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Roční kronikářský zápis za rok 2013 
obce Praha 21 - Újezd nad Lesy          

 
Motto: Ad futur memoriam - Pro paměť budoucích věků 

 
 

STATISTICKÉ ÚDAJE 
 
Počet obyvatel k 1. 1. 2013: 10396 
Sňatky: 46, Rozvody: 39, Narozeno: 111, Zemřelo: 45 
Přistěhovalí: 409, Vystěhovalí: 405, Celkový přírůstek za rok: 70 
Zkolaudováno, bylo 20 nových domů.  
Počet obyvatel k 31. 12. 2013: 10466 
 

POČASÍ 
   
Rok 2013, začal pro toto období běžnými teplotami, přesto byl leden 

s průměrnou teplotou - 2°C, nejchladnějším měsícem roku. Na konci led-

na, konkrétně 27., pak rtuť spadla až na - 15°C, což byla celoročně nejniž-

ší teplota. Únor i březen, byly teplotně podprůměrné s velkou oblačností a 
tedy i malým slunečním svitem. Ve dnech 23. a 24. ledna, napadlo celkem 
30 cm sněhu. Hned následujícího dne při silném dešti a teplotě + 3°C, část 

sněhové nadílky zmizela. Jaro s průměrnou teplotou + 8°C, tak přišlo až 

v dubnu, kdy 18. dubna byla odpolední teplota dokonce + 25°C a teplotní 

rekordy padaly na 90 místech republiky. Večer 22. dubna, se spustil prud-

ký déšť s bouřkou. Květen, byl spíše chladnější (Ø + 12°C), ale napršelo 

165% srážek, k čemuž přispěly hlavně trvalé deště od 30. 5. do 3. 6., které 
pak vyústily v povodně na Berounce, Vltavě a Labi. Aby se neopakovala 
situace z povodní v roce 2012, kdy rybník na Staroújezdské, nestačil za-
chytit vodu z Běchovického potoka a přetékající voda přes jalový splav 
pak zaplavila přilehlé nemovitosti v Oplanské ulici, bylo rozhodnuto 
v ranních hodinách dne 1. června, překopat nezpevněnou komunikaci 
v Oplanské ulici, aby voda mohla dále odtékat. Úkolu, se zhostili naši 
hasiči a svépomocí i občané Oplanské ulice. Také v Čankovské ulici došlo 
k zatopení několika zahrad a sklepů rodinných domů. V červnu, se objevily 

v období 18. až 21. 6. tropické teploty (32 - 35°C), večer 21. pak bouřka se 

silnou vichřicí a 24. a 25. trvalý déšť. Červenec pak, znamenal konečně 

zlom v charakteru počasí. Průměrnou teplotou 19,2°C byl o 2,5°C nad 

průměrem. Tropické teploty (32 - 35°C), byly ve dnech 22. – 28. 7. Slu-

nečný a nadprůměrně teplý, byl i druhý prázdninový měsíc. Září, bylo i 
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přes občasný výskyt babího léta chladnější i deštivější, než je pro toto ob-
dobí obvyklé. Poslední tři měsíce roku, byly teplotně výrazně nadprůměr-
né. První ranní mrazík, se objevil až 25. listopadu a první sníh (5 cm) až 

na Mikuláše. Vánoce již, byly bez sněhu a mrazu (+ 8°C).     

 
ŠKOLSTVÍ 

 
V tomto roce, byla zřízena pracovní skupina, pro vytvoření "Koncepce 
školství MČ Praha 21 v období let 2013-2019". V souladu s novelizací 
školského zákona, bylo vyhlášeno konkurzní řízení na pracovní místo ředi-
tele/ky MŠ Sluníčko a MŠ Rohožník. Obě současné ředitelky, Mgr. Ivana 
Huttová a Mgr. Miluše Benátská, svá místa obhájily a byly jmenovány na 
další 6 ti leté funkční období. Ředitelka M. Benátská odešla v říjnu na ma-
teřskou dovolenou a Rada MČ pověřila funkcí ředitelky MŠ Rohožník, paní 
Ivetu Průšovou. V září vyhlásil starosta v základní škole soutěž "Chceš-li 
chytrý býti, musíš tablet míti". Vyhodnocení soutěže, bude v červenci 
2014.  
 
Masarykova základní škola 
 
Úplná základní škola s I. a II. stupněm je umístěna ve dvou, vzájemně od-
loučených objektech, Staroklánovická 230 a Polesná 1690. Je samostat-
ným právním subjektem (příspěvková organizace), jehož součástí jsou: 
základní škola (kapacita 900 žáků), školní jídelna (kapacita 1200 strávní-
ků) a školní družina (kapacita 420 žáků). Statutárním zástupcem školy, je 
ředitel, Mgr. Miroslav Kurka  
 
Od 2. září, je žákům, rodičům a pedagogům k dispozici  na Masarykově 
základní škole Školní poradenské pracoviště ( 2 speciální pedagogové, 
2 psychologové, metodik prevence, výchovný poradce a asistent pedago-
ga). Celý projekt, je financován z Evropských sociálních fondů a z fondu 
Magistrátu hlavního města Prahy. 
 
Již tradičně, připravily děti z I. stupně ZŠ, spolu se svými učitelkami, nový 
kalendář pro tento rok. Vzhledem k vyhlášení letošního roku "Rokem ob-
čana", bylo motto kalendáře: "A to je ta krásná země, země česká, domov 
můj". Děti, nakreslily pro každý měsíc jeden obrázek a tiskárna Betis ka-
lendář vytiskla. 
 
V tomto roce, pracovalo na škole celkem 59 pedagogických pracovníků, 
z toho 30 na I. stupni, 18 na II. stupni a 11 ve školní družině. Kromě čtyř 
pracovníků, mají všichni odbornou pedagogickou kvalifikaci. Ve 34 třídách 
se učí celkem 829 žáků, tedy průměrně 24,4 žáků na třídu. Na I. stupni je 
599 žáků a na II. stupni 230 žáků. Z celkového počtu klasifikovaných žáků, 
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prospělo 820 a neprospělo 9. Škola, zajišťovala i výuku pro 20 děti cizinců 
z EU (Slovensko), i mimo EU (Ukrajina, Rusko, a Čína). Již třetím rokem, 
se škola stará o zvláště nadané žáky, kterým se věnuje paní Mgr. Božena 
Křemenová. Projektu se účastní celkem 50 žáků a paní učitelka se žákům 
věnuje na plný úvazek a rodiče tak mají záruku kvalitní péče. V rámci běž-
né výuky, jsou žáci integrováni ve své kmenové třídě a s uvolněným učite-
lem, pracují podle rozpisu v malých skupinkách 2 - 3x týdně. Nadále po-
kračuje spolupráce s organizací MENSA. V rámci polytechnické výchovy, 
jsou pracovní činnosti zařazeny do učebního plánu jako povinný předmět, 
a v jejich rámci pracují žáci II. stupně v dílně, kde se seznamují se základy 
práce se dřevem a kovem a elektrotechnickými pracemi. Žáci I. stupně 
mohli pracovat ve třech kroužcích, zaměřených na polytechnickou výcho-
vu. Multikulturní výchova, prolínala jednotlivými předměty na obou stup-
ních školy. Do vzdělávacího programu, byly zařazeny i samostatné projek-
ty, jako humanitární akce "Panenky pro UNICEF", kdy žáci projevují empa-
tii k svým vrstevníkům v rozvojových zemích. Panenky, kupují jednotlivé 
třídy výměnou za prodej svých výrobků, koupených rodiči při veřejné celo-
denní akci "Škola pro UNICEF". Výtěžek za jednu panenku, pokryje nákla-
dy na očkování jednoho dítěte z rozvojové země. Akce se i letos, setkala s 
velkým ohlasem a dětem se podařilo prodat 90 panenek. Trvalá je i spolu-
práce Masarykovy základní školy s Mateřskými školami v obci. Velkou po-
zornost, věnuje škola i problematice drog a kouření (2 besedy s odborní-
ky), žáci se účastní i akcí zaměřených na životní prostředí a ochranu 
ovzduší ( Den Země , Den bez aut a pod.) 
Školní jídelna, vaří ve dvou provozovnách, ve Staroklánovické a 
v Polesné ulici. Oba provozy, mají společné organizační vedení. Jídelna v 
Polesné, zajišťuje také celodenní stravu pro MŠ Sluníčko a 1. MŠ 
v Čentické ulici. Vaří pro 738 žáků školy, 47 zaměstnanců školy, 9 za-
městnanců MÚ, 17 zaměstnanců školní jídelny a pro 60 klientů sociálních 
služeb MÚ.  
 
Titul dvojnásobné mistryně republiky ve veslování, získala žákyně 6. třídy 
Masarykovy základní školy, Karolina Hnízdilová. V kategorii skif, obhájila 
loňské prvenství a druhý titul přidala v párové čtyřce s kormidelníkem. Pro 
tuto 12-ti letou žákyni, je to velký úspěch i motivace pro další závodní 
roky. 
 
Masarykova základní škola vyvěsila 31. 5. 2013 černý prapor. Ve věku 
90 let zemřela paní PhDr. Jaroslava Jirásková, osobnost, která škole 
dala mnoho. Vychovala stovky žáků, kteří vzpomínají na její hodiny 
literatury a dějepisu. Odešla "Čestná občanka Újezdu nad Lesy", kte-
rá se i v pozdním věku, zajímala o školní výuku a výchovu mladé ge-
nerace a aktivně pracovala v komisi výchovy a vzdělávání. Čest její 
památce! 
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1. Mateřská škola, Čentická 
 
1. Mateřská škola v Čentické ulici 2222, se nachází v zástavbě rodinných 
domů u lesa. Budova je patrová, se třemi třídami s kapacitou 75 dětí, kte-
rá, je plně využita. Ředitelkou, zůstává po konkurzu paní Jana Cenkrová. 
O děti pečuje 5 pedagogických pracovníků a dalších 5 pracovnic, které 
zajišťují provoz školy a školní jídelny. Pedagogický sbor, je plně kvalifiko-
vaný. Škola, zpracovala pro roky 2012 až 2015 motivační program "S 
úsměvem jde všechno líp" a "Mámo, táto, babičko, dědo, nauč mě to"! Pro 
tento rok má motto: "Všichni jsme kamarádi, táhneme za jeden provaz". 
Atmosféra, se co nejvíce, blíží rodinné pohodě a klidu. Kromě běžné výu-
ky, se děti seznamují 2x týdně s anglickým jazykem, ve skupinách po 10 
dětech. Výuku, vede lektorka s aprobací výuky jazyků pro předškolní děti. 
Letos škola, obhájila loňské prvenství v akci "Recyklohraní" a získala 1. 
místo v soutěži "O nejkrásnější strašidlo". Z dalších aktivit, děti navštěvují 
každý měsíc divadelní představení, spolupracují s organizacemi v obci, 
muzeem a knihovnou, zúčastnily se několika výletů (Příbram - Peklo, la-
nové centrum, Sázavský klášter a návštěva farmy se zvířátky).  
 
Mateřská škola "Sedmikráska"  
 
Mateřská škola v Lišické ulici, byla postavena koncem 70. let minulého 
století jako účelová, původně čtyřtřídní. Do 31. 8. 2013 byla dvojtřídní a 1. 
9. 2013, se otevřely další dvě třídy,celkem pro 56 dětí a rekonstruovaná 
jídelna. Investice byla hrazena z rozpočtu MČ Praha 21 (4,8 milionu) a 
dotace (2,2 milionu) z Magistrátu hl. města Prahy. Od září 2011, je otevře-
no detašované pracoviště na adrese Hulická 1535, kde je jedna třída s 
kapacitou 20 dětí. Hlavní budova i detašované pracoviště mají funkční 
zahradu s dětskými herními prvky. Tématem školního vzdělávacího pro-
gramu, je "Barevný svět". U mladších dětí, je hlavním úkolem, nenásilnou 
a hravou formou začleňovat děti do kolektivu. Důraz, je přitom kladen na 
socializaci, sebeobsluhu a snahu po samostatnosti. U starších dětí je pro-
gram plně zaměřen na samostatnost, sebevědomí, vzájemnou pomoc, 
toleranci, spolupráci a podporu samostatného myšlení. Ředitelka školy, 
paní Naděžda Kosanová, má k dispozici 9 pedagogů a 7 dalších pracovnic 
pro provoz školy. 2 pedagogické pracovnice si doplňují odbornou kvalifi-
kaci, dálkovým studiem. 
Sedmikráska, je škola s rodinnou atmosférou a aktivně se účastní dění v 
obci. Velmi dobrá, je i spolupráce s Masarykovou základní školou. Děti, 
vystupují při kulturních akcích, například vítání občánků,  besídka pro dů-
chodce a dalších.  
 
Mateřská škola Rohožník  
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Trojtřídní mateřská škola, je umístěna na okraji naší městské části v síd-
lištní výstavbě, ale nedaleko lesa s prostornou, dobře vybavenou školní 
zahradou. Do dění ve škole, se zapojují i rodiče. Letošní školní vzdělávací 
rok, probíhal pod heslem: "Krok za krokem, celým školním rokem". Děti, 
byly rozděleny do tříd Včeliček, Motýlků a Draků a kromě základní výuky 
slavily různé svátky. Třeba Den čokolády, Den pirátů, Den matek a Den 
otců a dokonce i Den tuleňů a velryb. Na Den matek si děti pozvaly ma-
minky, aby jim předvedly co se již naučily. Letošním rokem, provází děti 
také hadrová barevná loutka "Kostkáč", kterou ušila jedna ze "školkových 
babiček". Kostkáč, provázel předškoláky celý rok, byl s nimi na výstavě 
ovoce a zeleniny, na besedě pracovníků Lesů hl. města Prahy, kteří jim 
vyprávěli, jak les žije a kdo v něm bydlí a dokonce s nimi, cestoval i do 
skanzenu v Přerově nad Labem. Společně s čertem andělem a Mikulá-
šem, přišel i Kostkáč na předvánoční posezení u stromečku.Děti MŠ, pra-
videlně, navštěvují divadelní představení, jen letos jich bylo 16. V Mateř-
ské škole, probíhá výuka anglického jazyka pro všechny předškolní děti. 
Na konci každého pololetí, je připravena ukázková hodina pro rodiče. Za-
stupující ředitelka Iveta Průšová, má k dispozici 7 pedagogů a 5 provoz-
ních zaměstnanců. 
 
Mateřská škola "Sluníčko" 
 
Mateřská škola Sluníčko, je součástí Masarykovy základní školy v Polesné 
ulici, kde využívá celé třetí poschodí, které je odděleno od ostatních 
prostor školy. Celkem, má škola 74 žáků. Škola má 8 pedagogů a 4 pro-
vozní zaměstnance. Ředitelkou školy, je paní Bc. Ivana Huttová. Začátek 
ledna, byl pro předškoláky významný, protože, se mohli podívat do prv-
ních tříd Masarykovy základní školy. Po skupinkách, se podívaly, jak pro-
bíhá výuka, jak děti počítají a čtou po písmenkách a nakonec i celých vě-
tách. Napsaly si také obrázkový diktát a společně, si zazpívaly písničku. 
Třídy "Sluníčka", jsou barevně odlišené a označené. Červená (U skřítků), 
zelená (U dráčků) a modrá (U broučků). Na využití tělovýchovných aktivit, 
má škola k dispozici tělocvičnu základní školy. Ke školce patří i oplocená 
zahrada s travnatou plochou a pískoviště se zahradními prvky pro volný 
pohyb dětí, včetně mobilního WC. Na obědy, docházejí děti  do jídelny 
základní školy a pro svačiny, byla již v loňském roce vybudována příprav-
ná kuchyňka, kam jsou potraviny dováženy výtahem z jídelny základní 
školy.  
 
Protože poptávka na umístění dětí do mateřských škol dlouhodobě převy-
šuje nabídku a obecní mateřské školy nestačí tuto poptávku uspokojit, 
vzniklo v posledních letech několik soukromých mateřských škol a 
hlídacích center, které zajišťují výuku, případně i hlídání dětí za úplatu. 
 
Baby centrum "V zahradě" 
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Centrum, sídlí v Čenovické ulici 1085 a provozní ředitelkou je paní ing. 
Blanka Hudečková. Je první soukromou školkou v Újezdě a působí zde již 
devátý rok Provozují jesle (do 2,5 roku) a mateřskou školu od 2,5 roku do 
6 let. Děti, si mohou vybrat z velké nabídky zájmových kroužků a předško-
láci, mají navíc zvláštní vzdělávací program. Měsíční polodenní docházka 
stojí 7.000 Kč a celodenní 7.950 Kč. 
 
MŠ "Šťastné děti" 
 
Majitelkou školy, sídlící v Ratbořské ulici 1505, je paní Kateřina Klimento-
vá. Do jeslí, přijímají děti již od 2 měsíců. Měsíční dopolední docházka do 
mateřské školy, stojí 7.200 Kč a odpolední 5.300 Kč. Zajišťují také večerní 
i noční hlídání dětí. 
 
HC Sluníčko 
 
Ve vedení školy, je paní Eva Pešková a škola sídlí v Lstibořské ulici. Škola 
má tři oddělení, jedno od 18 měsíců do 3 let a dvě od 3 let do 6 let. Celo-
denní docházka stojí 8.000 Kč měsíčně. 
 
Školička Květinka - centrum pro děti a rodiče 
 
Škola, sídlí v Chotouchovské ulici a vedoucí manažérkou školy je paní 
Michaela Kučerová. Škola, nabízí celoroční provoz a ceny za měsíční po-
byt, jsou při polodenní docházce 7.400 Kč a celodenní 8.000 Kč. 
 
Levandulka školka 
 
Školka sídlí ve Vlkanovské ulici 964 a ředitelkou je Božena Štikarová 
 
Baby centrum Podmořský svět 
 
Vedoucí manažérkou je paní Michaela Řeháková a centrum sídlí na Sta-
roújezdské 24. Děti, které navštěvují tanečky při této školce, se zúčastnily 
soutěže v Úvalech, kde získaly dvě zlaté a jednu stříbrnou medaili, za 
skladby "Tučňáci a "Malé tanečnice". 
 
Anglická školka Kindergarten 

 
Majitelkou školy sídlící v Luníkovské ulici, je paní ing. Dana Robertson. 
Tato školka, vybočuje z  běžného standardu mateřských školek, nejen ná-
plní výuky, ale i cenou. Jedná se soukromou jazykovou mateřskou školu 
pro děti od 2 do 6 let. Výuku, vedou plně kvalifikovaní učitelé a rodilí mluv-
čí. V ceně školného, je i řada  aktivit, jako jízda na koních, jóga, solná jes-
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kyně, hra na flétnu a klavír a předškolní příprava. Celodenní docházka 
včetně stravného, činí u úrovně "Standard" 15.995 Kč a úroveň "Premium" 
měsíčně 17.995 Kč.  

 
ZE ŽIVOTA OBCE 

 
Loučící se prezident Václav Klaus, vyhlásil při novoročním projevu částeč-
nou amnestii. Sklidil za ní kritiku, jelikož omilostnila i mnoho pachatelů zá-
važné hospodářské kriminality, jejichž případy soudy nedokázaly ani po 
dlouhé době uzavřít. Ve dnech 11. a 12. ledna 2013, proběhlo 1. kolo 
volby nového prezidenta, kterého poprvé v historii republiky, volili 
přímo občané  z  devíti kandidátů. V naší obci se volilo v osmi voleb-
ních okrscích. Protože se nerozhodlo již v prvním kole, konalo se ve 
dnech 25. a 26. ledna druhé kolo. Veřejnost s napětím sledovala ostře 
vyhrocený boj, v němž vyhrál Miloš Zeman, který porazil Karla Sch-
warzenbergra. Dne 8. března složil Miloš Zeman ústavní slib a byl 
uveden do úřadu prezidenta.  
 
Asociace nositelů legionářských tradic (ANLET) udělila cenu "Český 
patriot 2012", za dobrovolnou a neziskovou práci, při výchově k vlaste-
nectví a zachování historických tradic české společnosti. Na slavnostním 
večeru v sídle Domu armády v Praze 6, za účasti náčelníka generálního 
štábu AČR, generálporučíka ing. Petra Pavla, byl oceněn tímto titulem ta-
ké Čestný občan Újezdu, pan PhDr. Miloš Schmidt, za celoživotní dílo. 
Vyznamenána, byla i naše obec, pamětní medailí k 70. výročí operace 
Anthropoid, kterou převzal starosta pan RNDr. Pavel Roušar, jako "po-
děkování za práci pro zachování paměti národa, v oblasti novodobé 
české historie".  
  
Začátkem roku, se stavba kanalizace na hlavní silnici Novosibřinské, 
posouvá do oblasti mezi komunikace Toušickou a Třebětínskou, až do 
klíčové křižovatky u Polyfunkčního domu. Zábor jízdního pruhu v křižovat-
ce přinesl velké komplikace nejen našim občanům. Po hlavní ulici ve smě-
ru z centra projela pouze MHD a občané, kteří si vyzvedli u ÚMČ povolen-
ku. Celkem, bylo vydáno 1900 povolenek k vjezdu újezdských obyvatel, 
bydlících na Blatově. Dopravní trasy určuje Magistrát, který námi prosazo-
vané objízdné trasy (kyvadlově po hlavní silnici, nebo objížďka přes Kolo-
děje a Sibřinu) zamítl. Souhlas se stavbou a navazujícími dopravními 
opatřeními, vydal Magistrát až 20. 2. 2013. Dalším problémem, bylo zjiš-
tění téměř havarijního stavu mostku pod Starokolínskou ulicí na Blatově, u 
vjezdu do Újezda od Prahy. Původní projekt, který počítal s úplným uza-
vřením této silnice, se nerealizoval z obavy obrovského dopravního kolap-
su. Mostek, byl proto na sklonku roku provizorně zabezpečen a jeho klen-
ba, byla vyztužena betonovou vrstvou. Zároveň, byla přes mostek snížena 
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rychlost na 30 km/hod. a byl zakázán průjezd vozidel nad 6 t. Tento stav 
by měl vydržet, až do vybudování přeložky I/12, která svede nákladní a 
tranzitní dopravu, definitivně mimo Újezd. Bohužel další pokračování ka-
nalizace, se do konce roku již neuskutečnilo. Důvodem, jsou finance. 
Stavba je investiční akcí MHMP a v celé Praze chybí kanalizace za 8 mili-
ard Kč a jen v naší MČ, to je cca 200 - 250 milionů Kč. 
 
Na mimořádném únorovém zasedání zastupitelstva, byl odsouhlasen vy-
rovnaný rozpočet naší MČ. Na rozdíl od roku 2012, kdy jsme měli k dispo-
zici 75 milionů Kč, hospodaří letos naše Městská část Praha 21 s vy-
rovnaným menším rozpočtem, ve výši 71,5 milionů Kč. Souvisí to se 
změnami rozpočtového určení daní, kdy poslanci při schvalování státního 
rozpočtu, přerozdělili menším obcím část finančních prostředků, na úkor 
několika největších měst, tedy i Prahy. K 31. 12. 2013, byla vykázány pří-
jmy ve výši 86 5514,90 tisíc Kč, tj. plnění k upravenému rozpočtu na 
101,44% a celkové výdaje, byly vykázány ve výši 72 685,34 tisíc Kč, tj. 
plnění vůči upravenému rozpočtu na 87,11%, z toho na běžné výdaje, to 
bylo 68 409,04 tisíc Kč a kapitálové výdaje 4 276,30 tisíc Kč. Stav finanč-
ních prostředků obce u peněžního ústavu, byl ke konci roku 31. 12. 
2013 celkem 11 854 402,04 Kč, z toho na běžném účtu 8 316 787,04 
Kč a na privatizačním účtu to bylo 3 537 615,00 Kč.  
 
Od ledna 2013, dochází k zásadní změně ve vydávání Újezdského 
Zpravodaje. Vydávání Zpravodaje, jako "nepolitický koncept", bylo začle-
něno do organizační struktury ÚMČ. Odpovědnost za vydávání má nyní 
Odbor školství, kultury a místní Agendy 21 (OŠKMA21), která  zajišťuje i 
komunikaci s veřejností. Dále ÚMČ, přijal externí redaktorku ing. Lucii 
Černou, na částečný úvazek, a byla zvolena nová apolitická redakční ra-
da, ve které již nejsou žádní zástupci koalice, ani opozice. Novými členy 
redakční rady, jsou kromě redaktorky, pan ing. Jiří Procházka, paní Iva 
Hájková a paní ing. Eva Danielová.   
 
V investiční výstavbě, byla dokončena rekonstrukce budovy bývalé 
Policie ČR (pavilon 1), zahájená v listopadu 2012, pro potřeby MŠ 
Sedmikráska. Kolaudace, proběhla koncem února a rekonstrukcí vnitř-
ních prostor budovy, vznikly dvě nové třídy pro 56 dětí. Finanční prostřed-
ky, činily celkem   3.601 tisíc Kč, vč. DPH. Současně s touto rekonstrukcí, 
byly provedeny úpravy nově vzniklé části zahrady s osazením hracích 
prvků a částečným vybudováním nového oplocení areálu MŠ. Bylo na-
koupeno také vybavení nově vzniklých tříd. Během prázdnin, byla v MŠ 
provedena nutná úprava kuchyně, pro zvýšení její kapacity. Vynaloženy, 
byly finanční prostředky ve výši 683 tisíc Kč. Během roku také proběhly 
přípravné práce (administrace dotace z fondu EU, výběr dodavatele) na 
hlavní akci v této MŠ, což, bude zateplení obvodových plášťů a střech ce-
lého objektu MŠ Sedmikráska s předpokládanými celkovými náklady cca 5 
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milionů Kč, které jsou již, zajištěny a realizace, proběhne v roce 2014. V 
lednu, bylo vydáno stavební povolení na provedení stavebních úprav v 
MŠ Sluníčko, která sídlí ve 4. nadzemním podlaží Masarykovy školy v  
Polesné ulici. Byly, provedeny dispoziční úpravy původní třídy, skladu a 
přípravny jídla. Bylo také, vybudováno nové sociální zařízení. Stavební 
úpravou byla mateřská škola rozšířena o další třídu pro 22 dětí. Vynalože-
né finanční prostředky, činily celkem 887 tisíc Kč, vč. DPH. 
 
V průběhu října, byly vybudovány dva bezbariérové přechody na síd-
lišti Rohožník, pro zvýšení bezpečnosti při přecházení ulice Rohožnická. 
První, je umístěn v křižovatce s ulicí Novosibřinská a navazuje na stávající 
chodník. Druhý přechod, je realizován v křižovatce s ulicí Zlivskou. Celko-
vé investiční  náklady jsou 164.245,- Kč, vč. DPH. 
 
Byly, provedeny nejnutnější opravy vozovek, poškozených v zimním 
období a během vydatných dešťů v první půli roku. Byla také testována 
nová technologie JST na opravu pracovních spár a trhlin v krytu vozovek. 
Technologie, byla vyzkoušena při opravě ulic Polesné, Pilovské, Čentické, 
Hulické a Soběšínské. Proběhly také nejnutnější opravy chodníků. Byl, 
opraven východní chodník v Pilovské ulici v úseku mezi Starokolínskou a 
Čentickou, severní chodník ulice Starokolínská v úseku Pilovská - No-
volhotská, jižní chodník ulice Starokolínská v části úseku Ochozská-
Onšovecká a nejnutnější opravy jižního chodníku ulice Novosibřinská v 
celé délce. 
 
V Druhanické ulici, bylo provedeno oplocení pozemku o celkové rozloze 

2540 m², včetně vjezdové brány a vstupní branky, pro plánovanou realiza-

ci nového dětského hřiště. Finanční prostředky ve výši 400 tisíc Kč, jsou 
zajištěny.  Byla provedena oprava poškozeného a nevyhovujícího oploce-
ní fotbalového hřiště v Čentické ulici.                               
 
Odbor vedlejší hospodářské činnosti (VHČ), vypracovává návrhy ná-
jemních smluv a jejich změn u správy a údržby svěřeného nemovitého 
majetku,  na pronájmy 97 bytů, 140 hrobových míst a 260 kolumbárních 
stránek na místním hřbitově a 23 pozemků, ve správě MČ. 
 
V rámci Místní agendy 21 (MA21), projednává Úřad MČ Praha 21 pod-
statné rozvojové záměry s občany několika způsoby. Obsáhlé dokumenty, 
zveřejňuje k prostudování i připomínkování na webových stránkách úřadu, 
www.praha21.cz, na vývěskách, nebo na pravidelných veřejných projed-
náváních, na které jsou občané zváni v Újezdském Zpravodaji, v Kalen-
dáriu na titulní straně. V roce 2013, se probíralo celkem 13 témat. V břez-
nu, to bylo setkání s podnikateli, majícími v obci provozovnu a jichž se do-
týká stavba kanalizace. Současně, byly probrány další etapy výstavby ka-
nalizace a související dopravní opatření. Také informace o rekonstrukci 
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železniční trati v úseku Praha-Běchovice - Úvaly. V dubnu, byl hlavním 
tématem špatný stav ulic Hodkovské a Chmelické, dále Koncepce školství 
MČ Praha 21 do roku 2019 a projednání návrhu zadání Územního plánu 
hl. města Prahy, tzv. Metropolitního plánu. V květnu, proběhla beseda se 
zpracovateli demografické studie o vývoji počtu obyvatel, do roku 2022, se 
zaměřením na předškolní, školní a seniorský věk. Byl také, projednán ná-
vrh změny vyhlášky hl. města Prahy, týkající se regulace loterií a heren. V 
září, byly projednány, Dopravní generel Újezdu nad Lesy a Cyklogenerel 
Újezdu nad Lesy. Zápisy z těchto projednávání, jsou zveřejňovány také na 
webu radnice. 
 
 Již třetím rokem, se v rámci Místní agendy 21, podílí na rozvoji MČ také 
Žákovské zastupitelstvo, neformální seskupení mladých lidí, které mělo 
v tomto roce 10 členů. Starostka Karolina Šuláková, a zástupkyně Barbora 
Černoušková. Od září se novou starostkou stala Hana Krejcarová a počet 
členů se zvýšil na 18. Schází se každých 14 dní, ve školním klubu Masa-
rykovy školy.    
 
V rámci Grantového systému, byla letos z rozpočtu MČ Praha 21 uvol-
něna finanční částka ve výši 500.000,-Kč. Do Grantového programu se 
přihlásilo 26 organizací s 55 projekty. Vyřazeno, bylo 5  organizací a 12 
projektů. Grantová komise, rozdělila podle schválených kritérií 486.000,-
Kč a zbylých 14.000,-Kč bylo poskytnuto Občanskému sdružení Nepose-
da, na uhrazení nájmu divadelního sálu Masarykovy základní školy pro 
pořádání kurzů pro děti.   
 
Naše MČ Praha 21, uspořádala 7. března, ve spolupráci s Národní sítí 
Zdravých měst ČR a Univerzitou Palackého v Olomouci, setkání 
městských částí Prahy. Tématem, byla realizace Místní agendy 21, na 
úrovni městských částí, strategický rozvoj a podpora pohybových aktivit. 
Úspěšné akce, se zúčastnilo 49 zástupců ze 14 městských částí, obcí a 
neziskových organizací.   
 
Po osmiletém boji, za záchranu Klánovického lesa, bylo konečně dne 
28. února 2013 rozhodnuto, když zastupitelé hl. města Prahy prakticky 
znemožnili pokračování tlaku na přeměnu části přírodního parku a přírodní 
rezervace, na soukromý golfový areál. Schválili změnu územního plánu, 
která chrání pozemky v Klánovickém lese, jako lesní plochu, bez 
možnosti stavby golfového areálu. Bylo tak vítězně završeno úsilí Ob-
čanského sdružení za Klánovický les, Újezdského STROMU a dalších ob-
čanských iniciativ, včetně obrovské podpory starostů i radních MČ Praha 
21 a MČ Praha-Klánovice, kteří prakticky již od komunálních  voleb v roce 
2010, pomáhali při obhájení veřejného zájmu na zachování celistvosti 
Klánovického lesa  
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V únoru 2013, byla veřejnosti představena studie proveditelnosti obnovy 
aleje, podél hlavní komunikace. Vzhledem k podmínkám, které jsou 
především kolem Novosibřinské ulice, nemohou být nově vysazovány lípy. 
Tým odborníků, navrhl v projektu babyku, která dané podmínky nejlépe 
snáší. Koncem roku byla zahájena I. etapa kácení a nové výsadby, ve kte-
ré by mělo být vysazeno 14 kusů nových stromů podél Novosibřinské v 
úseku od křižovatky s ulicí Zaříčanskou, až po křižovatku s ulicí Zbýšov-
skou. 
 
Po delší době, se podařilo 18. března, znovu otevřít restauraci Level v 
Polyfunkčním domě. Novým nájemcem se stala firma Gastro web s.r.o., 
která se rozhodla zachovat původní název. Za společností, stojí rodina 
Erbenova, která se v gastronomii pohybuje již od roku 1980. Mimo jiné 
provozovali hotel Praha ve Špindlerově Mlýně, restauraci Vikárka a "U 
Malířů" v Praze a další. Nabízejí bohatý výběr jídel s cenou od 69 Kč, do 
115 Kč. Nájemce, by chtěl také nabídnout celou řadu zajímavých akcí. Již 
týden po otevření to, byl velmi vydařený koncert Leška Semelky, V dubnu 
pak koncert Marcely Holanové. Podařilo se uskutečnit i několik diskoték 
pro mladé. Doufejme, že nový nájemce v Újezdě vydrží. 
 
Tradiční oslavu Dne Země, uspořádal Odbor životního prostředí a do-
pravy ÚMČ Praha 21 v pátek 26. dubna, na Multifunkčním sportovišti. Tak 
jako každoročně, i letos se k tomuto svátku, připojily školy, místní spolky i 
občané, mající vztah k životnímu prostředí.  Již den předtím, se některé 
třídy I. stupně ZŠ, seznámily s významem i historií Dne Země a progra-
mem Mezinárodní rok vodní spolupráce - "Voda pro život", kde shlédly dva 
krátké filmy o tom, proč je voda pro život důležitá a jak se máme k vodě 
chovat. V pátek dopoledne, byla pro mateřské školy připravena v divadel-
ním sále ZŠ loutková pohádka "O perníkové chaloupce". Akce, se zúčast-
nily i některé třídy ZŠ a školní družina. Odpoledne pak následovaly jedna 
akce za druhou. Plukovník Pelčák, zasadil jako čestný host, strom ke Dni 
Země, Lesy hl. města Prahy seznámily s problematikou záchranné stani-
ce, pro volně žijící živočichy, a zorganizovaly i soutěž v rozpoznávání zví-
řat a dřevin. Byl zde i stánek Pražských služeb, zaměřený na problematiku 
odpadů a jejich třídění, Pražská energetika přišla podpořit program elek-
tromobilů a zájemci si mohli vyzkoušet i jízdu na elektrokole. Místní včela-
ři, ukázali včelí úl, a seznámili zájemce s chovem včel. Pro děti i dospělé, 
zde byly různé soutěže, skákací hrad, malování na obličej, eko jarmark, 
dílničky, ukázky starých řemesel, výstava hasičské techniky, představení 
dravců, pohádka divadla Krab na chůdách, vystoupení tanečního studia 
DANCEPORT a SK Kangsim Dojang. Bylo zajištěno i občerstvení a celý 
program uzavřelo v podvečer vystoupení skupiny Maxim Turbulenc. 
Všichni účastníci Dne Země, kterých bylo přes 800, odcházeli na výsost 
spokojeni. 
 



 

List 12 z 31 

 

V letošním roce slavil Československý rozhlas kulaté výročí, 90 let od 
prvního vysílání. Když 18. května 1923, začal ze Kbel vysílat Radiojour-
nal, nastala v zemi nová éra. Lidé hltali šlágry i přenosy sportovních utká-
ní. 
 
 Dalším mediálním fenoménem je Československá televize, která začala 
s pravidelným zkušebním veřejným vysíláním 1. května 1953 a slaví tedy 
letos již 60. výročí. 
 
 60 let také uplynulo od "Velké komunistické loupeže", když 1. června 
1953, provedli komunisté brutální měnovou reformu, která ožebračila 
obyvatele Československa a režim se poprvé otřásl v základech. Den 
před reformou bezostyšně lhal tehdejší prezident, Antonín Zápotocký, 
když v rozhlasovém projevu řekl:" Buďte bez obav, vážení spoluobčané, 
soudružky a soudruzi. Naše měna je pevná. Pověsti o měnové reformě, 
jsou neopodstatněné. Jsou to výmysly nepřátel." Pro jistotu, aby se to ne-
prozradilo předem, dala vláda vytisknout nové bankovky a razit nové min-
ce v Moskvě.   
 
Poslední dubnový den, se konala nejpopulárnější újezdská akce - Ča-
rodějnice v Újezdě. Více než tisícovka diváků, využila s velkou chutí pro-
gram od odpoledne až do pozdního večera. Dětskou část "Čaroles", při-
pravily Maminy z újezdské roviny. Bylo zde divadélko pro nejmenší, ta-
neční vystoupení a volba nejlepší čarodějnice z řad malých návštěvníků. 
Dětské odpoledne vyvrcholilo rituálním upálením čarodějnice a následným 
opékáním buřtů. V podvečerním a večerním programu, vystoupily domácí 
hudební skupiny Boudaři a Čedič. Závěrem večera, se nad Újezdem roz-
zářil mohutný ohňostroj. Mladí fotbalisté, pod vedením trenéra Váni, zajiš-
ťovali po dobu celé akce pořádek a perfektně, zvládli i úklid multifunkčního 
sportoviště po akci. Poděkování za úspěšnou akci patří Úřadu MČ Praha 
21, Občanskému sdružení Veselý Újezd a dalším organizacím. Nesmíme 
zapomenout ani na desítku sponzorů, kteří se kromě ÚMČ, podíleli na 
zdárném průběhu "Čarodějnic", materiálově, nebo finančně.  
 
Slavnostní odpoledne u příležitosti připomenutí 68. výročí ukončení 
2. světové války bylo dne 8. 5. 2013, zahájeno položením květin u busty 
generála Stanislava Krause, bojovníka u Tobruku za 2. světové války a 
prvního Čestného občana Újezda nad Lesy. Další program, pokračoval v 
divadelním sále, zaplněném občany a významnými osobnostmi obce. Děti 
z Masarykovy základní školy, připomněly ve svém kulturním vystoupení, 
že tento rok byl Evropskou komisí vyhlášen jako "Rok občana". O hrůzách 
války, utrpení lidí během ní i o odvaze občanů v odbojové činnosti, hovořil 
pan plk. Jiří Vondráček. Poté, shlédli účastníci oslavy I. díl filmu "Život v 
Újezdě nad Lesy", který natočil Jan Petras. (zde si nemohu odpustit po-
známku, že film byl zbytečně zdlouhavý, vzhledem k nic neříkajícím zábě-
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rům, například pobíhajících psů a nedokumentární v tom, že nepopisuje 
kde záběry vznikly a čeho se týkají, takže z archivního hlediska nebude 
mít film, pro příštího diváka v budoucnosti žádný význam.)  
 
Vyvrcholením slavnostního odpoledne, bylo předání čestných titulů. 
"Čestný občan MČ Praha 21", byl udělen panu ing. Mgr. Alfrédu Ko-
cábovi a in memoriam panu univerzitnímu profesorovi RNDr. Petru 
Voňkovi, CSc. Pan Kocáb, původně katolický a později evangelický kněz, 
žije od roku 1949 v Újezdě. Pro své politické přesvědčení a odmítnutí spo-
lupráce s STB, byl perzekuován a v roce 1972 mu, byl odebrán souhlas k 
výkonu duchovenské služby.Pracoval téměř deset let v kotelně, ale tajně 
vykonával i službu duchovního. Stál u základů Charty 77 a stal se členem 
Výboru nespravedlivě stíhaných (VONS). V roce 1997, převzal z rukou 
prezidenta republiky Václava Havla medaili "Za zásluhy" a v roce 2012 byl 
uznán členem třetího odboje. Univerzitní prof. Petr Voňka, CSc. pracoval 
celý život na katedře Fyzikální chemie Vysoké školy chemicko-
technologické v Praze. Nejdříve jako asistent a po roce 1989, jako docent 
a profesor. Vydal několik odborných publikací a více než 70 odborných 
článků v zahraničních odborných časopisech. Významné byly i jeho kon-
takty se zahraničím, zejména s Norskem, kde rok pracoval a přednášel na 
Technické univerzitě v Trondheimu. Po roce 1989, se pan Voňka začal 
angažovat i občansky a vstoupil do ODS. V roce 1994, se přistěhoval do 
Újezda nad Lesy. Zde se zapojil v oblasti, která mu byla nejbližší, tedy 
školství a historie. Byl platným členem školské komise a později i muzejní 
rady. Přirozená tolerance ho předurčovala k tomu, aby mírnil konflikty a 
navrhoval řešení, pro obě strany sporu. Po těžké nemoci, zemřel 7. pro-
since 2012 a ocenění převzala manželka Jana Voňková. 
 
 Čestný titul "Občan roku 2012", převzala paní ing. Eva Danielová. 
Vystudovaná stavební inženýrka, se přistěhovala do Újezda z rodných 
Strakonic v roce 1999. Po zabydlení v novém domově, se seznámila s 
dalšími maminkami, když vodily děti do školky. Společně vznikl plán, jak 
oživit a obohatit život v Újezdě dalším rodičům a hlavně dětem. Prvním 
nápadem, bylo vybudování dětského hřiště a tak vzniklo občanské sdru-
žení Maminy z újezdské roviny, v jehož centru Eva byla. Byla i u vzniku 
Čarodějnic i dalších aktivit. Vždy se objevuje tam, kde je třeba nezištně 
pomáhat. Ostatně, charakterizuje jí to i v profesním životě, stala se první 
újezdskou asistentkou pedagoga pro děti se zvláštními potřebami, které 
navštěvují Masarykovu základní školu. Evina aktivita, je obrovská. Vede 
školní web a občas pomáhá i ve školní družině. Pracuje v Komisi  MA21, 
je členkou redakční rady Zpravodaje a členkou Muzea, kde je nyní pově-
řena vedením muzejní rady. Eva, je nejen praktická a trvale činorodá, ale i 
velmi laskavá a svým přátelským způsobem, spojuje lidi.   
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Letos, již druhým rokem, pracuje  Komise volnočasových aktivit. Před-
sedou komise je pan Petr Mach a tajemnicí paní  Iva Hájková. Sleduje pl-
nění části programového prohlášení Rady MČ a v případě potřeby iniciuje 
opatření vedoucí k jejich realizaci. Realizuje Akademii volného času  v 
prostorách polyfunkčního domu. Letos to byl druhý a třetí cyklus, každý po 
osmi přednáškách. Témata: Osudová setkání a judaismus (lektorka Dr. 
Jana Jebavá), Kinematografické obrázky z Čech (lektor Dr. Pavel Taus-
sig). Komise uspořádala také šest filmových produkcí s besedami, v 
rámci Filmového klubu. Projednává činnost spolků a sdružení a podpo-
ruje jejich vzájemnou spolupráci, spoluvytváří nabídku kulturních akcí po-
řádaných MČ a podporuje mezigenerační spolupráci v rámci volnočaso-
vých aktivit. Spolupracovala na realizaci projektu Lesní galerie II., na do-
končení filmu o Újezdě a na webu radnice zřídila webové stránky pro pre-
zentaci svých aktivit. Komise, trvale spolupracuje při organizaci všech ce-
loobecních akcí.   
 
ÚMČ, zajišťuje podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, také 
pečovatelskou službu. Ta, je poskytována osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, nebo zdravotního 
postižení, vyžadujícího pomoc jiné fyzické osoby. Terénní služba je posky-
tována v domácnostech klientů a ambulantní pečovatelská služba, ve 
Středisku osobní hygieny na Rohožníku. V rámci pečovatelské služby 
je nabízena jako nenároková, doprava osobním vozidlem pečovatelské 
služby. Nejžádanější službou v letošním roce, byla dovážka obědů do do-
mácností seniorů a základní péče o nehty Pečovatelská služba, využívá 
dvě vozidla. Jeden vůz, je určen výhradně k rozvážce obědů, druhý slouží 
jako vozidlo terénní pečovatelském služby. Další služby, byly v oblasti 
osobní hygieny, úklidu, nákupů a pochůzek. Provozní náklady za rok 
2013, činily 695 027,-Kč a úhrady od uživatelů, byly ve výši 782 296,- Kč. 
Pečovatelská služba, má čtyři zaměstnance, vesměs ženy. 
 
Činnost Odboru sociálních věcí, je zaměřena na poradenství a sociální 
práci s klienty. V oblasti sociálních dávek to bylo 45 klientů, problematika 
zaměstnání 25 osob, bydlení 4 osoby a jiné 7 osob. Specifikem v sociální 
práci je činnost sociální kurátorky, která eviduje a pracuje s osobami pro-
puštěnými z výkonu trestu odnětí svobody, nebo po ukončení ústavní léč-
by a také s osobami bez přístřeší. V těchto třech kategoriích, to bylo letos 
celkem 51 osob, nejvíce (43), bylo propuštěných z výkonu trestu odnětí 
svobody. Od 1. ledna 2013 vstoupila v platnost novela zákona č. 359/1999 
Sb., o sociálně právní ochraně dětí. Tato novela přináší rozvoj náhradní 
rodinné péče a podporu, péče pěstounské. V tomto roce je evidováno již 7 
pěstounských rodin. V této oblasti, právní ochrany dětí, působí kurátorka 
pro mládež.   
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V Újezdě nad Lesy jsou dvě policejní služebny. Policie ČR, sídlí v nové 
budově v Hulické ulici 2620, Praha 21-Újezd nad Lesy a vedoucí oddělení 
je Vladimír Fober. Městská policie Praha 21, sídlí se svým okrskem na 
adrese Lomecká 656, Praha 21-Újezd nad Lesy a bezpečnost v obci zajiš-
ťují čtyři okrskáři. 
 
Vládní krize. Začal bouřlivý měsíc pro premiéra Petra Nečase. Nejdříve 
oznámil 11. června, že se rozvádí. 13. června, proběhla na vládě policejní 
razie, při které byla mimo jiné zadržena i ředitelka premiérova kabinetu 
Jana Nagyová, šéf úřadu vlády Lubomír Poul, ředitel Vojenského zpravo-
dajství Milan Kovanda a další úředníci. Vyšlo najevo,že v nelegálním sle-
dování premiérovy ženy se objevila i Nagyová. 17.června premiér Nečas 
rezignoval a skončil i jako šéf ODS. Novým předsedou vlády se stal 
25. června Jiří Rusnok. Nová vláda, sestavená Rusnokem, nedostala 
7. srpna důvěru sněmovny a Rusnok podal demisi. Prezident Zeman, 
pověřil kabinet v demisi výkonem funkce, až do  jmenování nové vlá-
dy. Pokračování vnitřních bojů v ODS způsobilo, že bylo splněno dlouho-
dobé přání ČSSD a poslanci schválili 20. srpna rozpuštění Sněmovny, 
které otevřelo cestu k předčasným volbám. Ty, se konaly ve dnech 
25. a 26. října 2013. Vyhrála ČSSD, ale s minimálním náskokem 20,45% 
hlasů, druhé skončilo hnutí ANO s 18,5% . Do sněmovny se, dostaly ještě 
KSČM, TOP 09, ODS, Úsvit a KDU-ČSL.  U nás v Újezdě, bylo pořadí 
stran ve volbách úplně jiné. První, TOP 09 získala 24,15%, ANO 
17,35%, ODS 14,70% a ČSSD 12,83%.  
  

KULTURNÍ  ŽIVOT 
 
Již druhým rokem, spolupracuje Úřad městské části Praha 21 a  jeho kul-
turní organizátor pan Zdeněk Voříšek s Komisí volnočasových aktivit, při 
zajišťování kulturních akcí v obci. Bohužel, trvale platí že účast občanů je 
nízká, přestože jsou ve většině případů zváni kvalitní interpreti. Stejně tak 
platí, že zavedené každoroční akce, jako "Čarodějnice", "Újezdské posví-
cení", "Den Země" a další, si nemohou na návštěvnost stěžovat.  
 
ÚMČ, zabezpečuje také provoz hudebních kurzů v budově v Lomecké 
ulici čp. 696, ve třech učebnách. Dvě učebny využívá klavírní oddělení a 
jednu dechové oddělení. Klavírní oddělení je vybaveno dobrými hudební-
mi nástroji (pianina Foerster a Petrof) a klávesovým nástrojem Keyboard. 
Na základě dohody o pracovní činnosti, vyučují v klavírním oddělení lekto-
ři, prof. Vladimír Suchý, prof. Helena Svatoňová a Bc. Jolana Moravcová. 
V dechovém oddělení vyučuje v trvalém pracovním poměru paní Jarosla-
va Razesbergerová. Celkem letos navštěvuje kurzy 86 žáků. Vstupní hala 
budovy byla letos vymalována a třídy byly vybaveny novými židlemi. I letos 
se lektoři se svými žáky zapojili do kulturního dění v obci, při vystoupeních 
na akcích, pořádaných ÚMČ, nebo Újezdským muzeem. Již tradiční vá-
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noční koncert se letos konal 19. prosince, pro rodiče a přátele žáků hu-
debních kurzů. 
 

Akce pořádané Úřadem městské části Újezd nad Lesy (ÚMČ) 
 
22. ledna - divadelní představení "Turecká kavárna" 
21. března - Velikonoční dílna v Újezdském muzeu  
26. března - koncert Leška Semelky 
12. dubna - koncert Marcely Holanové 
26. dubna - oslavy "Dne Země" 
30. dubna - "Čarodějnice" 
  8. května - Oslavy 68. výročí ukončení II. světové války 
11. května - koncert "Spirituál kvintetu" 
31. srpna - "Den zdraví" 
21. září - Újezdské posvícení a farmářské trhy 
24. října - Oslava výročí vzniku samostatného Československa (28.říjen) 
  3. prosince - zvonkový průvod k rozsvícení vánočního stromu 
  7. prosince - Mikulášská pro seniory v Levelu s hudbou i občerstvením 
10. prosince - koncert Musica Festiva di Praga 
 

Muzeum 
 
Újezdské muzeum, patří již neodmyslitelně k životu naší obce. I v tomto 
roce se mohlo pochlubit mnoha akcemi. V prvních měsících roku. ještě 
pokračovala výstava "Jsem senior a žiji v Újezdě nad Lesy", jejíž verni-
sáž proběhla již v listopadu roku 2012 a byla prodloužena do 2. března.  
 
K 1150. výročí příchodu bratří Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, 
byla v muzeu, 16. března otevřena výstava, jejímž kurátorem i auto-
rem, byl kustod muzea, pan Rudolf Vambera. Vernisáž zahájil úvodním 
slovem pan PhDr. Miloš Schmidt a vystoupili také žáci hudebních kurzů, 
pod vedením prof. Svatoňové a prof. Suchého.  
 
Velikonoční dílna, kterou uspořádal ÚMČ v muzeu 21. března, předvedla 
výrobu kraslic, pomlázek, perníčků a dalších velikonočních artefaktů, kte-
rou si mohli příchozí sami vyzkoušet. 
 
 Začátkem dubna nečekaně oznámil rezignaci na předsedu muzejní rady, 
pan PhDr. Miloš Schmidt. Zdůvodnil to vysokým věkem i další externí pra-
cí v Ústavu slovanských studií. Pan doktor Schmidt, byl u zrodu Újezdské-
ho muzea od jeho vzniku v roce 2004, kdy ještě nemělo vlastní prostory a 
"hostovalo" v jedné třídě Masarykovy základní školy. Prozatímním vede-
ním muzejní rady, byla pověřena paní ing. Eva Danielová. 
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 Výstava "Loupežníci na Vidrholci", byla zahájena slavnostní verni-
sáží 20. dubna. Za Újezdské muzeum přivítala návštěvníky i hosty paní 
Marie Tomaidesová. Poté se slova ujal pan ing. Jiří Kronďák, autor výsta-
vy i vystavených replik středověkých zbraní. Výstavu, doprovodily kresby 
žáků Masarykovy základní školy, na téma názvu výstavy. Kurátorkou vý-
stavy byla paní Dr. Zdena Ladová.  
 
V úterý 4. června byla v muzeu slavnostně otevřena výstava dětských 
prací, na téma "A TO JE TA KRÁSNÁ ZEMĚ, ZEMĚ ČESKÁ, DOMOV 

MŮJ". Diplomy si převzali vítězové literární i výtvarné soutěže. Kromě di-

plomů, byly dětem předány také knižní poukázky do Knihkupectví nad Le-
sy a paní učitelky dostaly poukázku do obchodu "Romantika" paní Šebíko-
vé, na nákup výtvarných potřeb. Kurátorkou výstavy byla paní ing. Eva 
Danielová.  
 
Dne 7. 9. 2013, se konala v Újezdském muzeu vernisáž výstavy "Ar-
cheologie přemyslovských Čech", která byla připravena ve spoluprá-
ci s Ústavem pro archeologii FF UK a Archeologickým ústavem AV 
ČR v Praze. Pracovníci těchto institucí, pod vedením Tomáše Klíra, Mi-
chala Beránka a Jana Hasila, instalovali pozoruhodnou výstavu, úzce 
související s územím Újezda nad Lesy a jeho okolím. Součástí výstavy 
jsou i některé vykopávky, nalezené na újezdském území, zapůjčené 
ze sbírek Národního muzea v Praze. Unikátní předměty mohou ná-
vštěvníci zhlédnout po dobu jednoho roku. Velkou zásluhu na zpro-
středkování výpůjčky vykopávek i na realizaci výstavy, má kurátorka 
výstavy paní Marie Tomaidesová, které právem patří velký dík.  
 
S touto výstavou, bezprostředně souvisí i komentovaná vycházka, úze-
mím zaniklého osídlení Klánovického lesa, která se uskutečnila 16. lis-
topadu 2013. Zasvěceným průvodcem, byl právě jeden z organizátorů vý-
stavy, archeolog pan Mgr. Michal Beránek. Tato lokalita patří mezi dva 
nejcennější pozůstatky po zaniklých vesnicích v Čechách. Samotného or-
ganizátora, překvapil velký zájem občanů, kterých se sešlo padesát a plá-
novaná dvouhodinová procházka se protáhla na téměř pět hodin. Všichni, 
si vycházku podzimním lesem užili. 
 
Další výstava "Z Moravského Slovácka do Újezda nad Lesy", konaná 
při příležitosti sedmdesátin našeho občana, ing. Oldřicha Pelčáka, plukov-
níka letectva, měla slavnostní vernisáž 2. listopadu 2013. Společenská 
část akce proběhla v Polyfunkčním domě Level, kde účastníci zhlédli krát-
ký film ze života p. Pelčáka a poté měli možnost navštívit muzejní výstavu. 
Byly zde fotografie z mládí, rodiny, Hvězdného městečka, společenských 
aktivit i setkání s přáteli. Výstava,  byla oživena obrázky žáků Masarykovy 
školy s námětem kosmonautiky. Kurátorkou i organizátorkou výstavy, 
byla paní ing. Eva Danielová.  
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Poslední muzejní akcí, bylo "Zpívání s Luckou", kdy si občané mohli 28. 
prosince, přijít zazpívat koledy s paní Lucií Váchovou.  
Všechny muzejní výstavy pravidelně navštěvují žáci i učitelé Masary-
kovy základní školy 
 

Místní knihovna 
 
Knihovna, je zřízena jako organizační složka Zastupitelstvem MČ Praha 
21, č. 233 ze dne 25. 9. 2002 a sídlí v přízemí Polyfunkčního domu. Má k 
dispozici oddělení pro dětské i dospělé čtenáře. Občané mohou využívat 5 
PC s přístupem na internet, mohou si vytisknout, nebo okopírovat potřeb-
né dokumenty, nebo studijní materiály. Knihovna má bezbariérový přístup. 
Díky nynějšímu výhodnému umístění knihovny v centru obce, se stále 
zvyšuje počet čtenářů a jejich návštěv. Na konci roku 2013 knihovna evi-
dovala 2.097 čtenářů, z toho 699 čtenářů do 15 let. Za letošní rok, čtená-
ři uskutečnili 11.863 návštěv a vypůjčili si 32.347 knih. Knihovna, má k 
dispozici 7 titulů časopisů. Knihovní fond čítá k 31. 12. 2013 celkem 
16.224 titulů. Díky dotacím z rozpočtu MČ Praha 21 (70.000 Kč) a Magis-
trátu hl. města Prahy (66.000 Kč), je fond pravidelně doplňován. Za tento 
rok, bylo nakoupeno 678 knih (beletrie, naučná literatura, dětské knížky a 
literatura pro školy. Podle požadavků mateřských škol a Masarykovy zá-
kladní školy, pořádá knihovna besedy na téma seznámení s knihou, kni-
hovním řádem a prací v knihovně. Letos to bylo celkem 11 akcí. Pro břez-
novou akci "Pasování prvňáčků na čtenáře", pořádanou ZŠ, bylo vyrobeno 
140 nových čtenářských průkazů a akce se zúčastnilo všech pět prvních 
tříd (113 dětí). V říjnu, se uskutečnila beseda se spisovatelem historických 
románů panem Vlastimilem Vondruškou, kterou navštívilo 80 občanů.  
Vedoucí knihovny, zůstává paní Jitka Kašparová.   
 

Arabeska 
 
Baletní škola Arabeska, oslavila letos v září již třináctý rok svého působení 
v Újezdu nad Lesy. Ze skromných začátků, se podařilo paní Daniele Po-
kové vybudovat prestižní baletní přípravku, kam děti chodí s chutí a se 
zaujetím se učí základům tohoto estetického umění. Na svém kontě, mají 
již mnoho ocenění, které získaly na soutěžích doma i v zahraničí. Některé 
žákyně úspěšně studují na Státní konzervatoři v Praze. Také letos úspěš-
ně reprezentovaly na 9. ročníku celostátní soutěže v klasickém tanci "Par-
dubická arabeska", která proběhla 13. dubna 2013 v Pardubicích. 14 děv-
čat soutěžilo v několika věkových kategoriích a jejich dlouhodobá práce a 
píle byly po zásluze odměněny. Dívky si odnesly poháry a ocenění za dvě 
1. místa, dvě 2. místa, jedno 3. místo a dvě čestná uznání. Největší 
úspěch měla devítiletá Terezka Rybanská, která mimo ocenění za svůj 
soutěžní tanec, získala i druhý zlatý pohár za nejhezčí taneční kreaci ara-
beska a tím porazila všech 222 soutěžících. V únoru, proběhl v německém 
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Selbu vyřazovací výběr pro světovou soutěž "Dance world cup", která se 
uskutečnila 1. - 7. července v anglickém Brightonu. Je to olympiáda pro 
nejlepší amatérské tanečníky z celého světa a je úžasné, že 5 dívek z 
újezdské Arabesky, dostalo tu čest, spolu s několika dalšími vybranými 
dětmi z českých baletních škol, reprezentovat Českou republiku na této 
soutěži. Ani v Anglii se naše dívky neztratily. Dívky, tančily na krásném 
jevišti Koncertního sálu Brighton Dome a skvěle se držely v konkurenci 
4000 tanečníků 4 věkových kategorií z 25 zemí. Českou republiku zastu-
povalo 10 tanečních škol. Obrovským úspěchem bylo 3. místo Terezie 
Rybanské a Eveliny Zafarové za duet Tanec s čertem. Porazily, je pou-
ze německé a portugalské konkurentky. Arabeska, dnes kromě klasického 
a scénického tance, provádí i výuku stepu a moderního tance a nezapo-
míná ani na hodiny tance pro dospělé. V rámci grantového programu, zís-
kala Arabeska 17 500 Kč od ÚMČ a 11 200 Kč jako dotaci od MHMP. 
   

DANCEPORT  
 
Taneční studio Style, paní Heleny Wojdylové, změnilo v letošním roce ná-
zev na DANCEPORT a přestěhovalo svoje aktivity do prostor obchodního 
centra Blatov. Trvale stoupá počet tanečních kurzů pro děti i dospělé a 
nově k nim letos, přibyly i kurzy angličtiny, ve třech kategoriích. Roste i 
počet zájemců o kurzy, které jsou u tohoto soukromého tanečního studia, 
jak jinak, než placené. Pro děti do 7 let to jsou kurzy roztleskávaček, ta-
neční přípravka pro závodní tanec a cvičení s rodiči. Pro mládež je to 
street dance a MTV style, taneční kurzy a taneční klub, taneční průprava a 
zumbatomic. Pro dospělé pak, taneční kurzy a taneční klub i nabídka sou-
kromých hodin tance. Navíc organizují i speciální kondiční tréninky pro 
muže i ženy. Taneční kurzy i kluby vedou zkušení lektoři. Několikrát v ro-
ce, byly uspořádány taneční zábavy pro dospělé s živou hudbou, diskoté-
ky a tři večery s výukou tanců. Taneční skupina DANCEPORTU, senioři 
nad 35 let, se zúčastnila v březnu taneční soutěže na Folimance. V kate-
gorii Show Dance obsadila pěkné 6. místo a vybojovala si účast na mis-
trovství republiky. V červnu, uspořádalo studio v sále Masarykovy základní 
školy 1. Újezdskou taneční soutěž a Taneční show.  
 
 

SPORT 
 

Fotbalový klub Újezd nad Lesy 
 
FK Újezd nad Lesy, má od MČ Praha 21, dlouhodobě pronajaté sportovní 
areály, travnaté fotbalové hřiště s kabinami a sociálním zázemím v Čen-
tické ulici a tréninkové hřiště v Pilovské ulici. V rámci grantového systému 
dostal klub od ÚMČ grant, ve výši 30 000 Kč. V letošním roce, má FK 
Újezd nad Lesy, tři družstva dospělých a osm mládežnických družstev. Na 
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obou hřištích, se odehrálo přes 110 fotbalových utkání a proběhlo, více 
než 1.000 fotbalových tréninkových jednotek. Úspěchy mužstev, byly letos 
střídavé. Největším úspěchem je, že mužstvo staršího dorostu, se udrželo 
v nejvyšší soutěži, v Pražském přeboru. Naopak, A-mužstvu dospělých se 
nepodařil návrat do Pražského přeboru, když se mu nevyvedla hlavně jar-
ní část a zůstává tak v I. A. třídě a B-mužstvo v I. B. třídě. Mnoho mládež-
nických mužstev, hraje nejvyšší soutěže ve svých věkových kategoriích a 
náš fotbalový klub patří do první dvacítky nejlepších pražských klubů. 
Mnoho odchovanců újezdského fotbalu, hraje ve špičkových pražských 
týmech a dva současní odchovanci, hrají 1.Gambrinus ligu. V tomto roce, 
se podařilo udržet vyrovnaný rozpočet klubu. Valná hromada FK Újezd 
nad Lesy se uskutečnila 12. října 2013 a byl na ní zvolen nový výbor. 
Předsedou klubu se stal p. ing.  Martin Mora.  
 

Tělocvičná jednota Sokol 
 
TJ Sokol, organizuje pro občany naší MČ sportovní vyžití v rámci tří aktiv-
ních oddílů, Rekreační sporty, Sport pro všechny a Oddíl tenisu. Předse-
dou zůstává pan ing. Jiří Čemus. Oddíl rekreačních sportů, vedený panem 
ing. Františkem Sedlákem, zajišťoval hraní kopané, lyžařské zájezdy a 
cykloturistiku. Pod organizováním Pražské tělovýchovné unie, hrají fotba-
listé 1. ligu soutěží a veteráni také 1. ligu soutěží, tak zvanou Hanspaul-
skou ligu. Oddíl sportu pro všechny (SPV), tradičně zajišťuje cvičení pro 
ženy a mládež, což je nejširší základna cvičících v obci, a dále i hraní vo-
lejbalu. Oddíl tenisu organizoval rekreační hraní tenisu, uspořádal dva tur-
naje i nabídku pronájmu kurtů pro širší veřejnost. Pro školáky a studenty z 
Újezda, jsou kurty po celou dobu provozu k dispozici zdarma. Díky grantu 
ÚMČ ve výši 20 000,-Kč, se podařilo vylepšit sportovní areál ve Veletov-
ské ulici a vysadit nové stromky. TJ Sokol, získal další grant od MHMP ve 
výši 800 000,-Kč na pokračování výstavby multifunkčního hřiště (malá ko-
paná, odbíjená, nohejbal a košíková), ve Veletovské ulici. Hřiště bude mít 
povrch z umělé trávy a mělo by být dokončeno v polovině roku 2014. Plá-
novaná spoluúčast ÚMČ na výstavbě bude cca 160 000,-Kč.   
 

Sportovní klub Kangsim Dojang 
 
Oddíl, je registrován v Českém svazu taekwondo WTF (ČSTKD WTF) a v 
České unii sportu (ČUS). Statutárním zástupcem, předsedou i hlavním 
trenérem je pan Marek Doxanský. Oddíl se snaží o výchovu úspěšných 
sportovců na nejvyšší úrovni. Zároveň, je jeho snahou zvyšování morál-
ních kvalit členů a dodržování etických pravidel bojových umění. Hlavním 
cílem, je rozvíjení osobnosti žáků tak, aby dokázali být pravdivými a pro-
spěšnými lidmi. Újezdští taaekwondisté, měli i letos velice úspěšný rok, a 
stanuli opět na nejvyšších příčkách. V Národní taekwondo lize mládeže, 
potvrdili svoji nepřemožitelnost a obsadili 1. místo. V Taekwondo extralize, 
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získali 3. místo týmů, v Národní lize poomse, to bylo 1. místo a v Extralize 
2. místo. Klub Kangsim Dojang, se tak stal nejúspěšnějším týmem 
roku 2013 v České republice. SK Kangsim Dojang, pořádá pravidelné 
tréninky několikrát týdně v tělocvičně ZŠ Masarykova. Několikrát ročně, 
organizuje oddíl také exhibiční a ukázková vystoupení, hojně navštěvova-
ná rodiči, širokou veřejností i zástupci obce. Velký podíl na úspěších klubu 
má Marek Doxanský, díky jehož tvrdé práci se Kangsim opakovaně drží v 
čele českého taekwondo. Letos dostal klub v rámci grantu 55 000,- Kč od 
ÚMČ a z externích zdrojů (MHMP) 30 000,-Kč, jako příspěvek na nájmy 
sportovních zařízení pro oddíly dětí a mládeže. 
 

Občanské sdružení "Tři pro zdraví" 
 
Letos již pátou sezónu organizuje toto sdružení, seriál tří závodů, které se 
objevují i v jeho názvu. "Újezdský duatlon", kombinace běhu a jízdy na 
kole, se konal 21. dubna 2013, pod záštitou starosty Újezda nad Lesy, 
pana RNDr. Pavla Roušara. Aktivně, se zúčastnilo přes 300 lidí. Dalším 
dílem závodů, byl dne 19. května, závod horských kol "Klánovické MTBO". 
A celý seriál, uzavírala v září "Dexter Velká cena města Úval", cross coun-
try. Seriál, si vytvořil za pár let, již pravidelnou účast závodníků i návštěv-
níků. Na realizaci těchto sportovních aktivit, dostalo letos sdružení grant 
od ÚMČ, ve výši 39 000,-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 organizace se za-
měřuje na organizaci dětských akcí, kulturních, výchovných, nebo spor-
tovních.  
 
V neděli, 23. března přichystal Rarášek pro děti již 3. újezdský karneval v 
Polyfunkčním domě. Klaunovi se podařilo rozesmát a pobavit všechny 
děti, obdivuhodné bylo i vystoupení baletu Arabeska, nebo běchovických 
roztleskávaček. Pro děti, byl připraven i pohádkový kvíz a bohatá tombola.  
 
Další akcí byla "Cesta za pokladem skřítků" v rámci Dnů zdraví, která 
se letos kvůli deštivému začátku června, přesunula na poslední srpnovou 
sobotu. Cesta lesem, pro děti a rodiče byla spojena s plněním úkolů 7 les-
ních skřítků. Akce se zúčastnilo 255 dětí s doprovodem. Tradiční dětský 
závod na všem, co má kolečka, "Újezdské kolodění", absolvovalo 15. 
září 2013 celkem 140 dětských závodníků. Z grantu ÚMČ pro letošní rok, 
dostal Rarášek 28 000,-Kč.    
 

Školní sportovní klub 
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Statutárním zástupcem klubu, je ředitel Masarykovy základní školy v 
Újezdě nad Lesy, pan Mgr. Miroslav Kurka. Klub, je svou podstatou zamě-
řen na poskytování sportovního vyžití, především dětem a mládeži školní-
ho věku, rekreační formou. Činnost jeho pěti oddílů, je prvotně zaměřena 
na spontánní sportování, získávání pohybových dovedností a návyků, v 
bezpečném prostředí a po kvalifikovaným vedením.  Stále, se daří udržo-
vat cvičitelskou a trenérskou základnu dobrovolníků, bez kterých, by žád-
ná činnost, nebyla možná. Kromě rekreačního sportování, dosahuje trvale 
největších úspěchů oddíl atletiky, který patří mezi nejlepší pražské oddíly. 
V oddíle je registrováno 140 dětí. Podporuje, nejenom sportovní a spole-
čenský rozvoj velkého počtu dětí, ale vychoval i špičkové atlety, kteří se 
tomuto sportu, věnují na nejvyšší úrovni. Příkladem může být Eliška Kluči-
nová, několikanásobná účastnice Mistrovství světa ve víceboji. ŠSK již 
tradičně patří k organizátorům i účastníkům, letos již 8. ročníku "O pohár 
starosty", aneb "Běh za újezdskou sovou", který se konal 19. května 2013. 
Členky oddílu výrazového tance Grip a Ambra, cvičí a vystupují v rámci 
ŠSK a děvčata získávají ocenění na většině přehlídek. Skupina Grip, letos 
30.5.2013 organizovala, již  IV. ročník "Újezdské taneční přehlídky", na 
které diváci, shlédli vystoupení různých tanečních stylů od několika sku-
pin.  
 

SPOLKOVÁ ČINNOST 
 

Český zahrádkářský svaz 
 
Základní organizace v Újezdě nad Lesy, patří mezi nejaktivnější spolky v 
obci. V letošním roce mají 107 členů a předsedkyní zůstává paní Blanka 
Exnerová. Ve spolupráci s ÚMČ, se starají o úpravu prostoru u pomníku 
TGM, v parku před školou a podílejí se i na organizaci vzpomínkových 
setkání u tohoto pomníku. Letos uspořádali 2 odborné přednášky s bese-
dou, na téma "Vše o zahradě" a v říjnu již 57. odbornou výstavu ovoce a 
zeleniny, za účasti Dr. Pelešky a jeho zahradnické "poradny".  
 
Během roku, byly realizovány také tři tematické výstavy, velikonoce, du-
šičky a advent. V zájezdové činnosti, to byl dubnový výlet na Vysočinu, 
kde navštívili Žirovnici, Třešť, Kamenici nad Lipou a poutní kostel v Kře-
mešníku. V říjnu navštívili na téma "Podzimní barvy západních Čech", So-
kolov a Bečov nad Teplou. V červnu se uskutečnil i zahraniční výlet do 
Rakouska "Město Tulln na Dunaji", které leží nedaleko Vídně a na padesá-
ti hektarech je zde výstava čtyřiceti typů zahrad a další zajímavosti, jako 
vodní plochy a vzorová ekologická řešení. V době od 21. 9. do 9. 11. zajiš-
ťovali členové spolku tradiční moštování jablek. Zpracovali celkem 3471 
kg. ovoce a vyprodukovali 1900 litrů výborného moštu. Během roku pro-
váděli údržbu zařízení moštárny a nechali opravit odbornou firmou izolaci 
části budovy s výstavním prostorem, kde byla velmi vysoká vlhkost zdiva. 
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Raritou spolku je i nejstarší člen, pan Bohuslav Prokop, narozený v roce 
1914 a v příštím roce oslaví 100. narozeniny. I přes tento pokročilý věk, 
vystavuje své výpěstky na podzimní výstavě.  Z grantového programu do-
stal svaz od ÚMČ 19 000 Kč. 
   

Svaz postižených civilizačními chorobami 
 
Zájem o aktivitu v rámci této naší největší organizace stále roste, zvláště 
mezi seniory.  Svědčí o tom i skutečnost, že v letošním roce stoupl počet 
členů na 284. Průměrný věk členské základny je 69 let. Předsedkyní je 
paní Eva Štrasmajrová  a výbor organizace se schází každé první pondělí 
v měsíci, v újezdském muzeu. Základním krédem SPCCH zůstává vylep-
šování fyzického i psychického stavu, zdravotně postižených spoluobčanů  
a tím i zlepšování jejich běžného života. Trvale velký zájem, je o cvičení s 
prvky jógy. Cvičení probíhá dvakrát týdně ve dvou skupinách, v tělocvič-
nách Masarykovy základní školy, které již "praskají ve švech". Zvýšený 
zájem je i o jarní a podzimní plavání s cvičením ve Wellness centru na 
Blatově, které se rozšířilo o půl hodiny. Cvičení vedou kvalifikované cviči-
telky, J. Politzerová, S. Pilná a M. Šáralová. Každou středu, (kromě 
prázdnin) se konají odpolední procházky s holemi (nordic walking) v blíz-
kém okolí. Každé druhé pondělí, kromě prázdnin, probíhá cvičení paměti, 
které vede Eva Štrasmajrová. Celoroční aktivita SPCCH je obrovská. V 
lednu se uskutečnila beseda s MUDr. Dastychovou a návštěva divadelní-
ho představení "Turecká kavárna" ( herci Vydra, Boušková, Konvalinková ) 
v divadle ŽŠ. V únoru, to byla beseda s Dr. Petříčkem "Jugoslávská nos-
talgie" a vycházka na Florenc, kde navštívili stavební komplex River City 
Prague a moderní centrálu pojišťovny Kooperativa s moderní galerií, čes-
kého výtvarného umění. Březen, byl nabit programem, když vyslechli 
přednášku MUDr. Bina "Zelené potraviny", navštívili dvě divadelní před-
stavení, v divadle na Fidlovačce "Babičku" a v divadle Pod Palmovkou, hru 
Pavla Kohouta August, august. Dále to, bylo představení "Babovřesky" v 
kině Lucerna a první jarní den 21. března, si vyšli na vycházku na Žižkov, 
kde si prohlédli Památník Vítkov a po průchodu tunelem pro pěší, prošli 
Karlínem a vycházku zakončili návštěvou Muzea hl. města Prahy na Flo-
renci. Od 23. do 30. 3. proběhl ozdravný pobyt v Luhačovicích, kde kromě 
dopoledních léčebných procedur a ranního cvičení, absolvovali odpolední 
vycházky po okolí lázní, navštívili i muzeum a známý Jurkovičův dům a s 
lázněmi se rozloučili účastí na společenském večeru s hudbou a tancem. 
Duben byl poznamenán smutnou událostí,když 10. dubna zemřela Li-
buška Říhová, dlouholetá a obětavá členka výboru a cvičitelka, která 
byla zakladatelkou druhého cvičení pro kardiaky. Čest její památce! 
 
 K dubnovým aktivitám patřila přednáška MUDr. Karhulové "Deset prvních 
dam republiky", návštěva divadla na Fidlovčce - představení "Hotel mezi 
dvěma světy" a vycházka na Barrandov s návštěvou filmového studia i 
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chátrajících barrandovských teras. V květnu, to byla beseda s manželi 
Čížkovými, o Etiopii, návštěva divadla "U Valšů" s hrou "Past" a s velkým 
zájmem členů, se setkala návštěva nejstarší české zahradnické školy (za-
ložena 1909) v Hrdlořezích, kde je provedl po škole i přilehlých zahradách 
a sklenících, ředitel školy. Škola má v současné době 400 žáků. Vrcholem 
květnové aktivity, byl výlet na Chrudimsko. V Chrudimi navštívili místní 
muzeum a Muzeum loutkářských kultur, v blízkých Nasavrkách výstavu 
"Po stopách Keltů", v Hlinsku to bylo unikátní muzeum Betlém, památková 
rezervace uprostřed městské zástavby s historií masopustních slavností a 
výlet zakončili výšlapem na zříceninu hradu Lichnice.  
 
V červnu, 8. - 15. 6.  proběhl rekondiční pobyt v Jeseníkách, ve Vrbně 
pod Pradědem. Denním programem bylo dopolední cvičení venku i v tě-
locvičně a odpolední vycházky s holemi (nordic walking). Navštívili také 
Praděd, elektrárnu Dlouhé Stráně, muzeum papíru ve Velkých Losinách a 
lázně Karlova Studánka. Měsíční aktivitu uzavřeli návštěvou divadelního 
představení "Králova řeč", v divadle Pod Palmovkou. Po prázdninách, se 
5. září vydali procházkou do Koloděj, kde vystoupali na umělý kopec s in-
stalovaným "kamenným mořem" a navštívili šlechtitelskou stanici SEL-
GEN, ve Stupicích a kostel sv. Markéty v Kralovicích. 
 
 V době od 15. do 21. září, se uskutečnil ozdravný pobyt v Černé v 
Pošumaví. Přestože účastníkům, deštivé počasí moc nepřálo, poznáva-
cích výletů absolvovali hodně. Navštívili Kvildu a Volary, Prášily a klášter 
Zlatá Koruna, zoo v Perneku, Lipno a klášter ve Vyšším Brodě. V říjnu, si 
vyšli prohlédnout starý Malostranský hřbitov a Bertramku a na kondiční 
výlet si vyjeli do Litoměřic, na zámek Ploskovice a do Velkých Žernosek, s 
komentovanou prohlídkou vinných sklepů a ochutnávkou zdejší produkce. 
Závěrem měsíce, se zúčastnili v divadle "U Hasičů", nahrávky televizního 
pořadu "Sejdeme se na Cibulce". V listopadu to byla komentovaná pro-
hlídka budov a studií Českého rozhlasu na Vinohradech, kde největší zá-
jem vzbudila návštěva archivu s unikátními historickými nahrávkami, které 
si poslechli. Celoroční aktivity, uzavřela v prosinci vánočně motivovaná 
beseda s p. Dr. Petříčkem, o biblické oblasti Betléma, doprovázená vi-
deem i fotografiemi. SPCCH, dostal letos od ÚMČ grant, ve výši 39 000 
Kč.   
  

Sdružení důchodců 
 
Činnost sdružení, je umožněna díky finančnímu grantu, poskytnutému 
ÚMČ. Sdružení, nabízí společenské, vzdělávací a kulturní aktivity pro se-
niory. Základem financování celé činnosti, je grant ÚMČ na kulturní, osvě-
tovou a vzdělávací činnost, který byl v roce 2013 přidělen ve výši 25.000,- 
Kč. V listopadu, byl na členské schůzi zvolen nový výbor sdružení, ve slo-
žení: Helena Vojtová - předsedkyně, Irena Krajzingrová - místopředsedky-
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ně, kronikářka a pokladník, Vlasta Novotná - zájezdy a kultura a Emilie 
Poláková - evidence členů. Zároveň byla na této schůzi odsouhlasena 
změna názvu organizace od 1. ledna 2014, místo dosavadního "Sdru-
žení důchodců", na "Klub aktivních seniorů". Celoroční činnost byla 
opět bohatá. Lednová návštěva divadla "Ypsilonka" s představením "Muž 
na větvi", budila podle oslavných komentářů ( velká legrace, úžasné he-
recké výkony atd), velké očekávání, ale nakonec velký zmatek bez dějové 
linie, zbytečné vulgarizmy, takže někteří návštěvníci odcházeli během 
představení. Úvod do nového roku se nepovedl. V únoru navštívili "Muze-
um alchymistů", na Jánském vršku, které se nachází v domě "U osla v 
kolébce", který v době Rudolfa II. vlastnil alchymista Eduard Kelley. Zde, 
je provedli průvodci v dobových kostýmech a navštívili i slavnou Kelleyho 
věž a laboratoř. Odpoledne pokračovali v návštěvě divadla "U Valšů", kde 
shlédli hru "Hodný pan doktor", komedii na motivy A. P. Čechova. Hra se 
tentokrát líbila. První jarní zájezd na Vysočinu ( 30. 3.), byl jarním, jen 
podle kalendáře, protože ráno mrzlo a při návštěvě sklárny v Tasicích, le-
želo všude ještě hodně sněhu. Sklárna dnes slouží jako sklářské muzeum 
a natáčel se tu také slavný seriál "Synové a dcery Jakuba skláře". Druhou 
zastávkou byly zbytky hradu SION, Jana Roháče z Dubé. Následovala 
prohlídka zámku Kačina a výlet ukončili prohlídkou skanzenu v Kouřimi. V 
dubnu to byla vycházka do blízkého okolí - Nové Dvory v klánovickém le-
se, která se díky p. Koutovi, změnila v naučnou, když nás seznamoval s 
původní historií této lokality i původních rybníků, které zde byly. Z  pláno-
vaného, květnového společného zájezdu se zahrádkáři do Bratislavy, na-
konec sešlo, pro nedostatečný počet zájemců. V červnovém výletu navští-
vili Hronov s rodným domem A. Jiráska, místní muzeum a divadlo. Poté se 
přesunuli do Broumova, kde navštívili monumentální barokní stavbu, 
Broumovský klášter. Průvodce jim dělal jediný kněz, který nyní v klášteře 
trvale žije a provedl je i podzemím s mumiemi kněží. Po přesunu do Ma-
lých Svatoňovic, navštívili "Muzeum bratří Čapků", v rodném domě Karla 
Čapka. Zájezd zakončili v polských Kowarech, kde si prohlédli Park minia-
tur památných budov Dolního Slezska. Zájezd, byl hodnocen jako zajíma-
vý, až na nepřízeň počasí, stále pršelo. Po prázdninách, ( 7. září ) to byl 
opět zájezd, tentokrát po trase Slaný, Třebíz, Peruc, Louny, Krásný Dvůr a 
Panenský Týnec. Ve Slaném je zaujala poslední zachovaná městská brá-
na - Velvarská, v Třebízi lidová architektura (Cífkův statek), v Peruci auto-
bus do města, kvůli posvícení vůbec nepustili. V Lounech, si prohlédli dílo 
pozdní gotiky, chrám sv. Mikuláše. V Krásném Dvoře navštívili krásný zá-
mek a zájezd zakončili v Panenském Týnci, kde stojí již 600 let, torzo ne-
dostavěného gotického chrámu. Říjnová odpolední vycházka, do Dolních 
Počernic, byla jedna z cyklu "Poznej své okolí". Prošli se zámeckým par-
kem i po hrázi místního rybníka a poseděli v restauraci Panský dvůr. Miku-
lášská zábava se uskutečnila 7. prosince v Polyfunkčním domě Level a 
uspořádalo ji Sdružení důchodců spolu s ÚMČ, pro seniory. Zúčastnil se i 
pan starosta Roušar. Bylo připraveno bohaté pohoštění, vystoupily i mažo-
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retky a až do večera vyhrávala k tanci i poslechu živá hudba "Jam Band". 
150 účastníků, odcházelo spokojeno.    
 

Český svaz chovatelů 
 
Svaz, dostal pro letošní rok od ÚMČ grant, ve výši 22 000 Kč. Členové ZO 
ČSCH Újezd nad Lesy, získali v roce 2013, celkem 18 čestných cen, 2 
šampiony samec a 1 šampion samice (MCH Jan Lameš, MCH Adélka 
Sommerová a Sára Andršová), na výstavách v České republice. Na Celo-
státní výstavě "Chovatel 2013" v Lysé nad Labem, byl udělen titul "Šampi-
on České republiky JUNIOR 1,0" mladému chovateli Janu Lamešovi, za 
plemeno Zakrslý dailenár.  MCH Žaneta Železná, získala 1. místo na Vý-
chodočeském Mistrovství mládeže Agility, konaném v červnu v České 
Třebové a na Psí olympiádě Tábor Nemošice v červenci 2013, obsadila 2. 
místo v poslušnosti a výkonu psovoda. Již  "3. pražský chovatelský den v 
Újezdě nad Lesy", se konal 28. 9. 2013. Bylo vystaveno mnoho zvířat, 
proběhly konzultace s odborníky o jejich chovu, a byly předvedeny i ukáz-
ky práce sokolníka. Děti, se mohly zdarma vozit na ponících, nebo skákat 
na trampolíně. Počasí přálo, takže všichni účastníci akce byli spokojeni.   
 

23. skautské středisko "Douglaska" 
 
Skauti, používají i letos jako klubovnu, budovu v Lomecké ulici 656, proto-
že prostory nevyhovující klubovny na Rohožníku, nebyly zatím rekonstru-
ovány. V tomto roce proběhla projektová příprava a k realizaci by mělo 
dojít v příštím roce. Středisko Douglaska se skládá ze 3 oddílů. Dívčí od-
díl, chlapecký oddíl a roverský oddíl, který sdružuje mladé chlapce a dívky 
do 15 let. V současnosti má středisko 83 členů. Podle věku a pohlaví to 
jsou: dívek do 15 let je 32, chlapců do 15 let je 30, chlapců a dívek do 18 
let je 10 a zbytek 11 tvoří vedoucí a mladí dospělí starší 18 let. Hlavní ná-
plní oddílů, jsou pravidelné schůzky, jejichž náplň je pestrá. Hraní spole-
čenských her,sportovní aktivity, výtvarné a rukodělné práce, povídání o 
přírodě a výlety do lesa. Nově, zařadili i páteční hudební kroužek. Začát-
kem roku, se zúčastnili závodu "Prahou plnou strašidel", pořádanou praž-
skými skauty i pro širokou veřejnost. Pořádají celodenní turistické výlety, 
na kterých letos navštívili Brdy, Český kras, Posázaví, Hradešín a okolí, 
Srbsko a Malou Ameriku. Zúčastnili se také 44. ročníku zimního "Přecho-
du Brd", pořádaného pražskou skautskou organizací. Z vícedenních akcí, 
to bylo únorové víkendové "Běžkování s Douglaskou" ve Varnsdorfu, od-
kud se vydali na celodenní výlet do Jiřetína pod Jedlovou. Dále to byla 
výprava do Jablonce nad Nisou, pro mladší děti, světlušky a vlčata. Další 
výpravy, celého střediska do Hostinného se zúčastnilo 46 členů.Tradičním 
zlatým hřebem skautského roku, byl Letní dětský tábor, konaný již tradičně 
na Šumavě, nedaleko Sušice. Bohužel kapacita tábora je omezená, takže 
se letos, mohly zúčastnit jen děti od 3. třídy ZŠ, kterých bylo 29. Celoroční 
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aktivitu, uzavřeli skauti vánoční víkendovou výpravou do Hlinska a rozdá-
váním Betlémského světla 23. 12. 2013, v chátrajících klubovnách na 
Rohožníku. Pro Betlémské světlo si přišlo více než 70 lidí. Skauti, získali 
pro letošní rok grant od ÚMČ, ve výši 40 000 Kč. 
 

Maminy z újezdské roviny o. s. 
 
Občanské sdružení, působí v Újezdě nad Lesy již třináctým rokem. Ve 
výboru je sedm žen. Zaměřují 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 také, podporuje akti-
vity, vedoucí 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: "Čarodějni-
ce", "Den Země", "Dny zdraví", Újezdské posvícení", "Lampionáda" a "Mi-
kulášská nadílka".  

 
Sbor dobrovolných hasičů 

 
Sbor má 38 členů, 29 mužů a 9 žen. Zásahová jednotka, je zařazena do 
skupiny Jednotné požární ochrany (JPO) a má 12 členů. Velitelem zása-
hové jednotky je p. Josef Doškář a jeho zástupcem je p. Váňa. Jednotka 
se schází každou sobotu. Z důvodu stáří a nemoci, odstoupil koncem roku 
dlouholetý starosta sboru, p. Vlastimil Bultas a novým starostou, byl zvo-
len p. Lukáš Sady. Činnost sboru byla i tento rok bohatá a různorodá. Za-
čátkem roku odstraňovali padlý strom v Polesné ulici, v únoru a březnu, to 
byl zásah při požáru osobního vozu na hlavní silnici, při požáru sklepa na 
Rohožníku a požáru výrobní haly v Běchovicích. Při červnových povod-
ních, pomáhali při překopu nezpevněné komunikace v Oplanské, pod ryb-
níkem na Staroújezdské, čerpali vodu ze zatopených sklepů v Čankovské 
ulici a pomáhali při stavění protipovodňových zábran v Holešovicích. Prů-
běžně, prováděli kropení prašných ulic, prořezávali stromy na Rohožníku 
a na Blatově, čistili přítok k blatovskému rybníku a při jeho výlovu zajišťo-
vali dopravu vody. Ve dvou etapách, v listopadu a prosinci káceli staré lípy 
na hlavní komunikaci, Starokolínská a Novosibřinská. Za pomoci Městské 
policie, která řídila dopravu, musela být během kácení doprava v obou 
směrech zastavena. Bohatá, byla i společenská aktivita sboru během 
roku. Při "Újezdském posvícení", "Dni Země" a "Dni zdraví", představili 
ukázku své techniky a podíleli se i na dozoru při akcích. K 95. výročí zalo-
žení Československa, byla jednotka a její členové oceněni, za pomoc při 
povodních a celoroční činnost.     
 

Český rybářský svaz 
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V letošním roce, má organizace 300 registrovaných dospělých, 8 doros-
tenců a 25 dětí. Předsedou zůstává p. Václav Melichar a novým místo-
předsedou byl zvolen p. Ladislav Král. Z grantu ÚMČ, dostali rybáři 15 000 
Kč, určených na údržbu okolí rybníků a na práci s mládeží. Kromě běžné 
administrativní činnosti, jako výdej povolenek, registrace a vyhodnocování 
úlovků, udržovali rybáři okolí obou rybníků, čistění přítoků i sekání trávy. 
Uzavřeli také novou pronájemní smlouvu na rybník v Modleticích se sou-
kromou majitelkou, a zajistili odbahnění rybníka a odstranění větví z pře-
padu. Při červnové povodni, spolupracovali s hasiči na překopu Ochozské 
ulice. Aktivní, byla i pomoc hasičů při říjnovém výlovu rybníka, kdy s Ta-
trou Gas 148, zajišťovali dopravu vody. Do rybníka, byla vložena násada 
bolena.  Dubnové dětské závody, byly otevřené i pro neregistrované děti, 
aby se pokusili získat nové zájemce z řad dětí. Se stejným problémem, 
nedostatku mladých členů, se potýká i odbor rybolovné techniky, který ve-
de ing. J. Přepechal. Má nyní pouze 8 členů a všichni, jsou již v kategorii 
dospělých. Družstvu se nepodařilo udržet v I. lize, ale slavili úspěchy, jak v 
Mistrovství republiky, kde získali 4 medaile,  tak v Českém poháru. Nepo-
dařila se bohužel nominace újezdského závodníka, do reprezentace ČR a 
jeho start na Mistrovství světa. Závěr, úspěšného roku rybářů, patřil tra-
diční společenské akci "Dolovná" v Kolodějích. 
 

Občanské sdružení Újezdský STROM 
 
Největším letošním úspěchem, nejen spolku, ale všech kteří se snažili o 
zachování Kánovického lesa, bylo dosažení změny územního plánu 
MHMP, ve kterém se po osmi letech, vrátily státní pozemky v Klánovickém 
lese zpět do klasifikace lesní plocha, tedy bez možnosti mýcení lesa a 
přeměny významné části rezervace na golfové hřiště. Spolku se také daří 
získávání vnějších finančních zdrojů na projekty pro rozvoj obce a pomoc 
lesu (sázení, úklid, naučná stezka a jiné). V čele sdružení je tříčlenný vý-
bor a předsedou je p. ing. Michael Hartman. Členskou základnu tvoří více 
než desítka kmenových členů a řada příznivců. Velmi dobrá je i spoluprá-
ce s ÚMČ Praha 21. Hlavní akcí, na které pracují od jara 2013, je realiza-
ce rozsáhlého grantu, získaného od Ministerstva životního prostředí. Jeho 
cílem je, rozšíření stávající naučné stezky Lesní galerie v katastru ob-
ce, osazení informačních tabulí, vytvoření kalendáře, obrázkové brožury, 
rozhlasových a televizních spotů. Cílem projektu, je zpřístupnit informace 
o přírodním parku, smyslu a způsobech ochrany přírody a také o místních 
historických souvislostech a zajímavostech. Výše podpory z fondu MŽP je 
629 748,-Kč a projekt by měl být ukončen v roce 2014. 
 V dubnu 2013 zorganizovali tradiční brigádu na úklid lesa, jako součást 
akcí Dne Země. Připojili se tak k mezinárodnímu hnutí "Clean Up the 
World". Úklidu se zúčastnila řada občanů a podařilo se tak uklidit okolí 
Ježovické ulice, lesík v Hulické a trasy připravovaného výletního okruhu 
Cesta k Trojmezí pod Skalkou v jižní části obce. 
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 Z dalších akcí spolku, to bylo ošetření nejstaršího újezdského dubu na 
Blatově, zajištění grantových prostředků na geometrické vyměření pozem-
ků ve správě MČ Praha 21 a vysazení 100 mladých dubů v Klánovickém 
lese. V prosinci dokončili likvidaci skládek a výsadbu grantového "Lipo-
vého stromořadí" ke hřbitovu. Jedná se II. etapu s přispěním MHMP ve 
výši 180 000,-Kč. Součástí grantu je i nová informační cedule na hřbitově. 
Současně běží již III. etapa grantu na výsadbu "Lipového stromořadí", ve 
výši 100 000,-Kč, která bude pokračovat až do konce roku 2014. Sdruže-
ní, se tak stalo již trvale užitečnou součástí života Újezdu nad Lesy 
 

Centrum pro rodinu o. s. NEPOSEDA 
 
Centrum pro rodinu, poskytuje sociální a prorodinné služby v okrajových 
částech Prahy 9, v Újezdě nad Lesy, Běchovicích a Horních Počernicích. 
Od roku 2012, působí i v Újezdě nad Lesy, Lomecká 656, v prostorách 
bývalé knihovny. Od pondělí do čtvrtka zde mohou přijít rodiče i prarodiče 
s dětmi, do otevřené herny, nebo na výuku hudební školy Yamaha. Nepo-
seda, podporuje rodiny v jejich různých životních etapách a poskytuje jim 
vzdělání i poradenství. Ve své činnosti se zaměřují na preventivní a volno-
časové aktivity pro děti, mládež a rodinu. Mají i terénní komunitní program, 
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Autobus a další podobné zařízení 
pro děti a mládež Hopo. Pořádají také, na jaře a v létě příměstský tábor. Z 
dalších akcí letošního roku to bylo například, Velikonoční zastavení, Jarní 
bazárek, Dětský den, Den zdraví, Turnaj ve fotbale, Týden sociálních slu-
žeb, Vánoční dílna a další. 
 

 
KALENDÁRIUM 

 
Historické kalendárium s koncovkou 3 

 
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 (2013) bude trojka na konci letopočtu. 
 
1373  -  640 let – v tomto roce byl přesazen plebán újezdského kostela 
Petr do Záp a plebán zápský, Bohuněk do Újezda 
1383  -  630  let  -   tehdejší majitel Újezda Martin Rotlev, přenechal roz-
lehlý palác v Praze na nároží Ovocného trhu a Železné ulice, králi Václavu 
IV., který ho předal univerzitě, založené jeho otcem Karlem IV. Palác se 
stal základem dnešního Karolina  
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1393  -  620 let – kněz Albert z Teplé změnil své beneficium v kostele sv. 
Havla na Starém městě Pražském s újezdským farářem Přibyslavem, se 
svolením gubernátora Zderazského kláštera, biskupa Jana Lupičského 
1543 - 470 let – český král Ferdinand I. Habsburský, zastavuje Újezd se-
kretáři České komory Floriánu Gryspekovi z Gryspachu 
1563 - 450 let – Rousové z Vražkova, staročeská vladycká rodina, získává 
Koloděje i s připojeným Újezdem 
1623 -  390 let -  21. ledna, kupuje Karel z Lichtenštejna od Albrechta 
z Valdštejna, panství Kostelec nad Černými lesy, Škvorec a Uhříněves, 
včetně našeho Újezda 
1783 -  230 let – do pustého Újezda, kde zůstal pouze kostel a fara, dal 
Alois I. Josef z Lichtenštejna postavit 10 dřevěných domků, do kterých 
přivedl 10 německých rodin. V tomto roce, byla také přestavěna fara 
1813 -  200 let – štedrostí osadníků a kostelní pokladny, byly do kostela 
Povýšení sv. Kříže v Kolodějích, pořízeny varhany, vyrobené pražským 
varhanářem Františkem Kolbem 
1823 -  190 let  - po císařské silnici, začínají jezdit Újezdem, první poštov-
ní rychlíky 
1843 -  170 let  -  při stavbě železnice, jsou v lese Vidrholci, zrušeny ryb-
níky Slavětínský, Holský a Žák 
1873 -  140 let  -  historik V. V. Tomek, prozkoumal zříceniny vsi Žáku ve 
Vidrholci, a popsal je v II. Díle „Pamětí“, str. 260   
1883 -  130 let  -  otevřena nová železniční zastávka ve Vidrholci, na polo-
viční cestě mezi Běchovicemi a Úvaly (dnešní zastávka Klánovice) 
1903 -  110 let  -  jako nejstarší újezdský spolek, byl 9. srpna založen 
Okrašlovací spolek. Do vínku, si dal péči o zvelebování a okrašlování ob-
ce 
1913 -  100 let  -  konaly se volby do místního zastupitelstva Újezda a sta-
rostou, byl zvolen Josef Paroubek   
1923  -  90 let  -  Státní pozemkový fond, přidělil obci pruh lesních pozem-
ků podél státní silnice pro stavbu rodinných domků. Příděl, byl proveden 

losováním, místním zájemcům, cena 35 haléřů za 1 m² 
1933  -   80 let  -  újezdský občan, pan Dr. Bedřich Jenšovský se stal ředi-
telem Archivu země české. Dne 13. června je zvolena první Místní školní 
rada a je schválen první školní rozpočet pro rok 1934 
1943  -  70 let  -  z nařízení německých úřadů, je zřízena zvláštní instituce 
Civilní protiletecká ochrana (CPO), kontrolující protiletecká opatření 
v každém domě 
1953  -   60 let  -  je zrušena Místní rada osvětová a její funkci přebírá 
Osvětová beseda. Nová Sibřina, je spolu s Újezdem nad lesy sloučena 
v jednu katastrální obec. Pod názvem Družina mládeže, je na naší škole 
zřízena dnešní školní družina. Nařízením vlády, je sloučena národní a 
střední škola do osmileté střední školy (osmiletka). Staví se železniční 
podchod na zastávce a silniční nadjezd nad tratí 
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1963  -  50 let  -  do střediska nastupuje stálá dětská lékařka, paní MUDr. 
Vlasta Václavíková. Je postavena nová budova klánovické železniční za-
stávky 
1973  -  40 let  -  fotbalový klub S. K. Újezd nad Lesy, postupuje do přebo-
ru Prahy 
2003  - 10 let  - je dokončena přístavba k původní školní budově, včetně 
divadelního sálu 
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