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Roční kronikářský zápis za rok 2014 
obce Praha 21 - Újezd nad Lesy          

 
Motto: Ad futur memoriam - Pro paměť budoucích věků 

 
 

STATISTICKÉ ÚDAJE 
 
Počet obyvatel k 1. 1. 2014: 10446 
Sňatky: 48, Rozvody: 33, Narozeno: 135, Zemřelo: 64 
Přistěhovalí: 493, Vystěhovalí: 325, Celkový přírůstek za rok: 239 obyva-
tel. Zkolaudováno, bylo 18 nových domů.  
Počet obyvatel k 31. 12. 2014: 10705 
 

POČASÍ 
   
Poměrně teplé počasí ze závěru loňského roku, pokračovalo i v první půli 
ledna 2014. První sníh se objevil 21. ledna a první mráz (- 5°C), až 25. 
ledna. V třetím únorovém týdnu vystoupily teploty dokonce na + 12°C. 
Teplý byl i březen, kdy odpolední teploty dosáhly i 20°C. Ve dnech 23. až 
25. března nepřetržitě pršelo, a tak spolu s vyššími teplotami, rostla rychle 
i tráva na zahradách. Poznamenala jsem si v kalendáři, že jsme poprvé 
sekali zahradu již 3. dubna 2014, což bylo oproti předchozím letům, téměř 
o měsíc dříve. V závěru dubna, překročily teploty několikrát i dvacítku. Po 
bouřce 2. května, přišlo ochlazení, ale koncem měsíce (22. 5.) vystoupila 
teplota až na 28°C a koncem prvního červnového týdne, až na 32°C. Jinak 
byl červen teplotně průměrný a první déšť, téměř po měsíci, spadl až 25. 
června. Tropické teploty přinesl třetí týden července, zároveň s nejteplejší 
nocí (20. / 21. 7.) celého roku (+ 23°C). Srpen byl teplotně průměrný a září 
bylo výrazně teplejší než v loňském roce. Říjen i listopad byly teplotně nad 
dlouhodobým průměrem. celého roku. První slabý mrazík (- 2°C), se obje-
vil v noci z 1. na 2. prosince, ale způsobil velkou kalamitu, "ledovku". Pro-
tože předtím drobně, ale trvale pršelo, bylo železniční i tramvajové trolejo-
vé vedení obaleno silnou vrstvou ledu, která znemožnila, nebo omezila 
jízdu vlaků i tramvajové dopravy. Některé vlaky ráno vůbec nevyjely, nebo 
měly několikahodinová zpoždění. Problémy se dotkly, více než sta tisíc 
cestujících a České dráhy vyplatily cestujícím několikamilionové odškod-



List 2 z 35 

 

nění. Tramvaje, které nemohly vyjet, byly nahrazeny náhradní autobuso-
vou dopravou. Jen hlavní město, stála ledovka 11 milionů korun. Vánoce, 
byly již tradičně bez sněhu, první sněhový poprašek se objevil 26. prosin-
ce. 
 
Rok 2014, byl nejteplejším rokem od doby, kdy se teplota vzduchu na 
území republiky měří. A platilo to, nejen pro naši republiku.Potvrdili to  
vědci Světové meteorologické organizace WMO ( World Meteorological 
Organization ), působící při OSN, kteří uvedli, že rok 2014 byl pro plane-
tu Zemi nejteplejším, od počátku měření, před více než 130 lety. Sou-
visí to i s nezvykle vysokými teplotami oceánů. 
 

ŠKOLSTVÍ 
 
Od ledna, do června loňského roku pracovala skupina pro vytvoření sou-
časné platné "Koncepce školství MČ Praha 21 v období let 2013-
2019". Všechny výstupy byly tříděny a zpracovány. Koncepce byla disku-
tována se všemi pedagogy základní školy a mateřských škol, na společ-
ném setkání. Veřejnost se k ní mohla vyjádřit na veřejném projednání. Za-
stupitelstvo MČ Praha 21, koncepci schválilo na zasedání 14. října 2013. 
Koncepce je platná na období let 2013 - 2019, tedy i pro rok 2014.   
 
                                     Masarykova základní škola 
 
Naše škola, oslavila poslední zářijovou sobotu, 80. výročí svého za-
ložení v roce 1934. Oslavy probíhaly v obou školních budovách a byly 
spojené se Dnem otevřených dveří a slavnostním otevřením rekonstruo-
vaného parku. Mezi množstvím návštěvníků, nebyli jen současní žáci a 
jejich rodiče, ale pozvání přijali i bývalí učitelé a jejich již odrostlí žáci. 
Všichni dostali na uvítanou Almanach, který škola k této příležitosti vyda-
la. Přítomné hosty, přivítal ředitel školy Mgr. M. Kurka, spolu se starostou 
RNDr. Roušarem a místostarostkou K. Jakob Čechovou. Škola se měla 
čím pochlubit. Děti některých tříd prvního stupně se představily na pódiu 
před školou, roztomilým vystoupením, další program pokračoval v pěkně 
zařízených třídách. Výtvarné dílny, divadla, chemické a fyzikální pokusy - 
to vše a mnoho dalších aktivit, si vyzkoušelo více než 500 návštěvníků. S 
obrovským zájmem, se setkala výstava fotografií učitelských sborů od 
roku 1934. Zajímavá, byla také produkce filmového kroužku. K dispozici 
byla i kavárna s dětskou obsluhou. Všichni účastníci odcházeli spokojeni a 
popřáli škole, mnoho dalších úspěšných let. 
 
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-
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ků), školní družina (kapacita 420 žáků) a školní klub (kapacita 90 žáků). 
Statutárním zástupcem školy, je ředitel, Mgr. Miroslav Kurka. Od roku 
2011, je mottem vzdělávacího programu, pro všechny třídy školy 
"Škola-dílna lidskosti". V tomto roce, vstoupily v platnost nové úpravy 
MŠMT ČR, týkající se především vzdělávacího oboru "Cizí jazyk", kdy 
musel být začleněn druhý jazyk, jako povinný předmět. Do jednotlivých 
předmětů, byla včleněna problematika zdraví, bezpečnosti a ochrany člo-
věka za mimořádných událostí, dopravní výchovy, finanční gramotnosti, 
korupce, obrany státu a sexuální výchovy.  
 
První stupeň základní školy je převážně situován do zrekonstruované 
budovy v parku, Staroklánovická 230. Zde probíhá výuka pro žáky 1. - 4. 
tříd a je zde umístěna i většina oddělení školní družiny. Do areálu patří 
také školní jídelna, tělocvična, divadelní sál a zahrada s herními prvky. 
Druhý stupeň je umístěn v Polesné ulici, č. p. 1690. Zde se nachází 5. - 
9. třídy, některá oddělení školní družiny, školní jídelna, tělocvičny a ven-
kovní sportovní areál. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, jsou 
integrováni v rámci běžných tříd, kde je jim věnována intenzivní péče tříd-
ním učitelem, speciálním pedagogem, školním psychologem a výchovným 
poradcem. U jednotlivců, se zvlášť těžkým postižením i asistentem peda-
goga. Od loňského roku, je žákům, rodičům a pedagogům k dispozici  na 
Masarykově základní škole Školní poradenské pracoviště ( 2 speciální 
pedagogové, 2 psychologové, metodik prevence, výchovný poradce a asi-
stent pedagoga). Celý projekt, je financován z Evropských sociálních fon-
dů a z fondu Magistrátu hlavního města Prahy. 
 
V péči o nadané děti, se osvědčil projekt skupiny "Hlaviček", do kte-
rých jsou zařazeni po dohodě s rodiči, vytypovaní žáci z jednotlivých tříd. 
Žákům se věnuje uvolněný pedagog, Mgr. Božena Křemenová. V oblasti 
vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin a jejich integrace, 
je pro potřeby těchto žáků, učitelů i rodičů na škole určen koordinátor, 
Mgr. Chmelíková, která se orientuje v problematice a ve spolupráci s dal-
šími institucemi, zajišťuje odbornou pomoc. Jedná se především o státní 
příslušníky Slovenska, Ruska, Ukrajiny a Číny, jejichž rodiče se stávají 
trvalými, nebo dočasnými rezidenty naší MČ. 
 
Do vzdělávacího programu, byly zařazeny i samostatné projekty, jako hu-
manitární akce "Panenky pro UNICEF", kdy žáci projevují empatii k svým 
vrstevníkům v rozvojových zemích. Panenky, kupují jednotlivé třídy výmě-
nou za prodej svých výrobků, koupených rodiči při veřejné celodenní akci 
"Škola pro UNICEF". Výtěžek za jednu panenku, pokryje náklady na očko-
vání jednoho dítěte z rozvojové země. Akce se i letos setkala s velkým 
ohlasem a dětem se podařilo prodat 88 panenek. Od roku 2007, již naše 
škola adoptovala 595 panenek, a tím se podle slov paní Lana Dukie, 
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ředitelky českého výboru pro UNICEF, stala nejúspěšnější v celé síti 
škol v České republice. 
 
Důležitým bodem školního vzdělávacího programu, je předcházení nega-
tivním jevům chování a vytvářet tak ve škole bezpečné prostředí, nejen z 
hlediska osobního fyzického bezpečí, ale i zdravého a nenarušeného pro-
středí, pro rozvoj duševních činností. Jedná se o prevenci šikany, závis-
losti na užívání návykových látek (tabák, alkohol a drogy), vandalizmu, 
rasismu a netoleranci v mezilidských vztazích. Za účelem jednotného vý-
chovného působení, je na škole ustaven tzv. koordinátor prevence. 
 
V rámci environmentální výchovy, která se prolíná jednotlivými předmě-
ty, jsou navíc zřízeny ekologické hlídky, které zajišťují informace a poučení 
ostatních žáků, organizují třídění odpadu a dohlížejí na šetření energiemi. 
Žáci, monitorují také stav naučných stezek v okolí školy. Dvakrát ročně je 
organizován sběr papíru a textilu i za účasti veřejnosti. Letos vynesl sběr 
17 000,- Kč, které byly použity na nákup toneru pro kopírku, odměny dě-
tem a na zaplacení vystoupení kouzelníka Kožíška. Žáci, se přímo účastní 
i akcí zaměřených na životní prostředí a ochranu ovzduší ( Den Země , 
Den bez aut a pod.) 
 
Činnost školní družiny a školního klubu, nedoznala zásadních změn a 
probíhala v souladu s vyhláškou MŠMT ČR, o zájmovém vzdělávání. Ve-
dením školní družiny byla pověřena Bc. Helena Vonešová a školní klub 
zajišťuje PaeDr. Marie Hlaváčková. Školní družinu navštěvovalo 340 dětí, 
rozdělených do 12 oddělení. Školní klub, poskytoval ve třech odděleních 
bezpečné prostředí 90 žákům druhého stupně a byl využíván především 
žáky nižších ročníků.  
 
Školní jídelna, vaří ve dvou provozovnách, ve Staroklánovické a 
v Polesné ulici. Oba provozy, mají společné organizační vedení. Jídelna v 
Polesné, zajišťuje také celodenní stravu pro MŠ Sluníčko a 1. MŠ 
v Čentické ulici. Vaří pro žáky a zaměstnance školy, zaměstnance MÚ, 
zaměstnance školní jídelny a pro klienty sociálních služeb MÚ. Podstatný 
vliv na zlepšení provozu, měla generální rekonstrukce kuchyně v Polesné 
ulici, která proběhla o prázdninách.  
 
                                   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, která 
je plně využita. Pro dlouhodobé onemocnění ředitelky paní J. Cenkrové, ji 
během roku zastupovala paní učitelka Helena Kuprová. O děti, pečuje 6 
pedagogických pracovníků a dalších 5 pracovnic, které zajišťují provoz 
školy a školní jídelny. Pedagogický sbor, je plně kvalifikovaný. Pokračuje 
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loňské motto, "Všichni jsme kamarádi, táhneme za jeden provaz". Děti 
mají možnost oslovovat pedagoga jménem. Vzdělávací program je zamě-
řen na všestranný rozvoj osobnosti dítěte s individuálním přístupem a v 
úzké spolupráci s rodinou. Velká pozornost se věnuje vztahům mezi dět-
mi, kdy je kladen důraz na pozitivní a kamarádský vztah, bez ohledu na 
národnost, sociální původ a věk dítěte. Děti jsou hodnoceny 2x ročně. At-
mosféra, se co nejvíce blíží rodinné pohodě a klidu. Kromě běžné výuky, 
se děti seznamují 2x týdně s anglickým jazykem, ve skupinách po 10 dě-
tech. Výuku, vede lektorka s aprobací výuky jazyků pro předškolní děti. 
Děti, se s jazykem seznamují formou písniček, tanečků, slovních hříček a 
výtvarného projevu. Děti navštěvují každý měsíc divadelní představení. 
Škola spolupracuje s Místní knihovnou, Místním muzeem a dalšími orga-
nizacemi v obci i při obecních akcích (Den Země, Čarodějnice, karneval, 
Recyklohraní, ukázky práce policie a hasičů, pasování předškoláků na 
čtenáře v Místní knihovně a dalších). Děti se účastnily výletů za poznáním 
naší vlasti (Perníková chaloupka-Pardubice, předvánoční Praha z paluby 
parníku a farma se zvířátky). Škola, také vyhrála v internetové soutěži 
"Rytíř z nosu", za krásné obrázky, jak rozpoznat a léčit rýmu, které děti 
namalovaly. A tak se na zahradě v Čentické, krásně vyjímá 1. cena, prolé-
začka s klouzačkou.  
 
                                    Mateřská škola "Sedmikráska"  

Hlavním záměrem mateřské školy, je podporovat u dětí zdravé sebevě-
domí, samostatnost, aktivitu, vytvářet podmínky pro radostnou atmosféru 
plnou důvěry, kamarádství, komunikace, empatie a individuálního přístu-
pu, podněcovat myšlení, asertivitu a především vnímat každé dítě jako 
jedinečnou neopakovatelnou bytost s vlastními rozdílnými schopnostmi, 
dovednostmi a potřebami. Pětitřídní mateřská škola, je zaměřena na 
přírodu a životní prostředí. Čtyři třídy, jsou v hlavní budově (Lišická 
1502), která je umístěna dál od hlavní silnice, má 2 rozlehlé a dobře vyba-
vené zahrady, jedna třída je na odloučeném pracovišti (Hulická 1535) v 
rodinném domku s menší zahradou. Celkem je ve škole 80 dětí o které 
pečuje 10 pedagogů. Polovina pedagogů, má odbornou kvalifikaci a ostat-
ní studují. Provoz školy zajišťuje dalších 7 zaměstnanců. Několikrát ročně, 
se schází Rodičovská rada a společně plánuje a navrhuje akce pro děti v 
průběhu roku. Dobrá je i spolupráce s Masarykovou základní školou ( vzá-
jemné návštěvy našich prvňáků a předškoláků) a s Místním úřadem (kul-
turní programy při vítání občánků, nebo při besídkách důchodců). V rámci 
vzdělávacího programu, není výuka jazyků. Pouze formou kroužků, je 
angličtina pro nejmenší a dále keramika, sportovní hry, dětský aerobik a 
dětské tanečky.  

Do školního vzdělávacího programu, je každoročně zařazováno téma, 
související s cestováním a seznámením s jinými zeměmi. Do multikulturní 
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výchovy, patří také naše lidové zvyky a tradice, se kterými jsou děti se-
znamovány (Čert a Mikuláš, Vánoce, Masopust a Velikonoce). U mladších 
dětí, je hlavním úkolem, nenásilnou a hravou formou začleňovat děti do 
kolektivu. Důraz, je přitom kladen na socializaci a snahu po samostatnosti. 
U starších dětí je program plně zaměřen na samostatnost, sebevědomí, 
vzájemnou pomoc, toleranci, spolupráci a podporu samostatného myšlení. 
Ředitelkou školy je paní Bc. Naděžda Kosanová 
 
                                       Mateřská škola Rohožník  
 
Školním vzdělávacím a motivačním programem zůstává: "S Kostká-
čem za dobrodružstvím". Děti při akcích provází hadrová barevná loutka 
"Kostkáč", kterou ušila jedna ze "školkových babiček". Kostkáč, provázel 
předškoláky celý rok. Byl s nimi na několika besedách s pracovníky Lesů 
hl. města Prahy ("Do lesa za zviřátky"), při návštěvě divadel, oslavě svátku 
maminek, při "Pohádkové noci", při návštěvě Skanzenu Přerov a další 
spoustě akcí. Motto školy, je "Vše s úsměvem". Děti, jsou rozděleny do 
tříd Včeliček, Motýlků a Draků a kromě základní výuky slavily i různé 
svátky. Mateřská škola, je umístěna na okraji naší městské části v sídlištní 
výstavbě (Žárovická 1653), ale nedaleko lesa s prostornou, dobře vybave-
nou školní zahradou. Do dění ve škole, se zapojují i rodiče. Zastupující 
ředitelka Iveta Průšová, má k dispozici 7 pedagogů a 5 provozních za-
městnanců. MŠ Rohožník, spolupracuje s Vyšší odbornou školou pedago-
gickou a sociální Praha 6, jejíž studentky dochází do mateřské školy na 
praxi. Každé oddělení MŠ, navázalo spolupráci s jednou třídou prvního 
stupně Masarykovy základní školy. Cílem spolupráce, je propojení a ply-
nulá návaznost předškolního a základního vzdělávání, prevence proti ši-
kaně, upevňování mezilidských vztahů a usnadnit dětem, jejich další ži-
votní a vzdělávací cestu. V období letních prázdnin, byla provedena re-
konstrukce hlavního rozvaděče elektroinstalace. 
 
                                       Mateřská škola "Sluníčko" 
 
Mateřská škola Sluníčko, se nachází v klidném a pěkném prostředí MČ a 
je součástí Masarykovy základní školy v Polesné ulici 1690, kde využívá 
celé třetí poschodí, které je odděleno od ostatních prostor školy. Čtyři tří-
dy, jsou barevně rozlišeny v barvě modré, červené, zelené a žluté. 
Jedna z tříd je určena na svačiny dětí a dětskou ložnici. Na patře mají děti 
k dispozici sociální zařízení a v přízemí jsou dvě šatny. Na využití tělový-
chovných aktivit, má škola k dispozici tělocvičnu základní školy. Ke školce 
patří i oplocená zahrada s travnatou plochou a pískoviště se zahradními 
prvky pro volný pohyb dětí, včetně mobilního WC. Stravování, je zajišťo-
váno dovozem jídel z Masarykovy základní školy, pracovnicí školní výdej-
ny. V letošním roce, škola přijala 34 dětí a celkem, má 74 žáků. Škola má 
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8 pedagogů a 4 provozní zaměstnance. Ředitelkou školy, je paní Mgr. 
Ivana Huttová.  
 
V tomto roce, škola pracovala s novým vzdělávacím plánem "Sluníč-
ko putuje k dětem". Tématický blok, je sestaven ze čtyř témat ročního 
období a zahrnuje všechny požadavky na rozvoj osobnosti dítěte. Ve spo-
lupráci s humanitární organizací ADRA, se uskutečnila dvě multikulturní 
dopoledne. Děti, navštěvovaly pravidelně divadelní představení a ve spo-
lupráci s ekocentrem Lesů ČR, proběhly akce "Do lesa za stromy", kde 
se děti seznámily se skřítkem "Houbičkou", který se stal symbolem 
projektu ekologické výchovy. Děti, spolupracovaly při dalších akcích, jako 
"Den Země", nebo "Čarodějnice". Děti, byly nadšené z  březnové školky 
v přírodě ve Vřesníku na Vysočině i celodenního výletu na Staré hrady, 
nebo z akce "Muzeum pražských pověstí", kdy s průvodcem navštívily 
pražské památky. Dobrá je i spolupráce s rodiči, kteří pomáhají učitelkám 
při výletech, nebo plaveckém výcviku. V rámci jazykové výchovy, mají děti 
1x týdně výuku angličtiny. 
  
Protože poptávka na umístění dětí do mateřských škol dlouhodobě 
převyšuje nabídku a státní mateřské školy nestačí tuto poptávku 
uspokojit, vzniklo v posledních letech několik soukromých mateř-
ských škol a hlídacích center, které zajišťují výuku, případně i hlídání 
dětí za úplatu. 
 
Baby centrum "V zahradě" 
 
Centrum, sídlí v Čenovické ulici 1085 a provozní ředitelkou je paní ing. 
Blanka Hudečková. Je první soukromou školkou v Újezdě a působí zde již 
desátý rok Provozují jesle (do 2,5 roku) a mateřskou školu od 2,5 roku do 
6 let. Děti, si mohou vybrat z velké nabídky zájmových kroužků a předško-
láci, mají navíc zvláštní vzdělávací program. Zřizují letní příměstský tábor. 
Měsíční polodenní docházka stojí 5 300 Kč a celodenní 7 150 Kč. 
 
MŠ "Šťastné děti" 
 
Majitelkou školy, sídlící v Ratbořské ulici 1505, je paní Kateřina Klimento-
vá. Do jeslí, přijímají děti již od 2 měsíců.. Zajišťují také večerní, noční a 
víkendové hlídání dětí. 
 
HC Sluníčko 
 
Ve vedení školy, je paní Eva Pešková a škola sídlí v Lstibořské ulici. Škola 
má tři oddělení, jedno od 18 měsíců do 3 let a dvě od 3 let do 6 let.  
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Školička Květinka - centrum pro děti a rodiče 
 
Škola, sídlí v Chotouchovské ulici a vedoucí manažérkou školy je paní 
Michaela Kučerová. Škola, nabízí celoroční provoz pro děti od 2 let. Je v 
rodinném domku se zahradou a bazénem.  
 
Levandulka školka 
 
Školka sídlí ve Vlkanovské ulici 964 a ředitelkou je paní Božena Štikarová. 
Přijímá děti od 2 let. 
 
Baby centrum Podmořský svět 
 
Vedoucí manažérkou je paní Michaela Řeháková a centrum sídlí na Sta-
roújezdské 24. Vzdělávací program se odvíjí od zákonitostí přírody a vy-
chází ze čtyř ročních období. Hlídání i výchova dětí, se uskutečňuje v klid-
ném prostředí rodinného domu se zahradou. 
  
Limetka 
 
Limetka, je mezinárodní česko-anglická Montessori školka, pro děti od 
2,5 roku a vychází z pedagogiky Marie Montessori. Sídlí v Borovské ulici 
1697. Je otevřena od října 2014. Ve třídě jsou vždy dvě učitelky, jedna 
hovoří česky a jedna anglicky. Aktivity v malém kolektivu, pod odborným 
vedením vysokoškolsky vzdělaných pedagogů, zaručují pro děti kvalitní 
předškolní přípravu. Školka se nachází v zrekonstruované vile se zahra-
dou, v těsné blízkosti Klánovického lesa. 
 
Anglická školka Kindergarten 

 
Školka funguje od října 2008, jako soukromé zařízení pro děti předškolní-
ho věku. Od letošního roku je zapsána v Rejstříku škol a školských zaří-
zení. Majitelkou školy sídlící v Luníkovské ulici, je paní ing. Dana Robert-
son. Tato školka, vybočuje z  běžného standardu mateřských školek, 
nejen náplní výuky, ale i cenou. Jedná se soukromou jazykovou mateř-
skou školu pro děti od 2 do 6 let. Výuku, vedou plně kvalifikovaní učitelé a 
rodilí mluvčí. Jezdí s dětmi do blízkého i vzdálenějšího okolí. Nejoblíbe-
nější je Klánovický les a blatovský rybník, kde děti každoročně topí More-
nu. Na zahradě školky, mají děti k dispozici pískoviště, prolézačky a tram-
polinu. V ceně školného, je i řada  aktivit, jako jízda na koních, jóga, solná 
jeskyně, hra na flétnu a klavír a předškolní příprava. Celodenní docházka 
včetně stravného, činí u úrovně "Standard" 15.995 Kč a úroveň "Premium" 
měsíčně 17.995 Kč.  
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ZE ŽIVOTA OBCE 
 
Prakticky od 10. července 2013, vládne úřednická vláda Jiřího Rusnoka, 
kterou prosadil prezident Zeman. Vláda nezískala důvěru Sněmovny a po 
podzimních volbách, vládla nadále v demisi. Lídři vítězných volebních 
stran (ČSSD, ANO), vytvořili 6. ledna 2014 spolu s KDU-ČSL koalici a do-
hodli se na rozdělení křesel v příští vládě. Nový kabinet, vzešlý z pod-
zimních voleb, byl jmenován prezidentem dne 29. ledna 2014, až 95 
dnů od voleb, což je nejdelší doba v historii samostatné České re-
publiky. 
 
Začátkem roku, vyhlásila MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy "Grantové pro-
gramy pro rok 2014", v pěti oblastech.  "Kultura, osvěta a vzdělávání", 
Prevence kriminality a užívání návykových látek", "Ekologie a životní pro-
středí", "Sociální a zdravotní služby, prorodinné aktivity" a "Sportovní akti-
vity". Z prostředků MČ Praha 21, byly podpořeny projekty jedenadvaceti 
spolků a sdružení v celkové výši 500 tisíc Kč. 
 
Městská část Praha 21, převzala v únoru 2014 na 10. Národní konfe-
renci kvality ve veřejné správě, bronzový stupeň  "Ceny ministerstva 
vnitra za aplikaci Místní Agendy 21 (MA21)". V rámci Místní agendy 21 
(MA21), projednává Úřad MČ Praha 21 podstatné rozvojové záměry s ob-
čany několika způsoby. Obsáhlé dokumenty, zveřejňuje k prostudování i 
připomínkování na webových stránkách úřadu, www.praha21.cz, na vý-
věskách, nebo na pravidelných veřejných projednáváních, na které jsou 
občané zváni v Újezdském Zpravodaji, v Kalendáriu na titulní straně. Kro-
mě "Čajů o páté" se starostou,  jsme nově od letošního roku zprovozni-
li i "e-Čaj o páté", prostřednictvím serveru "Skype". Nové jsou i Fa-
cebookové stránky naší MČ, na adrese www.facebook.com/praha21, 
které by měly oslovit hlavně mladší občany. ÚMČ, vydal také drobnou 
brožuru "Zdravé Městské části Praha 21", kde se občané mohou dozvědět 
vše o strategickém plánu MČ a další informace o realizaci místní Agendy 
21 v naší městské části. 
 
Na Magistrátu hl. města Prahy, se 13. března 2014 uskutečnilo setkání 
městských částí Prahy, věnované tématu plánování a řízení rozvoje v kva-
litě Zdravého města a místní Agendy 21. 
  
V rámci místní Agendy 21, ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst 
České republiky, uspořádala MČ Praha 21 dne 23. 4. 2014, Veřejné 
fórum v sále Polyfunkčního domu. Zájem byl velký, přišlo 108 občanů, 
kteří se zapojili do diskuze v oblastech územní rozvoj, školství, volný čas, 
sociální a zdravotní oblast, doprava, životní prostředí, občanská vybave-
nost a podpora podnikání. Mládež, se zapojila v rámci mládežnického sto-
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lu a mohla se vyjádřit ke všem oblastem. Co vás v Újezdě trápí, co byste 
chtěli změnit, co se má řešit atd. To byly otázky, na které občané odpoví-
dali v rámci společné diskuze u jednotlivých stolů. Sepsané body, pak ve-
řejně prezentovali. Z osmi stolů, vzniklo 16 problémů k řešení a z nich vy-
brali dva největší. Do konce května proběhla ověřovací anketa. Občané 
označovali dva největší problémy z uvedených šestnácti bodů, buď v an-
ketě umístěné na webu MČ, nebo v listinné podobě. Celkem došlo 854 
anketních podnětů ( 525 lístků a 329 přes web). Z nich bylo vybráno  
10 priorit roku 2014 v tomto pořadí: Nedostatečná dopravně technic-
ká infrastruktura, vyřešení situace skautské klubovny, parkoviště 
P+R nádraží Klánovice (újezdská strana), koupaliště, domov pro se-
niory, stav komunikací (příklad Chmelická ulice), zvýšení počtu asis-
tentů pro děti ve škole, služba škole  ( zřízení vrátného ), odstranění 
výtoku kanalizace do lesa (pokračování ulic Velimská a Soběšínská), 
zrušení platné smlouvy mezi Lesy ČR a investorem golfu. Všech deset 
podnětů, bylo předáno příslušným odborům, Radě a Zastupitelstvu MČ 
Praha 21 k řešení. Některé z námětů, byly řešeny, případně vyřešeny 
ještě v průběhu roku 2014. Byla zpracována projektová dokumentace k 
rekonstrukci skautské klubovny v hodnotě 96,95 tisíc Kč, od nového škol-
ního roku, byla zřízena funkce vrátného v MZŠ, starosta zahájil jednání s 
Klánovicemi o možnosti společného projektu domova pro seniory, proběh-
lo zpracování stavební dokumentace k území před nádražím, vyžadující 
změnu územního plánu a byla zahájena rekonstrukce Hodkovské ulice a 
výstavba kanalizace v Chmelické, kde bude následně opraven povrch. 
 
Naše městská část, vstoupila do začátku letošního roku s rozpočto-
vým provizoriem. Hlavní město Praha, sice svůj rozpočet v prosinci mi-
nulého roku schválilo, ale v té době ještě nebyl schválen rozpočet státní 
(viz vládnoucí kabinet v demisi). Až v březnu, byl schválen definitivní 
vyrovnaný rozpočet na rok 2014 a současně i návrh rozpočtového 
výhledu do roku 2019. K 31. 12. 2014, byly vykázány příjmy celkem ve 
výši 104 472,61 tisíc Kč, tj. plnění k upravenému rozpočtu na 101,30%. 
Celkové výdaje byly vykázány ve výši 99 078,61 tis. Kč, tj. plnění vůči 
upravenému rozpočtu na 88,53%. Saldo, příjmů a výdajů po konsolida-
ci, bylo vykázáno jako přebytkové a to ve výši 5 394,00 tis. Kč. Cel-
kový stav finančních prostředků k 31. 12. 2014 u banky, byl 56 651 
565,07 Kč. Z toho základní běžný účet 50 218 485,73 Kč,ve fondu rezerv 
a rozvoje bylo 6 371 079, 02 Kč a ve fondu darů 62 000,32 Kč. Ve vedlej-
ší hospodářské činnosti, byly k 31. 12. 2014, docíleny výnosy ve výši 7 
353 020,99 Kč, náklady ve výši 7 027 823,92 Kč a z toho vyplývající vý-
sledek hospodaření ve výši 325 197,07 Kč. Stav finančních prostřed-
ků VHČ k 31. 12. 2014 u peněžního ústavu, byl celkem 11 672 830,97 
Kč, z toho na běžném účtu 8 131 076,44 Kč a na privatizačním účtu 3 541 
754,53 Kč.  
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I v letošním roce, se opakovala situace špatné distribuce Újezdského 
Zpravodaje, ze strany České pošty. Přestože byla roznáška ošetřena no-
vou smlouvou s Českou poštou, vyskytovaly se během roku stále stížnosti 
a reklamace roznášky. K mírnému zlepšení, došlo v posledních měsících 
roku, kdy byla provedena kontrola roznášky. Redakční rada Zpravodaje, 
pracuje ve složení: Ing. Lucie Černá, šéfredaktorka, Ing. Eva Danielová 
jazyková korektura, Bc. Iva Hájková a Ing. Jiří Procházka. Do 31. 8. 2014, 
byl zachován náklad 3770 výtisků, osmi nebo dvanáctistránkových. Při 
jednáních s Českou poštou, byl náklad shledán jako nedostatečný a bylo 
přistoupeno k navýšení, na 3900 výtisků. Webová verze Zpravodaje, měla 
průměrnou měsíční návštěvnost, 560 přístupů. Po celý rok, přinášel 
Újezdský Zpravodaj informace, jak z Úřadu MČ, tak i ze života spolků, or-
ganizací i občanů. V rubrice "Kalendárium", přinášel informace o termí-
nech chystaných aktivit a vracel se také k zajímavým událostem v obci. 
Zpravodaj, si zachoval svou apolitickou koncepci a celé číslo, bylo pravi-
delně prezentováno na webu MČ Praha 21. Spolu s touto kopií tištěné 
verze, byl na web umísťován občasník, Elektronický Zpravodaj, do kterého 
byly vloženy články, které se do tištěné verze nevešly, nebo jejichž verze, 
byla zkrácena. A ještě několik čísel k vydávání Újezdského Zpravodaje, za 
rok 2014. Náklady na tisk - 515 406,- Kč, náklady na distribuci - 37 516,-
Kč, mzdové náklady - 170 400,- Kč, náklady celkem - 723 322,- Kč a roční 
příjem za inzerci, byl 246 285,- Kč.  
 
Během srpna a září, pokračovala výstavba kanalizace na hlavní ko-
munikaci Starokolínská, v úseku mezi Pilovskou a Plhovskou. Tentokrát 
se jednalo o menší omezení dopravy, než v minulém roce, kdy stavba za-
sahovalo do oblasti hlavní křižovatky. Byl uzavřen jízdní pruh, směrem do 
centra a doprava byla vedena obousměrně dvěma jízdními pruhy s využi-
tím odbočného pruhu k čerpací stanici.  
 
V investiční výstavbě, byla provedena rekonstrukce kuchyně Masary-
kovy základní školy v Polesné. Práce proběhly během letních prázdnin 
a náklady této investiční akce byly v celkové hodnotě 17 milionů Kč. MČ 
hradila z vlastních finančních prostředků 7 milionů Kč a dotace z MHMP, 
činila 10 milionů Kč. Další investiční akcí, byla rekonstrukce elektroin-
stalací v MŠ Rohožník. Rozvody byly provedeny z nového rozvaděče a s 
proudovým chráničem. Celkové náklady, byly ve výši 500 tisíc Kč.  
 
Také v období letních prázdnin, bylo provedeno zateplení střech a obvo-
dových stěn všech budov Mateřské školy "Sedmikráska". Součástí 
zateplení, bylo provedení nových dešťových svodů, zábradlí na lodžiích, 
nového hromosvodu a úpravy regulace topení. Z celkových nákladů 5 mi-
lionů Kč, byly z rozpočtu MČ hrazeny 2 miliony Kč,  z dotace MHMP 1,5 
milionů Kč a z fondů EU, také 1,5 milionu Kč. 
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V srpnu, byla dokončena revitalizace parku před Masarykovou zá-
kladní školou, ve Staroklánovické ulici. Celkové náklady akce, ve výši 5 
milionů Kč, byly plně hrazeny z dotace MHMP. 
 
Dne 18. září 2014, byla slavnostně otevřena nová cyklostezka v Čen-
tické ulici, mezi dvěma budovami Masarykovy základní školy. Investiční 
náklady, ve výši 2 miliony Kč, byly hrazeny z rozpočtu MČ Praha 21. 
Další investiční dotace MČ Praha 21, směřovaly na rekonstrukci trav-
natých ploch fotbalového hřiště FK Újezd nad Lesy ( 340 tisíc Kč), na 
zprovoznění multifunkčního hřiště TJ Sokol (60 tisíc Kč), na zakoupe-
ní zahradního domku pro MŠ Sluníčko (82 tisíc Kč) a na projektovou 
dokumentaci rekonstrukce skautské klubovny ( 97 tisíc Kč).    
 
V letních měsících, byly provedeny opravy a rekonstrukce několika 
komunikací, hlavně těch, které MHMP po výstavbě kanalizace, neu-
vedl alespoň do původního stavu. Úplně nový povrch, dostala ulice No-
volhotská a část Čekanovské a Chmelické. V závěru roku, se dočkala i 
ulice Hodkovská. Všechny opravy, byly provedeny z rozpočtu MČ.   
 
Od začátku roku, probíhá stavba "Modernizace železniční trati Praha 
Běchovice - Úvaly". Kromě modernizace, bude výhodou i zvýšení traťové 
rychlosti a pro obyvatele okolí trati, bude přínosem i snížení hlučnosti. 
Hlavní stavební práce, spojené s výlukou traťových kolejí, rekonstrukcí 
starého podchodu, kácením kolidující mimolesní zeleně a novou úpravou 
nástupiště na kolínské straně zastávky Praha-Klánovice,  probíhaly během 
celého roku a dokončeny budou až v roce 2015. Velmi dobrá, byla infor-
movanost našich občanů o změnách provozu na zastávce Praha-
Klánovice, během výluk o kterých v Újezdském Zpravodaji, pravidelně při-
nášel zprávy, ředitel stavby Tomáš John.  
 
Finanční odbor, má v evidenci 1350 majitelů psů. Roční poplatek za psa, 
činí u důchodců 200,- Kč, majitelé rodinných domků platí 300,- Kč a maji-
telé psů na sídlišti Rohožník, platí 1 500,- Kč. Za rok 2014, bylo vybráno 
300 tisíc Kč. 
 
Správní obvod Praha 21 navýšil počet strážníků. Od února letošního 
roku, byl navýšen počet strážníků Správního obvodu Praha 21, kam spa-
dají příslušné městské části. Nyní jsou v jednotlivých okrskových služeb-
nách, tyto počty strážníků: Klánovice (5), Újezd nad Lesy (5), Koloděje (1) 
a Běchovice (2). 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. 
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Ve dnech 23. a 24. 5. 2014, proběhly volby do Evropského parlamentu. 
U nás se volilo v osmi volebních okrscích. Strana TOP 09 a Starostové, 
získala 27,87 % hlasů, ANO 2011, získala 15,93 % hlasů a ODS 10,83 % 
hlasů. 
 
Komise volnočasových aktivit (KVA), zahájila již IV. pokračování 
Újezdské akademie volného času. Dne 10. února, zahájila jarní semestr 
paní Dr. Winterová, svým osmidílným cyklem o alternativní medicině "Co 
nás učí přísloví?". Současně 17. února, otevřel náš nový host, paní Dr. 
Lenka Doležalová, úvodní přednáškou "O náboženství", osmidílný cyklus 
"Vznik, vývoj a přehled světových náboženství". Oba cykly, se konaly ve 
čtrnáctidenních intervalech v zasedací místnosti ÚMČ. V podzimním se-
mestru (V. akademie) od 22. září, se střídaly dva cykly přednášek. "Osu-
dová setkání", lektorky Dr. Jany Jebavé s "Kouzelným světem hudby", 
významného muzikologa pana profesora Zdeňka Bednáře. O oba semest-
ry přednášek, byl slušný zájem.   
 
Předseda komise, pan Petr Mach a tajemnice paní  Iva Hájková, sledují 
plnění části programového prohlášení Rady MČ a v případě potřeby iniciu-
jí opatření vedoucí k jejich realizaci. Komise uspořádala také šest filmo-
vých produkcí s besedami, v rámci Filmového klubu (FK21). Projekcí, 
se účastnili i vzácní hosté,architekt David Vávra, herec Jan Kačer, režisér 
Josef Abrahám ml. a další. Petr Mach, je také spoluzakladatelem FK21, 
společně s újezdským občanem, Janem Petrasem. Komise volnočasových 
aktivit, projednává činnost spolků a sdružení a podporuje jejich vzájemnou 
spolupráci, spoluvytváří nabídku kulturních akcí pořádaných MČ a podpo-
ruje mezigenerační spolupráci v rámci volnočasových aktivit a trvale spo-
lupracuje při všech celoobecních akcích 
 
Ve dnech 5. - 9. května, proběhly oslavy  40. výročí zahájení provozu 
pražského metra. Uskutečnila se výstava ve stanici metra Florenc, Den 
otevřených dveří v depu Kačerov a vyšla i dvoudílná publikace Encyklo-
pedie MHD v Praze. 
 
Skončilo nepříjemné období, kdy jsme si nemohli koupit jízdenku ani v 
místní trafice. Byl nainstalován, první automat na jízdenky MHD. Je 
umístěn, na nároží polyfunkčního domu na hlavní křižovatce.                                
 
Odbor vedlejší hospodářské činnosti (VHČ), vypracovává návrhy ná-
jemních smluv a jejich změn u správy a údržby svěřeného nemovitého 
majetku,  na pronájmy 97 bytů, 150 hrobových míst a 260 kolumbárních 
stránek na místním hřbitově a 23 pozemků, ve správě MČ. 
 
Tradiční oslavu Dne Země, uspořádal Odbor životního prostředí a do-
pravy ÚMČ Praha 21 v pátek 16. května, na Multifunkčním sportovišti. Tak 
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jako každoročně, i letos se k tomuto svátku, připojily školy, místní spolky i 
občané, mající vztah k životnímu prostředí. Akce, se zúčastnily i některé 
třídy ZŠ a školní družina. Školky,  měly dopoledne speciální program v 
divadle s cirkusem Jung. Odpoledne pak následovaly jedna akce za dru-
hou. Patroni Dne Země, manželé Tomaidesovi, zasadili jako čestní hosté, 
strom ke Dni Země. Pro děti i dospělé, zde byly různé soutěže, skákací 
hrad, malování na obličej, eko jarmark, dílničky, ukázky plazů, představení 
dravců, ukázka výcviku služebních psů Městské policie, ukázka první po-
moci, kouzelnické vystoupení, hudební vystoupení skupin Roxette a Flas-
tr, taneční vystoupení a klaunské a artistické vystoupení Cirkusu Jung.   
 
Čarodějnice v Újezdě, se opět povedly. Letošní ročník (30.4.2014), byl 
jednoznačně největší ve své dosavadní historii. V průběhu dne, navštívilo 
akci více než 1500 obyvatel, všech věkových kategorií z Újezdu a okolí. 
Velký dík, patří nadšeným pořadatelům z ÚMČ, "Veselého Újezda" a Fot-
balového klubu. Dětskou část, skvěle připravily "Maminy z újezdské rovi-
ny", které se s velkým nasazením, věnovaly přípravám a realizaci progra-
mu. Bylo zde divadélko pro nejmenší, taneční vystoupení a volba nejlepší 
čarodějnice z řad malých návštěvníků. Dětské odpoledne vyvrcholilo ritu-
álním upálením čarodějnice a následným opékáním buřtů. Vrcholem odpo-
ledního programu, bylo vystoupení motoristické kaskadérské skupiny Pet-
ra Hnětkovského, při kterém tuhla krev v žilách.V podvečerním a večerním 
programu, vystoupily domácí hudební skupiny Boudaři a Čedič. Po 21. 
hodině, se nad Újezdem rozzářil mohutný ohňostroj. Mladí fotbalisté, pod 
vedením trenéra Váni, zajišťovali po dobu celé akce pořádek a perfektně, 
zvládli i úklid multifunkčního sportoviště po akci. Poděkování, za úspěšnou 
akci patří všem organizátorům. Nesmíme zapomenout ani na desítku 
sponzorů, kteří se kromě ÚMČ, podíleli na zdárném průběhu "Čarodějnic", 
materiálově, nebo finančně.  
 
Slavnostní odpoledne u příležitosti připomenutí 69. výročí ukončení 
2. světové války, se konalo dne 6. 5. 2014, a bylo zahájeno položením 
květin u busty generála Stanislava Krause, bojovníka u Tobruku za 2. svě-
tové války a prvního Čestného občana Újezda nad Lesy. Další program, 
pokračoval v divadelním sále, zaplněném občany a významnými osob-
nostmi obce.  O hrůzách války, utrpení lidí během ní i o odvaze občanů v 
odbojové činnosti, hovořil pan plk. Jiří Vondráček. Vzpomněl také, na čes-
koslovenské letce ve Velké Britanii, na jejich odvahu a statečnost, ale i na 
represálie které je čekali doma v padesátých letech. Děti z druhé třídy Ma-
sarykovy základní školy, pod vedením paní učitelky Jany Synkové, zpestři-
ly program, svým recitačním a pěveckým vystoupením.  
  
Vyvrcholením slavnostního odpoledne, bylo předání čestných titulů. 
"Čestný občan MČ Praha 21", byl udělen panu plk.Ing. Oldřichu Pel-
čákovi. Pan Pelčák, pochází z Kyjova a do Újezdu se přistěhoval za man-
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želkou Hanou. Od roku 1969, sloužil v československé armádě. V roce 
1971, získal kvalifikaci pilota 1. třídy. V letech 1972 až 1975, studoval na 
vojenské letecké akademii J. A. Gagarina v Rusku. V roce 1976, byl vy-
brán spolu s V. Remkem, jako kandidát pro výcvik československých 
kosmonautů v tzv. Hvězdném městečku. Po skončení náročného výcviku, 
bylo v Praze určeno, že Pelčák bude členem záložní posádky a do vesmí-
ru poletí Remek. Po návratu do vlasti, působil v různých velitelských funk-
cích a poté byl zkušebním pilotem Leteckého zkušebního odboru Vzduš-
ných sil AČR v Praze-Kbelích.  
  
 Čestný titul "Občan roku 2013", převzali pan doc. RNDr. Jiří Krásný, 
CSc. a pan Petr Mach.  
 
Pan Jiří Krásný, je absolventem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlo-
vy v Praze, obor hydrogeologie. Pracoval dlouhodobě na expertizách v 
Iráku a Nikaragui, byl vedoucím katedry hydrogeologie, ředitelem Ústavu 
hydrogeologie a členem Mezinárodní Asociace hydrogeologů. Přednášel, 
na řadě zahraničních univerzit a je autorem, více než 200 publikovaných 
prací u nás i v zahraničí. V roce 2012, vydal jako hlavní autor, publikaci 
"Podzemní vody České republiky". Narodil se v roce 1936 a více než pa-
desát let má vazbu na Újezd nad Lesy. Nejprve, jako "chatař" a později se 
zde stal majitelem rodinného domku, ve kterém bydlí.   
  
Pan Petr Mach, žije v Újezdě od roku 1989. Deset let, byl předsedou 
místní organizace Svazu zahrádkářů a mnozí z nás, si ho pamatují jako 
újezdského zastupitele. Vyzkoušel si také jeden rok, jako starosta naší 
obce.. Svým osobitým způsobem, přispívá ke zkulturnění života v obci. 
Spolu s Dr. Zdenou Ladovou, založili velmi úspěšný projekt "Akademie 
volného času", kde letos proběhl již V. semestr. Spolu s Janem Petrasem,  
založili "Filmový klub F21", kde představují újezdské veřejnosti filmy i jejich 
autory. Stejná dvojice, je podepsána i na vzniku filmového kroužku v Ma-
sarykově základní škole, kde se děti samy učí tvořit filmy. Pan Mach, po-
řádá i sérii cyklovýletů po okolí a usiluje o vybudování sportoviště na Ro-
hožníku. A jeho krédo: "...jaké si to v Újezdě uděláme, takové to budeme 
mít".  
 
Zde, si dovolím malou poznámku, stojící za zamyšlení. Udělování čest-
ných titulů "Občan roku", je logickým oceněním občana, který se v tom 
roce významně podílel, viditelným počinem, na životě obce. Nic, proti to-
muto každoročnímu ocenění. Jiná, je situace s udělováním titulu 
"Čestný občan Újezdu nad Lesy". Bojím se, že hrozí devalvace a 
znevážení tohoto titulu, když si uvědomíme, že prvním nositelem to-
hoto titulu, byl újezdský učitel a hrdina 2. světové války, generál Sta-
nislav Kraus, kterému byl titul udělen v roce 1996, poté čtrnáct let 
nikomu a od roku 2011, byl titul udělen již čtyřikrát, tzn. každoročně.     
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ÚMČ, zajišťuje podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, také 
pečovatelskou službu. Ta, je poskytována osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, nebo zdravotního 
postižení, vyžadujícího pomoc jiné fyzické osoby. Terénní služba je posky-
tována v domácnostech klientů a ambulantní pečovatelská služba, ve 
Středisku osobní hygieny na Rohožníku. V rámci pečovatelské služby 
je nabízena jako nenároková, doprava osobním vozidlem pečovatelské 
služby. Nejžádanější službou, byla dovážka obědů do domácností seniorů.  
Pečovatelská služba, 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. 
Pečovatelská služba, má čtyři zaměstnance, vesměs ženy. 
 
Jako rozloučení s prázdninami, se uskutečnil 30. srpna na Multifunkčním 
hřišti Nultý ročník Újezd Festu, country festivalu, který přilákal, více než   
1 500 návštěvníků. Akci uváděl netradiční moderátor, Miroslav Etzler. Vr-
cholem dne, byla vystoupení bluegrassových a country kapel. Na své, si 
přišly i malé a větší děti v doprovodném programu, od cirkusového před-
stavení, přes různé soutěže, tombolu, rýžování zlata, výuku street dance, 
až po fakira a šermíře.  
 
Újezd, má také Farmářské trhy. Od soboty 6. září 2014, se mohou ob-
čané těšit na výrobky, které farmáři přivezou na nádvoří "Levelu". V nabíd-
ce nebudou chybět ani domácí uzeniny, pečivo, ovoce a zelenina. S trhy 
se počítá každou sobotu od 8.00 do 13.00. Zatím do 20. prosince. 
 
Den zdraví a Újezdské kolodění, uspořádala MČ Praha 21, spolu s Ra-
ráškem a dalšími partnery, dne 7. září 2014. Závody na všem, co má kola 
aktivně prožilo 152 malých závodníků. Kdo zrovna nezávodil, mohl využít 
pestrou nabídku osvěty, zábavy a pohybu, na Multifunkčním sportovišti. 
SK Kangsim Dojang, předvedl strhující exhibici bojového umění taekwon-
do. Městská policie předvedla výcvik služebních psů. Bylo možné, si za-
cvičit jógu, vyzkoušet své schopnosti na lezecké stěně, nebo získat řidičák 
na dopravním hřišti. Představili se i včelaři, zahrádkáři a hasiči ukázali 
svoji techniku. Na stanovišti Život a zdraví, si mohli občané nechat změřit 
tlak, tuk v těle a dozvěděli se něco o správné životosprávě. Dermatoložka, 
paní MUDr. Kosová, vyšetřovala zdarma zájemcům pigmentové skvrny. 
Den zdraví, skončil soutěží o nejlepší trik na koloběžce na U-rampě, pořá-
danou spolkem Neposeda. Místní podnikatelé zajistili občerstvení a proto-
že i počasí přálo, odcházeli všichni spokojeni. 
 
Komunální volby, se konaly ve dnech 10. a 11. října. 2014. Překvapil ma-
lý zájem občanů, účast nebyla ani poloviční (45,85%). Po přepočtení hla-
sů, získaly volební strany následující počty zastupitelů.  ANO 2011( 6 
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mandátů), ODS (3 mandáty), Otevřený Újezd (3 mandáty), TOP 09 (2 
mandáty), Pro Prahu (1 mandát), Svobodní (1 mandát), ČSSD (1 mandát) 
a SÚL a Patrioti (1 mandát). Na 1. ustavujícím zastupitelstvu, dne 3. 11. 
2014, byla schválena  nová Rada  MC Praha 21. Základem této volby, 
byl vznik koalice stran ANO 2011, TOP 09 a ČSSD. Novým starostou, 
byl zvolen člen ANO 2011, pan Zdeněk Růžička, místostarosty byli 
zvoleni Karla Jakob Čechová (TOP 09) a Jan Slezák (ČSSD). Dalšími 
členy Rady, jsou Jaroslava Punová a Ing. Šárka Zátková (obě za ANO 
2011). 
 

KULTURNÍ  ŽIVOT 
 
Již třetím rokem, spolupracuje Úřad městské části Praha 21 a  jeho Odbor 
školství a kultury MA 21, Komise sociální politiky a zdravotnictví a Komise 
volnočasových aktivit, spolu s Muzejní radou a dalšími spolky a organiza-
cemi, při zajišťování kulturních akcí v obci.  Stalo se tradicí, že zavedené 
každoroční akce, jako "Čarodějnice", "Újezdské posvícení", "Den Země" a 
další, si nemohou na návštěvnost stěžovat. V tomto roce OŠK MA21, spo-
lupracoval s KVA na pořádání Filmového klubu a Újezdské akademie vol-
ného času. Kulturní referent, pan Zdeněk Voříšek zajišťuje i ozvučení ně-
kterých venkovních akcí, pořádaných ÚMČ a místními spolky. 
 
ÚMČ, zabezpečuje také provoz hudebních kurzů v budově v Lomecké 
ulici čp. 696, ve třech učebnách. Dvě učebny využívá klavírní oddělení a 
jednu dechové oddělení. Klavírní oddělení je vybaveno dobrými hudební-
mi nástroji (pianina Foerster a Petrof) a klávesovým nástrojem Keyboard. 
Na základě dohody o pracovní činnosti, vyučují v klavírním oddělení lekto-
ři, prof. Vladimír Suchý, prof. Helena Svatoňová a Bc. Jolana Moravcová. 
V dechovém oddělení vyučuje v trvalém pracovním poměru paní Jarosla-
va Razesbergerová. Celkem letos navštěvuje kurzy 93 žáků. I letos se 
lektoři se svými žáky zapojili do kulturního dění v obci, při vystoupe-
ních na akcích, pořádaných ÚMČ, nebo Újezdským muzeem. Již tradiční 
vánoční koncert se letos konal 18. prosince, pro rodiče a přátele žáků hu-
debních kurzů. 
 

Akce pořádané Úřadem městské části Újezd nad Lesy (ÚMČ) 
 
13. ledna   - vernisáž výstavy "Jsem senior a žiji v Újezdě" 
10. dubna - Velikonoční dílna 
30. dubna - "Čarodějnice" 
  6. května - Oslavy 69. výročí ukončení II. světové války 
10. května - "Den matek" 
16. května - "Den Země" 
31. května - "Svátek sousedů" 
17. června - Aktivní den pro všechny  
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18. září - "Den mobility - otevření cyklostezky 
20. září - "Újezdské posvícení" - farmářské trhy 
  6. října - Přednáška o vývoji Újezda (spolek Prampouch) 
23. listopadu - Říjnové oslavy 
25. listopadu - Vánoční dílny 
29. listopadu - Mikulášská pro seniory 
30. listopadu - Rozsvícení vánočního stromu 
18. prosince . Vánoční koncert hudebních kurzů ÚMČ 
   

Muzeum 
 
Újezdské muzeum, letos oslavilo desáté výročí své činnosti. Duchov-
ním otcem, myšlenky zřízení muzea a jeho zakladatelem, byl pan PhDr. 
Miloš Schmidt, tehdejší člen komise výchovně vzdělávací ÚMČ. Muzeum, 
začínalo v roce 2004, v jedné místnosti Masarykovy základní školy a v 
roce 2009, získalo prostory v nově otevřeném Polyfunkčním domě. Bě-
hem deseti let, bylo uspořádáno 57 výstav, které si prohlédlo 7148 
návštěvníků. Současná muzejní rada, pracuje pod vedením paní Ing. Evy 
Danielové, ve složení Dr. Zdena Ladová, Soňa Pilná, Jana Synková a Ma-
rie Tomaidesová. I v letošním roce, se může muzeum pochlubit bohatou 
činností. 
 
První letošní výstava, "Jsem senior a žiji v Újezdě nad Lesy", kterou 
pořádal Odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 21, se uskutečnila v době od 
13. ledna do 26. února 2014. Výstava ukázala, že naši senioři nesedí jen s 
rukama v klíně, ale ve svém volném čase, vytváří krásné věci pro své po-
těšení i pro radost svým blízkým. Nejlepší exponáty byly oceněny. 
 
 Druhou výstavou, bylo otevření "Lesní galerie II". Nejdříve, se v muzeu 
uskutečnila 7. března vernisáž originálů obrázků dětí Masarykovy základní 
školy, které vytvořily pro Lesní galerii,spolu s kulturní programem v sále 
Polyfunkčního domu. Další etapou výstavy, bylo dne 22. března slavnostní 
přestřižení pásky tří nových okruhů Lesní galerie, přímo v Klánovickém 
lese, které otevřelo novou, patnáctikilometrovou naučnou stezku se šede-
sáti stanovišti a pěti posezeními. Koordinátorkou projektu, uskutečně-
ného ve spolupráci občanského sdružení Újezdský strom a Masary-
kovy základní školy,byla paní MUDr. Zita Kazdová a kurátorkou vý-
stavy byla paní Ing. Eva Danielová. Výstava trvala do 12. dubna 2014.  
 
Velmi zdařilá, byla i třetí výstava, "Keramika Jana Pilného", jejíž verni-
sáž se konala 19. dubna. Pan Pilný, již dříve své práce vystavoval, nejen v 
Újezdě nad Lesy, ale i jinde v republice a vždy s velkým ohlasem. Velmi 
záslužná, byla i jeho dřívější činnost, kdy po řadu let vedl keramický krou-
žek žáků základní školy. Kurátorkou výstavy, byla manželka vystavo-
vatele, paní Soňa Pilná.  
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V pořadí čtvrtou, letošní výstavou, byla prezentace výsledků výtvarné, lite-
rární a fotografické soutěže na téma"Podoby lásky", která se konala v 
době, od 4. června do 31. srpna. Soutěžilo se v několika dětských katego-
riích a v kategorii dospělých. Autoři oceněných prací, dostali poukázky do 
Knihkupectví nad Lesy, nebo do obchodu Romantika. Kurátorkou výsta-
vy, byla Ing. Eva Danielová.  
 
Letošní stěžejní akcí, byla výstava "100. výročí I. světové války aneb 
Osudy legionářů a vojáků z Újezdu nad Lesy a okolí". Kurátory vý-
stavy, byli Ing. Eva Danielová, plk. Ing. Jan Vondráček a plk. Ing. Ka-
rel Tůma, kteří shromáždili velké množství materiálů a informací, od 
újezdských i dalších občanů.  Tyto materiály, se staly podkladem pro pub-
likaci, vydanou k výstavě MČ Praha 21. Kromě instalace samotné vý-
stavy v muzeu, se konala slavnostní vernisáž 13. září v sále Polyfunkční-
ho domu, kde moderátorem výstavy, byl jeden z kurátorů, Jan Vondráček.  
Na vernisáž, byli pozváni i žijící potomci občanů, jejichž válečné osudy 
jsou v publikaci dokumentovány. Poslední výstava v tomto roce, byla "10 
let Újezdského muzea". O tomto úspěšném desetiletí, jsem se podrobněji 
zmínila již v úvodu. Slavnostní vernisáž výstavy, se konala 2. listopadu 
2014 a zúčastnil se jí i nově zvolený starosta MČ Praha 21, pan Zdeněk 
Růžička. Výstava, trvala do 3. ledna 2015 a kurátorkou byla paní Marie 
Tomaidesová.  
 
Veškerá výstavní činnost, sbírání dat a materiálů i vlastní instalace 
výstav, je dílem celé muzejní rady. Kustodem muzea, je pan Rudolf 
Vambera. 

 
Místní knihovna 

 
Zájem o služby naší knihovny stále roste. Svědčí o tom i skutečnost, že za 
tento rok se počet registrovaných čtenářů, zvýšil o téměř 300, na 2395. Z 
tohoto počtu, je 817 čtenářů do patnácti let. Za rok 2014, si 1.107 čtenářů 
vypůjčilo 32.280 knih a uskutečnili 11.583 návštěv. Knihovna vyřídila 
1.181 rezervací knih. Čtenářům je k dispozici i 7 titulů časopisů. V knihov-
ním fondu, bylo k 31. 12. 2014 celkem 16.903 svazků a bylo zakoupeno 
810 nových knih. Jednalo se především o beletrii a naučnou literaturu pro 
dospělé i děti a literaturu potřebnou ke školní četbě.  
 
Nákup knih, je zajišťován z rozpočtu MČ Praha 21 ( 70.000,-) a z dotace 
Magistrátu hl. města Prahy ( 92.000,-), takže je knihovní fond trvale dopl-
ňován o novinky a průběžně obnovován. Díky spolupráci s Městskou kni-
hovnou v Praze, bylo v rámci tzv. Výměnných souborů, zapůjčeno 50 
svazků, převážně naučné literatury. Tyto soubory jsou zapůjčovány na půl 
roku a potom jsou vyměněny. Podle požadavků Mateřských škol a Masa-
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rykovy základní školy, pořádá knihovna besedy na téma seznámení s kni-
hou, knihovním řádem a prací v knihovně. Celkem se uskutečnilo jedenáct 
těchto besed. V rámci akce "Březen - Měsíc knihy", mohli se noví zájemci 
o čtenářský průkaz, zapsat na rok zdarma. Tak, jako každoročně, proběh-
lo ve spolupráci s Masarykovou základní školou, Pasování prvňáčků na 
čtenáře. Král Knihoslav I. (pan ředitel Kurka), opět pasoval všech šest 
prvních tříd, do stavu čtenářského. Třídní učitelky, předaly dětem pamětní 
list a byl jim předán čtenářský průkaz. V březnu, se uskutečnily dvě bese-
dy žáků pátých tříd (4 třídy), s mladou spisovatelkou Michaelou Burdovou. 
Besedy se zúčastnilo 113 posluchačů. V říjnu, bylo z rozpočtu MČ zakou-
peno 5 nových regálů. Kromě tří regálů na knihy, to byl jeden regál na ča-
sopisy a jeden na propagační materiály ÚMČ a místních spolků. Knihovni-
cí je paní Jitka Kašparová a další pracovnicí Pavla Jakubcocá. 
 

Arabeska 
 
Prestižní baletní přípravka Arabeska, paní Daniely Pokové slavila i v tomto 
roce mnoho úspěchů, nejen doma ale i v zahraničí. Začátkem března, se 
rozjelo 27 dětí z Arabesky, do německého Selbu, na kvalifikační soutěž 
pro červnový Dance World Cup v Portugalsku. V Selbu, bojovalo 15 ta-
nečních škol a studií z České republiky a 11 škol z Německa. Úroveň škol 
byla vysoká, takže získání nominace nebylo lehké. Děti se snažily, tančily 
s velkým nasazením a výsledkem byly čtyři nominace na DWC, za dvě 
sóla a dvě skupiny. Je to velký úspěch. Křestem, si zde prošly naše nej-
menší děti (6 - 8 let), které soutěžily poprvé v životě a i když na nominaci 
nedosáhly, obsadily se svým Loupežnickým tangem druhé místo. Patřila 
jim velká pochvala. Koncem června a začátkem července, odstartoval v 
Portugalsku v provincii Algarve, týdenní celosvětový taneční festival Dan-
ce World Cup, kterého se zúčastnilo na 3 000 mladých tanečnic a taneč-
níků z 201 baletních škol a studií z 28 zemí celého světa. Českou republi-
ku reprezentovalo 13 baletních škol, ale pouze tři z nich dosáhly na me-
daili. Arabeska, v klasice za tanec Rolling in the deep, dostala stříbro. Ta-
ké tři další naše soutěžní čísla předvedly děti skvěle a ve velké konkurenci 
obstály se ctí. Program byl bohatý a festival nabídl unikátní estetickou po-
dívanou a skvělý zážitek. Po prázdninách, se 20 dětí z Arabesky zúčastni-
lo 7. ročníku taneční soutěže Baletní mládí, která proběhla v KC Olšanka, 
na pražském Žižkově. Sešlo se zde 400 soutěžících z České republiky a 
nechyběly ani děti z německých baletních škol. Mezi 236 soutěžními čísly, 
bylo i našich 12 tanců. Výsledkem mimořádných výkonů v sólech, duetech 
i skupinách, byly zlaté medaile pro Patrika Benáka, Aničku Jonkovou, Da-
nielu Pokovou, Dominiku Pokovou, Kateřinu Roučkovou, Lucii Šimkovou, 
Evelinu Zafarovou a Johanu Zafarovou. Stříbrnou medaili, získali tanečníci 
ze skupinového tance. Na podporu umělecké činnosti, získala letos Ara-
beska grant od ÚMČ Praha 21, ve výši 28 000,-Kč.  
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Úspěšný rok 2014, zakončila Arabeska vánočním představením 11. pro-
since v Salesiánském divadle v Kobylisích    
   

DANCEPORT  
 
Již třetím rokem, řídí paní Helena Wojdylová Danceport, taneční, pohybo-
vé a jazykové studio, které založila před třinácti lety, jako Taneční Studio 
Style. Studio v roce 2014, vyučovalo každé pololetí cca 250 - 300 zájemců 
v různých věkových kategoriích. Děti do 7 let, se připravují pro muzikálový 
tanec, jako roztleskávačky, nebo v taneční přípravce. V dalších věkových 
skupinách, od sedmi, devíti a dvanácti let, je to MTV Dance a závodní 
společenský tanec. Páry, od cca 14 let začaly letos jezdit na první celore-
publikové soutěže a reprezentují tak nejen Danceport, ale i Újezd nad Le-
sy. Seniorská skupina tanečníků (průměrný věk 55 let), se schází pravi-
delně, jednou týdně.  V letošním roce, byli na mistrovství Prahy devátí a 
zajistili si tak postup na mistrovství republiky. V programu "Zaměřeno pro 
ženy", mohou účastnice platit jednotlivé hodiny, nebo si pořídit perma-
nentku, která je opravňuje k libovolnému počtu návštěv yogy, P-classu, 
Zumby, Pilates, BodyFormingu a dalších aktivit. V klasickém kurzu "Ta-
neční pro mládež", vyučují základům etikety a společenskému chování, 
mládež od patnácti let. Kurz má 20 lekcí a obsahuje dvě prodloužené. 
Velký zájem, je i o taneční kurzy pro dospělé, rozdělené podle různého 
stupně pokročilosti účastníků. Danceport, organizuje pravidelné společen-
ské akce, Zapomenuté tance a Soustředění dětí a mládeže. V roce 
2014, se uskutečnila vystoupení dětí ve Strašnickém divadle, na plese v 
Úvalech, na Vánočním vystoupení v Klánovicích a na Čarodějnicích v 
Újezdě. Studio spolupracuje s vynikajícím lektory a tanečníky, kteří zde 
pracují již mnoho let.  Jazyková výuka angličtiny, probíhá ve dvou skupi-
nách s různou pokročilostí. O oblíbenosti Studia, svědčí i návrat účastníků 
a někdy i celých rodin, v průběhu let.     
 

SPORT 
 

Fotbalový klub Újezd nad Lesy 
 
FK Újezd nad Lesy, celosezónně provozuje dlouhodobě pronajaté spor-
tovní areály, travnaté fotbalové hřiště s kabinami a sociálním zázemím v 
Čentické ulici a tréninkové hřiště v Pilovské ulici, vše v pronájmu od ÚMČ 
Praha 21. Fotbalový klub, má v současné době tři fotbalová družstva do-
spělých a osm mládežnických družstev. Za celou fotbalovou sezónu, zde 
odehrají více než 110 fotbalových zápasů a proběhne, více než 1000 tré-
ninkových jednotek. V tomto roce, se našim mužstvům dařilo se střídavými 
úspěchy. Několik mládežnických mužstev hraje nejvyšší soutěže a náš 
fotbalový klub, patří do první dvacítky nejlepších pražských klubů. Naše A- 
mužstvo dospělých, hraje stabilně I. A. třídu a ani letos, se mu bohužel 
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nepodařil návrat do pražského přeboru. Několik našich odchovanců hraje 
ve špičkových pražských týmech a dva letošní odchovanci hrají I. Gambri-
nus ligu. V letošním roce jsme oslavili významné jubileum, 90. let ko-
pané v Újezdě nad Lesy. Právě 2. července 1924, byl založen sportovní 
klub kopané,"SK Újezd nad Lesy". V rámci těchto oslav, bylo uskutečněno 
i přátelské utkání "starých gard" Újezdu nad Lesy a reprezentace ČR. Za 
reprezentanty nastoupilo i mnoho známých tváří, Fiala, Jarolím, Štamba-
cher, Jeslínek, Čabala a další. I v tomto roce, byl udržen vyrovnaný rozpo-
čet klubu, díky grantům od MHMP, účelovému grantu Pražského fotbalo-
vého svazu a grantu MČ Praha 21. Další finance byly získány od sponzorů 
a dárců, z příspěvků členů a z pronájmu restaurace a bytu na hřišti. Díky 
grantu MHMP, byla zahájena výstavba dalšího multifunkčního hřiště v 
areálu Pilovská, které by mělo být dokončeno v příštím roce. Předsedou 
klubu, zůstáva pan Ing. Martin Mora, zvolený v roce 2013.  
   

Tělocvičná jednota Sokol 
 
TJ Sokol, organizuje pro občany naší MČ sportovní vyžití v rámci tří aktiv-
ních oddílů, Sport pro všechny, Oddíl tenisu a Rekreační sporty. Předse-
dou zůstává pan ing. Jiří Čemus. Oddíl sportu pro všechny (SPV), tra-
dičně zajišťuje cvičení pro ženy a mládež, což je nejširší základna cvičí-
cích v obci, a dále i hraní volejbalu. V tomto roce, přijal oddíl 15 nových 
zájemců, takže současný stav, je 94 členů. Pro děti, zajistili cvičitelé letní 
čtrnáctidenní tábor v Horním Bradle u Sečské přehrady. Tábora se zú-
častnilo 18 dětí a 3 cvičitelé. Pravidelná cvičení, se uskutečňují v pronaja-
tých tělocvičnách Masarykovy základní školy, která požadavkům TJ Sokol, 
vychází maximálně vstříc. Volejbalistky, se během roku zúčastnily několi-
ka přípravných turnajů. Vyvrcholením, byl květnový Praha-Open 2014, kde 
naše děvčata úspěšně reprezentovala Újezd a z 12 přihlášených družstev, 
se umístila na 5. místě. Oddíl tenisu, měl v roce 2014 celkem 54 členů, 
provozujících tenis na rekreační úrovni. Novou úroveň, zahájila spolupráce 
s diplomovaným. trenérem, absolventem FTVS UK Praha, panem Mgr. 
Vrňákem, který již trénoval děti hrající závodně v okolních oddílech. Do-
hodli jsme se na spolupráci, stáhli jsme děti do našeho oddílu a přihlásili 
se do soutěží v rámci Prahy. V soutěži máme mladší žáky (2 výhry, 3 pro-
hry) a starší žáky (3 výhry a 2 prohry). Oddíl rekreačních sportů, zajišťu-
je především hraní rekreační kopané.  Pod organizováním Pražské tělový-
chovné unie, hrají fotbalisté veteránskou ligu soutěží, tak zvanou 
Hanspaulskou ligu. Na podzim, skončili z 12 mužstev na 6. místě. V zimě 
se zúčastnili, skvěle organizovaného turnaje v Běchovicích, kde skončili 
čtvrtí, ze sedmi mužstev. 
 
V roce 2014, se podařilo otevřít multifunkční hřiště s umělou trávou, 
pro malou kopanou, tenis, odbíjenou a nohejbal, ve Veletovské ulici. 
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Výstavba hřiště, byla z 80 % hrazena z grantu MHMP a 20 % z grantu 
ÚMČ. Na podzim proběhl zkušební ověřovací provoz. 
  

Sportovní klub Kangsim Dojang 
 
Kangsim Dojang, je sportovním oddílem sdružujícím cvičence korejského 
bojového umění taekwondo. Předsedou oddílu je pan Marek Doxanský. U 
nás v Újezdě nad Lesy, působí již od roku 2001, kdy vznikl za přispění 
několika reprezentantů tohoto sportovního odvětví. Hlavní činnost oddílu, 
je zaměřena na výuku sportovního zápasu kyorugi a cvičení sestav poom-
se. Má celkem 300 členů, z toho 50 závodníků. 
 
Oddíl se snaží o výchovu úspěšných sportovců na nejvyšší úrovni. Záro-
veň, je jeho snahou zvyšování morálních kvalit členů a dodržování etic-
kých pravidel bojových umění. Hlavním cílem, je rozvíjení osobnosti žáků 
tak, aby dokázali být pravdivými a prospěšnými lidmi. 
 
V letošním roce, se s příchodem jara rozjely soutěže Taekwondo extraligy 
a Národní Taekwondo ligy. V březnu se újezdský tým prezentoval na prv-
ním turnaji sezóny, mezinárodně obsazeném turnaji Cobra Cup v Praze. V 
celkové konkurenci, více než 300 závodníků vybojoval 13 medailí, z toho 7 
zlatých. V dubnu, si vyjeli naši mladí cvičenci na Aprilový turnaj do Hum-
polce. A vstup do bojové složky taekwonda, se jim nadmíru vydařil. Poda-
řilo se jim získat 3 stříbrné a 4 bronzové medaile a celkově se náš tým 
umístil na druhém místě v oddílové soutěži. Naši nejmladší závodníci, se 
neztratili ani na dalším turnaji v Olomouci, odkud přivezli pohár za skvělé 
celkové 2. místo v soutěži týmů. 
 
Na největším českém prestižním turnaji v Kolíně, za účasti českých i za-
hraničních soupeřů, získali naši závodníci 21 medailí. Umístili se tak na 
prvním místě, obhájili loňské prvenství a znovu přivezli do Újezda obrov-
ský putovní pohár. Naši závodníci se neztratili ani na německém Berlin 
Open, odkud přivezli 2 zlaté a 2 bronzové medaile, ani na slovenském 
Bratislava Cup, kde získali 2 zlaté a 2 stříbrné medaile. Na turnaji Czech 
Open, získali naši taekwondisti třetí místo v soutěži týmů a 5 titulů Mistra 
ČR. I podzim byl pro náš oddíl velice úspěšný. V Hradci Králové, na turnaji 
olympijských nadějí CEFTA, se tým umístil na 3. místě a závodníci získali 
13 medailí, z toho 2 zlaté. Z listopadového Prague Open, přivezli 14 zla-
tých medailí, 6 ze soutěží poomse (sestavy) a 8 z kyorugi (zápas). I letos 
se potvrdilo, že Kangsim Dojang se trvale drží v čele českého taekwonda. 
Velký podíl na úspěších klubu má Marek Doxanský. 
 
 Letos dostal klub v rámci grantu, 27 000 ,- Kč od ÚMČ a z externích zdro-
jů (MHMP) 50 000,-Kč, jako příspěvek na nájmy sportovních zařízení pro 
oddíly dětí a mládeže a semináře. 
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Občanské sdružení "Tři pro zdraví" 

 
Sdružení, vzniklo na jaře roku 2008 a za tu dobu se uskutečnilo mnoho, 
velmi dobře organizovaných závodů. Letošní sezóna, Újezd.net "Seriálu tří 
závodů", byla zahájena 27. 4. 2014 "Újezdským duatlonem", kombinací 
běhu a jízdy na kole. Dalším dílem závodů, byl dne 18. května, závod hor-
ských kol "Klánovické MTBO". Celý seriál, uzavřela srpnová "Velká cena 
Úval", závod horských kol. Celý tým nadšenců, kteří zajišťují závody, diri-
guje "šéf". Ondřej Brouček, který je také ředitelem závodu v Úvalech.  
Kromě závodů, mají vždy připraven i doprovodný dětský program a občer-
stvení. Od začátku své existence, spolupracují se sdružením "Černí 
koně", handicapovaných cyklistů, na jejichž aktivity míří i část výtěžku 
ze seriálu závodů. Seriál, si vytvořil za pár let, již pravidelnou účast zá-
vodníků i návštěvníků. Na realizaci těchto sportovních aktivit, dostalo letos 
sdružení grant od ÚMČ, ve výši 31 000,-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, 29. března přichystal Rarášek pro děti již 4. újezdský 
karneval v Polyfunkčním domě. Veselý program s tanečním vystoupením 
a písničkami, olympijská soutěž a bohatá tombola, rozesmály a pobavily 
všechny děti. Další akcí byla "Cesta za pokladem skřítků" v rámci Dnů 
zdraví, která se konala ve spolupráci se skautským oddílem Douglaska v 
neděli 1. června. Cesta lesem, pro děti a rodiče, byla spojena s plněním 
úkolů sedmi lesních skřítků. Akce se zúčastnilo, neuvěřitelných 446 hleda-
čů pokladů s doprovodem. Tradiční dětský závod na všem, co má kolečka, 
"Újezdské kolodění", absolvovalo 7. září 2014 přes 150 dětských závod-
níků a 15 rodičů s kočárky. Z grantu ÚMČ pro letošní rok, dostal Rarášek 
30 000,- Kč.    
 

Školní sportovní klub 
 
Klub, je svou podstatou zaměřen na poskytování sportovního vyžití, pře-
devším dětem a mládeži školního věku, rekreační formou. Činnost jeho 
pěti oddílů, je prvotně zaměřena na spontánní sportování, získávání po-
hybových dovedností a návyků, v bezpečném prostředí a po kvalifikova-
ným vedením.  Stále, se daří udržovat cvičitelskou a trenérskou základnu 
dobrovolníků, bez kterých, by žádná činnost, nebyla možná. Kromě rekre-
ačního sportování, florbalu a horolezectví, dosahuje trvale největších 
úspěchů oddíl atletiky, který patří mezi nejlepší pražské oddíly. V oddíle je 
registrováno 140 dětí. Letos se oddíl atletiky zúčastnil letního soustředění 
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v Sušici. Byl zde rekordní počet účastníků, 75 dětí a 10 dospělých. Tréno-
valo se dvakrát denně a soutěžilo se o "Talent Sušice 2014". ŠSK, pod-
poruje, nejenom sportovní a společenský rozvoj velkého počtu dětí, ale 
vychoval i špičkové atlety, kteří se tomuto sportu, věnují na nejvyšší úrov-
ni. ŠSK již tradičně patří k organizátorům i účastníkům, letos již 9. ročníku 
"O pohár starosty", aneb "Běh za újezdskou sovou", který se konal 
17. května 2014. Pravidelně se účastní, letos již 49. ročníku závodu pro 
děti, "Mladé Běchovice". Vzhledem k trvalé převaze účastníků ŠSK, pře-
vzal záštitu nad během starších žáků, starosta MČ Pavel Roušar. Člen-
ky oddílu výrazového tance Grip a Ambra, cvičí a vystupují v rámci ŠSK a 
děvčata získávají ocenění na většině přehlídek. Skupina Grip, letos 22. 5. 
2014 organizovala, již  V. ročník "Újezdské taneční přehlídky", na kterém 
diváci, shlédli vystoupení různých tanečních stylů od několika skupin. Sta-
tutárním zástupcem klubu, je ředitel Masarykovy základní školy v Újezdě 
nad Lesy, pan Mgr. Miroslav Kurka 
 

SPOLKOVÁ ČINNOST 
 

Český zahrádkářský svaz 
 
Nový Občanský zákoník, přinesl i nové stanovy svazu, což si vyžádalo 
některé změny v názvech, náplní i obsazení funkcí ve výboru a spoustu 
administrativy navíc. Počet členů se každoročně mění, ovšem dlouhodobě 
členů spíše ubývá. K 31. 12. 2014, měla místní organizace 103 členů. Ve 
výboru pracuje 11 členů a kontrolní komise má 4 členy. Předsedkyní je 
paní Blanka Exnerová. I v letošním roce byly uspořádány 2 odborné před-
nášky s poradnou. Na jaře, to byla přednáška př. Krause o ošetření rostlin 
v zahradě a o výpěstcích nových odrůd ovocných stromů. Na podzim, při 
příležitosti naší výstavy ovoce a zeleniny, uspořádal p. Dr. Peleška porad-
nu o určování druhu ovoce, jejich vlastnostech a ošetření.  
 
Během roku, byly realizovány také tři tematické výstavy, Velikonoce, Du-
šičky a Advent v suchých vazbách. Trvale pomáhají zahrádkáři v péči o 
veřejnou zeleň a mají v péči i okolí pomníku T: G. Masaryka. Navíc pře-
vzali péči o koryta u hlavní silnice, před Polyfunkčním domem, kde vysadili 
čerstvé dřeviny a traviny. V říjnu byla uspořádána tradiční odborná výsta-
va ovoce, zeleniny, vína a dalších nových výpěstků. Během roku se pro-
váděla údržba, drobné opravy a vylepšení areálu, včetně zařízení moštár-
ny. Také v tomto roce, se moštování zajišťovalo během devíti sobot a 
skončilo až 15. listopadu. Zpracovalo se 4385 kg jablek a hrušek. Také 
letos, byl zajištěn nákup sadbových brambor o které je trvalý zájem. Pro 
tento rok bylo zajištěno 325 kg brambor. 
 
V zájezdové činnosti, není problém obsadit i velký autobus u zahraničního 
zájezdu. Větší počet tuzemských zájezdů, je omezen stále se zvyšující 
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cenou dopravy i vstupů. První zájezd se uskutečnil 24. května 2014 a 
směřoval do Míšně a Drážďan.  
 
V Míšni navštívili hrad Albrechtburg, Míšeňskou katedrálu a historickou 
manufakturu, na výrobu míšeňského porcelánu. V Drážďanech, to byla 
obrazárna Zwinger, budova Semperovy opery a kostely Frauenkirch a Ho-
fkirch.  
 
Domácí výlet, do Krkonoš a Podkrkonoší, se uskutečnil 21. června 2014. 
V obci Kruh u Jilemnice, navštívili Krakonošovo zahradnictví s bohatým 
sortimentem a někteří členové si zakoupili ovocné i okrasné keře a strom-
ky. V Krkonoších navštívili Horní Mísečky,Zlaté návrší a mohylu Hanče a 
Vrbaty. Při zpáteční cestě se zastavili v Jilemnici v Krkonošském muzeu. 
Říjnový výlet, tradičně nazývaný "barvy podzimu" směřoval do Lužických a 
Žitavských hor. Přes Kryštofovo údolí a hrad Grabštejn dorazili do pohra-
ničního města, Hrádku nad Nisou. Přes krátké pohraniční trojmezí, vedou-
cí polskou Bogatyní, přijeli do německé Žitavy (Zittau). Ještě před Žitavou, 
krátce odbočili do malých lázní Oybin, uprostřed pískovcových skal. Do 
Žitavy odtud jezdí parní úzkokolejka. Posledním zájezdem, byla prosinco-
vá cesta do Pasova (Passau) v Bavorsku, kde kromě pamětihodností sta-
rého města, založeného Římany jako Batavia, viděli i soutok tří řek, Duna-
je, Innu a Ilzu  a navštívili vánoční trhy. Zde nakoupili dárky a domů se 
vraceli s potěšením z vydařeného zájezdu. 
   

Svaz postižených civilizačními chorobami 
 
Základním krédem SPCCH zůstává vylepšování fyzického i psychického 
stavu, zdravotně postižených spoluobčanů a tím i zlepšování jejich běžné-
ho života. Předsedkyní zůstává paní Eva Štrasmajrová.  Svaz má v letoš-
ním roce 282 členů a věkový průměr je 71 let. Výbor se schází každé prv-
ní pondělí v Újezdském muzeu. Dvakrát týdně, probíhá speciální jóga 
pro kardiaky a další specifická onemocnění. Cvičenci jsou rozděleni do 
dvou skupin, podle výkonnosti a cvičí v obou tělocvičnách Masarykovy 
základní školy. Cvičení probíhá ve dvou etapách (leden-červen) a (říjen-
prosinec). První skupina vždy v pondělí a druhá ve středu. Obě cvičení 
vedou kvalifikované cvičitelky a přítomen je i zdravotní dozor. 
 
Oblíbeného jarního a podzimního plavání s cvičením, ve Welness 
Kossuth na Blatově, se letos zúčastnilo 56 členů. Cvičení vedly kvalifiko-
vané cvičitelky, J Politzerová, S. Pilná, M. Šáralová a J. Krátká. V letních 
měsících, se vždy ve středu konají kondiční vycházky s holemi (nordic 
walking), do blízkého okolí. Uskutečnilo se také deset tréninků paměti. 
 
Tak jako každoročně, i letos to bylo mnoho dalších aktivit v oblasti 
kulturní a poznávací.  
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První letošní vycházka 9. ledna, směřovala do Michle, kde  navštívili 
Plynárenské muzeum, Domov Sue Ryder pro seniory a pobočku Českého 
svazu ochránců přírody, se stanicí pro poraněná drobná zvířata. Poslední 
zastávkou, byla Brumlovka s moderními prosklenými budovami adminis-
trativního centra a zajímavou parkovou úpravou. Další lednovou akcí, byla 
návštěva divadelní hry Pavla Kohouta "Hašler....", v divadle Na Vinohra-
dech. 
 
V únoru, navštívili Lobkowiczký palác na Pražském hradě s největší 
soukromou uměleckou sbírkou u nás. Mluveným slovem je provázel audi-
oprůvodcem majitel, William Lovkowicz a jeho žena Sandra. Únorovým 
divadelním představením, byla komedie "Až naprší a uschne" v divadel Na 
Fidlovačce. Slušný zájem, byl i o únorovou přednášku manželů Čížko-
vých, o Namimbii. Březnový, celodenní výlet směřoval do Kutné Hory, 
kde se prošli historickým centrem a navštívili chrám sv Barbory.  Březnové 
divadelní představení, bylo opět v divadle Na Vinohradech. Hra "Rebeka", 
byla uvedena u příležitosti významného životního jubilea Dagmar Havlové.  
 
Na ozdravný pobyt do tradičních Luhačovic, odjelo 4. dubna 2014, 
celkem 28 účastníků, kteří zde strávili týden intenzivní rehabilitace. 
Využívali lázeňské procedury, podle rozpisu lázeňského lékaře. V rámci 
terénní léčby, chodili i na vycházky po okolí. Členové SPCCH, manželé 
Havránkovi, uskutečnili zajímavou přednášku s besedou, "Egypt, 
Jordánsko a Izrael". V dubnu, se uskutečnili dvě návštěvy divadla. V Ná-
rodním divadle , to byla opera Jakobín a v divadle Palace, divadelní fraška 
"S nebo bez?". Při dubnové vycházce, navštívili Malešice s naučnou 
stezkou sv. Josefa a na závěr i botanický areál SOŠ stavební a zahrad-
nické v Hrdlořezích. 
 
Na květnové besedě, paní PhDr. Waidingerové, se dozvěděli více o pamě-
ti. Vycházka pražským Karlovem, se konala 15. 5. Zasvěceným průvod-
cem, byla opět Mirka Branžovská. V Divadle Radka Brzobohatého, navští-
vili hru "Zlatý časy". 
 
Rekondice kardiaků, se uskutečnila v termínu 30. 5. až 6. 6. 2014, ve 
Starých Splavech u Máchova jezera. Klidné ubytování v penzionu a 
krásné počasí, to byly podmínky pro příjemné prožití rekondice.  Červno-
vý, celodenní kondiční zájezd, kterého se zúčastnilo 48 členů, směřoval 
do "Lázeňského trojúhelníku" v Západních Čechách.  
 
Po prázdninách, v polovině září, odjelo 43 členů SPCCH na ozdravný a 
poznávací zájezd k Lipenskému jezeru. Krásné počasí a bohatý pro-
gram, včetně ranních rozcviček a odpoledního plavání v bazénu, nadchl 
všechny účastníky. Při říjnovém, celodenním kondičním výletu, navštívili 
zámek v Lysé nad Labem, kde je i domov pro seniory. Další zastávkou byl 
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skanzen v Přerově nad Labem a potom Nymburk. V Městském vlastivěd-
ném muzeu, navštívili expozici věnovanou 100. výročí narození spi-
sovatele Bohumila Hrabala. Po návštěvě, jeho hrobu v Hradištku si pro-
hlédli i jeho dům v Kersku. Bohatě navštívená (čtyřicet účastníků), byla 
listopadová vycházka do Břevnovského kláštera benediktinů, nejstaršího 
kláštera u nás. V divadle Na Fidlovačce, shlédli představení "Eva tropí 
hlouposti". Posledním divadelním představením letošního roku, bylo 
"Život jako smršť" ve Viole.  
 
Celoroční aktivity SPCCH, byly zakončeny vánoční vycházkou po Praž-
ském hradu a "Novém světě".    
 

Klub aktivních seniorů 
 
Do nového roku 2014, vstoupili členové Sdružení důchodců pod novým 
názvem, Klub aktivních seniorů. Svoji činností, nezůstali svému názvu 
nic dlužni.  
 
Prvním letošním zážitkem, byla návštěva Moliérova "Pána z Prasečkova", 
ve Stavovském divadle v hlavní roli s  výborným Václavem Postráneckým.  
 
V únoru, navštívili divadlo v Horních Počernicích a komedii "Prolhaná 
Ketty", v podání divadelní společnosti "Háta", kde hrála řada známých 
herců, Šulcová, Bočanová, Andrlová a další. O smích nebyla nouze. Po 
představení, bylo příjemné i posezení v divadelní kavárně. Výhodou, ten-
tokrát bylo i blízké spojení MHD s Újezdem. 
 
"Úžasné, a naprosto vynikající", bylo hodnocení všech účastníků, kteří se 
zúčastnili březnové vycházky do Židovského muzea v Praze. Fantas-
tickou průvodkyní, byla paní Kuželová. Prošli jsme s ní všech šest syna-
gog i židovský hřbitov, kde jsme položili kamínek na hrob rabího Léwa. 
Paní Kuželová, sama židovka, měla dokonalý přehled o historii budov i o 
životě Židů v pražském ghettu Poutavý výklad doplnila i pověstmi z histo-
rie. Byla to jedna z nejzdařilejších letošních akcí.  
 
Výroční schůze KASu, která se konala 22. března 2014, potvrdila ve 
funkcích současné vedení s paní Helenou Vojtovou, jako předsedky-
ní.  
 
V dubnu se konaly dvě akce. První, byla návštěva generální zkoušky mu-
zikálové komedie "Adam & Eva" v divadle BROADWAY. Hodnocení: OK ! 
Druhá akce, se konala na téma: "Poznej okolí svého bydliště" a navští-
vili při ní Hradešín a Škvorec. Nejdříve, vlakem z Klánovic do Úval a odtud 
busem MHD na Hradešín.  Zde navštívili jednu z nejvýznamnějších stře-
dověkých památek Čech,  kostelík sv. Jiří z 12. století. Kolem kaple sv. 
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Jana Nepomuckého, se vydali do Škvorce k soše sv. Donáta. Vedle stojí 
dub, který má údajně léčivé účinky a vyzařuje silnou energii. Je ověšen 
mušličkami a drobnými dárky, které někteří členové doplnili. Posilnili se ve 
výrobně škvoreckých uzenin a stejnou cestou, MHD a vlak se vrátili domů. 
Květnový zájezd, do Peruce, Žatce a Klášterce nad Ohří začal v dešti, ale 
již po příjezdu k "Oldřichovu dubu" v Peruci, se počasí trochu umoudřilo. 
Dub, jehož stáří se odhaduje na tisíc let, patří k nejstarším u nás. V Žatci,  
navštívili unikátní "chmelový maják", kde je ve výtahu prezentována ve 3D 
projekci, historie žateckého chmele. Dále, to byla návštěva chmelařského 
muzea a "chmelového" orloje. V kláštereckém zámku, navštívili výstavu 
historické keramiky a na zpáteční cestě se zastavili v Třebízi, kde v za-
hradnictví "Japonská zahrada, nakoupili kytičky. Moc hezký výlet. V červ-
nu absolvovali, zájezd do Prachatic, Holašovic a Strakonic. 
 
 Další vycházka v rámci akce "Poznej okolí svého bydliště", se uskutečnila 
začátkem září, kdy byl sraz "U Smolíků". Zasvěcený výklad o financování 
a budování "Lesní galerie II.", nám podala paní Dr. Zita Kazdová a potom 
jsme prošli první, tříkilometrovou trasu. Hezké počasí a příjemně strávené 
odpoledne.  
 
Koncem září, se uskutečnil výlet do Staré Boleslavi a Brandýsa nad La-
bem. Mimořádným zážitkem, byla možnost prohlédnout si v poutním kos-
tele "Nanebevzetí Panny Marie", "Palladium Země České", ochranný reliéf 
Madony s Ježíškem, každoroční cíl tisíců poutníků. V Brandýse, si pro-
hlédli zámek a židovský hřbitov. Průvodci v obou lokalitách, byli výborní. 
 
Celoroční sezónu zakončili 26. a 27. prosince, kdy dostali nabídku Divadla 
Karlín, využít 50% slevu pro seniory na návštěvu představení "Mamzelle 
Nitouche", nebo "Polskou krev". Kdo chtěl, mohl nabídku využít a určitě 
nelitoval. Obě představení byla výborná.  
 

Český svaz chovatelů 
 
Činnost Základní organizace ČSCH, je již od svého vzniku zaměřena 
zejména na mladé chovatele. V tomto roce, se děti připravovaly na oblast-
ní i celostátní výstavy a trénování králičího hopu. Koncem roku 2014, byla 
Českou televizí, požádána naše základní organizace o natočení pořadu, 
právě o disciplině "Králičí hop". Naši mladí chovatelé účinkovali v pořadu 
Wifina, který se vysílal začátkem roku 2015 na programu ČT, Déčko. V 
tomto pořadu, poskytla také předsedkyně ZO paní Marcela Lamešová, 
rozhovor o zakrslých králících s ukázkou králíků odchovaných v naší sta-
nici. Naše děti, získaly v roce 2014 dobrá ocenění, která jim budou moti-
vací pro další chovatelskou sezónu. Z těch nejúspěšnějších, můžeme 
jmenovat Adélku Sommerovou, která získala na Celopražské výstavě v 
Modřanech, pohár nejlepšího mladého chovatele 2014, Adélka, spolu s 
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Janem Lamešem, získali ještě dvě čestné ceny na Celostátní výstavě v 
Lysé nad Labem a Patricie Vrbová, získala třetí místo na celostátní soutě-
ži v králičím hopu. 
 

23. skautské středisko "Douglaska" 
 
Skautské středisko "Douglaska", působí v Újezdu nad Lesy již 25 let. Je 
součástí celorepublikové organizace Junák - Český  skaut. Skauting je pro 
většinu členů celoživotní náplní a vidíme to i u nás v Újezdu nad Lesy. 
Členové mládežnických oddílů v devadesátých letech minulého století, 
jsou dnes vedoucími oddílů a jejich děti dnes chodí do skautských benja-
mínků. V letošním roce měla středisko 74 členů, z toho 90 % dětí do 15 
let. Vedoucím střediska je Bc. Veronika Bulířová DIS, vedoucím chlapec-
kého oddílu je Jan Jacek, dívčího oddílu "Kasiopeja", MUDr. Lucie Proš-
ková a vedoucím starších, je Mgr. Jakub Stemberk. Hlavní náplní schů-
zek, které se konají týdně, jsou ekologická výchova, posilování sociálních 
kompetencí dětí, vše hlavně formou her. U starších, jsou to i sportovní ak-
tivity. Průměrně 1x měsíčně jsou pořádány jednodenní výlety. Letos to byl 
třeba zimní přechod Brd, návštěva Kokořínska, Českého ráje, Srbska 
a cyklovýlety Klánovický les, Výmola-Labe-Jizera.  
 
Z oblíbených, vícedenních výletů, to letos bylo stanování v Měsíčním 
údolí u Vlašimi, podzimní výprava do Liberce, dívčí výprava do Srbska a 
vánoční výprava do Hlinska. Letního tábora v podhůří Šumavy, v Přesta-
nicích se zúčastnilo 34 dětí. Prakticky "na zelené louce", vyrostly na 14 dní 
podsadové stany a indiánské týpý. Počasí přálo a tak si děti užili bohatý 
táborový program. V srpnu, se družina újezdských skautů zúčastnila  Me-
zinárodního středoevropského setkání - Jamboree, konaného v Dok-
sech, pod heslem "Prepared for the future" ( "Připraven pro budouc-
nost"). Tři závodní družiny Douglasky, se zúčastnily okresního kola závo-
du Světlušek a Vlčat. Ze vzdělávacích kurzů, pokračovaly Kurz zdravotní-
ka zotavovacích akcí, Doškolovací zdravotní kurz a Kurz zdravotní pomoci 
pro veřejnost. 
 
Pro stále nevyhovující stav kluboven na Rohožníku, využívali zčásti pro-
story v Lomecké ulici, ale vánoční předávání Betlémského světla 23.12., 
museli uspořádat na Multifunkčním hřišti.  Skauti, se snaží zapojit i do ak-
tivit dalších neziskových organizací. Letos pomáhali organizaci Rarášek s 
pořádáním akce "Cesty za pokladem skřítků" a ÚMČ s Masopustním prů-
vodem Újezd-Květnice-Sibřina. Organizace Junák, funguje na principu 
dobrovolnosti, tedy vedoucí a pořadatelé akcí, nepobírají žádný plat. Zdro-
jem financí, jsou členské příspěvky a dotace a granty Magistrátu hl. města 
Prahy, Ministerstva školství  a MČ Praha 21. Skauti, používají i letos jako 
klubovnu, budovu v Lomecké ulici 656, protože prostory nevyhovující klu-
bovny na Rohožníku, nebyly zatím rekonstruovány.  
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Maminy z újezdské roviny o. s. 
 
Jedno z nejstarších občanských sdružení, působí v Újezdě nad Lesy již 
čtrnáctým rokem. Zaměřuje se, na rodiny s dětmi a oblast předškolní vý-
chovy. Další náplní práce, je podpora zdravého vývoje dětí a jejich výcho-
va k vzájemné úctě a toleranci. Činnost sdružení, také podporuje aktivity, 
vedoucí ke zdravému a svobodnému životu. Po složitější situaci v před-
chozích dvou letech, kdy na všechno zůstaly jen tři členky, je v tomto roce 
již užší jádro stabilizované a tvoří ho devět maminek, které se aktivně za-
pojily do realizace všech projektů. Další spřízněné duše, pomáhají příleži-
tostně v rámci svých možností.  
 
"Maminy", jsou již trvalou součástí kulturního a společenského dění v obci. 
Jen v letošním roce, se spolupodílely, nebo samy organizovaly některé 
obecní akce: "Čarodějnice", "Den Země", "Dny zdraví", Újezdské po-
svícení", "Lampionáda" a "Mikulášská nadílka". Všem akcím, se věnují 
s obrovským nasazením při přípravě i realizaci.  
 
Na podporu své činnosti, dostaly letos "Maminy" 24 300,- Kč, jako grant od 
ÚMČ a mají i sponzorskou podporu, prodejny "El Bio". 

 
Sbor dobrovolných hasičů 

 
Místní jednotka SDH, se schází každou sobotu a hlavní náplní práce, je 
údržba hasičské techniky a vybavení. Starostou jednotky, která má 46 
řádných členů (37 mužů, 9 žen), je pan Lukáš Sady. Velitelem zásahové 
jednotky JPO (12 členů), je pan Josef Doškář. Členové jednotky jsou drži-
teli platných oprávnění o způsobilosti, vykonávat příslušné funkce v jed-
notce a účastní se každoročního školení. Činnost hasičského sboru, ne-
spočívá pouze v hašení případných požárů, ale i v celé řadě technických 
zásahů.  
 
Výjezdová jednotka, zasahovala v lednu v ulici Hrádkova, při požáru pro-
panbutanových lahví. V únoru a březnu, prořezávali hasiči stromy v ulicích 
Oplanská, Druhanická a Čentická. V červenci, na žádost ÚMČ kropili ně-
kolikrát komunikace v obci.  
 
V říjnu, při výlovu rybníka vypomáhali s Tatrou 148 CAS, rybářům s do-
pravou vody.  
 
V září, získala jednotka dalšího pomocníka, Tatru 815 CAS 32. Velmi 
dobrá, je již tradiční spolupráce s ÚMČ i dalšími organizacemi v obci. SDH 
zajišťoval odborný dozor při "Čarodějnicích" a ukázku techniky a vybavení 
sboru, při "Dni zdraví", "Újezdském posvícení" a "Dni Země". Na závěr 
roku, uspořádali hasiči 2x "Mikuláše" pro školky a 1x pro dospělé. 
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Český rybářský svaz 

 
Nepříjemnou skutečností v celostátním měřítku, zůstává pokles členské 
základny, nejen mládeže, ale i dospělých. Jen za tento rok, se snížil počet 
registrovaných rybářů o 16 483 členů. Naštěstí, naše organizace zazna-
menala trend opačný, protože celkový počet členů se zvýšil na 365. Z to-
hoto počtu, je 310 dospělých, 15 dorostenců a 40 mládeže.  
 
Velkým problémem letošního roku, byl dubnový úhyn ryb, únikem splašků 
do přítoku sportovního rybníka na Blatově. Vzorky uhynulého kapra, byly 
předány Státní veterinární správě, která nařídila okamžité uzavření spor-
tovního rybníka. Z tohoto důvodu, se nemohly konat ani plánované jarní 
závody mládeže. Po jednání s panem starostou Roušarem, který spolu s 
vedením naší organizace, prošel místo vtoku i kontaminovanou část louky, 
bylo rozhodnuto, že ÚMČ provede kontrolu septiků u objektů, nenapoje-
ných na kanalizaci. V červnu, byl proveden kontrolní výsadek 2q kapra a 
po dalším nezjištění úhynu, povolila veterinární správa znovuotevření ryb-
níka. V tomto měsíci, byla provedena oprava přítoku chovného rybníka, 
poškozeného přívalovým deštěm. Výlov chovného rybníka byl proveden 
18. října 2014 a 28. října, se uskutečnily na sportovním rybníku, Dětské 
závody, kterých se zúčastnily i děti z Klánovic a ze Žižkova. Závody, se již 
tradičně vydařily. V prosinci, byla provedena spolu se zástupci MČ a pro-
jektantkou, paní Ing. Mikšíkovou, kontrola stavu našich rybníků, kterou si 
vyžádal nově zvolený starosta, pan Zdeněk Růžička. Blatovský rybník byl 
shledán v dobrém technickém stavu, problémem zůstává únik fekálií do 
rybníka, který bude vyžadovat trvalou kontrolu. U chovného rybníka, byly 
zjištěny podemleté břehy a byl vypracován posudek i s odhadní cenou 
opravy. ÚMČ bude hledat finance na opravu. Předsedou organizace je 
pan Václav Melichar.    
 

Občanské sdružení Újezdský STROM 
 
Ke dni 31. 3. 2014, byl úspěšně ukončen projekt Lesní galerie II., aneb 
Klánovickým lesem krok za krokem, realizovaný od jara roku 2013. Historii 
projektu mapovala výstava, uskutečněná ve spolupráci s naším Muzeem, 
jejíž vernisáž se konala 7. 3. 2014. Projekt představuje vybudování netra-
diční formy naučné stezky na území přírodního parku Klánovice Čihadla v 
katastrálním území Újezd nad Lesy. Stezku lesem, tvoří 60 stanovišť a pět 
odpočinkových míst. Na stanovištích jsou umístěny tabule, nesoucí obrá-
zek zvířete, rostliny, nebo jiného motivu vztahujícího se k této lokalitě, 
spolu s básničkou. Obrázky nakreslili žáci naší školy, autorkou básniček je 
paní Lucie Černá. Na tabulích jsou také mapky a QR kódy, přes které je 
možné se připojit na webové stránky stezky, www.lesnigalerie.praha21.cz. 
Lesní část stezky, je doplněna pěti velkými informačními tabulemi v zasta-
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věné části obce, na kterých jsou uvedeny místní kulturní a historické in-
formace. Během roku, byl zajišťován, za pomoci občanů, úklid lesních cest 
a odpadkových košů na stezkách Lesní galerie I. a II. 
 
 Již tradiční akcí, byl XIV. Jarní úklid lesa, uskutečněný 5. dubna. Brigád-
níci sesbírali téměř 300 kg odpadků, na kraji lesa a okolo přístupových 
cest v oblasti mezi ulicemi, Pilovskou, Čentickou, Staroklánovickou a že-
lezniční tratí. V tomto roce byla také ukončena akce III. etapy lipového 
stromořadí ke hřbitovu (grant hl. m. Prahy), výsadbou 14 lip a následnou 
péčí o již vysazené stromy. Další letošní akcí, byla Farní ŠVESTKA, kdy 
bylo ve spolupráci s farností kostela Povýšení sv. Kříže v Kolodějích, vy-
sazeno 24 švestek a 45 vzrostlých keřů, na farním pozemku v Polesné 
ulici. 
 
 Probíhaly přípravné práce na zřízení archeologické naučné stezky, "Po 
stopách středověké vesnice Hol v Klánovickém lese" s předpokláda-
nou realizací v roce 2015. Újezdský strom je neziskovou organizací, a pro-
to se snaží získat pro své aktivity sponzorské příspěvky. Nově, to byla fi-
remní dotace  a dobrovolná firemní práce s jednou s největších kosmetic-
kých firem Mary Key, spolu s podporou Lesů ČR, při výsadbě 150 mla-
dých dubů v Klánovickém lese, dne 23. října 2014.  
 
Poslední letošní akcí (11. listopadu 2014), byla obnova historické cesty 
- pěší spojnice mezi ulicí Staroújezdská a polní cestou z Oplanské, 
do Koloděj (grantový projekt "Jižní spojka"). Vyřezání křovisek podél 
cesty, bylo provedeno pod odborným dozorem zahradní firmy Hauk-
Štěpán-Ustohal.  Újezdský STROM, s předsedou panem Hartmanem a 
členkami výboru, paní Lucií Růžičkovou a paní Zitou Kazdovou i v letoš-
ním roce, potvrdil vysokou aktivitu v této záslužné činnosti.   
 
    

Centrum pro rodinu o. s. NEPOSEDA 
 
Centrum pro rodinu, nabízí od začátku tohoto roku nově, každý pátek po-
radenství a konzultace, pro rodiny s dětmi a maminky a tatínky na rodi-
čovské dovolené. Poradenství, spočívá v poskytování psychické podpory 
a orientace v zátěžových situacích. Dále poskytuje, sociální a rodinné 
služby v okrajových částech Prahy 9, v Újezdě nad Lesy, Běchovi-
cích 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 tvořivé dílničky. "Neposeda", podporuje 
rodiny v jejich různých životních etapách a poskytuje jim vzdělání i pora-
denství. Ve své činnosti se zaměřují na preventivní a volnočasové aktivity 
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pro děti, mládež a rodinu. Pořádají také, na jaře a v létě příměstský tábor. 
Z dalších akcí letošního roku, to byly například, březnový Seminář s 
fyzioterapeutkou a bylinkářkou, tři dubnové semináře "Kouzlo ženy", 
Velikonoční zastavení, Jarní bazárek, Dětský den, Den zdraví, Týden 
sociálních služeb, Vánoční dílna a další. 
 

 
KALENDÁRIUM 

 
Historické kalendárium s koncovkou 4 

 
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 (2014) bude čtyřka na konci letopočtu. 
 
1374  -  640 let – v tomto roce byl potvrzen za plebána újezdského kostela   
kněz Hanko z Libochovic 
1384  -  630 let  - újezdský kostel odvádí do Prahy desátek, 14 grošů 
1614  -  400 let  - umírá tehdejší majitel Újezda, Albrecht Václav Smiřický 
1624  -  390 let  - do farního okrsku Uhříněves, kam patřil i Újezd, byl do-
sazen nový katolický farář, Matyáš Novatius 
1654  -  360 let  -  v berní rule z tohoto roku, je Újezd uveden již, jako pus-
tá obec 
1684  -  330 let -   majitelem zdejších panství se stává, Jan Adam Ondřej z 
Lichtenštejna  
1764  -  250 let  -  nařízení Marie Terezie Savojské, že vesničané neznají-
cí němčinu, mohou se na ní obraceti se suplikami napsanými v češtině. V 
tomto roce je také provedeno I. vojenské mapování, zvané josefské 
1774  -  240 let  -  byla dostavěna Vídeňská silnice, procházející Újezdem. 
6. prosince, vydává Marie Terezie "Všeobecný školní řád", který zavádí 
povinnou školní docházku pro děti od 6 do 12 let 
1784  -  230 let  -  z nařízení císaře Josefa II., je zrušen Zderazský klášter 
křížovníků. V gruntovní knize, nově založené vesnice Újezd, je uvedeno 
deset jmen nových obyvatel, včetně čísel domů ( 3-12 ), č. 13 měla fara 
1804  -  210 let  -  dekretem Nejvyšší dvorní kanceláře je povoleno přelo-
žení farní lokálie z Újezdu do Koloděj a újezdský kostel je pro špatný stav 
zbořen 
1824  -  190 let  -  zahájeno vyměřování pro nový stabilní katastr 
1844  -  170 let  -  kvůli stavbě železniční trati, byly ve Vidrholci zrušeny 
rybníky Žák a Slavětický  
1864  -  150 let  -  vychází "Zemský zákon obecní pro Čechy", na jehož 
základě, tvoří Koloděje, Újezd a Blatov, politickou obec, patřící pod soudní 
okres říčanský a hejtmanství českobrodské 
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1874  -  140 let  -  v kolodějském kostele jsou vysvěceny nové varhany za 
540 zlatých. V parku na Blatově, postavili manželé Jeřábkovi křížek, jako 
poděkování za uzdravení dcery 
1904  -  110 let  -  v Běchovicích, je otevřena samostatná dvoutřídní škola 
1924  -  90 let  -  zahájeny práce na stavbě obecní vodní nádrže (dnes 
chovný rybník na Staroújezdské) a 2. července, je pod názvem "SK Újezd 
nad Lesy", založen sportovní klub. Obecní úřad začal používat razítko se 
symbolem tří smrčků 
1934  -  80 let  -  byl položen základní kámen ke stavbě školní budovy a 
při úpravě budoucího školního hřiště, byl nalezen vzácný kamenný seke-
romlat z období nordické kultury (3800 - 3400 př. n. l.) 
1944  -  70 let  -  do budovy obecné školy se nastěhovalo německé vojsko 
1954  -  60 let  - sloučení tří újezdských knihoven, kronikářka Růžena Pul-
tarová, začíná psát II. díl obecní kroniky 
1974  -  40 let  -  Újezd nad Lesy, je přičleněn spolu s Běchovicemi, Klá-
novicemi a Koloději k hlavnímu městu a stává se součástí Prahy 9  
1984  -  30 let  -  taneční skupina "Tango", vedená paní učitelkou Olgou 
Grešlovou, se stává součástí Místní osvětové besedy 
1994  -  20 let  -  končí provoz újezdské kino 
2004  -  10 let  -  bylo založeno Újezdské muzeum 
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