale i na mistrovstvích Evropy a sv ta. Sportovní základnu vede ing. 
P epechal. 
 

SPORT 
 

T locvi ná jednota Sokol 
 
V sou asné dob  zajiš uje sportovní aktivity pro 240 ádných len . 
P edsedou Sokola je pan ing. Ji í emus a místop edsedou pan ing. 
František Sedlák. Ve výboru dále pracují, paní Pavla Jakubcová, Libuše 
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Mašková, Michaela K elinová a pan František Polák. lenové výboru 
zárove  vedou i jednotlivé sportovní oddíly. 
"Sport pro všechny", jeho hlavní náplní jsou hry a cvi ení pro d ti, mládež 
a dosp lé, dále "Oddíl rekrea ních sport ", jehož hlavní prezentací je 
fotbalový oddíl i jehu ú ast v p eboru. Posledním je "Oddíl tenisu", který je 
výhradn  rekrea ní formou a hraje se na ty ech kurtech. V blízkosti 
t chto kurt  p ipravuje v sou asné dob  Sokol, za podpory Magistrátu 
Hl. m sta, multifunk ní h išt  které bude sloužit všem ob an m. Záslužná 
je také spolupráce se sdružením "Maminy z újezdské roviny", kde Sokol 
provozuje na vlastním pozemku, t. zv. "psím plácku, d tské h išt  na 
volejbal a nohejbal. 
 

Fotbalový klub Újezd nad Lesy 
 
Od roku 2007 je vedoucím klubu pan Ji í Borovi ka. T žišt m práce 
fotbalového oddílu je osm mládežnických družstev, z nichž šest se 
pravideln  ú astní mistrovských utkání pražského fotbalového svazu. 
A mužstvo muž  hraje nejvyšší pražskou sout ž " Pražská teplárenská 
p ebor Prahy", se st ídavými úsp chy a na konci roku je v pásmu sestupu. 
B mužstvo hraje I. B. t ídu. Mládežnická družstva si vedou o n co lépe. 
Starší dorost pod vedením Petra K eliny p ezimuje na 1. míst , Mladší 
dorost je na tom h e a jsou na 12. míst . Starší žáci zakon ili podzimní 
ást na 7. míst . Mladší žáci s vedoucím Tomášem Horou, skon ili 

v Pražském p eboru na 8. míst . Starší p ípravka pod vedením Mat je 
Folaufa skon ila na p kném 3. míst  a Mladší p ípravka s vedoucím 
Karlem Novákem vyhrála letos všechna utkání, krom  jednoho. 
Nejmenší fotbalisté se p ipravují v "Ministaru". Je to družstvo p tiletých 
chlapc , kte í s trenérem Ond ejem Vojtou jezdí na zápasy "Fotbal malých 
forem". Ve "Fotbalové školce", vedené Lucií Pilátovou a Lucií K elinovou, 
jsou nejmenší d ti zasv covány formou her do fotbalových dovedností. 
V sou asné dob  provozuje klub h išt  v entické ulici, pronajaté spolu 
s kabinami od ÚM  a h išt  v Pilovské ulici na Blatov . lenové klubu se 
již tradi n  spolupodílejí na újezdských " arod jnicích". Udržet provoz 
klubu pomáhá grant od ÚM  i sponzo i, zejména stavební firma HOBST, 
CIVEST a Novák-uzeniny.           
 

Ob anské sdružení " T i pro zdraví " 
 
Toto sdružení bylo založeno v roce 2008, Ond ejem Brou kem a Martinem 
Lejskem. Organizují celodenní sportovní akce pod názvem "Seriál t í 
závod  pro zdraví". Každého závodu se ú astní 400 až 600 lidí 
(závodník , d tí i divák ). Závody jsou atraktivní i bohatým doprovodným 
programem. 
 
22. 4. "Újezdský duatlon", závod s kombinací b h - kolo - b h 
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20. 5. "Klánovické MTBO", orienta ní závod horských kol 
26. 8. "Velká cena Úval", krosový závod horských kol 
 

Sportovní klub Kangsim Dojang 
 
Tento sportovní klub byl založen v roce 2001 a letos v zá í oslavil svou 
desetiletou existenci. Vyu uje své sv ence korejskému bojovému um ní 
taekwondo. V sou asnosti má klub 180 len , z toho 40 aktivních 
závodník . Hlavním trenérem je pan Marek Doxanský, který d íve p sobil 
jako hlavní trenér sportovního centra pražské oblasti. Je také 
trojnásobným mistrem republiky, ú astnil se Mistrovství sv ta i Evropy 
a byl dlouholetým lenem státní reprezentace. Klub je jedním 
z nejúsp šn jších v celé eské republice a má na svém kont  adu 
vít zství na Mistrovstvích sv ta a Evropy. lenové trénují p tkrát týdn  
v t locvi n  Masarykovy školy. 
 

Rarášek, Ob anské sdružení 
 
Bylo založeno v roce 2008 a je odborem eské asociace "Sport pro 
všechny", respektive jeho pražského k ídla o.s. "Pohyb je život". P vodn  
bylo hlavní náplní sdružení cvi ení rodi  s d tmi, pod vedením 
vyškolených instruktorek a nyní je innost soust ed na hlavn  na 
pravidelné aktivity d tí. Letos to byly: 2. ervna "Cesta za pokladem 
sk ítk ". D ti se vydali na cestu lesem a plnili úkoly 7 lesních sk ítk  
a následné otev ení truhly s pokladem ( 200 ú astník  ). 24. 9. "Újezdské 
kolod ní". D ti závodili na všem, co má kole ka, kola, kolob žky, 
odstrkovadla, t íkolky atd. Byli rozd leny do skupin dle vozidla i v ku. 
(90 ú astník ). Záv re nou akcí byl 26. listopadu "Újezdský karneval" pro 
d ti, v Polyfunk ním dom  (360 ú astník ). lenkami sdružení je cca 10 
až 15 maminek a ve vedení jsou paní Iva Taške a paní Radka Fischerová. 
Spole n  pak vymýšlejí pro újezdské d ti dobrou zábavu s pohybem. 
 

Šachový sportovní klub 
 
Klub byl založen v roce 2008 a v letošním roce m l 10 len  s rozdílnou 
hrá skou úrovní, od za áte ník  až po zdatné hrá e. Scházejí se jednou 
za trnáct dní v Masarykov  škole. Letos se op t zú astnili "P eboru 
Prahy III. t ídy". P edsedou klubu je pan ing. Karel Kuncman. 
 
 

ŠKOLSTVÍ 
 
Krom  své základní, vzd lávací a výchovné úlohy, podílí se naše 
Masarykova základní škola a ty i mate ské školy, velkou m rou na 
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kulturním, spole enském i sportovním d ní v obci. Z izovatelem všech 
škol je M stská ást Praha 21- Újezd nad Lesy. 
 

Masarykova základní škola 
 
Úplná ZŠ s I. i II. stupn m je umíst na ve dvou samostatných objektech. 

editelem školy je pan Mgr. Miroslav Kurka. Ve školním roce 2010/2011 
m la škola 776 žák  s pr m rem obsazení, 25 žák  na jednu t ídu. 
Pedagogických pracovník  bylo 51. Všichni žáci (776) se stravují ve školní 
jídeln . Školní klub má 90 žák  a ve školní družin  je 240 žák . Celkem 
769 žák  v letošním školním roce prosp lo, 6 žák  neprosp lo a jeden 
žák byl p e azen do speciální školy. Všem žák m je v nována intenzivní 
pé e t ídními u iteli, speciálním pedagogem, výchovným poradcem a u 
n kterých zdravotn  postižených d tí, kterých je ve škole 8, i asistenty 
pedagoga, kterých je 5. Ve škole se u í i 14 žák , jejichž rodi e jsou 
cizinci. K hlavním bod m vzd lávacího programu pat í výuka anglického a 
n meckého jazyka. Dalšími body programu jsou prevence sociáln -
patologických jev  a rizikového chování. Škola je také zapojena do 
rozvojových a mezinárodních program  GLOBE (ekologická výchova). 
Dále je to polytechnická a multikulturní výchova, do které byl za azen 
i projekt - humanitární akce "Panenky pro UNICEF". 
 

Školní sportovní klub 
 
Klub p i Masarykov  základní škole zajiš uje již dvacátým rokem asové 
sportovní aktivity, p edevším pro mládež školního v ku. Letos sdružoval 
250 d tí, kterým se dobrovoln  v nuje dvacítka dosp lých. Mají oddíl 
atletiky, volejbalu, florbalu, horolezecký oddíl Gekon a skupinu výrazového 
tance. Již sedm let funguje pod hlavi kou ŠSK také tane ní kroužek 
AMBRA, jehož lenové tan í moderní tanec na sou asnou hudbu. 

lenové všech oddíl  se ú astní také r zných sout ží a dosahují velmi 
dobrých umíst ní. K v tším celoobecním akcím pat í organizace již 
6. ro níku lesního b hu "O pohár starosty", aneb "B h za újezdskou 
sovou", ve spolupráci s ÚM , kterého se 15. kv tna zú astnilo 300 b žc  
v n kolika v kových kategoriích.  
 

1. Mate ská škola, entická 
 
Kapacita školy je 71 míst a je pln  využita. Ve dvou t ídách je po 28 
d tech a v jedné t íd  je 15 d tí. editelkou školy je paní Jana Cenkrová, 
která má k dispozici 5 pedagog  a 5 nepedagogických pracovnic. 
Pr m rný v k zam stnac  je 47 let. Škola ve své charakteristice 
zd raz uje, být všichni kamarádi, možnost oslovovat pedagoga jménem, 
podporovat zdravé sebev domí, smysl pro zodpov dnost a individuální 
p ístup ke každému dít ti. Velký d raz klade na spolupráci s rodinou. D ti 
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se nyní 2x týdn  seznamují také s anglickým jazykem a každý m síc 
navšt vují divadelní p edstavení. D ti aktivn  vystupují p i obecních 
akcích, vítání ob ánk , p i setkáních senior , besídkách pro rodi e 
i ve ejnost a dalších. 
 

Mate ská škola "Sedmikráska" 
 
Škola sídlí v Lišické ulici a editelkou je paní Bc. Nad žda Kosanová. 
V sou asné dob  má škola 84 d tí ve t ech t ídách a od 1. zá í 2011 bylo 
otev eno v soukromém dom  v Hulické ulici detašované pracovišt  pro 20 
d tí. O d ti pe ují 4 pedagogi tí pracovníci. Výchovn  vzd lávací program 
školy se nazývá "Barevný sv t" a u jednotlivých t íd je to: I. t ída "Putování 
za poznáním" a II. t ída "Barevný rok". D ti jsou vedeny k samostatnosti, 
d raz je kladen na vzájemnou spolupráci i toleranci. innost d tí se 
prolíná s ro ními obdobími, svátky i zvláštními událostmi ve škole. Škola 
provozuje adu kroužk , nap íklad angli tinu, keramiku, sportovní hry, 
lidové písn  s tane ky a další. Úzká je také spolupráce s rodi i. 
 

Mate ská škola Rohožník 
 
Budova školy je umíst na v Žárovické ulici a editelkou je paní Bc. Miluše 
Benátská. Motto školy je " Vše s úsm vem ". Školní vzd lávací program 
se nese v duchu "Ten d lá to a ten zas tohle". 84 d tí je rozd leno do t í 
t íd, které jsou pojmenovány "Motýlci", "V eli ky" a "Drá ci". O d ti pe uje 
6 pedagogických pracovník . Škola velmi úzce spolupracuje 
s Masarykovou základní školou, s cílem návaznosti p edškolního 
a základního vzd lání a d ti jsou z této formy spolupráce vždy nadšené. 
Škola spolupracuje s mnoha institucemi v rámci pedagogické innosti, ale 
i s místními za ízeními a organizacemi, nap íklad muzeem, knihovnou, 
sdružením d chodc , nebo p i vítání nových ob ánk . Je také zapojena 
dom školního vzd lávacího programu humanitární organizace ADRA, kde 
se d ti nenápadnou formou seznamují se základními problémy 
v rozvojovém sv t  a vytvá í se tak v nich základy sociálního cít ní. 
 

Mate ská škola "Sluní ko" 
 

editelkou školy je paní Bc. Ivana Huttová a škola sídlí v Polesné ulici 
v budov  Masarykovy základní školy. Kapacita školy je 84 d tí a stará se 
o n  6 pedagogických pracovnic. Motiva ním projektem školy v tomto 
školním roce byla "Cesta za pohádkovým sv tem". Škola uskute nila adu 
akcí, divadelních p edstavení, exkurzí a výlet . Škola velmi úzce 
spolupracuje se ZŠ i rodi i a zvýšenou pozornost v nuje d tem 
p edškolního v ku. D ti se mimo jiné u í poznávat a chápat, že lidská 
innost m že naše životní prost edí chránit a vylepšovat, ale také 

poškodit.   
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Baby centrum " V zahrad  " 
  
Jako soukromá iniciativa maminek na mate ské dovolené, vzniklo p ed 
sedmi lety, v rodinném domku v enovické ulici, p. 1085, Baby centrum. 
je maximáln  vst ícné k rodi m, kte í si mohou zvolit as p íchodu 
i odchodu dít te i po et dní, kdy bude dít  školu navšt vovat. Je otev eno 
i o letních prázdninách. Zábavnou formou kombinují rodinnou atmosféru 
s p edškolní výukou. Škola je ur ena pro d ti od 2 do 6 let. Se školou 
spolupracuje 11 pracovník , z toho 4, jen extern . Ve vedení této 
soukromé školy je paní ing. Lucie Jirsová. Poplatky jsou odstup ovány 
podle týdenní docházky a p i pravidelné docházce celý týden, iní 7650 
K .  
      

Zdravotnictví 
 
Ve st edisku na Rohožníku, Živonínská 1630 jsou ordinace n kterých 
léka . MUDr. K. Feureislová, praktická léka ka, MUDr. Frnková, d tská 
léka ka, MUDr. M. Vráblíková, d tská léka ka, MUDr. Z. Nejedlý, chirurg, 
MUDr. Hrabovský, rtg + ultrazvuk, MUDr. Z. Dastychová a MUDr. 
Ždichyncová gynekologie, MUDr. I. Švormová, o ní ordinace. V objektu 
dále provozuje firma Medicur, s.r.o. odd lení rehabilitace, neurologie 
a ortopedie a je zde i lékárna a firma Optik Jas s.r.o.  Další praktickou 
léka kou je MUDr. M. Plášilová, která má ordinaci v bývalém zdravotním 
st edisku, Novosib inská 111. V obci p sobí také n kolik zubních léka . 
MUDr. Vít Bureš, spole n  s MUDr. Mindžákem v Onšovecké 1280, 
MUDr. D. Mesiár a MUDr. Mesa ová v Ra in veské 2444. 
 
Ani zvi átka nep ijdou zkrátka, protože se o n  stará MVDr. J. Hod, který 
má veterinární ordinaci v Domanovické ulici.      

Pe ovatelské a sociální služby v obci 
 
Sídlo služby je v budov  ú adu M , Staroklánovická 260. Do pe ovatelské 
služby musíme také zahrnout "St edisko osobní hygieny", které sídlí na 
Rohožníku. Spole n  pak zajiš ují ambulantní i terénní službu pro seniory 
a zdravotn  postižené. Vedoucím je paní Radka Lipanovi ová. 
Pe ovatelská služba zajiš uje pro 150 klient  r znorodé služby, jako 
p evozy k léka m, donášku lék , pedik ru, koupání a další pot ebné 
služby. Pro 15 stálých klient  z Újezda a Klánovic zajiš uje také nákupy, 
úklid a praní i žehlení prádla. Služby jsou poskytovány za úplatu 
a o klienty se stará 6 pe ovatelek. Naše M  zajiš uje také rozvoz ob d  
ze školní jídelny Masarykovy školy, pro seniory z Kolod j a Újezda nad 
Lesy. Tuto službu využívá 50 senior , kte í platí za ob d 62,- K . 
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Bezpe nost v obci 
 
O bezpe nost v obci a ešení trestné innosti, se stará jednotka Policie 

eské republiky, která má 28 len , sídlí v Lišické ulici a velitelem je npor. 
ing. Vladimír Fober.  
V letošním roce došlo k navýšení po tu vloupání do byt , rodinných dom  
i motorových vozidel. Z další trestné innosti to jsou drobné krádeže, 
ízení vozidla pod vlivem návykové látky a další. Po et spáchaných 

trestních in , které místní odd lení Policie R letos p ijalo, byl sice o 36 
in  vyšší (550), než v roce 2010, ale poda ilo se objasnit 25 % in , což 

se v minulých letech nikdy nepoda ilo. Bohužel je velmi obtížné objasnit 
zejména vloupání do motorových vozidel, které se da í vy ešit jen ve velmi 
ojedin lých p ípadech, spole n  s kriminální službou. V roce 2011 bylo 
ešeno 34 vloupání do dom  a 89 vloupání do motorových vozidel.    

 
Místní záležitosti ve ejného po ádku zajiš uje oddíl M stské policie 
hl. m sta Prahy, který má 4 leny, sídlí v Lomecké ulici a p ísluší pod 
Obvodní editelství Prahy 14, jehož editelkou je paní ing. Bc. Dana 
Hetzlová. 
Místní okrská i se zam ují mimo jiné, na kontroly na d tských h ištích, 
sportovištích, v parcích a lesoparcích. Dále na erné skládky 
a neoprávn né zábory ve ejných prostranství. Kontrolují p ípady rušení 
no ního klidu, vandalismus na autobusových zastávkách, parkovištích, na 
místním h bitov  a na sídlišti Rohožník. V doprav  kontrolují porušování 
dopravních zna ek, zákazu vjezdu, zastavení a stání a od 1. 7. 2011 je 
hlavním úkolem kontrola dodržování p enosných zákazových dopravních 
zna ek, p i uzavírce hlavního tahu na Kolín v ulici Novosib inská, 
v souvislosti se zahájením výstavby kanaliza ního adu. Práv  zde bylo 
ešeno nejv tší množství z 515 p estupk  zákazu vjezdu. V doprav  bylo 

celkem ešeno 766 p estupk  a ve ve ejném po ádku 48. Okrská i velmi 
úzce spolupracují s místními spolky a sdruženími i s ÚM  Praha 21, 
zvlášt  p i zajiš ování spole enských a kulturních akcí. 
 

KALENDÁRIUM 
 

Historické kalendárium s koncovkou 1 
 
Na tomto míst  v nuji n kolik ádk  zajímavým výro ím, nebo událostem, 
které se odehrály v Újezd , nebo blízkém okolí a jejich spole ným 
jmenovatelem v letošním roce (2011) bude jedni ka na konci letopo tu. 
 
1401 - 610 let - 1. ervna 1401 potvrzuje král Václav IV. prodej vsi Újezda, 
kterou koupil Martin Rotlev z Kolod j od Zderazského kláštera na dobu 
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svého života a nyní prodal sestrám Alžb t  a Dorot  z Vildštejna na dobu 
jejich života (Národní archiv,inv. . 1825). 
1421  -  590 let  -  skon ilo podací právo Zderazského kláštera 
k újezdskému kostelu sv. Bartolom je. 
1621 -  390 let  -  majitelem Újezda se stává císa ský vále ný rada 
Albrecht z Valdštejna. 
1781  -  230 let  -  majitelem Újezda se stává Alois I. Josef z Lichtenštejna, 
za n hož se za íná psát nová historie Újezda, který byl tém  stopadesát 
let pustý. Alois I. Josef zde dává v roce 1783 postavit 10 d ev ných 
domk , do kterých p ivádí deset n meckých rodin. To je po átek nového 
osídlení Újezda. 
1791  -  220 let  -  nový vylepšený povrch dostává silnice z Kolod j do 
Újezda (dnešní Staroújezdská), z p íkazu knížete Aloise I. Josefa. V noci 
z 8. na 9. srpna 1791, jsou na zámku v Kolod jích uloženy eské 
korunova ní klenoty, koruna, žezlo a íšské jablko. Za pruských válek 
(1743) dala císa ovna Marie Terezie odvézt klenoty do Vídn  a nyní se 
vracely do Prahy ke korunovaci Leopolda II. eským králem 
1841  -   170 let  - z rozhodnutí císa e Ferdinanda I. bude zahájena stavba 
železni ní trati, z Olomouce do Prahy, aby tak došlo k propojení Vídn  
s Prahou. Podle údaj  stabilního katastru z roku 1841, má Újezd 21 dom  
a Blatov 11.   
1891  -  120 let  - v tomto roce se Újezd odd lil od politické obce Kolod je 
a m l svého starostu a místní zastupitelstvo (jen do roku 1899).  
1901  -  110 let  -  od 1. ledna 1901 je zavedena korunová m na a místo 
zlatek a krejcar  se platí korunami a halé i. 
1911  -  100 let  -  18. íjna vyho ela hlavní pr elní budova kolod jského 
zámku a dne 12. 3. 1911 odsouhlasilo zastupitelstvo postavení nové 
kamenné zvoni ky na dnešní Staroújezdské ulici. 
1921  -  90 let  -  14. srpna 1921 je datem vzniku samostatné obce Újezd. 
1931  -  80 let  -  4. 11. byla postavena škola v Sib in , do které chodily 
i naše d ti. Dne 26.11 byla schválena koncese autobusové dopravy firm  
G. Krušiny z í an p es Kolod je a Újezd nad Lesy do Klánovic a ve 
stejném roce zahájily provoz dv  soukromé autobusové linky do Újezda 
a Jiren, z dnešní Opletalovy ulice v Praze. Dne 23. 1. 1931 povolila 
Zemská školní rada vyškolení ze školní obce Kolod je a byla z ízena 
samostatná školní obec Újezd nad Lesy. 
1941  -  70 let - je otev en újezdský h bitov a 29. 9. 1941povoluje Okresní 
ú ad v í anech p e íslování dom  v Újezd  nad Lesy a to tak, že 
v Újezd  nad Lesy z stanou nedot ena ísla 1 - 300 a v Blatov  ísla 301 
- 450. Od ísla 451 budou nové domy íslovány vzestupn , bez ohledu 
kde se nacházejí. První nové celoobecní popisné íslo 451, dostává pan 
Stanislav Kopá ek z Blatova. 
1951  -  60 let - v obci je založena Pionýrská organizace a v mate ské 
škole je zaveden celodenní provoz, protože se ada matek zapojila do 
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výrobního procesu. Je zastaven provoz benzinové erpací stanice 
p. Ln ni ky u restaurace na Blatové. 
1991  -  20 let - dokon ena stavba 16 t ídní školy v Polesné ulici, stavba 
zahájena v roce 1986.  
2001  -  10 let - 5. dubna 2001 p evzal starosta Újezda nad Lesy, pan Jan 
Slezák z rukou p edsedy Poslanecké sn movny, p. ing. Václava Klause 
ud lení znaku a praporu naší M stské ásti Praha 21 - Újezd nad Lesy 
a 1. ervence vzniká samostatný správní obvod Praha 21, s plnou státní 
správou, kterou ú ad M  Praha 21, Staroklánovická 260, vykonává i pro 
katastrální území Klánovice, B chovice a Kolod je. Základní škola 
rozší ena o novou p ístavbu k p vodní budov  v parku, v etn  divadelního 
sálu. 

 
 

Zem el první prezident samostatné eské republiky Václav Havel 
 
Poslední eskoslovenský a první eský prezident Václav Havel, zem el 
dopoledne 18. prosince 2011, v klidu a ve spánku, na své chalup  na 
Hráde ku. Byla s ním jeho žena Dagmar. Muž, který vrátil esku svobodu 
a který dlouhodob  doplácel na následky komunistického v zn ní, zem el 
vy erpaný ze svých nemocí, selháním krevního ob hu, ve v ku 75 let. Byl 
vyhlášen t ídenní státní smutek a rakev s jeho ostatky byla vystavena 
v takzvané. Pražské k ižovatce, kde se s ním p išli rozlou it tisíce ech  
a položili k jeho rakvi kv tiny. Ve st edu 21. 12. 2011 byla rakev uložena 
na houfnicové lafet , která naposledy vezla t lo Tomáše Garrigua 
Masaryka a šestisp eží kladrubských vraník  ji p evezlo Prahou na Hrad. 
Za rakví, obklopenou vojáky, krá eli poz stalí a politici, následovaní 
n kolika tisícovkami ob an , kte í ji doprovodili až do srdce Pražského 
hradu, sídla eských král . Tam, ve Vladislavském sále se uskute nil 
slavnostní ceremoniál, na kterém promluvil prezident republiky Václav 
Klaus. V pátek 23. prosince se uskute nil smute ní ob ad v katedrále sv. 
Víta, kterého se zú astnila ty icítka význa ných zahrani ních delegací, 
v etn  15 prezident , 11 exprezident , 3 premiér , 11 ministr  a 4 len  
královských rodin. Smute ní ob ad byl zahájen ve12.00 minutou ticha 
a poté celebroval zádušní mši pražský arcibiskup Dominik Duka. Celý 
ob ad trval dv  hodiny, byl p enášen na velkoplošné obrazovky na II. 
nádvo í Pražského hradu a Hrad anském nám stí, i do n kolika zemí. 
P ední mediální agentury celého sv ta zve ejnily zpravodajství z poh bu 
na prvních stranách asopis  a jako hlavní bod ve erního televizního 
zpravodajství. 
 
 


