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DOPLŇUJÍCÍ KRONIKÁŘSKÝ ZÁPIS 
1972 - 1992 

ÚJEZD NAD LESY 
 
 
Když jsem byla k 1. lednu 2011 jmenována kronikářkou obce, roz-
hodla jsem se postupně doplnit chybějící kronikářské zápisy za roky 
1972 až 2010, což je téměř čtyřicet let. Je mi ctí, že budu navazovat 
na vzácnou ženu, kronikářku-badatelku, paní Růženu Pultarovou. 
Pro její představení, použiji citaci z naší knihy "Střípky z újezdské 
historie". 
 
Druhý díl újezdské kroniky začala psát v roce 1954 naše nejvýznam-
nější kronikářka, paní Růžena Pultarová, která kroniku vedla až do 
roku 1972. Byla skutečně vzorem místního letopisce. Nespokojila se 
pouze se zápisem současných událostí, ale pátrala i po nejstarší his-
torii naší obce. Navštěvovala archivy a své nálezy doplňovala 
v kronice a průběžně zveřejňovala i v místním měsíčníku „Zpravo-
daj“. Její píle, pracovitost a zaujetí pro kronikářskou práci byly obdi-
vuhodné. Ve druhém a třetím díle kroniky, popsala rukopisně téměř 
800 stran, a pokud k tomu připočteme další listy konceptů a pozná-
mek, máme před sebou dílo, které zasluhuje obdiv. O své poznatky a 
zkušenosti se dělila i se školní mládeží na četných besedách. Svou 
práci kronikářky dělala ráda a zadarmo. 
 
 Její poslední zápis v kronice, z července 1972, je ukončen 
prostě:“Ač nerada, loučím se s kronikou a zanechávám ji jen, že mi 
zdraví neslouží. Nemohu se účastnit schůzí, ani jiných akcí, ani cesty 
po archivech nemohu dobře konat“. 
 
Vím, že zpracovat tak dlouhé a někdy i vzdálené období, bude velmi 
obtížné. Chtěla bych z dostupných pramenů, zachytit alespoň pod-
statný sled událostí tak, aby pro příští generace vznikl objektivní ob-
raz toho, jak jsme tehdy v naší obci žili. Dlužím ještě malé vysvětlení. 
V roce 1972 byl kronikářem obce jmenován pan PhDr. Blahoslav 
Hruška, který psal kroniku strojopisem na volných listech, které měly 
být součástí kroniky, nicméně žádné se nedochovaly. 
 
 
Protože se má každý kronikář představit, činím to i já, v návaznosti 
na kronikářku paní Pultarovou.  
 
Dovolte tedy, abych se stručně představila. Jmenuji se Marie Tomai-
desová, roz. Kopáčková. Narodila jsem se 22. 6. 1944 v Praze a od 
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svého narození žiji v Újezdě nad Lesy, takže celým svým životem 
jsem s naší obcí spjata a mám k ní velmi vřelý vztah. Moji rodiče po-
stavili v roce 1940 na Blatově rodinný domek, ve kterém s manželem 
stále bydlíme. Vdávala jsem se v roce 1963 a společně jsme s man-
želem Antonínem Tomaidesem, vychovali dva syny. Martin se narodil 
v roce 1968 a Petr v roce 1972. Máme také dvě vnoučata, Adélku a 
Jakuba. Já jsem po vystudování Střední průmyslové školy dopravní, 
pracovala jako výpravčí v různých stanicích, a v Poříčanech jsem se 
seznámila se svým pozdějším manželem, který tam pracoval ve stej-
né profesi. Po mateřské dovolené, jsem nastoupila v roce 1976 do 
Místní lidové knihovny. Dálkově jsem vystudovala Střední knihovnic-
kou školu v Praze a jako vedoucí knihovny, jsem zde nepřetržitě pra-
covala až do roku 2009, ve kterém se mně také podařilo dokončit 
plnou digitalizaci knihovních služeb. Mezitím, jsem také v letech 1976 
až 1997 pracovala jako vedoucí Místní osvětové besedy. Společně s 
manželem, jsme napsali knihu "Střípky z újezdské historie", kterou 
naše Městská část vydala v roce 2009, u příležitosti 700. výročí první 
písemné zmínky o naší obci z 29. července 1309. Za zmínku stojí 
možná i skutečnost, že jsme nikdy, já ani manžel , nebyli členy žádné 
politické strany. 
 

1972 
 
V letech 1961 - 1974, patřila naše obec do okresu Praha-východ. Od 
roku 1964 až do roku 1972, byl předsedou MNV pan Ludvík Pravda a 
v letech 1972 - 1980, jej vystřídal pan Bohumil Kotvald. Ve výstavbě 
obce, pokračují práce na stavbě kanalizace,a byla zahájena stavba 
dvou trafostanic na Blatově, pro časté výpadky elektřiny. 
 
Velkou většinu pomocných prací při výstavbě kanalizace, zajišťují 
brigádnicky sami občané. Ať již je to pokládka rour, nebo úprava 
chodníků a ulic, občané odpracovali zdarma stovky hodin. MNV do-
ručuje do domácností závazkové listy na odpracování určitého počtu 
hodin v akci "Z".Název akce vznikl od slova zvelebovat a jednalo se 
o práci občanů zdarma, i když tato práce byla vyžadována pod urči-
tým nátlakem ze strany obce, třeba i jako podmínka pro umístění 
dítěte do školky. Je zahájena stavba kanalizačního sběrače Ro-
hožník-Blatov. 
 
Spolkový život je poměrně bohatý.  Z nejaktivnějších spolků to jsou 
zahrádkáři, velmi dobře si vedou chovatelé drobného zvířectva, kteří 
uspořádali výstavu králíků. Dále to jsou rybáři, Československý svaz 
žen, fotbalový klub a Baráčníci, kteří pořádají plesy, karnevaly a 12. 
prosince 1972, uspořádali "valné sezení", za účasti zástupců z Jiren, 



 

List 3 z 36 

 

Klánovic, Uhříněvsi a Prahy. Kulturní aktivity v obci koordinuje Místní 
osvětová beseda, která organizuje i různé kurzy. Vedoucí je paní 
Marie Smolíková. Rozpočet obce pro tento rok je vyrovnaný, výdaje i 
příjmy v částce 2.591 tisíc Kčs.    

 
 
1973 
 
Od ledna je zaveden systém poštovních směrovacích čísel 
(PSČ), seznam je možné zakoupit na poště, za 1 Kčs.  
 
I letos, se zastupitelstvo potýká s řadou problémů, které poslanci 
předkládají. Některé z nich jsou již letité. Neutěšený stav vedlejších 
ulic a chodníků, včetně jejich osvětlení, nedostatečné služby a malá 
kapacita mateřských škol. Částečně se zlepšilo zásobování, takže 
v letních měsících nedocházelo k výpadkům v dodávce limonád a 
piva. Pro informaci občanů, nechalo družstvo Jednota, vyvěsit v hos-
tincích plán rozvozu základních potravin do obchodů. Komunální 
služby, rozšířily sortiment služeb o praní prádla a opravu hodinek. 
Řeší se problémy s pitnou vodou, stále se studny zaváží cisternami, 
do škol, hostinců, holičství a dalších míst. Vázne zásobování mine-
rálními vodami, takže prodejny na základě rozhodnutí Středočeského 
kraje, budou vydávat pro kojence (potvrzení lékaře) pouze 1 láhev 
Idy, nebo Mattoni na den. 
 
 Na hřbitově, se opravila márnice a hřbitovní zeď a bylo vybudováno 
kolumbárium. Byl schválen projekt na výstavbu výrobny firmy Prodex 
(kabelky), na Blatově v Netušilské ulici, kde je dnes firma Ideal lux.  
Je zahájena rekonstrukce fotbalového hřiště, včetně kabin a šaten. I 
přes budování nových trafostanic na Blatově, zůstávají problémy 
s častými výpadky proudu a s jeho kolísavým napětím, což způsobu-
je poškozování spotřebičů, hlavně ledniček a televizorů. Zatím obča-
né, musí tuto situaci řešit zakoupením stabilizátorů napětí. Není stále 
vyřešeno prodloužení pražské městské dopravy, až do východní čás-
ti obce (Rohožník), přestože se tento požadavek, podle kroniky, ob-
jevuje již v třicátých letech minulého století. 
 
Ze zdravotních důvodů končí dlouholetá kronikářka obce, paní Rů-
žena Pultarová, blíže se o ní zmiňuji v úvodu doplňující kroniky.  
 
16. února se uskutečnila pietní vzpomínka na dlouholetého újezd-
ského občana, Dr. Bedřicha Jenšovského, bývalého ředitele Archivu 
Země České, umučeného v koncentračním táboře Osvětim. 
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Oslavy MDŽ (Mezinárodní den žen), konané dne 8. 3. 1973, se zú-
častnilo 100 žen. Přátelské posezení uspořádaly, Obec baráčnická a 
Zahrádkářský svaz. 
 
Na den 28. dubna, je vyhlášena Národní směna, brigádnicky se pro-
vádějí úpravy a úklid obce k 1. máji, a sběr železného šrotu. Tradiční 
oslava 1. máje proběhla za účasti našich občanů a občanů Klánovic, 
Koloděj, Běchovic a  Sibřiny. 
  
V červnu, je otevřena nová samoobsluha potravin na křižovatce, 
na místě dnešní prodejny Lidl. Prodejnu provozuje družstvo „Jed-
nota“. Zároveň bylo u prodejny a ve středu obce instalováno několik 
stožárů s moderním výbojkovým osvětlením. 
 
Ve školním parku, je odhalena 23. 10. 1973, busta Julia Fučíka, za 
účasti jeho manželky Gusty Fučíkové. 
 
Na základě zákonného rozhodnutí Ministerstva vnitra, jsou zři-
zovány občanské výbory (v naší obci 3). Mají v jednotlivých obvo-
dech obce mapovat problémy v občanské vybavenosti, zásobování, 
životním prostředí a dalších. 
 
Probíhá jednání o výstavbě nové školy. Škola má nyní v 1. až 5. roč-
níku celkem 180 dětí a v 6. až 9. ročníku 173 dětí. Ve škole pracuje 
několik kroužků, na příklad dramatický (vede PhDr. J. Jirásková), 
keramický, který vede pan J. Pilný, výtvarný (paní Machová) a krou-
žek malých hospodyněk, který vede paní učitelka M. Tomková. Škola 
uspořádala 8. dubna „Dětský karneval“, který obětavě organizovala 
paní učitelka Olga Grešlová. V listopadu, se začíná stavět nová ma-
teřská škola v Lišické ulici. 
 
Spolková i kulturní činnost, je stále bohatá. Svaz zahrádkářů uspořá-
dal v únoru, 2. zahradnický ples v sále na křižovatce, kterého se zú-
častnilo 317 občanů. Zahrádkáři odpracovali 2177 brigádnických ho-
din, na úpravě blatovského parku, ovocných alejích, při sklizni bram-
bor a stavbě moštárny. Uspořádali výstavu ovoce a zeleniny. Organi-
zace zahrádkářů Nové Sibřiny, oslavila 30. výročí své činnosti v bo-
hatě vyzdobeném sále na křižovatce. K poslechu hrála hudba p. Ka-
bíčka z Úval. Baráčnická obec vybudovala v I. mateřské škole, nad 
kterou má patronát, nový kolotoč pro nejmenší. Bohatě byl navštíven 
i baráčnický ples v prosinci. V plesové sezoně, se konaly ještě plesy 
rybářů, zahrádkářů, pracujících (KSČ), sportovní karneval a ples 
SRPŠ. V obci dále pracují, ČSŽ, Sokol, fotbalový oddíl a ČČK. 
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Místní osvětová beseda (MOB), pod vedením paní M. Smolíkové, 
organizuje taneční kurzy pro pokročilé (v hotelu Smolík), pod vede-
ním paní Jany Vyskočilové, kurzy šití a střihů, jazykové kurzy (něm-
čina, angličtina a francouzština), hudební kurzy (housle, kytara, klavír 
harmonika) a kurz pohybové výchovy (balet), který vede paní prof. 
Semeráková.  Naše MOB se umístila v soutěži Osvětových besed 
v kraji, na 2. místě. MOB, zaměstnává 10 – 12 lektorů kurzů a má 
v operativní správě areál „Na křižovatce“, kde zajišťuje údržbu a vy-
tápění. 
 
Několik údajů k migraci obyvatel. V období od 6. 12. 1972 do 19. 4. 
1973 se narodilo 24 dětí a zemřelo 17 občanů. Bylo uzavřeno 13 
manželství. Přistěhovalo se 37 osob a odstěhovalo se 58 osob.  
 
V klánovickém lese došlo 6. října 1973 k velkému požáru, kdy shořel 
celý hektar lesa. Požár zavinili dva třináctiletí chlapci, kteří si chtěli v 
lese opékat vuřty. 
 

1974 
   
Pohyb obyvatelstva. Od 1. 6. 1973 do 1. 8. 1974 se narodilo 66 dětí 
a zemřelo 61 osob. Manželství uzavřelo 30 párů. Počet obyvatel k 
uvedenému datu, je 3380.  
 
Byla zkolaudována nová hasičská zbrojnice v Kolodějské ulici, včet-
ně technického vybavení. 
 
První linka nového pražského metra C je slavnostně otevřena 9. 
května 1974. Vede ze stanice Sokolovská (dnes Florenc), na Kače-
rov, měří 6, 6 km a stavěla se od roku 1966. 
 
Důležité je datum 1. července 1974, kdy je Újezd nad Lesy, spolu 
s Běchovicemi, Kolodějemi a Klánovicemi, připojen k hlavnímu 
městu a stává se součástí Prahy 9. V rámci delimitace po tomto 
připojení, přecházejí občané z polikliniky pro Prahu-východ v Kli-
mentské ulici, do střediska polikliniky Praha 9 - Vysočany, Sokolská 
304. 
 
I po připojení  ku Praze, zůstává v Újezdě matriční obvod, s obcemi 
Koloděje a Klánovice. Sibřina přechází ke Škvorci. Běchovice, patřící 
dosud matričně k Horním Počernicím, přejdou k nám 1. ledna 1975.  
 
Pro tento rok, byl schválen vyrovnaný rozpočet příjmů a výdajů, ve 
výši 4.962 tisíc Kčs. 
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16. února umírá paní Růžena Pultarová, naše dlouholetá a vý-
znamná kronikářka. Čest její památce ! 
 
Újezd nad Lesy se v soutěži 30 obcí připojených ku Praze, umístil na 
1. místě. 

 
 
1975 
 
Zastupitelstvo, hodnotilo plnění volebního programu v letech 1971-
1975. 
 
V tomto období bylo vybudováno 165 km kanalizace ve 29 ulicích. 
Bylo provedeno zarourování vodoteče na Blatově a úprava okolí 
vodní blatovské nádrže. Akci pracovně i materiálově zajišťoval Místní 
rybářský svaz. Bylo realizováno veřejné osvětlení podél Pražské uli-
ce (dnes Starokolínské) a dokončeno osvětlení v ulici Říčanské a 
Klánovické (dnes Staroklánovické). Celkem bylo postaveno 200 oce-
lových stožárů, položeno 10 km kabelů a zřízeny dvě trafostanice. 
Bylo vybudováno 12,5 km zpevněného, bezprašného povrchu ve 28 
ulicích. Bylo upraveno 4000 bm asfaltových a dlaždicových chodníků. 
Uskutečnila se výměna ústředního topení v ZDŠ, výměna oken a 
oprava budovy na křižovatce a byly zřízeny dvě autobusové zastáv-
ky. 
 
Je zahájena výstavba nového sídliště (Rohožník), na východním 
okraji obce. Počátečním investorem, bylo Ministerstvo dopravy, kte-
ré právě zřizovalo podnik Železniční bytová výstavba. Ministerstvo se 
zavázalo splnit požadavky obce, na stavbu školky, samoobsluhy, 
restaurace a dalších obchodů. Navíc provedlo i rekonstrukci školy v 
Sibřině, v hodnotě 3 milionů Kčs. Pro velký objem investic, byl získán 
další investor, Ministerstvo vnitra. Zatím co Železniční bytová výstav-
ba, používala na stavbě vlastní zaměstnance, Ministerstvo vnitra po-
užívalo trestance, kteří byli každý den přiváženi a odváženi na stavbu 
autobusy. Celý objekt, byl oplocen a střežen. 
 
TJ Sokol začal s přípravou na IV. spartakiádu. Nacvičuje 56 dívek a 
cvičitelkami jsou H. Jonášová a M. Hausdorfová. 
 
Třicetipěti mladým občanům, byl dne 13. února, slavnostně předán 
na MNV, občanský průkaz. 
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Zahrádkáři, kteří jsou největším spolkem v obci (380 členů), odpra-
covali 700 brigádnických hodin, hlavně při sklizni cukrovky a bram-
bor, místního zemědělského statku, který sklizeň nezvládá. 
 

 
 
 
1976 
 
Počasí v tomto roce nijak nevybočovalo z průměru, pouze ještě v 

předjaří (30. dubna), byl na toto období, poměrně silný mráz, - 5° C a 

léto bylo suché a horké. 
 
Dne 3. 4. se koná celonárodní směna, zaměřená na úklid obce, čis-
tění silničních příkopů a sběr železného šrotu. 
 
Po zemřelém knihovníkovi p. Františku Krátkém, přebírá knihovnu 
paní Marie Tomaidesová. Současně převzala i agendu Místní osvě-
tové besedy (MOB), včetně provozu budovy na křižovatce. Knihovna 
byla v této době umístěna v podnájmu, v nevyhovujícím soukromém 
domě, v bývalé hospodě U Kunců, u autobusové zastávky na dnešní 
Starokolínské ulici, proti tehdejšímu MNV. Do budovy zatékalo a mu-
sela být opravena střecha. Knihy byly ve velmi špatném stavu. Muse-
la být provedena celková inventura a řada knih byla vyřazena. Byly 
zakoupeny nové regály, a celá úprava trvala dva měsíce.  Knihovna 
má v tomto roce 270 čtenářů a 8625 svazků. Půjčovné za knihy bylo 
10 haléřů za jednu vypůjčenou knihu pro dospělé, děti půjčovné ne-
platily.  
 
Po připojení ku Praze, bylo třeba sjednotit pojmenování ulic a 
dochází k novému (první v roce 1956) přejmenování našich ulic, 
od 1. května 1976. Tehdejší předseda komise výstavby p. Engelbert 
Svoboda, vymyslel jednoduchý systém. Všechny vodorovné ulice, 
které jsou souběžné se státní silnicí, mají názvy začínající písmeny B 
- M a svislé ulice (orientované sever-jih) písmeny N - Ž. Celá akce 
byla provedena za 6 měsíců a k výběru se použilo celkem 550 názvů 
obcí. Byla provedena řada konzultací s Národním výborem hl. města 
(NVP), až po konečné schválení. Podrobně byli občané s novými 
názvy seznámeni na stránkách Zpravodaje(č. 3 a 4. 1976). Cena 
Zpravodaje je zvýšena z 0,50 Kčs na 1 Kčs.  
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V červenci, byl zřízen veřejný telefonní automat, vedle prodejny Jed-
noty na křižovatce (nyní Lidl). Fungoval na 25haléřové hliníkové min-
ce. 
 
Od Říčan byla vybudována vysokotlaká přípojka zemního plynu, pro 
rohožnickou kotelnu, a vodovodní přivaděč z Jiren pro Rohožník, s 
vodojemem na Úvaláku(nejvyšší bod obce, mezi Úvaly a Újezdem). 
 
Celorepublikový termín voleb do zákonodárných orgánů všech 
stupňů, byl stanoven na dny 21. až 23. října 1976. Byla vyhlášena 
jednotná kandidátka Národní fronty. V naší obci, vzniklo  nové zastu-
pitelstvo i vedení MNV. Bylo zvoleno 33 poslanců (6 žen a 27 mužů). 
Předsedou MNV je opět zvolen s. Bohumil Kotvald, tajemníkem s. 
Jaroslava Silovská. Do rady MNV byli zvoleni, Jaroslav Pert, jako 
místopředseda MNV a předseda Výboru lidové kontroly (VLK), ing. 
Vladimír Březnovský, předseda finanční komise, Václav Exner, ta-
jemník komise výstavby, Pavel Janda,  Jiří Růžička za komisi místní-
ho hospodářství a dopravy (KMHD) a Miloslav Šorejs za komisi ob-
chodu.  
 

1977 
 
Volby do občanských výborů proběhly 25. března. V Újezdě 
máme 3 výbory. Blatov, předseda s. Pert, střed obce s. Krajzingr 
a Rohožník s. Titěra. 
 
Jarní ples SRPŠ (Sdružení rodičů a přátel školy), se konal 5. března. 
8. března proběhla oslava MDŽ (Mezinárodní den žen), na které vy-
stoupili žáci ZDŠ a účastníci kurzů MOB. Oslavu organizoval MNV, 
Svaz žen a ČSČK. Místní osvětová beseda začíná nově organizovat 
kurzy šití a střihů. 12. června se uskutečnilo v sále na křižovatce, 
dětské baletní odpoledne. 
 
 Středisko geodézie Praha-východ, v Hybernské ulici v Praze, začíná 
práce na zakládání právních vztahů evidence nemovitostí. Pro naši 
obec, ukončeno 15. prosince 1977. 
 
Autobusy ČSAD, mají nově zastávku u Mototechny v Praze na Jaro-
vě. Přetrvávají problémy s odvozem odpadů, pro velkou poruchovost 
Kuka vozů.   
 
Knihovna má letos 319 čtenářů a uskutečnilo se 8685 výpůjček ( z 
toho mládež 2424). Byl založen knihovnický kroužek. Počet zájemců 
musel být pro velký zájem zredukován na 15 účastníků, žáků ZŠ. 
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Knihovna uskutečnila 6 besed se žáky ZŠ. Knihovna je vybavena 
novým nábytkem. 
 

Překvapivě, přišel 1. června nečekaný mráz (- 6° C), který poškodil 

vegetaci. 
 
Stavba mateřské školy v Lišické ulici, nebyla zkolaudována v termí-
nu, protože zástupci MNV, NVP, ONV Prahy 9 a Školské zprávy, zjis-
tili závažné závady a nedodělky. Okamžitě, bylo nařízeno zastavení 
plateb. 
 

 
 
1978 
 
Přestože, bylo prvořadým úkolem volebního programu na rok 1978, 
dokončit výstavbu nové mateřské školy v Lišické, nebyly dosud zjiš-
těné závady, plně odstraněny. Přitom občané, odpracovali na stavbě 
v akci "Z", celkem 3464 hodin. Odpracování brigádnických hodin, 
bylo při nedostatku volných míst ve školkách, prvořadou podmínkou, 
pro přijetí dítěte do školky.  
 
Na Blatově, se staví čistička odpadních vod pro Rohožník. Až od 
roku 1986, jsou na ní připojovány další části obce. 
 
Obvodní podnik služeb Horní Počernice oznamuje, že pro nedosta-
tek kominíků, bude čištění komínů provádět pouze 1x ročně. Popla-
tek za kominické práce činí 4 Kčs a bude inkasován přímo na místě, 
po výkonu práce. 
 
Odvoz odpadků v obci přebírá podnik Pražské komunikace. Poplatek 
je 1 Kčs týdně za jednu popelnici, tedy 52 Kčs ročně. 
 

Velké výkyvy počasí. 11. května pozdní dozvuky zimy, mráz -2° C po 

ránu a celý den sněhové přeháňky. Největší vpád arktického vzdu-
chu, který byl kdy v Praze zaznamenán, přišel na Silvestra, 31. pro-

since 1978. Dopoledne teploty jarní (+ 11 °C), v pozdním odpoledni 

začíná teplota klesat a ráno mráz (- 19°C). Rozdíl teplot tedy 30°C. 

 
Knihovně se proti loňskému roku (319), zvýšil počet čtenářů na 402 a 
počet výpůjček se zvýšil z 8685, na 10674. Knihovna uspořádala dvě 
besedy pro žáky prvních tříd ZŠ, v rámci akce "Seznámení s knihou". 
Knihovna, trvale spolupracuje s Městskou knihovnou v Praze a Ob-
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vodní knihovnou Prahy 9. Velmi dobrá spolupráce, je s naší Základní 
školou a Československým svazem žen. 
 
Jako každoročně, byl 15. dubna proveden úklid obce, před májovými 
oslavami. Pomáhalo se také při jednocení cukrové řepy, celkem bylo 
vyjednoceno 230 ha. Za jednocení, byla vyplácena naturální odmě-
na,  za vyjednocení 1 ha cukrovky, bylo možno zakoupit 1q pšenice 
za 137 Kčs, nebo 1q ječmene, za 85 Kčs. Naturálie vydával závod 
Státního statku Praha - Dolní Počernice. 
 
Holubáři, ze svazu chovatelů (předseda Jaroslav Gruber), oslavili 40. 
výročí své činnosti v Újezdě. Vystavovali ve Vídni a v Belgii. 
 

 
1979 
 
Po mnoha peripetiích, způsobených závadami a nedodělky, se ko-
nečně 1. března, otevřela mateřská škola pro 120 dětí, v Lišické ulici. 
 

Po razantním vstupu studeného počasí 1. ledna (- 19°C), drží se po 

celý leden velmi nízké teploty, hluboko pod bodem mrazu. 
 
V tomto roce je zaveden také každoroční letní čas. Po několika 
letech se ustálilo pravidlo, podle kterého se letní čas zaváděl posled-
ní březnový víkend (v noci ze soboty na neděli), a končil poslední 
zářijový víkend. Historie letního času je však delší. Letní čas byl za-
veden v našich zemích v důsledku I. světové války, od 30. 4. do 1. 
10. 1916 a trval až do roku 1918. Znovu byl zaveden z důvodu 
úsporných opatření, za II. světové války. V českých zemích ( tehdy 
Protektorátu Čechy a Morava), fungoval nepřetržitě, od 1. 4. 1940, 
do 4. 10. 1942, dále pak v letních měsících 1943 až 1949. Na přelo-
mu roku 1946 od 1. prosince 1946 do 23. února 1947, byl zaveden 
také tak zvaný zimní čas, kdy se hodiny posouvaly o 1 hodinu doza-
du. Tento zimní čas je zřejmě světovým unikátem. Zajímavé je i to, 
že příslušné vládní nařízení bylo vydáno 27. listopadu, tedy čtyři dny 
před změnou. 
 
Zájem o knihovnu stále roste, zvyšuje se počet čtenářů i počet výpůj-
ček. Besedy v rámci akce "Poprvé v knihovně", se zúčastnilo 70 žáků 
ZŠ, a 100 žáků šestých a sedmých tříd ZŠ, se zúčastnilo besed o 
vzniku a vývoji knihy. V listopadu připravila podobnou besedu i lek-
torka Městské knihovny, pro 60 žáků. V obvodním kole soutěže 
BVLK (Budujeme vzornou lidovou knihovnu), obsadila naše knihovna 
1. místo, získala čestné uznání a byla zařazena do krajského kola. 
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Přestože byl Újezd nad Lesy připojen ku Praze již v roce 1974, te-
prve 29. prosince 1979, byl začleněn do systému pražské hro-
madné dopravy. Začaly jezdit dvě linky Dopravního podniku (DP), 
linka číslo 250 (Rohožnická - Spojovací) a 251 (Klánovice - Kolodě-
je). 
 

1980 
 
Počasí, bylo vcelku průměrné, mimořádnosti jen 23. dubna, kdy na-
padlo 20 cm mokrého sněhu, který lámal stromy a 26. srpna, kdy 

ranní teplota, byla pouhé 3°C. 

 
Je zahájena I. etapa plynofikace celé obce, od regulační stanice 
na Rohožníku. V letošním roce je připojeno 153 objektů, převážně 
rodinných domů. Je zahájena kabeláž vrchního elektrického vedení, 
které je dosud vedeno na sloupech a výstavba spojovacího kabelu 
od Klánovic, který umožnil telefonizaci nejen Rohožníku, ale i velké 
většiny obce. 
 
Do systému pražské hromadné dopravy, přibyly další linky, obsluhu-
jící i naši obec. Linka číslo 261 (Spojovací - Klánovice), číslo 262 
(nádraží Čakovice - Běchovice - Újezd nad Lesy - Klánovice) a 269, 
jedoucí také z Čakovic, ale do zastávky Rohožnická.   
 
Pro onemocnění šéfredaktora Zpravodaje ing. Vrtílka a nedosta-
tek přispěvovatelů, nevychází  Zpravodaj. 

 
1981 
 
Z celoročního průměru vybočilo počasí v červenci, kdy se za trvalých 
dešťů,rozvodnily, Blatovský potok, Rokytka i Botič a Prahu s okolím 
postihly povodně. V Újezdě, ani v blízkém okolí k žádným škodám 
nedošlo. 
 
V červnových volbách, bylo zvoleno všech třicet kandidátů jednotné 
kandidátky Národní fronty. Vybrané kandidáty schvalovali, Místní 
výbor NF, Místní výbor KSČ a MNV. Z voleb vzešlo nové vedení ob-
ce. Předsedou MNV je Ladislav Eberle, místopředsedou ing. 
Vladimír Březnovský, tajemníkem Alois Kloz.  Kromě těchto tří 
funkcionářů, jsou dalšími členy rady MNV, PhDr. Miloš Schmidt, En-
gelbert Svoboda, Jiřina Půlpytlová, Pavel Janda, Blahoslav Štverák a 
ing. Jaroslav Gruber. 
 



 

List 12 z 36 

 

Český svaz žen, pořádá 8. března k MDŽ, společenský večer, s po-
hoštěním. Na počest dubnového XVI. sjezdu KSČ, vyzval MNV 
všechny občany k účasti na "Národní směně", konané dne 28. 3. 
Směna byla zaměřena na sběr kovového odpadu, čištění vodotečí a 
úklid odpadků.  
 
Místní osvětová beseda, pořádá kurzy pohybové výchovy a jazykové 
kurzy. Naše Místní lidová knihovna, dosahuje pod vedením knihovni-
ce Marie Tomaidesové, vynikajících výsledků v práci se čtenáři, což 
je oceněno 1. místem v krajské soutěži lidových knihoven. 
 
 Na úseku sociálně-zdravotním, je dosaženo dalšího vylepšení, začí-
ná rozvoz jídel pro důchodce.  
 
17. února byly v obřadní síni MNV předány občanské průkazy 35 
žákům devátých tříd. Žáci složili slib věrnosti naší socialistické repub-
lice. Předání se zúčastnili, předseda MNV Eberle, tajemnice SPOZu, 
delegát ONV Prahy 9, příslušníci VB, ředitelka školy soudružka 
Dvornikovová a učitelé. 
 
V tomto roce, se postaral o znovuobnovení Zpravodaje, pan Miloš 
Kovářík, újezdský občan a jinak též známý motoristický novinář a 
šéfredaktor měsíčníku"Motoristická současnost-Za volantem". První 
číslo obnoveného Zpravodaje vyšlo v březnu. Prodává se za 50 halé-
řů. 
 
Začíná osidlování sídliště Rohožník. Zatím je v květnu předáno 300 
bytových jednotek, protože provizorní čistička odpadních vod, nemá 
ještě plnou kapacitu.  
 
TJ Sokol, tenisový oddíl, buduje již od roku 1979, svépomocí, za fi-
nanční účasti MNV, tenisové kurty. Letos, je to v době od dubna do 
září 1981. Aktivně dále pracuje oddíl kopané, odbor ZTV a stolního 
tenisu.   
 
Na Blatově, v Netušilské ulici, je zahájen provoz podniku PRODEX, 
který vyrábí koženou galanterii, hlavně pak kabelky. Zaměstnává až 
100, převážně újezdských občanů. 
 

1982 
 

Kromě ledna, kdy byl 15. 1. mráz - 24°C, je celý rok v průměru. 
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V únoru dochází k celostátnímu zvýšení důchodů. Dosavadní důcho-
dy do 1200 Kčs se zvyšují o 40 Kčs a důchody vyšší než 1200 Kčs, 
se zvyšují o 30 Kčs. 
 
9. února je otevřena Mateřská škola Rohožník, pro děti zaměstnanců 
ČSD a Ministerstva vnitra. V Žárovické ulici na Rohožníku, byly vy-
členěny byty a další prostory, pro zdravotnické služby. Po dobudová-
ní čističky na Blatově, na plnou kapacitu (30. 6.), bylo možné usku-
tečnit další etapu dosídlení sídliště a Rohožník má již 750 bytových 
jednotek. 
 
Pokračuje plynofikace obce. Je nedostatek plynových regulátorů. 
Předsedovi komise výstavby, Engelbertu Svobodovi, se podaří zajis-
tit větší počet regulátorů, které MNV vydává občanům na základě 
povolení ke stavbě a splnění podmínky připojení do 18 měsíců. 
 
Rada MNV projednala jednotlivé etapy stavby vodovodu, Kyje-
Běchovice-Újezd nad Lesy. 
 
V dubnu 1982, je jmenován šéfredaktorem Zpravodaje, p. Antonín 
Tomaides a redakční radu řídí tajemník MNV s. Alois Kloz. Od květ-
na, je Zpravodaj distribuován zdarma a vychází zatím jako dvoumě-
síčník, v nákladu 1000 výtisků. 
 

1983 
 

Počasí. Leden extrémně teplý, průměr + 10°C, Abnormálně teplý 

červenec. Den 27. července 1983 vešel do historie, protože v 

Újezdě nad Lesy bylo naměřeno + 38°C. Naproti tomu v listopadu 

(14. a15.) bylo - 10,3°C a 25. prosince, velké teplo, dokonce + 15°C. 
 
Naše ZDŠ má 474 žáků a vzhledem k dosídlení sídliště Rohožník, je 
počítáno pro nový školní rok 1983-1984 se zvýšením tříd, na 16. Pro 
nedostatek tříd, dochází ve druhých a třetích třídách ke směnnému 
vyučování a rodiče o tom byli již v červnu informováni. I přes toto 
opatření, budou žáci ještě dojíždět do okolních škol v Kolodějích, 
Sibřině a Běchovicích. Dosavadní situace, je již neúnosná a stále 
odkládaná stavba nové školy, je nutností. 
 
Pro onemocnění, odchází předseda MNV Ladislav Eberle a no-
vým předsedou, je zvolen s. ing. Vladimír Březnovský. Tajemní-
kem MNV zůstává s. Alois Kloz. Dalšími členy rady MNV jsou, s. Fia-
lová, p. Svoboda, p. Tomaides, s. Půlpytlová, s. Janda, s. Kocfelda a 
s. Štverák. 
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Komise obchodu a cestovního ruchu (KOCR), dohlíží na dodržování 
prodeje a úpravy pracovní doby, hlavně o dovolených.  
 
V říjnu byla v sále na křižovatce velká výstava ovoce a zeleniny, spo-
jená s výstavou dětských prací, žáků ZŠ. V obci jsou zřízeny"Drobné 
provozovny", pro vylepšení služeb občanům, které patří přímo pod 
MNV.  
 
Je dokončena výstavba 4 trafostanic. Od 30. května jezdí autobuso-
vá linka č. 251, z Koloděj do Klánovic, přes stanici Rohožnická. 
 
 Konečně, je v letošním roce dokončena výstavba tenisových kurtů, 
které se brigádnicky stavěly od roku 1979.  Členové TJ Sokol, p. Ko-
nejl a p. Štibinger, odpracovali každý 450 hodin. 
 
Je naprostý nedostatek ovoce a zeleniny v obchodech. Družstvo 
"Včela" zahájilo výkup ovoce, zeleniny a vajec, od drobných spotřebi-
telů. Pro naši obec, jsou nejbližší výkupní prodejny družstva v Kláno-
vicích a Dubči. Družstvo "Včela" otevřelo dne 20. 6. nově rekonstru-
ovanou prodejnu potravin na Novosibřinské ulici, č. p. 1236 
 
Dnem 30. 6. skončily I. a II. etapa plynofikace obce. V plánu pro le-
tošní rok, je III. etapa, která již byla zahájena a bude ukončena v 
prosinci. Je schválena i IV. etapa, která by měla být ukončena v pro-
sinci roku 1984.  Realizace etap, záleží na občanech a poslancích, 
jak se jim podaří zajišťovat brigádnickou účast, při pokládání potrubí, 
zahazování i konečných úpravách. 
 

1984 
 
V obci, k 31. červenci 1984, žije 6032 obyvatel, jejichž průměrný věk 
je 35, 2 roku. Obec má 1256 obytných domů a 389 rekreačních chat. 
 
Konečně ! 2. února 1984, bylo rozhodnuto o výstavbě nové, 16 
třídní školy v Polesné ulici, se dvěma tělocvičnami.. Je schválen 
projektový úkol (17. 5. 1984) na I.. a II. etapu vodovodních řadů v 
Újezdě. Po otevření nové mateřské školky v Lišické ulici, byl ve staré 
budově školky v Lomecké ulici, otevřen od 1. září 1. a 2. ročník ZŠ, 
pro nedostatek vyučovacích prostor.  
 
Oslava 60. let kopané v Újezdě nad Lesy. Slavnostní aktiv k tomuto 
výročí proběhl 24. 6. Proběhly turnaje žáků a "staré gardy". Tématic-
ky se této události věnuje červencové číslo Zpravodaje. V TJ Sokol je 
nově založen oddíl turistiky. Velmi dobře pracuje oddíl stolního tenisu 
a rozběhla se tenisová škola, které se účastní více jak 40 zájemců. 
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Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) organizuje vítání občánků. Po 
osídlení Rohožníku, se nyní slavnosti účastní až 80 dětí ročně. V 
rámci Místní osvětové besedy začíná v obci působit taneční skupina 
Tango, vedená paní učitelkou Olgou Grešlovou. Skupina účinkuje na 
plesových předtančeních v obci i mimo Újezd nad Lesy. 
 
Naše Základní škola (ZŠ) slaví 50. výročí založení školy v Újezdě 
nad Lesy (1934). V sále na křižovatce, se konala k tomuto výročí 
slavnostní akademie, s kulturním programem žáků. Zářijové číslo 
Zpravodaje, bylo celé věnováno tomuto výročí školy. Ve škole pro-
běhla oslava 35. let od založení pionýrské školní organizace, dne 13. 
11. 1951. 
 
Rozpadá se redakční kroužek Zpravodaje, takže šéfredaktor p. To-
maides, zajišťuje kromě kompletní přípravy vydání pro tisk, také kol-
portáž Zpravodaje do jednotlivých prodejních míst. 
 
 
Tradiční jarní úklid obce, proběhl 17. 4. a v akci "Z" se zúčastnila bri-
gády, řada občanů. Ještě 30. března byl v obci proveden sběr želez-
ného šrotu, s pěkným výsledkem. Bylo sebráno 45 tun šrotu. Podě-
kování patřilo členům Českého rybářského svazu (ČRS), TJ Sokol a 
Českému svazu požární ochrany (ČSPO), kteří brigádnicky, zajistili 
naložení i svoz odpadu. 
 
V obci jsou  3 prodejny potravin, 2 řeznictví (Masna), dále drogerie, 
oděvy a textil, papír a hračky, domácí potřeby a prodejna plynu PB, 
na Blatově. 
  
Silná vichřice se přehnala Újezdem, ráno 23. listopadu. Všude byly 
velké škody na lesních porostech. 
 
Přetrvávají problémy s odvozem odpadků, zvláště na Rohožníku, kde 
jsou kontejnery stále přeplněné. Bylo nutné, vydat vyhlášku o hospo-
daření s vodou, které je velký nedostatek a  přistavují se cisterny.  
 

1985 
 
Újezd nad Lesy má již 6300 obyvatel. Po volbách, je v čele obce 
předseda MNV s. Jindřich Nikl a tajemníkem je, s. ing. Zdeněk 
Šulc.  
 
Počasí. Velmi tuhá zima, v lednu v první dekádě, dokonce -26°C,  
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(9. 1.) Další nápor mrazů v polovině února (12/13. 2), -22°C. V červ-
nu (19. 6.), chladné ráno + 4°C. Nástup pravé zimy začal již 13. listo-
padu, sněží až do konce měsíce. 
 
Březnové plenární zasedání zastupitelstva, se zabývalo organizač-
ním zajištěním oslav 40. výročí osvobození Československa sovět-
skou armádou. Dále projednalo stav příprav na Spartakiádu 1985, a 
výstavbu nové školy. Stavba školy se stále odkládá, pro nedostatek 
kapacit vyššího dodavatele, zřejmě nebude zahájena ani v roce 
1986. Rada MNV,stále řeší schvalování výjezdních doložek občanů, 
kteří chtějí vycestovat do zahraničí (kapitalistická cizina). 
 
Byla dokončena 5. etapa plynofikace. Před dokončením, je stavba 
kanalizace před Základní školou. 
 
V plesové sezoně se uskutečnily plesy, SRPŠ, pracujících (KSČ), 
rybářský, požárníků a dětský karneval, pořádaný školou.  
 
Osvětová beseda pořádá jazykové kurzy, které vedou učitelé základ-
ní školy, angličtina (p. Kraus) a němčina (p. Beran). Kurz baletní a 
pohybové výchovy, vede p. Pirner, choreograf Národního divadla. 
V újezdském kině se hrají filmy, Vinetou-rudý gentleman (NSR), Ta 
naše písnička česká, Rozpuštěný a vypuštěný a Věříme v Boha 
(USA). 
 
 Knihovna, má již 672 čtenářů a v letošním roce uspořádala 14 před-
nášek, pro 285 žáků I. a II. stupně, naší a sibřinské školy.   
 
V nácviku na spartakiádu, který vede paní učitelka Olga Grešlová, 
cvičí 47 žáků. TJ Sokol má nyní v oddílech ZRTV 246 členů, ve 
čtyřech oddílech kopané je 105 členů, oddíl tenisu má 26 členů, oddíl 
stolního tenisu má 30 členů a v oddílu turistiky je 25 členů. 
 

 
1986 
 
Počasí. Poměrně studený únor a ještě v půli dubna teploty -6°C. Ji-
nak bez větších výkyvů, pouze v půli července, naměřená ranní tep-
lota jen +5°C. 
 
Pro nedostatek místa ve škole (21 tříd), pokračuje směnné vyučová-
ní. Školní družina má již 6 oddělení. Celkem má škola 771 žáků. 
Kromě brigádnických hodin, které museli rodiče odpracovat na vý-
stavbě školky, což byla základní podmínka, pro přijetí dítěte do škol-
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ky, nově musí nyní odevzdat rodiče školce, také sběrový papír, jako 
jednu z podmínek přijetí. 
 
Přetrvávají problémy v zásobování potravinami. Komise obchodu 
provádí kontroly v obchodech, zda se nedostatkové zboží, neobjevu-
je pod pultem.  
 
Ve Zpravodaji je zavedena pravidelná rubrika SPOZu (Sbor pro ob-
čanské záležitosti) „Blahopřání“, kde SPOZ přeje k význačným život-
ním jubileím, našich občanů. 
 
Dobrovolný požární sbor má 52 členů, z toho 11 žen. Kromě uspořá-
dání plesu, a prvomájové veselice, zajišťovali požárníci v obci sběr 
železného šrotu a s lesní správou vysázeli 350 stromů. Aktivně, po-
máhali řešit kritickou situaci v zásobování vodou v obci. Cisternami 
rozváželi vodu, hlavně do škol. Při havárii dvou studní pro II. a III. 
školní budovu, včetně školní jídelny (zjistila se závadnost vody), mu-
sely být obě studny vyčištěny, aby bylo možné, je opět zavážet vo-
dou. 
 
Stará část obce, se začíná postupně připojovat, na blatovskou čistič-
ku, pro Rohožník. V letošním roce, byla realizována generální oprava 
střechy budovy na křižovatce (sál-tělocvična a agitační středisko). 
Byla vybudována kvalitní příjezdová cesta k místnímu hřbitovu. Ve 
Staroújezdské ulici, je vybudován chodník v zatáčce u chovného 
rybníka, u kterého byly provedeny úpravy pro kynologické cvičiště. 
Před kolaudací, je plynofikace 2. mateřské školy. Na Blatově, byla 
zlikvidována „černá“ skládka. Mnoho těchto akcí, je nadále zajišťo-
váno brigádnicky v akci „Z“, členy organizací Národní fronty a dalšími 
občany. Nejaktivnější jsou, Místní organizace požární ochrany, MO 
Svazarmu a TJ Sokol. 
 

 
1987 
 
Přestože stavba nové školy, byla odsouhlasena již v roce 1984, 
teprve letos, je stavba nové školy v Polesné ulici, včetně dvou 
tělocvičen, zahájena. Pro přeplnění a nedostatek kapacit, se rozši-
řuje směnné vyučování a 300 žáků musí ještě dojíždět do škol v sou-
sedních obcích, Sibřině, Klánovicích a Běchovicích. Ve školní jídelně 
se stravuje 500 žáků. Dlouholetá ředitelka Základní školy, s. Dvorni-
kovová (od roku 1974), odchází do důchodu. Jejím nástupcem je 
jmenován Mgr. Miroslav Kurka. V současné době jsou v obci tři ma-
teřské školy. I. mateřská škola, má ve dvou třídách 70 dětí. II. mateř-
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ská škola má 140 dětí ve čtyřech třídách a v závodní škole ČSD na 
Rohožníku, je 105 dětí. 
 
Počasí. V půli ledna silné mrazy (-25°C), jinak během, roku bez vý-
kyvů.  
 
Drobné provozovny při MNV, rozšiřují služby o zednické a instalatér-
ské služby, klempířské a zámečnické práce a čištění koberců. 
V dubnu, tak jako každoročně, je opět prováděn úklid obce v akci „Z“. 
Uklízí se čekárny, natírá se zábradlí, upravuje se vodoteč a další 
práce. Vše zdarma, bez nároku na odměnu. Sebralo se také 51 tun, 
železného šrotu. Pokračují práce na plynofikaci obce (6. etapa). 
 
Po mnoha letech, se do Újezda, opět vrátil populární cyklistický „Zá-
vod míru“. Peloton závodníků, projel slavnostně vyzdobenou obcí, 
dne 15. května a podél hlavní silnice, ho sledovalo mnoho našich 
občanů. 
 
MO SSM (Svaz mládeže), uspořádal 22. listopadu branné cvičení, a 
ve spolupráci se Svazarmem a Československým svazem žen, vá-
noční besídku 6. prosince, s pohádkou Šípková Růženka. 12. prosin-
ce, zorganizoval pro děti v místním kině, pořad „Zábavný svět“, kde 
režizér Beneš, děti seznámil s výrobou animovaných filmů, včetně 
filmových ukázek.  
 
Místní osvětová beseda pořádá každoročně řadu kurzů. V letošním 
roce to byl kurz angličtiny (58 žáků), němčiny (45 žáků), kurz baletní 
a pohybové výchovy (26 žáků). Kurzu šití a střihů, se účastní 16 žen. 
V rámci Místní osvětové besedy pracuje nyní i taneční skupina Tan-
go, vedená paní učitelkou Olgou Grešlovou. Skupina se zúčastnila 
předtančení na 14 plesech v Újezdě a okolních obcích.  
 
Knihovna má letos již 1009 čtenářů, kteří uskutečnili 5134 návštěv a 
vypůjčili si 17635 knižních titulů. 
 
V rámci MNV, je ustaveno devět komisí, které se zabývají příslušnou 
tématikou. Jsou to, komise finanční a plánovací (předseda ing. Gru-
ber), komise místního hospodářství a dopravy (p. Jermář), komise 
výstavby (p. Svoboda), komise obchodu (p. Dr. Konvalinka), komise 
školství a kultury (p. Krajzingr), komise sociální a zdravotní (pí. Vo-
kounová), komise pro ochranu veřejného pořádku (p. Janáček), ko-
mise pro mládež a tělovýchovu (p. Koňák) a výbor lidové kontroly (p. 
Kocfelda).  
  

1988 
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Počasí průměrné, výkyvy jako v roce 1986, Ještě 24.dubna, ranní 

mráz - 5°C a uprostřed léta, 4. srpna studené ráno, + 6°C.  

 
Kritická situace v zásobování vodou, má výhled na zlepšení. By-
la zahájena výstavba vodovodního přivaděče JSS 500, z Jahod-
nice, do Újezda nad Lesy a Klánovic. Jsou také zahájeny práce 
na vodovodním přivaděči JS 200, z Rohožníku na Blatov. 
 
Na hlavní újezdské křižovatce je vybudována světelná signalizace. 
Běží IX. etapa plynofikace a je ukončena koncem roku.  
 
Výstavba nové 16třídní školy, pokračuje dle harmonogramu. Je pro-
vedena skrývka staveniště s oplocením, jsou zřízeny odvodňovací 
jímky, dále trafostanice a začíná práce na kanalizaci. Uskutečnila se 
také velká oprava budovy I. MŠ na Starokolínské, a objektu Drob-
ných provozoven, na Staroújezdské ulici.  Pokračují práce na výstav-
bě trafostanice v Nadějovské ulici. 
 
Důležitou dohodu uzavřel MNV s podnikem Pražské kanalizace. 
Podstatou dohody, je možnost připojování stavebních objektů 
na kanalizační řady, vedoucí do čistírny odpadních vod Blatov. 
Zároveň je i souhlas s přímým vypouštěním veškerých odpadních 
vod, splaškových, fekálních a dešťových. Podmínkou, je zrušení fe-
kálních žump a septiků a přečerpávání jejich obsahu do kanalizace. 
Uživatelé musí uzavřít písemnou smlouvu s podnikem Pražské kana-
lizace a budou mu platit stočné.  
 
Na základě nařízení vlády ČSR, č. 1/88, mohou občané ČSR po-
skytovat služby, pro další občany a organizace. Buď formou 
hlavního zaměstnání, nebo jako vedlejší pracovní poměr. V podstatě 
je možné, na základě tohoto povolení, poskytovat veškeré služby, 
vyjma služeb vyhrazených pouze socialistickým organizacím, jako 
autoopravny a služby spojené s vydáváním periodik a tisků vůbec. 
(Nyní, s odstupem času, to mohu hodnotit, jako předvěst pozdějšího, 
 volného, soukromého podnikání). 
 
Na sídlišti Rohožník, je vybudováno kontrolní stanoviště, pro měření 

čistoty ovzduší. Naměřené hodnoty (14, 2 mg SO² / m³), jsou nejnižší 

z celého obvodu Prahy 9. Určitě v tom hraje roli, vzdálenost od po-
tenciálních zdrojů znečištění, ale i postupující plynofikace obce. 
 
18. dubna, se uskutečnil společenský večer v restauraci "Na koneč-
né", který uspořádala základní organizace Svazu invalidů, spolu s 
dohlížecím výborem SD Včela, Blatov. Večera, na kterém vystoupil 
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zasloužilý umělec Josef Zíma a děti z Dětského domova v Klánovi-
cích, se zúčastnilo přes 100 občanů, kteří se velmi dobře bavili. ZO 
Svazu invalidů, která je jednou ze 14 organizací Národní fronty v ob-
ci, je velmi aktivní. V letošním roce organizace uspořádala zájezdy 
do NDR, Mělníka, Kuksu a na Chodsko. Vítání občánků, které zajiš-
ťuje SPOZ, se uskutečnilo 4. května a účastnilo se ho 27 dětí s rodi-
či. Kulturní vložku zajistily děti z I. MŠ.  
 
SPOZ také zajišťuje, předávání dárkových balíčků občanům, při ži-
votním jubileu 80 a 85 let. Od 85 let, jsou balíčky předávány každo-
ročně. Letos to bylo 65 dárkových balíčků. K výročí 70 a 75 let, jsou 
zasílána písemná blahopřání, kterých bylo 46. Osamělým, přestárlým 
občanům, jsou předávány také vánoční dárkové balíčky. Komise so-
ciální a zdravotní MNV, zveřejnila ve Zpravodaji přehled vyplácených 
důchodů v obci. Komise, má v evidenci 1100 důchodců, kterým jsou 
důchody vypláceny Úřadem důchodového zabezpečení v Praze, tedy 
bez důchodců ministerstev vnitra, národní obrany a spravedlnosti. 
Těmto újezdským důchodcům, je měsíčně na důchodech vypláceno 
1. 460 000 Kčs. Z celkového počtu evidovaných důchodců, je 150 
podle směrnic, sociálně potřebných, to znamená, že jejich důchod je 
u jednotlivců nižší než 1200 Kčs měsíčně, nebo u dvojice manželů, je 
nižší než 1750 Kčs.  
 
Májové oslavy dne 1. května, proběhly za účasti občanů Běchovic, 
Klánovic a Koloděj, v parku u základní školy, kam dorazily mani-
festační průvody jednotlivých obcí. 5. května, prošel obcí průvod, 
spojený s kladením věnců u památníků padlých. 
 
Během dubna a května se uskutečnila změna telefonních čísel. Pro-
tože bude změna zachycena, až při vydání nového telefonního se-
znamu, byl ve Zpravodaji již nyní, zveřejněn přehled starých a no-
vých čísel v obci. 
 
Místní osvětová beseda, pokračuje v kurzech němčiny, angličtiny, 
kurzech šití a střihů a kurzech taneční a pohybové výchovy. Skupina 
Tango, působící při MOB, vedená paní učitelkou O. Grešlovou, vy-
stoupila v Domově důchodců v Malešicích. Babičky a dědové byli 
nadšeni a dojati, a tleskali, jako by je ani ruce nebolely. 
 

1989 
 
Když se dnes (v roce 2012), ohlížím zpět ke konci tohoto roku, ne-
přestávám se divit, jak poměrně klidně a hlavně bez ozbrojeného 
střetnutí, se KSČ podrobila obrovské vůli národa. Skončila tak bolše-
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vická éra trvající přes čtyřicet let, nejen u nás, ale i v ostatních vazal-
ských státech tehdejšího Sovětského svazu. Ale vraťme se na začá-
tek roku, k nám do Újezda.  
 
Ve vedení obce je předseda MNV Jindřich Nikl a tajemníkem je 
ing. Zdeněk Šulc. Na MNV pracují komise: plánovací a finanční, 
místního hospodářství a dopravy, školství a kultury, sociálně zdra-
votní, ochrany veřejného pořádku, mládeže a tělovýchovy, výstavby 
a komise obchodu. 
 
 Probíhá již X. etapa plynofikace obce. V obci je 5 prodejen potravin, 
2 prodejny Masny, prodejna textilu, obuvi, oděvů, papírnictví a hra-
ček a prodejna plynu (propan- butan).  
Počasí bylo celoročně v normálu, bez žádných výkyvů a život v obci 
plynul poklidně. Přesto se objevila určitá předehra nadcházejících 
událostí. 
 
 Mezi 15. - 20. lednem proběhla v Praze série demonstrací u pří-
ležitosti 20. výročí úmrtí Jana Palacha. Demonstrace byly policií 
a lidovými milicemi potlačeny s dosud nevídanou brutalitou a 
čelní představitelé opozice (na př. Václav Havel), byli uvězněni. 
Pro tyto události se později vžil název Palachův týden. V reakci 
na postup režimu během Palachova týdne, vznikla petiční ak-
ce"Několik vět", pod kterou se shromáždilo do konce června, 
téměř 40 tisíc podpisů.  
 
V Újezdě proběhly v březnu oslavy 40. výročí založení Pionýrské 
organizace. V rámci školy byla uspořádána velká výstava o činnosti 
POSSM a její historii. V současnosti, má naše 200. PO, celkem 500 
členů jisker a pionýrů, kteří pracují ve 23 specializovaných oddílech, 
zaměřených například na železniční modelářství, fotografování, vý-
tvarnou, nebo dramatickou výchovu, přírodovědu, aerobic a další. 
Dětem věnuje svůj volný čas 57 instruktorů a vedoucích oddílů. 
 
 K 1. máji byla otevřena v agitačním středisku, výstava zájmové umě-
lecké činnosti našich občanů. Výstavu uspořádal Český svaz žen a 
Místní osvětová beseda. Své práce vystavovalo 25 újezdských ob-
čanů. Výstava měla mimořádný ohlas i návštěvnost. 
 
 V rámci zdravotní péče pracují v obci dva praktičtí lékaři, dva stoma-
tologové a na poloviční úvazek gynekolog. 
 
V červnu je v Bratislavě popraven vrah Štefan Svítek. Je to poslední 
trest smrti, vykonaný v Československu. 
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S podzimem, začínají události gradovat. 9. listopadu padla berlín-
ská zeď a občané NDR mohli volně přecházet do západního Ber-
lína. 12. listopadu byla v katedrále sv. Petra v Římě, slavnostně 
kanonizována sv. Anežka Česká. Ceremoniálu se zúčastnilo 
přes 10.000 poutníků z Československa, v čele s pražským arci-
biskupem, kardinálem Františkem Tomáškem. Do té doby neví-
daná věc, aby režim povolil vycestovat takovému množství oby-
čejných lidí, do západní ciziny. 
 
 Dne 17. listopadu, se na pražském Albertově, konal pietní akt 
pražských studentů, k uctění památky Jana Opletala, zavraždě-
ného nacisty v roce 1939. Tento akt postupně přerostl v demon-
straci, požadující politické reformy. Pochod studentů a dalších 
několika tisíc občanů, byl na Národní třídě brutálně napaden 
bezpečnostními jednotkami. Při akci zasahovalo 1500 příslušní-
ků SNB. Podle pozdější zprávy komise Federálního shromáždě-
ní, bylo zraněno 561 osob. Události pak dostaly rychlý spád. 
 
18. listopad - studenti pražských vysokých škol a herci praž-
ských divadel zahájili týdenní okupační stávku a vyzvali všech-
ny občany k účasti na generální stávce 27. listopadu. 
19. listopad - v pražském Činoherním klubu vzniká Občanské 
fórum (OF), široká platforma všech občanských aktivit, usilují-
cích o změnu režimu, prostřednictvím vyjednávání se státní mo-
cí. V bratislavské Umělecké besedě je ustavena Verejnosť proti 
násiliu (VPN). 
 
20. listopad - od tohoto dne se konají pokojné demonstrace na 
mnoha místech republiky. Jen v Praze na Václavském náměstí 
se této první demonstrace účastní více než 100000 lidí. 
 
21. listopad - další obrovská demonstrace na Václavském ná-
městí, za účasti 200000 lidí. Občanské fórum, se staví do čela 
demonstrací a na balóně Melantrichu poprvé promluví za OF, 
spisovatel Václav Havel.  Symbolem těchto demonstrací se stá-
vají klíče a jejich cinkot. 
 
26. listopad - začátek politických rozhovorů mezi delegací OF v 
čele s Václavem Havlem a předsedou federální vlády Ladisla-
vem Adamcem. Na manifestaci na Letenské pláni v Praze, za 
účasti 800000 lidí, byl oznámen začátek dialogu státních orgánů 
s veřejností. Kromě Havla vystoupil na demonstraci i Adamec, 
který byl vypískán, když varoval před generální stávkou. 
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27. listopad - dvouhodinová generální stávka v celé republice, 
ke které se připojila většina českých i slovenských podniků a 
organizací, vyjma nepřetržitých provozů, ve zdravotnictví, do-
pravě a energetice. 
 
29. listopad - Jsou zveřejněny cíle OF (Co chceme). Demokratic-
ký stát v duchu Deklarace lidských a občanských práv, pluralitní 
politický systém, samostatná zahraniční politika, která zabezpe-
čí Československu jeho integritu do Evropy, rovnoprávné druhy 
vlastnictví, sociální spravedlnost, důstojné životní prostředí a 
demokratizace kultury a školství. Federální shromáždění odhla-
sovalo změnu ústavy, je vypuštěn článek o vedoucí úloze KSČ 
ve společnosti i v Národní frontě a článek o marxismu-
leninismu, jako státní ideologii. Je ustavena parlamentní komi-
se, pro dohled nad vyšetřováním událostí 17. listopadu 1989, za 
účasti stávkujících studentů. 
 
10. prosinec - na manifestaci v Praze je vyhlášena OF a VPN, 
kandidatura Václava Havla na prezidenta. 
 
22. prosinec - dohoda politických stran a hnutí o obsazení úřadu 
prezidenta republiky a předsedy Federálního shromáždění. Je-
dinými kandidáty na tyto funkce jsou Václav Havel a Alexander 
Dubček. 
 
23. prosinec - ministři zahraničí ČSSR a NSR, Jiří Dienstbier a 
Hans-Dietrich Genscher, symbolicky přestřihli ostnaté dráty na 
československo-německé hranici. Dosavadní "železná opona" 
tak padla. 
 
28. prosinec - Na schůzi Federálního shromáždění je schválena 
změna o volbě nových poslanců zákonodárných sborů a před-
sedou FS je zvolen Alexander Dubček.  
 
29. prosinec - Slavnostní zasedání Federálního shromáždění ve 
Vladislavském sále Pražského hradu. Václav Havel je zvolen 
jednomyslně československým prezidentem a stal se tak po 41 
letech prvním nekomunistickým prezidentem. Volba Václava 
Havla prezidentem, ukončila i studentské stávky. 
 
A jak se odrazily tyto události u nás v Újezdě? Velká většina občanů 
přivítala konec vlády jedné strany a účastnila se i demonstrací na 
Václavském náměstí.  
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První oficiální reakcí na listopadové události, bylo Prohlášení rady 
MNV Praha 9 - Újezd nad Lesy, vydané 30. listopadu 1989. Mimo 
jiné se v něm uvádí: 
 
Rada MNV posoudila současnou politickou situaci ve státě, i v naší 
obci. Konstatovala, že tak jako v republice, tak i v naší obci, vyjádřila 
podstatná část obyvatel podporu požadavkům stávkujících studentů 
a nesouhlas s dosavadním stavem v naší společnosti. Uvědomujeme 
si, že také my, jako, představitelé občanů i státní správy obce, jsme 
povinni zaujmout své stanovisko k současným událostem. 
 
1) přihlašujeme se k otevřenému dialogu se všemi organizacemi, 
stranami i občanskými aktivitami. Cílem dialogu by mělo být hledání 
východisek ze současné situace, ale i formulace návrhů k dalšímu 
rozvoji obce, při věcném hodnocení dosaženého stupně rozvoje. 
2) chceme se svou činností zasazovat o to, aby ČSSR byla demokra-
tickým právním státem, zaručujícím veškeré občanské svobody, kte-
ré budou zakotveny v nové ústavě a navazujících zákonech, respek-
tujících mezinárodně přijaté závazky.  
3) jako zastupitelský sbor občanů naší obce, budeme nadále hájit 
jejich zájmy a potřeby a seznamovat je s výsledky naší práce. 
4) vycházíme z demokratických tradic naší republiky a jsme pro plu-
ralitní politický systém, který se bude opírat o rovnoprávné partner-
ství politických stran a organizací a o jejich spolupráci na půdě Ná-
rodní fronty i mimo ní. 
5) v rámci své působnosti, bude MNV zabezpečovat požadovaný 
rozvoj demokracie, dodržování právních předpisů a vytvářet tak 
podmínky pro klidné provedení potřebných politických, ekonomických 
a sociálních změn, včetně přípravy nových voleb. 
6) jsme si vědomi toho, že nezanedbatelným úkolem, je udržet v 
současné situaci plynulé zásobování obyvatel, zajištění služeb a pl-
nění akcí volebního programu, zvláště dlouhodobých, jejichž cílem je 
zlepšení životního prostředí našich obyvatel. 
 
V této souvislosti oceňujeme dosavadní práci našich poslanců, funk-
cionářů i aktivistů MNV, kteří svědomitě plnili a plní úkoly ve všech 
oblastech činnosti. Oceňujeme rozvážný postoj našich občanů, kteří 
si v současné době uvědomují nezbytnost každodenní poctivé práce, 
která je základem naší životní úrovně. Vítáme širokou a demokratic-
kou iniciativu naší občanské veřejnosti, jako projev vůle urychlit 
všechny politické, hospodářské i společenské změny, které povedou 
k rychlejšímu rozvoji obce i celé republiky. 
 
Rada MNV, 30. listopadu 1989. 
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Dne 8. prosince 1989 vzniká Občanské fórum na Blatově.  Na 
svět mu pomáhali občané p. Smolík, p. Kaňka a p. RNDr. Svátek. 
Dlouze se diskutovalo, probíhala i bouřlivá výměna názorů, ale ob-
sah všech příspěvků měl jeden společný rys. Byl motivován probu-
zením tolik let potlačovaného pocitu svobody, i občanské solidarity. 
Občané se zde poprvé sešli, aby demokraticky, bez vnitřních i vněj-
ších zábran a strachu, spolu hovořili a začali tak demokratický dialog. 
Shromáždění OF Blatov, bylo prodchnuto celé myšlenkami našich 
názorů, rušnou politickou situací naší země a v souvislosti s tím, i 
hledání našeho místa, při řešení problémů obce. 
 
Občanské fórum Blatov, 8. prosince 1989.   
 

1990 

 
Tomuto zásadnímu a razantním politickému "oteplení", jakoby odpo-
vídala i příroda. Letošní únor byl nejteplejším od roku 1775. Jen na-

mátkou, některé únorové teploty. 8. 2. + 15,9° C, 20. 2. + 18,2° C a 

25. února dokonce + 19,7° C. Léto bylo poměrně suché, v červenci 

spadlo jen 5 mm srážek. 
 
 Vrátím se však k politickému dění, celonárodnímu i obecnímu. 
 
Prezident Václav Havel vyhlašuje 1. ledna rozsáhlou amnestii, 
největší v poválečné historii. 
Politické strany jednají 5. a 11. ledna u "kulatého stolu"o rekon-
strukci nejvyšších zákonodárných sborů a o koncepci volebního 
zákona. KSČ se vzdá většiny a místa po odvolaných komunis-
tech, obsadí OF a VPN. Zároveň se dohodly na termínu parla-
mentních a komunálních voleb (červen a listopad 1990). 
 
Dne 3. ledna zemřel ve věku 82 let, bývalý dlouholetý šéfredaktor 
našeho Zpravodaje, pan ing. František Vrtílek. Čest jeho památce! 
 
Od 23. ledna probíhají také u nás v Újezdě, jednání u "kulatého sto-
lu", mezi OF, politickými stranami a organizacemi Národní fronty. 
Tato jednání vyústila v rekonstrukci poslaneckého sboru i orgánů 
MNV tak, že KSČ, která dosud měla 62 % poslanců, bude nyní mít 
jen 35%. Současně byl na základě ústavního zákona ze dne 23. 
ledna 1990 o odvolávání a volbě nových poslanců zastupitel-
ských sborů, rekonstruován nově poslanecký sbor. 10 poslanců 
bylo odvoláno a byla přijata rezignace 10 poslanců MNV  a celé rady 
MNV. Dne 23. března bylo na plenárním zasedání MNV, zvoleno 20 
nových poslanců. Předsedou MNV byl zvolen Antonín Staněk, 
čtyřicetiletý výpravčí ČSD. Místopředsedou MNV byl zvolen 
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MVDr. Josef Vlach a tajemníkem MNV Bořek Suchánek. Novými 
členy rady MNV, byli zvoleni Vladislav Bártík, Dr. Petr Janáček, 
Blažena Petrlíková, Antonín Tomaides, MUDr. Zuzana Dastycho-
vá, Přemysl Jermář a Otakar Pfann. Zároveň byli zvoleni i noví 
předsedové stávajících komisí MNV. Nově byla ustavena sub-
komise pro životní prostředí a jejími členy se stali odborníci ing. 
Tomáš Jirsa a Dr. Vladimír Bejček, CSc. Subkomise zveřejňuje v 
květnovém čísle Zpravodaje "Stručnou charakteristiku životního pro-
středí v Újezdě nad Lesy", kde odhaluje dlouholeté a neřešené pro-
blémy, regulaci těžby stromů v Klánovickém lese, odlehčování septi-
ků do rigolů podél komunikací, problematická stavba Malešické spa-
lovny, neudržování travních ploch na sídlišti i podél komunikací a 
další. 
 
V únoru obnovuje svoji činnost, komunisty dvakrát zakázanou, 
Junák, Svaz skautů a skautek. Deset vedoucích se obětavě stará o 
51 dětí, ve věku od 7 do 15 let. Předsedou je p. Jiří Smolík. 
 
Prezident Havel navštěvuje 19. - 23. února s početným doprovo-
dem USA. Další zahraniční návštěva Václava Havla směřuje 26. 
února do SSSR, kde podepisuje dohodu o odchodu sovětských 
vojsk z československého území a deklaraci o vztazích mezi 
ČSSR a SSSR, začíná odsun sovětských vojsk. 
 
Oblastní správa komunikací eviduje v dubnu 426 žádostí o zřízení 
telefonní stanice, od občanů ze staré zástavby, z nichž nejstarší jsou 
již z roku 1971. Na Rohožníku, žádá o telefon cca 500 zájemců. 
 
Vázne zásobování, v potravinářských prodejnách je nedostatek zá-
kladních potravin. Chybí cukr, mouka, některé konzervy a nealkoho-
lické nápoje 
  
Vláda přijímá 3. května scénář radikální ekonomické reformy, 
vypracované federálním ministrem financí Václavem Klausem a 
místopředsedou federální vlády Vladimírem Dlouhým. 
 
Knihovna je nucena z restitučních důvodů opustit prostory v domě 
Podrazkých, kteří naléhají na okamžité vystěhování. Knihovna se 
stěhuje do nově upravených prostor školy ve Staroklánovické ulici, 
vedle drogerie. Stěhování probíhá "hurá stylem", knihy jsou naloženy 
na nákladní auto a v nové místnosti jsou skládany na hromadu, bez 
ladu a skladu. Dva měsíce pak trvá příšerná práce, uvedení knižního 
fondu do původního stavu v regálech.  
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Škola, má v současné době 771 žáků. Počet tříd je 25, a 5 tříd má 
směnné vyučování. Škola využívá 6 budov ( Staroklánovická 260, 
230, 230a, Lomecká, Lišická a Sibřina). Od ledna spolupracuje škola 
s OF v obci. Stále zůstává kritická situace v zásobování vodou, pro 
školní jídelny, ve kterých je navíc několikanásobně překračována 
kapacita strávníků. 
 
 Místní osvětová beseda pořádá kurzy pohybové výchovy pro děti od 
6 let, v tělocvičně na křižovatce, dále jazykové kurzy němčiny a ang-
ličtiny pro děti i dospělé. O tyto kurzy trvá zájem, i když začíná výuka 
těchto jazyků i ve škole. Stále pokračují kurzy šití a střihů. Vedoucí 
MOB je stále paní Marie Tomaidesová 
 
V červnu, 8. a 9. se uskutečnily volby do nejvyšších zákonodár-
ných orgánů. V prvních svobodných volbách, po 40 letech neo-
mezené vlády KSČ, kandidovalo 22 politických stran, hnutí a 
koalic. Nejvíce hlasů získala hnutí Občanské fórum a Veřejnost 
proti násilí.   
V obci získalo nejvíce hlasů OF (60%), KSČ (13%) a KDU (7%).   
 
Újezdský zpravodaj začíná v červenci otiskovat na pokračování 
"Vzpomínky na válku", újezdského kantora pana Stanislava 
Krause. 
 
Komise obchodu a služeb zveřejňuje ve 4. čísle Zpravodaje, plán 
dovolených, s uzavřením újezdských prodejen. 
 
Konečná stanice autobusových linek 250 a 261, byla  prodloužena ze 
stanice Spojovací, až ke stanici metra na Palmovce. 
 
Správa z Národního výboru, přechází na Městskou část Praha 9-
Újezd nad Lesy, spolu se zavedením samosprávných činností. 
 
V obci žije 1950 občanů, kteří pobírají důchod. 
 
Pokračuje XII. etapa výstavby plynovodu, a je dokončena XIII. etapa. 
V letošním roce je dokončena 2. stavba vodovodu a pokračují stavby 
nultá, třetí, pátá a šestá. 
 
Volby do Místního zastupitelstva v Praze 9-Újezdě nad Lesy, se 
uskutečnily 24. listopadu 1990. Voleb se zúčastnilo 8 politických 
stran a hnutí. Přesvědčivě zvítězilo OF (55%), před Sdružením nezá-
vislých kandidátů (17%) a KSČ (14%). Celkem bylo zvoleno 30 členů 
Místního zastupitelstva., Na ustavující schůzi Místního zastupitel-
stva dne 6. prosince, byl starostou obce zvolen ing. Lubor 
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Pavlíček za OF, zástupci starosty p. Ludvík Michalička za OF a 
Antonín Staněk za nezávislé. Kromě starosty a jeho zástupců, 
byli do devítičlenné Místní rady, ještě zvoleni: MUDr. Zuzana 
Dastychová, MUDr. Milena Litomiská, ing. Josef Líbal, Libuše 
Najmanová, Ladislav Lízner a RNDr. Luděk Liška. 
 
Na svém druhém zasedání 13. 12. se pokoušelo zastupitelstvo získat 
budovu čp. 450 na Blatově, která sloužila jako ubytovna Rudého prá-
va a umístit zde část školních učeben. Záměr nebyl realizován, pro 
restituční nároky původních majitelů. Projednávala se též otázka zří-
zení policejní stanice na sídlišti Rohožník. 
 
Sdružení důchodců uspořádalo v září zájezd do Vídně, v říjnu na-
vštívili důchodci reprezentační místnosti Pražského hradu a Staro-
městské radnice. V listopadu se zúčastnili jednání Federálního 
shromáždění a v prosinci navštívili Národní divadlo s představením 
Čert a Káča, a uspořádali zájezd do vánočních Drážďan. 
 
Komise místního hospodářství, zveřejnila zprávu o nehodovosti v 
obci. Celkem bylo 31 nehod, z nichž 26 zavinili řidiči motorových vo-
zidel, 2 cyklisti a 5 chodci. Těžké zranění utrpěla 1 osoba a lehké 7 
osob. Celková hmotná škoda činila 221 tisíc Kčs. 
 
Rozpočet MČ pro rok 1990 byl v kapitole výdajů snížen na 9100 tisíc 
Kčs, proti návrhu 9635 tisíc Kčs a v kapitole příjmů, dosáhl částky jen 
9199 tisíc Kčs, proti plánovaným 9455 tisíc Kčs. Rozpočet za rok 
1990 tak skončil přebytkem ve výši 279 tisíc Kčs. 
 

1991 
 
Přestože počasí nevybočovalo z ročního průměru, padl opět teplotní 
rekord, když 10. ledna jsme naměřili + 16,6°C, což byla nejvyšší tep-
lota, která byla pro tento den v Praze zaznamenána. 
 
V tomto roce proběhlo celostátní Sčítání lidí, domů a bytů(SLDB). 
Újezd nad Lesy má 6147 obyvatel, z toho 3031 mužů a 3116 žen. 
Oproti poslednímu sčítání v roce 1980, došlo k nárůstu obyvatel 
o 2635 osob, t. j. 75%,  zejména vznikem  sídliště Rohožník. 
  
Celorepublikový sněm Občanského fóra (OF) rozhodl o restruk-
turalizaci do dvou proudů, budoucího Občanského hnutí a bu-
doucí Občanské demokratické strany. 
Poslední sněm místního OF se konal 13. března, k Občanskému 
hnutí se nepřihlásil nikdo, k ODS se registrovalo 5 lidí a zbytek zatím, 
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jako sympatizanti ODS.  Případní další zájemci o registraci se mohou 
hlásit u pana starosty ing. Pavlíčka. 
 
V únoru, vychází nulté číslo inovovaného Zpravodaje. Byla zvo-
lena nová redakční rada, ve složení paní J. Maňhalová, ing. J. No-
váková a B. Petrlíková. Grafickou úpravu zajišťuje akademická ma-
lířka paní M. Martínková, která je i autorkou nového loga Zpravodaje. 
Šéfredaktorem, zůstává pan A. Tomaides. Bylo rozhodnuto vydávat 
Zpravodaj měsíčně a byla stanovena i nová cena 2 Kčs (dosud 
zdarma). Poprvé, je zavedena ve Zpravodaji i možnost celoplošné 
inzerce. 
 
Na dosud neobsazené místo tajemníka Místního úřadu, je od 1. 
března 1991 jmenována paní Věra Hradecká. 
 
Rozpočet obce pro rok 1991 byl v kapitole výdajů schválen ve výši 
11100 tisíc Kčs a v kapitole příjmů ve výši 11835 tisíc Kčs. Vyšší pří-
jem o 735 tisíc Kčs, je navýšen přesunem z roku 1990. 
 
Plenární zasedání řešilo 25. dubna, financování I. mateřské školy na 
Blatově. Budova se vrátila v restituci původním majitelům, kteří musí 
ze zákona zachovat po dobu 10 let provoz školy. Plénum rozhodlo, 
že obec bude platit majitelům pronájem, ve výši cca 50.000 Kč. 
V současné době dochází do této školy s kapacitou 60 míst, 51 dětí.   
 
Přestože se v tomto roce dokončuje 5 staveb vodovodu, přetrvává 
havarijní situace v zásobování vodou. Pro náhradní zásobování pit-
nou vodou, je občanům k dispozici 5 hydrantů, u kterých je časově 
omezený odběr pouze v období mrazů. Po vánoční blokádě silnice 
na Rohožníku, přislíbil ministr Kubát pomoc při řešení. Rohožník se 
v únoru vody dočkal, ale stará část obce je stále bez vody. Přitom 
firmy Železniční stavitelství a Výstavba účelových staveb Praha, kte-
ré v minulosti způsobily, že někteří občané již nemají ve studních 
vodu, měly povinnost zásobovat tyto občany bezplatně vodou až do 
možnosti připojení k vodovodu, ukončily tuto povinnost již koncem 
minulého roku.“Černý Petr“ tak zůstal na bedrech radnice, která za-
jišťuje rozvoz vody ve staré části Újezda pomocí 7 voznic. To, že 
obec jako taková nemá povinnost vodu zajišťovat, nikoho nezajímá. 
Ke zmatečné situaci navíc přispěly i Pražské vodárny, které nejdříve 
povolily 100 přípojek na vodovodní řád 300/200 Kynická – ČTK, aby 
pak tyto přípojky vzápětí zaplombovaly, ze strachu o nadměrný od-
běr vody, hrozící výpadkem na Rohožníku. V květnu je konečně 
přivaděč vody DN 600 ze Želivky, propojen s místním vodovod-
ním řadem 300/200 z Rohožníku na Blatov a občané si mohou na 
základě stavebního povolení, objednávat u oprávněných firem 
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stavbu domovní přípojky. Letos je dokončena XII. etapa výstavby 
plynovodu. 
 
Komise obchodu a služeb sleduje stav restitucí a privatizaci jednotli-
vých provozoven, a pokud je to možné, snaží se prosadit zájmy ob-
ce. Již v lednu, byl podán obvodní privatizační komisi návrh, na pri-
vatizaci provozoven, postavených po únoru 1948, u kterých je jisté, 
že se nemůže přihlásit původní soukromý majitel a mohou tak jít pří-
mo do aukční nabídky. Jsou to všechny provozovny na sídlišti Ro-
hožník, dále prodejna potravin Na křižovatce, nové haly v Zaříčanské 
a další. U ostatních provozoven, se muselo čekat do konce května 
1991, kdy proběhla zákonná lhůta, do které se museli přihlásit pů-
vodní majitelé objektů. Ze zákona je z privatizace vyjmut majetek 
družstev. U nás patří družstvu Včela samoobsluha v Novosibřinské, 
drogerie ve Staroklánovické a další. Původnímu majiteli, byl předán i 
objekt restaurace a sálu Na Křižovatce. Další plány majitele nejsou 
známy, i když bude podstatné, zda budou zachovány prostory sálu, 
jediného v obci, sloužícího jako tělocvična, pro kulturní akce, plesy a 
další účely. 
 
 Roste počet registrovaných živnostníků a podnikatelů. K 1. dubnu je 
jich již 280. Místní úřad objednává první počítač PC AT 16MHz 
s pevným diskem 90 MB a tiskárnu STAR NX – 2415, celkem za ce-
nu 62.250 Kč. ( ….neuvěřitelné, dnes (v roce 2012) po více než dva-
ceti letech, má 30 x levnější mobilní telefon, 30 x lepší parametry, 
než náš první PC). 
 
Pro narůstající agendu Místního úřadu, volí Rada MZ na své 21. 
schůzi nového místostarostu, pana ing. Vladimíra Nováka, v 
uvolněné funkci. Zároveň mu byl odsouhlasen plat 4.400 Kčs. Sou-
časně podali rezignaci na své funkce, dosavadní neuvolnění zástupci 
starosty p. Staněk a p. Michalička. 
 
Zastupitelstvo schvaluje výstavbu 223 rodinných domků v jižní části  
Blatova. 
 
Od 1. září mají naši občané možnost vlastní volby lékaře, na území 
Prahy  a na okrese Praha - východ. 
 
 Zahrádkáři slavili  45 let od založení tehdejší "Jednoty zahrádkářů", 
která měla ustavující schůzi 16. října 1946. Se svými 300 členy, patří 
dnes mezi nejpočetnější újezdské spolky. Po zemřelém dlouholetém 
předsedovi panu Josefu Mojžíšovi, převzal letos vedení spolku pan 
Petr Mach. 
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TJ Sokol má sportovní oddíly tenisu, stolního tenisu, ZRTV a kopa-
né. Oddíl kopané má celkem 102 členů, z toho 58 dospělých, 13 do-
rostenců a 31 žáků. Oddíl je velmi aktivní i společensky, protože 
uspořádal posvícenskou a mikulášskou zábavu, společenský ples a 
několik diskoték. 
 
Přetrvává nepříznivá situace ve zřizování telefonních linek. Teleko-
munikace Praha, přislíbily projektovat v letošním roce 450 linek pro 
sídliště Rohožník v kabelovém vedení a 90 přípojek pro starou zá-
stavbu, na sloupech.  
 
Konečně jsme se dočkali otevření nové školy v Polesné ulici. 
Stavba zahájená v roce 1987, měla být dokončena k 31. 12. 1990. 
Pro množství závad, byla kolaudace provedena po několika odkla-
dech, až 27. srpna 1991. Byly i další problémy se stěhováním nábyt-
ku, pro nekvalitní provedení výtahu, který nebylo možné použít. Proto 
výuka na II. stupni (5.- 9. ročník) začala až ve čtvrtek 5. září. Přesto-
že, byl v tomto roce založen i Školní sportovní klub, nemohl stejně 
jako škola, zatím využívat nové tělocvičny, pro řadu nedodělků, včet-
ně nátěrů podlah.  
 
Místní osvětová beseda pokračuje v kurzech němčiny (60 osob), 
angličtiny pro dospělé (105 osob), angličtiny pro děti (46 osob), výu-
ce hry na klavír (22 osob), flétnu (38) a pohybové výchovy (30 osob). 
Dále MOB uspořádala přípravné kurzy matematiky a českého jazyka, 
pro přijímací zkoušky na střední školy, celkem pro 45 žáků ZŠ. 
 
Pro zajímavost uvádím tehdejší průměrné ceny potravin v újezd-
ských obchodech. Konzumní kmínový chléb 1 kg = 5,60 Kčs, houska 
= 0,60 Kčs, olej Vegetol = 20 Kčs, kostkový cukr 1 kg = 17,50 Kčs, 
hladká mouka 1 kg = 5,90 Kčs, trvanlivé mléko 1 l = 9,50 Kčs. 
 
Jedním z aktivních spolků v obci, je Sdružení důchodců, které 
uspořádalo několik výletů u nás (Lány, Karlovy Vary, Buchlov, Vyše-
hrad), i do ciziny (Cham, Weiden, Paříž, Norimberk) a dále taneční 
zábavu s programem a návštěvu představení ve Stavovském diva-
dle. Předsedkyní sdružení je paní Květa Svátková. 
 
Újezdský Junák, který v loňském roce, po dlouhé době mohl opět 
obnovit svou činnost,  měl letos opravdu rušný rok. Dvakrát byli naši 
skauti vyznamenáni vzácnou návštěvou ze zahraničí. Poprvé to byla 
o velikonočních svátcích, členka anglického náčelnictva, sestra Gill 
Andreyev z Camridge, která strávila v naší klubovně milé odpoledne, 
kdy si společně zazpívali české i anglické písně. Gill byla velmi spo-
kojena s milou atmosférou a pozvala naše skauty na návštěvu do 
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Anglie. Druhá návštěva, se uskutečnila na našem prvním středisko-
vém srazu v Klánovicích u Nových Dvorů, kde vyrostlo na tři dny 
(31.5 - 2. 6. 1991) stanové městečko všech oddílů újezdských skautů 
a skautek. Navštívila nás místoředitelka Světové kanceláře WAGGS, 
která sdružuje dívčí skauting na celém světě, Siromi Rodrigez ze Srí 
Lanky a Inger Christensenová z Dánska, která byla až do konce loň-
ského roku ředitelkou této Světové kanceláře. Někteří ze světlušek, 
vlčat a skautů, složili do rukou vůdce střediska a obou vzácných hos-
tů, skautský slib. Byl to nezapomenutelný zážitek. A ještě jednu 
vzácnou návštěvu přijali. Byl to náš bývalý újezdský učitel, pan Sta-
nislav Kraus, který si udělal čas a velmi poutavě vyprávěl o tom, co 
zažil v bitvě o Tobruk a další cestou válečnou Evropou až do vlasti.  
 
Rybářský spolek se věnuje i dětem, kterých má již 110. Děti se 
účastní závodů v rybolovné technice, u nás i v zahraničí a umisťují 
se na předních místech. 
 
V místním kině se konalo 18. listopadu setkání občanů Újezda 
nad Lesy s poslanci, členy Místního zastupitelstva. Úvodním té-
matem byla urbanistická studie Újezda do roku 2000, která vznikla 
přepracováním původní studie rozvoje Újezda z roku 1989, vyvoláva-
jící tehdy řadu námitek a připomínek, protože komunisté soukromé 
vlastnictví nerespektovali. Obavy občanů z plánované výstavby dom-
ků na jejich zahradách, které se v původním plánu z roku 1989 obje-
vily, byly vyvráceny s tím, že nyní jim již nikdo nemůže nařídit, co se 
bude stavět na jejich zahradě, ale může to mít i kladný význam pro 
případný prodej časti záhrady pro stavbu domku, který zde již byl 
navržen a urychlí se tak stavební řízení. Další dotazy občanů směřo-
valy k plánované komunikaci v blízkosti jižního okraje obce, která v 
plánu není zakreslena. Silnice v současném plánu není a přes rok 
2000 se zatím neuvažuje. Občané se mimo jiné zajímali o pokračo-
vání stavby kanalizace, o postup telefonizace a další újezdské pro-
blémy.  
 

1992 
 
Počasí se vyznačovalo velmi teplým létem, když srpen obsadil druhé 
místo za celou měřenou historii. Teplejší byl jen srpen roku 1807. 
Například 28. srpna bylo + 34,6°C a 29. srpna + 35°C. Oproti tomu 
již v říjnu, byl na tuto dobu neobvyklý mráz, konkrétně 13. října bylo 
naměřeno - 5°C. 
 
K 31. 12. 1992 měl Újezd nad Lesy 6180 obyvatel. Narodilo se 55 
dětí, zemřelo 42 občanů, přistěhovalo se 196 občanů a odstěhovalo 
se 166 občanů.  
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Při projednávání rozpočtu Hlavního města Prahy, byla 26. břez-
na určena částka 18480 tisíc Kčs, pro dokončení současných a 
zahájení nových investičních akcí v Újezdě nad Lesy. Z těchto 
prostředků bude dokončena 4. stavba vodovodu a zahájena 7. stav-
ba vodovodu. Obě akce byly ještě v tomto roce dokončeny (06/92, 
resp. 10/92). Dále pokračuje výstavba kanalizace, v hodnotě díla 4 
miliony Kčs a rekonstrukce komunikace Čentická, za novou školou. 
Na Blatově začala výstavba 223 rodinných domků, schválená 
v loňském roce. Na křižovatce začíná demolice bývalého kulturního 
centra obce, s tělocvičnou, klubovnou a restaurací. Objekt získali 
v restituci zpět, manželé Křížkovi, kteří zde chtěli vybudovat moderní 
kulturní centrum s hotelem. Velkolepý plán centra, nazvaného „Ka-
rel“, byl zveřejněn i ve Zpravodaji. Bohužel, po smrtelné nehodě maji-
tele, z plánů sešlo a téměř dvacet let hyzdila po demolici, střed obce 
obrovská jáma, kterou občané pojmenovali posměšně „jáma Karel“a 
byla tak po dlouhá léta noční můrou zastupitelů i občanů Újezda. 
 
V březnu vychází samostatná "Zvláštní příloha Zpravodaje", ve které 
inzeruje 53 újezdských soukromých podnikatelů. Poprvé také využí-
vá firma INTOP sponzorování časopisu částkou 2.000 Kčs a v dub-
novém čísle Zpravodaje má umístěno své logo na první straně, pod 
titulkem. V zářijovém a říjnovém čísle pokračuje diskuze občanů o 
návrhu nového znaku Újezda. Je vysloven zásadní nesouhlas s ná-
vrhem heraldiků a příklon k původnímu návrhu tří smrků. 
 
3. května se uskutečnila oslava Dne matek, které se zúčastnilo 130 
žen. Program zajišťovaly MŠ a ZŠ. 
 
6. května se konaly volby do nejvyšších zastupitelských orgánů, 
FS a ČNR. Voleb se účastnilo 85 % oprávněných voličů a nejvíce 
hlasů získala koalice ODS-KDS. Částečné narušení voleb přineslo 
počasí, když po přívalu vody z Novosibřinské silnice, došlo k zatope-
ní volební místnosti v restauraci na Rohožníku, kde nápravu zajistili 
až hasiči, kteří museli prosekat zídku před restaurací, aby voda od-
tekla.  
 
Od 1. července zahajuje v Lomecké ulici č. 656, činnost stavební 
úřad, evidence obyvatel a matrika, pro Újezd nad Lesy, Běcho-
vice, Klánovice a Koloděje. Od téhož data začíná na úřadu MČ 
pracovat referát sociálního zabezpečení, řešící opakované fi-
nanční příspěvky na dietní stravování a doplatek dávek do ži-
votního minima důchodcům a rodinám s dětmi, stanovené zá-
konem 463/91 Sb.  
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Pokračují další restituce. Přestože v budově kina, vrácené v restituci 
majiteli, mohl ze zákona další provoz kina, ještě 10 let pokračovat, 
musela MČ pro značnou ztrátovost, další provoz kina ukončit. Od 
června se podařilo pánům M. Novotnému a M. Kulhánkovi ještě pro-
voz kina soukromě, na čas obnovit. Vstupenky pro dospělé se pro-
dávaly v relaci 10 - 12 Kčs a dětské představení bylo za 3Kčs. Budo-
va zdravotního střediska v Novosibřinské ulici, je vrácena MUDr. T. 
Hruškovi, provoz střediska zůstává nezměněn a jsou zde dvě ordina-
ce praktických lékařů, MUDr. Stoilova a MUDr. Vilímkové. Ředitelství 
"zdravotního sdružení Černý most", připravuje převod jeslí na Ro-
hožníku na obec, která bude prostory po přestavbě pronajímat, jako 
ordinace, lékařům.     
 
Po dohodě s majitelem budovy I. mateřské školy na Blatově, vrácené 
v restituci, byl stanoven roční nájem ve výši 71.000 Kčs, celkově tak 
roční provoz činí 280.000 Kčs. Ve škole je ve dvou třídách, celkem 
43 dětí. II. mateřská škola v Lišické ulici, má ve čtyřech třídách 56 
dětí a dvě třídy byly uzavřeny, pro nedostatek dětí. V odpoledních 
hodinách zde probíhá výuka hudebních kurzů Místní osvětové bese-
dy a od září jsou volné prostory školy pronajaty soukromému gymná-
ziu "Orbis pictus". Roční náklad na provoz činí 580.000 Kčs. Mateř-
ská škola ČSD na Rohožníku, má ve třech třídách 84 žáků a protože 
provoz je pro ČSD nákladný (680.000 Kčs ročně), uvažuje o převodu 
do majetku MČ.    
 
Místní knihovna získala v letošním roce 428 nových svazků a počet 
čtenářů se zvýšil na 1218. Uskutečnili celkem 4719 návštěv knihovny 
a vypůjčili si 25084 knih. Knižní fond má nyní 13.225 svazků. Místní 
osvětová beseda pokračuje v hudebních kurzech (flétna, 59 účast-
níků, kytara 29 účastníků a klavír 27 účastníků), v jazykových kur-
zech (angličtina dospělí 49, děti 46, a němčina dospělí 58). Dále to 
jsou kurzy pohybové výchovy (18 dětí) a přípravné kurzy matematiky 
a českého jazyka, celkem 64 žáků ZŠ.   
 
Aktivní Klub důchodců uskutečnil v letošním roce řadu výletů a zá-
jezdů (Polsko Jelení Góra, Drážďany, Vlčnov "Jízda králů", Holand-
sko, Rakouské Alpy, Poděbrady, Hvězdárna Ondřejov a muzeum 
Roztoky), a dále návštěvy divadelních představení (Labutí jezero, 
Pygmalion, Pohádka máje, Cikánský baron a opera Netopýr). 
 
V Klánovicích, v ulici "V pátém", č. 234 byla 15. září slavnostně 
otevřena nová služebna policie, zatím se dvěma strážníky, kteří 
mají na starost obvod Újezda nad Lesy, Klánovic, Běchovic a Kolo-
děj.  
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Starosta ing. Lubor Pavlíček svolává 22. října mimořádné zase-
dání Místního zastupitelstva v Újezdě nad Lesy s jediným bo-
dem programu : Projednání návrhu společenské smlouvy pro 
založení společného podniku na realizaci záměru městské části 
na pozemku "Lípa". V podstatě šlo o to, aby obec připravila a 
schválila podklady pro získání solidního společníka-investora, 
který by zajistil výstavbu občanské vybavenosti na tomto obec-
ním pozemku uprostřed obce. 
 
 Pozemek "Lípa" má bohatou historii, která stojí za zmínku. V roce 
1924 zakoupilo tento pozemek od majitelů, manželů Antonie a Anto-
nína Zimových ze Sibřiny, "Sdružení českých hospodyň Lípa" v Pra-
ze, jehož 26 svobodných členek zde vybudovalo rekreační objekt s 
několika pokoji, užívaných pro letní pobyt. Postupem času objekt 
chátral a od majitelek si ho pronajal zahradník pan Kotraš, který zde 
pěstoval a prodával ovocné stromky a v objektu i bydlel. Po likvidaci 
"Sdružení", připadl celý pozemek i s objektem do majetku státu, tedy 
obce. Postupně pozemek chátral a zahrada pustla. Nějaký čas byl 
pozemek využíván pro zahradnický kroužek naší školy, který vedl 
pan učitel Potůček. Později zde bydlel p. Amler, kterého vystřídali 
manželé Svátkovi. V polovině šedesátých let byl na pozemku zřízen 
stavební dvůr pro n. p. Průmstav, který pro MNV prováděl v "akci Z" 
kanalizaci. Komisi výstavby se podařilo tento cenný pozemek uchrá-
nit před různými, stranicky prosazovanými záměry, jako vybudování 
výrobní haly pro Komunální služby, nebo dokonce zřízení obecní 
skládky. V roce 1968 se podařilo komisi výstavby, získat ředitele teh-
dejšího n. p. Pramen p. Lacinu, pro stavbu samoobsluhy, pro kterou 
prodal za 30.000 Kčs, parcelu p. Ťukal a obec uvolnila pro stavbu, 
také část pozemku "Lípa". Samoobsluha byla otevřena v únoru 1970 
a celý pozemek "Lípa", tak získal na atraktivitě, vybudováním 
kompletních inženýrských sítí (kanalizace, voda, plyn), oploce-
ním, vyasfaltováním Toušické ulice a hlavně postavením trans-
formační stanice s volným výkonem 1000 kVA.     
    
Prakticky již od roku 1990 se projevovaly na Slovensku snahy o 
samostatnou republiku. V březnu 1990 přijala SNR ústavní zá-
kon o zavedení státních symbolů Slovenské republiky a násled-
ně přijala stejný zákon o symbolech České republiky, i ČNR. 
V roce 1990 vytvořila slovenská vláda Ministerstvo mezinárod-
ních vztahů Slovenské republiky v čele s Milanem Kňažkem a 
v roce 1992 zřídila česká vláda stejné ministerstvo České repub-
liky, které řídil Josef Zieleniec. Rozdělení Československa pod-
porovaly všechny významné slovenské politické strany. Sloven-
ská národní rada přijala 17. července 1992 dokument, „Deklara-
ce Slovenské národní rady o svrchovanosti Slovenské republi-
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ky“, který vyslovuje požadavek samostatnosti Slovenska. Ná-
sledně, dne 20. července odstupuje ze své funkce prezident 
ČSFR Václav Havel. Po zbylou dobu své existence byla federace 
bez prezidenta. Rozdělení republiky je spojeno s jednáními, kte-
ré vedli v brněnské vile Tugendhat, předseda české vlády Vác-
lav Klaus a předseda slovenské vlády Vladimír Mečiár, poprvé 8. 
července 1992 a poté 26. srpna 1992, kdy podepsali i písemnou 
dohodu o rozdělení majetku republiky, kde principem byl poměr 
počtu obyvatel, tedy 2 : 1. 
 
 Federální shromáždění přijalo 25. listopadu ústavní zákon o zá-
niku ČSFR ke dni 31. prosince 1992.  
 
V prosinci, ještě před zánikem federace, přijala ČNR novou 
ústavu České republiky a SNR novou ústavu Slovenské republi-
ky, (předtím byla pouze ústava federace).   
  
                                       ____________________ 
 
26. ledna 1993 zvolila Poslanecká sněmovna Václava Havla, 
prvním prezidentem České republiky.  
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