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Roční kronikářský zápis za rok 2012 
obce Praha 21 - Újezd nad Lesy 

 
Motto: Ad futurum memoriam - Pro paměť budoucích věků 

 
 

STATISTICKÉ ÚDAJE 
 
Počet obyvatel k 1. 1. 2012: 10334 
Sňatky: 41, Rozvody: 31, Narozeno: 132, Zemřelo: 74 
Přistěhovalí: 422, Vystěhovalí: 418, Celkový přírůstek za rok: 62 
Zkolaudováno bylo 24 nových domů. Poslední přidělené čp. 2626 
Počet obyvatel k 31. 12. 2012: 10396 
 
 

POČASÍ 
 
Teplý loňský prosinec bez sněhu, přešel i do letošního ledna, kdy se prů-

měrná lednová teplota pohybovala kolem + 6° C a teprve 27. ledna se ob-

jevily první mrazy (-6°C). Mrazy, pokračovaly i v únoru, 4. února - 17°C, 

11. února dokonce - 21°C a 7. února napadlo 5 cm sněhu. Závěr února byl 

opět teplý (29.2. + 8°C). Velmi teplý a bez mrazů byl  březen, například 17. 

března bylo + 20°C. V závěru března se po dlouhé době objevil první déšť 

a 1. dubna i sněhový poprašek. Celkově, byly duben i květen teplotně v 

normálu, pouze 21. 5. vyskočila teplota na + 25°C.  Začátek června, byl 

poměrně chladný (6.6. + 3°C), 13. června se po přívalovém dešti  rozvod-

nil Běchovický potok a v oblasti Ježovické ulice došlo k zaplavení pozem-
ků a následnému přetečení chovného rybníka a tím i zaplavení pozemků a 
nemovitostí v Oplanské ulici. Na místě zasahovalo kromě našich hasičů, 
ještě 6 dalších aut profesionálních hasičských sborů. V době  od 18. 6 do 

4. 7., panovaly tropické teploty od 32°C do 37°C a v období od 29. 6. do 1. 

7. 2012 padaly teplotní rekordy na 33 místech v republice. Silná bouřka s 
deštěm, se u nás objevila 6. července a oblohu křižovalo nespočet blesků. 
Jinak, byl červenec teplotně v průměru, pouze od 25. 7. do 6. 8., se opět 

teploty vyšplhaly k + 30°C. Průměrná teplota v srpnu byla + 20°C a v půli 

září, se opět objevily teploty přes + 25°C. Říjnový průměr teplot, byl + 5°C 

a první mrazy spolu s prvním sněhem, se objevily začátkem prosince.    
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ŠKOLSTVÍ 
 
Důležitou změnou od 1. 1. 2012, bylo zřízení Odboru školství, kultury, 
Místní agendy 21. Odbor, byl zřízen změnou organizačního řádu ÚMČ 
Praha 21 a vedoucí odboru, byla Radou jmenována paní Iva Hájková. Dá-
le jsou členy odboru, paní Hana Kořínková, referentka školství, pan Zde-
něk Voříšek referent kultury, paní Jitka Kašparová a paní Zdenka Malíko-
vá pracovnice knihovny, paní Jaroslava Razesbergerová zajišťující hu-
dební kurzy a paní Lucie Černá redaktorka Újezdského zpravodaje. Na 
základě novelizace školského zákona, bylo vyhlášeno konkurzní řízení na 
ředitele škol, zřizovaných MČ Praha 21, kteří jsou ve funkci šest a více let. 
Jednalo se o ředitele Masarykovy ZŠ, Mgr. Miroslava Kurku, ředitelku 1. 
MŠ, Janu Cenkrovou a ředitelku MŠ Sedmikráska Bc. Naděždu Kosano-
vou. Všichni funkci ředitele obhájili a byli jmenováni na funkční období 
šesti let. 
 
Masarykova základní škola 
 
V tomto roce, pracovalo na škole celkem 53 pedagogických pracovníků, 
z toho 25 na I. stupni, 18 na II. stupni a 10 ve školní družině. Kromě čtyř 
pracovníků, mají všichni odbornou pedagogickou kvalifikaci. Ve 33 třídách 
se učí celkem 801 žáků, tedy průměrně 24 žáků na třídu. Na I. stupni je 
588 žáků a na II. stupni 213 žáků. Z celkového počtu klasifikovaných žáků 
prospělo 794 a neprospělo 7, kteří měli zároveň i sníženou známku 
z chování. Škola, zajišťovala i výuku pro 19 děti cizinců z EU (Slovensko), 
i mimo EU (Ukrajina, Rusko, Arménie a Čína). Z pátých tříd, bylo na gym-
názia přijato 41 žáků z 53, kteří se hlásili, což je velmi dobrý výsledek, 
téměř 80 %. Již druhým rokem se škola věnuje zvláště nadaným žákům, 
kterým se věnuje paní Mgr. Božena Křemenová. Pracovně, je tato skupina 
nazývána „Hlavičky“, a je do ní zařazeno celkem 51 dětí. Skupina spolu-
pracuje i s organizací MENSA. Ve školní družině, je zařazeno 335 dětí, 
rozdělených do 12 oddělení. Devět oddělení družiny, bylo umístěno ve 
školní budově Staroklánovická a tři v Polesné ulici. ŠD pořádala i spoustu 
akcí, nejen sportovních, ale i v rámci estetické a environmentální výchovy. 
Školní jídelna, vaří ve dvou provozovnách, ve Staroklánovické a v Polesné 
ulici. Oba provozy, mají společné organizační vedení. Jídelna zajišťuje 
také celodenní stravu pro MŠ Sluníčko a 1. MŠ v Čentické ulici. Vaří pro 
710 žáků školy, 39 zaměstnanců školy, 29 zaměstnanců MÚ, 16 zaměst-
nanců školní jídelny a pro 60 klientů sociálních služeb MÚ. Výčet aktivit 
školy, kdy se žáci prezentovali na veřejnosti, byl opět velmi rozsáhlý. 
Účastnili se akcí, jako „Rok seniorů“, „Naučná stezka Klánovický les“, 
„Den bez aut“, „Dětský den“, i charitativních, jako „Panenky pro UNICEF“ a 
další. Velmi dobrá je i spolupráce s mateřskými školami v obci, s místní 
knihovnou a muzeem. Pokračuje i účast v různých olympiádách a soutě-
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žích a žáci školy vystupují i na akcích konaných naší MČ. Velký zájem 
žáků, byl o tématické besedy „O drogách“ (Dr. Douda), nebo „O sexuální 
výchově“ (MUDr. Uzel). Nezastupitelné místo ve školní výchově má již 
dlouhodobě, Školní sportovní klub, o kterém se podrobněji zmíním 
v oblasti sportu.       
 
V tomto roce byla zřízena „Pracovní skupina pro slučování mateřských 
škol zřizovaných MČ Praha 21“. Skupina měla za úkol zanalyzovat vý-
hody a nevýhody možného sloučení čtyř mateřských škol do jednoho 
právního subjektu. Během roku, se skupina sešla pětkrát a zpracovala 
ekonomický, personální a pedagogický rozbor, na základě kterého dopo-
ručila Radě MČ Praha 21, ke slučování nepřistupovat. Rada s tímto dopo-
ručením souhlasila. 
 
1. Mateřská škola, Čentická 
 
1. Mateřská škola v Čentické ulici 2222, má 3 třídy po 28 žácích. Podle 
věku, je jedno dítě tříleté, 25 dětí čtyřletých, 48 pětiletých a 10 šestiletých. 
Ředitelkou, zůstává po konkurzu paní Jana Cenkrová. O děti pečuje 5 pe-
dagogických pracovníků a dalších 5 pracovnic, které zajišťují provoz školy 
a školní jídelny. Škola, zpracovala pro roky 2012 až 2015 motivační pro-
gram "S úsměvem jde všechno líp". Kromě běžné výuky, má škola i další 
aktivity, keramiku (28 dětí), angličtinu (19 dětí) a flétnu ( 7 dětí). 
 
Mateřská škola "Sedmikráska"  
 
Dvě třídy po 28 žácích, jsou v základní budově v Lišické ulici a dalších 20 
dětí se učí v pronajatých prostorách v Hulické ulici. Ředitelka školy paní 
Naděžda Kosanová má k dispozici 5 pedagogů a 2 další pracovnice pro 
provoz školy. Sedmikráska, je škola s rodinnou atmosférou a aktivně se 
účastní dění v obci. Velmi dobrá je i spolupráce s Masarykovou základní 
školou. Děti vystupují při kulturních akcích, například vítání občánků,  be-
sídka pro důchodce a dalších. Z dalších aktivit, to byl letos dětský karne-
val, dětský den plný soutěží, hledání pokladu v lese, jarní a podzimní tábo-
rák a vánoční besídka. V letošním roce, se podařilo uvolnit školní prostory, 
dosud užívané policií ČR a byly zahájeny stavební úpravy, kterými po do-
končení v příštím roce, získá škola další dvě oddělení, celkem pro 56 dětí. 
 
Mateřská škola Rohožník  
 
Trojtřídní mateřská škola se 84 dětmi, je umístěna na okraji naší městské 
části v sídlištní výstavbě, ale nedaleko lesa s prostornou, dobře vybave-
nou školní zahradou. Ve škole respektují nezastupitelné místo rodiny, pro 
utváření osobnosti každého dítěte. Zapojují proto i rodiče do dění ve škole 
(prezentace své profese, koníčka, povolání a zájmu...) a zdůrazňují důleži-
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tost společně stráveného času rodiče a dítěte. Mottem školy je "Vše s 
úsměvem". Novinkou v letošní výuce, je celoroční motivační program 
"Dexempo profesisss", což je vzdělávací nabídka školního vzdělávacího 
programu v podobě integrovaných bloků, nebo tématických celků, z kte-
rých si každá učitelka může vybírat svůj plán, podle podmínek ve třídě, 
potřeb dětí a jejich dovedností a schopností. Ředitelka Mgr. Miluše Benát-
ská má k dispozici 6 pedagogických pracovníků. Výčet aktivit školy, je tr-
vale velký, jen v letošním roce to bylo 35 akcí. Divadelní představení, Den 
matek, Den dětí, Den otců, projekt Zelená zahrada, program humanitární 
organizace ADRA a další. 
 
Mateřská škola "Sluníčko" 
 
Mateřská škola využívá 3. třídy v budově Masarykovy základní školy v Po-
lesné ulici (III. patro), které jsou odděleny od prostor školy. Celkem má 
škola 74 žáků. Ze šesti pedagogických pracovnic, mají čtyři odbornou kva-
lifikaci. Ředitelkou školy je paní Bc. Ivana Huttová. Třídy školy jsou barev-
ně odlišené a označené. Červená (U skřítků), zelená (U dráčků) a modrá 
(U broučků). Mottem školy jsou "Harmonické vztahy" a pokračuje realizace 
motivačního programu "Cesta za pohádkovým lesem". 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. Na obědy docházejí děti  
do jídelny základní školy a pro svačiny, byla v letošním roce vybudována 
přípravná kuchyňka, kam jsou potraviny dováženy výtahem z jídelny zá-
kladní školy.  
 
Protože poptávka na umístění dětí do mateřských škol dlouhodobě převy-
šuje nabídku a obecní mateřské školy nestačí tuto poptávku uspokojit, 
vzniklo v posledních letech několik soukromých mateřských škol, 
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. Provozují jesle (do 2,5 roku) a mateřskou školu od 2,5 
roku do 6 let. Měsíční polodenní docházka stojí 7.000 Kč a celodenní 
7.950 Kč. 
 
MŠ "Šťastné děti" 
 
Majitelkou školy, sídlící v Ratbořské ulici 1505, je paní Kateřina Klimento-
vá. Do jeslí přijímají děti již od 2 měsíců. Měsíční dopolední docházka do 
mateřské školy, stojí 7.200 Kč a odpolední 5.300 Kč. Zajišťují také večerní 
i noční hlídání dětí. 
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HC Sluníčko 
 
Ve vedení školy, je paní Eva Pešková a škola sídlí v Lstibořské ulici. Škola 
má tři oddělení, jedno od 18 měsíců do 3 let a dvě od 3 let do 6 let. Celo-
denní docházka stojí 8.000 Kč měsíčně. 
 
 
Školička Květinka  
 
Škola, sídlí v Chotouchovské ulici a vedoucí manažérkou školy je paní 
Michaela Kučerová. Škola, nabízí celoroční provoz a ceny za měsíční po-
byt, jsou při polodenní docházce 7.400 Kč a celodenní 8.000 Kč. 
 
Anglická školka Kindergarten 

 
Majitelkou školy sídlící v Luníkovské ulici, je paní ing. Dana Robertson. Z 
běžného standardu mateřských školek, vybočuje tato školka, nejen náplní 
výuky, ale i cenou. Jedná se soukromou jazykovou mateřskou školu pro 
děti od 2 do 6 let. Výuku, vedou plně kvalifikovaní učitelé a rodilí mluvčí. 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" mě-
síčně 17.995 Kč. Od října zahájila školka ve spolupráci s Masarykovou 
základní školou a MČ Praha 21, výuku tzv. "anglické družiny", pro školní 
děti do 10 let. 

 
ZE ŽIVOTA OBCE 

 
Zastupitelstvo Městské části Praha 21, tvoří 17 členů ze sedmi volebních 
stran, pod vedením starosty RNDr. Pavla Roušara. Důležitou změnou pro-
šlo řízení Úřadu MČ Praha 21, když dne 18. června 2012 schválilo "Stra-
tegický plán MČ Praha 21", a byl tak potvrzen přechod na strategické 
plánování a řízení. Újezd, má nyní konečně základní pracovní pomůcku 
pro nejbližších 10 let. O tom, že nastoupená cesta je dobrá, svědčí i 
Bronzový stupeň ocenění Ministerstva vnitra za rok 2012, za kvalitu ve 
veřejné správě a za uplatňování místní Agendy 22. Strategický tým ÚMČ 
Praha 21, má 10 členů a předsedou, je starosta MČ pan Pavel Roušar. 
Tým se scházel každý měsíc a účastnil se školení ke strategickému řízení 
a plánování. MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy, spolu s asociací Národní síť 
Zdravých měst ČR (NSZM ČR), uspořádala 8. března 2012, "Setkání 
městských částí k místní Agendě 21", kterého se zúčastnilo 43 zástup-
ců 19 městských částí Prahy, aby si spolu vyměnili poznatky a zkušenosti 
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z této práce, týkající se zapojování veřejnosti, neziskového a soukromého 
sektoru, do zkvalitňování života v našich městských částech. 
 
V rozpočtu za rok 2012, byly vykázány příjmy ve výši 81 371,78 tisíc Kč, tj. 
plnění k upravenému rozpočtu na 100,31 % a celkové výdaje, byly vyká-
zány ve výši 84 777,25 tisíc Kč, tj. k upravenému rozpočtu na 95,61%. 
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci bylo vykázáno ve výši minus 3 
405,47 tisíc Kč. K docílenému plnění, došlo vlivem položky financování, tj. 
zapojení finančních prostředků z minulých let a oproti tomu položkami 
konsolidačními, tj. pohyb finančních prostředků mezi peněžními fondy. 
Stav finančních prostředků k 31. 12. 2012 byl u peněžního ústavu: 37 
391 564, 54 Kč, z toho základní běžný účet: 28 050 817, 79 Kč, a fond 
rezerv a rozvoje: 9 277 647,34 Kč. Ve vedlejší hospodářské činnosti MČ 
byly k 31. 12. 2012, docíleny výnosy ve výši 7 115 657,45 Kč, náklady ve 
výši 4 917 168,33 Kč a z toho tedy výsledek hospodaření ve výši 2 198 
489,12 Kč. Stav finančních prostředků VHČ byl u peněžního ústavu k 
31. 12. 2012 na běžném účtu: 9 739 549,43 Kč a na privatizačním účtu: 3 
189 535,24 Kč, takže celkem: 12 929 084,67 Kč. 
 
Nejdůležitější stavební akcí OMI (odbor majetku a investic MČ) bylo do-
končení "Přístavby budovy ÚMČ Praha 21" pro Policii ČR. Celkové ná-
klady na zbudování čtyřpodlažní přístavby, zahájené v listopadu 2011, 
činily cca 20,5 milionu Kč. Dne 13. 12. 2012, se slavnostního otevření no-
vé služebny Policie ČR v Hulické ulici čp. 2620, zúčastnil policejní prezi-
dent plk. Mgr. Martin Červíček, který poděkoval starostovi za zajištění vý-
stavby nové budovy. V roce 2013, se počítá s dokončením parkovacích 
ploch před přístavbou a provedením úprav zeleně v prostoru před budo-
vou ÚMČ v Hulické ulici. Realizací této nové přístavby a přestěhováním 
služebny Policie ČR, se uvolnilo jedno křídlo objektu mateřské školy 
"Sedmikráska" v Lišické ulici a v listopadu 2012, zahájila firma Tost.cz s. r. 
o. rekonstrukci budovy pro potřebu MŠ, kterou vzniknou dvě nové třídy 
pro 56 dětí. Současně, se buduje i nové oplocení areálu MŠ a úprava za-
hrady. Práce, by měly být ukončeny v I. čtvrtletí roku 2013. V letošním ro-
ce, byla také dokončena "Rekonstrukce střech objektů Masarykovy ZŠ 
- Polesná 1690", která navázala na I. etapu zahájenou v roce 2011. Do-
končení proběhlo v době od 9. 7. do 29. 8. 2012. Během prací, došlo bo-
hužel za deště k zatečení do budovy školy. Následky pak firma DKS od-
stranila. Nyní jsou na obou plochých střechách nové povrchy z PVC fólie.  
 
Byla schválena studie nových zastávek na Starokolínské, mezi zastávkami 
Újezd nad Lesy a Blatov a rozpracovány žádosti o stavební povolení. Jed-
ná se o zastávku Polesná (u školy) a zastávka u PENNY. Pro zlepšení 
dostupnosti pošty ve Staroújezdské ulici 23, zde byla zřízena zastávka 
autobusů MHD.  
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Naší poště je letos již 75 let. Krátce se proto zmíním o její historii. Po 
dlouhých jednáních, vedených od roku 1935, se konečně dne 28. 7. 
1937,Újezd nad Lesy dočkal vlastního poštovního úřadu. Úřad, byl nejprve 
umístěn v budově čp. 66 na tehdejší Pražské třídě (dnes ulice Starokolín-
ská, později zde sídlil MNV) a v říjnu roku 1938, se pošta přestěhovala do 
nově zkolaudovaného Obecního domu (dnes Úřad MČ v ulici Starokláno-
vická, čp. 260). V roce 1959, se pošta opět stěhuje, tentokrát do Novosi-
břinské ulice čp. 667. V roce 1996, prodalo Ředitelství pošt budovu sou-
kromé firmě ATA Glass a pošta, se dočasně přestěhovala do budovy ÚMČ 
ve Staroklánovické ulici, kde již byla v roce 1938. Poslední stěhování, za-
žila pošta v roce 2003, kdy se přestěhovala do současných prostor ve Sta-
roújezdské ulici 23. 
 
Během roku pokračovala výstavba kanalizace na hlavní silnici Novosi-
břinské. V závěru roku byly dokončeny úsek G, mezi ulicemi Valská a 
Velimská a úsek E, mezi Soběšínskou a Zaříčanskou. Stavba, je financo-
vána OMI MHMP. Vzhledem ke klimatickým podmínkám, je povrch provi-
zorně betonový a v jarních měsících příštího roku, bude komunikace uve-
dena do trvalého asfaltového povrchu. Vodoprávní úřad, zkolaudoval na 
hlavní silnici celkem 445 m kanalizačního řadu. 
  
Radnici se podařilo odkoupit pozemek u skautské klubovny v Žárovické 
ulici, za 1,760 milionu Kč od České republiky a výhledově se plánuje re-
konstrukce klubovny.  
 
V katastrálním území Újezd nad Lesy (773 778), byla dokončena obnova 
katastrálního operátu a pozemky již nejsou evidovány zjednodušeným 
způsobem. Naší MČ, vzniká návazně potíž s duplicitními zápisy vlastnic-
tví, zejména pod komunikacemi. Katastrální úřad, nově zapsal některé 
vlastníky pozemků přebráním z pozemkové knihy, kde se nezapisovala 
rodná čísla, ani adresy. Dořešení těchto nesrovnalostí, bude obtížné, pro-
tože vlastník bez těchto identifikátorů, je velmi obtížně dohledatelný. 
 
V roce 2012, přidělil Magistrát našim obyvatelům celkem 35 kontejnerů na 
velkoobjemový odpad. Kontejnery, byly přistavovány podle určeného 
harmonogramu do jmenovitých ulic a občané o tom, byli v předstihu infor-
mováni. Celkem, bylo odvezeno 45,7 tun odpadu. Navíc Odbor životního 
prostředí a dopravy naší MČ, nechal ještě z vlastních prostředků přistavit 
16 kontejnerů, do kterých se nasbíralo 11,3 tun velkoobjemového odpadu. 
Na jaře 2012, organizoval OŽPD štěpkování větví a sběr biodpadu do vel-
koobjemových kontejnerů. Odvezlo se skoro 10 tun odpadu a štěpkování 
probíhalo přes šest hodin. Nadrcená štěpka, byla použita k zamulčování 
stromů a keřů. K 31. 12. 2012, bylo v Újezdě nad Lesy uzavřeno celkem 
640 smluv se svozovou společností Pražské služby, na vývoz biopopel-
nic. Během tohoto roku, bylo z těchto nádob odvezeno 358 tun bioodpa-
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du. V roce 2012, bylo také uklizeno 400 tun odpadu z černých skládek 
našeho katastru. 
 
V souvislosti se "Sociální reformou I.", a se změnami zákonů v sociální 
oblasti, došlo 1. 1. 2012 k převodu veškerých dávek pro osoby v hmotné 
nouzi a osoby zdravotně postižené z Úřadu MČ Praha 21 odboru sociál-
ních věcí, na Úřady práce. Bylo úspěchem, že po několika měsíčním vy-
jednávání o způsobu převodu těchto agend s Generálním ředitelstvím 
Úřadu práce, bylo zachováno detašované pracoviště Úřadu práce v 
prostorách ÚMČ Praha 21. Občané, kteří jsou příjemci dávek sociální 
pomoci, nemusejí již obtížně dojíždět jinam. 
 
Občansko správní odbor připravil v květnu a říjnu  pro děti narozené v naší 
MČ vítání občánků, kterého se zúčastnilo celkem 109 dětí, se svými rodi-
či. Dále, se uskutečnila pro seniory v květnu oslava Dne matek a vánoční 
posezení. 
 
Specifikem, je činnost sociální kurátorky, která eviduje a pracuje s oso-
bami propuštěnými z výkonu trestu odnětí svobody, s osobami po ukon-
čení ústavní léčby a také s osobami bez přístřeší. V tomto roce, bylo evi-
dováno 40 osob ve výkonu trestu, 12 osob propuštěných z výkonu trestu a 
2 osoby bez přístřeší. 
 
ÚMČ, zajišťuje podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, také 
pečovatelskou službu. Ta, je poskytována osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, nebo zdravotního 
postižení, vyžadujícího pomoc jiné fyzické osoby. Terénní služba je posky-
tována v domácnostech klientů a ambulantní pečovatelská služba, ve 
Středisku osobní hygieny na Rohožníku. V rámci pečovatelské služby 
je nabízena jako nenároková, doprava osobním vozidlem pečovatelské 
služby. Nejžádanější službou v letošním roce, byla dovážka obědů do do-
mácností seniorů (48 klientů) a základní péče o nehty (98 klientů). Další 
služby, byly v oblasti osobní hygieny, úklidu, nákupů a pochůzek. Provozní 
náklady za rok 2012 činily 704 364,- Kč a úhrady od uživatelů byly ve výši 
673 017,- Kč. Bohužel dotace MPSV a MHMP, byly v tomto roce opět sní-
ženy ( 16 000,- Kč, resp. 37 000,- Kč). 
 
Od začátku roku, pracuje nová Komise volnočasových aktivit. Sleduje 
plnění části programového prohlášení Rady MČ a v případě potřeby iniciu-
je opatření vedoucí k jejich realizaci. Realizuje Akademii volného času 
(dvou semestrů "Osudová setkání" a "Alternativní medicina", se zúčastnilo 
46 posluchačů), v prostorách polyfunkčního domu. Projednává činnost 
spolků a sdružení a podporuje jejich vzájemnou spolupráci, spoluvytváří 
nabídku kulturních akcí pořádaných MČ a podporuje mezigenerační spo-
lupráci v rámci volnočasových aktivit. Po dlouhých jednáních s firmou Lidl, 
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ohledně vybudování nové informační tabule ÚMČ na jejím pozemku, dala 
firma souhlas s osazením tabule. Nabídku na spolufinancování však od-
mítla.  Předsedou komise je pan Petr Mach a tajemnicí paní Iva Hájková. 
 
V rámci Živnostenského odboru, došlo v průběhu roku k napojení databá-
ze "Registru živnostenského podnikání" do základních registrů, což v 
praxi znamená získání aktuálních informací při změně pobytu a místa 
podnikání, a tím ke snížení administrativní zátěže samotných podnikatelů. 
 
O grant MČ Praha 21, se v tomto roce přihlásilo 21 spolků a sdružení, kte-
ré se o grantovou podporu ucházeli prostřednictvím 43 projektů. Bylo vy-
hlášeno celkem 6 grantových programů, podle priorit MČ Praha 21. Roz-
dělená částka z roku 2011 (300 tisíc Kč), byla letos navýšena o dalších 
200 tisíc Kč, na celkových 500 tisíc Kč, zahrnutím nového programu "Or-
ganizace akcí újezdského kalendáře", pro podporu pestrého a vyváženého 
rozložení akcí v rámci kalendářního roku.  
 
Zastupitelstvo MČ udělilo i v letošním roce čestné tituly.  Titul "Čestný 
občan MČ Praha 21", byl udělen PhDr. Miloši Schmidtovi, zakladateli 
újezdského muzea a dlouholetému předsedovi Muzejní rady a neúnavné-
mu řečníkovi při všech slavnostních akcích v obci. Tituly "Občan roku 
2011", byly uděleny paní Květě Svátkové, in memoriam, za dlouhole-
tou organizátorskou práci ve Sdružení důchodců, jehož byla předsedkyní 
a Lukáši Sládkovi, mladému sportovci újezdského sportovního klubu 
Kangsim Dojang. Lukáš, se stal již podruhé mistrem republiky v bojovém 
umění taekwondo a v loňském roce vyhrál i celkové bodování extraligy. 
Čestné tituly, byly předány dne 8. května, v divadelním sále Masarykovy 
základní školy. Slavnostní dopoledne k uctění památky obětí 2. světové 
války a oslavy Dne vítězství, uspořádala Městská část Praha 21. 
 
Pod záštitou ÚMČ Praha 21, proběhla dne 12. 5. , spolu se seniory oslava 
Dne matek. Oslavy v jídelně Masarykovy základní školy se zúčastnilo 150 
seniorek a seniorů. Přivítal je starosta pan RNDr. Pavel Roušar a zastupi-
telka paní Vladimíra Juřenová. V kulturním programu se představily děti z 
MŠ Sluníčko, taneční skupina Ambra a Jan Vízner s Lucií Palonciovou s 
hudebně zábavným programem "Život je kabaret". Referentky občansko - 
správního odboru ÚMČ, připravily pohoštění a k tanci a poslechu zahrála 
hudební skupina "A je to". Sobotní odpoledne se vydařilo a všichni účast-
níci se určitě těší na společné shledání v příštím roce. 
 
V rámci Dne Země, byla 14. května otevřena v Klánovickém lese netradič-
ní naučná stezka Lesní galerie, nebo také "Tam a zpátky za zvířátky v 
Újezdě nad Lesy". Na vybudování stezky se velkou měrou podílela spo-
lečnost DHL, občanské sdružení Újezdský STROM, Lesy ČR, Úřad MČ 
Praha 21 a dobrovolníci z řad občanů. Důležitými tvůrci byli žáci Masary-
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kovy základní školy v Újezdě, kteří se nechali inspirovat zvířaty žijícími v 
našem lese. Jim a jejich učitelkám patří velký dík, stejně jako paní Lucii 
Černé a paní Evě Danielové, které měly rozhodující podíl na jedinečnosti 
zpracování Lesní galerie. Budování stezky předcházelo vysazení 4 tisíc 
stromů, ve spolupráci Újezdského STROMU se společností DHL a insta-
lace laviček, odpadkových košů a dřevěných cvičebních prvků s firmou 
Lesy ČR. Na trase dlouhé cca 3 km, se nachází 30 zastavení, která se-
znamují návštěvníky se zvířaty Klánovického lesa. Žáci I. stupně nakreslili 
krásné obrázky zvířat a namluvili texty básniček i informací o jednotlivých 
zvířatech. Vše, je k vidění i poslechu na deskách informačních tabulí. Na 
tabulích jsou umístěny tzv. QR kódy, přes které se může návštěvník s 
mobilním telefonem připojeným k internetu, připojit k webovým stránkám 
Lesní galerie a dozvědět se tak další informace. Do celého projektu sázení 
a úprav cest, bylo od roku 2009 celkem vloženo 435.000,- Kč. Z toho 
400.000,- Kč, zaplatila společnost DHL a občanské sdružení Újezdský 
STROM z veřejné sbírky a ÚMČ Praha 21, přispěl částkou 35.000,- Kč. 
Mnoho hodin bezplatné práce při údržbě cest a pravidelném úklidu stezky, 
věnovali a věnují dobrovolníci z řad újezdských občanů. Patronát nad 
Lesní galerií převzaly děti z Masarykovy ZŠ, které stezku začlení i do výu-
ky, starají se o  informační tabule a budou je pravidelně kontolovat. 
Je to již 43 let, kdy se začala odvíjet historie Dne Země. Vždy 22. dubna 
ho uznávají všichni, kterým není lhostejné životní prostředí. Doprovází ho i 
řada akcí na mnoha místech naší republiky. V Újezdě se Den Země slaví 
od nástupu starosty RNDr. Roušara do funkce, letos tedy již druhým 
rokem. 
 
Začátkem roku, byla v Újezdském zpravodaji zrušena barevná tématická 
dvoustrana, kvůli vysoké finanční náročnosti. Během celého roku, přinášel 
zpravodaj informace z jednotlivých odborů úřadu, i společenského, kultur-
ního a politického života v obci. Během roku, rezignovali na členství v re-
dakční radě pan Ondřej Štrouf, paní Jana Suchánková a paní Jitka Králo-
vá. Rada MČ, schválila jako nové členy redakční rady pana Jaroslava Je-
níčka, Josefa Dvořáka a Jana Slezáka. V rámci rovné politické soutěže a 
chystané novely tiskového zákona, připravila redakční rada, spolu s ob-
čanským sdružením "Oživení", pravidla pro vydávání "Sloupku zastupite-
lů". Všichni zastupitelé, byli informováni o možnosti publikování v této rub-
rice, která se od října stala pravidelnou rubrikou zpravodaje. Počet výtisků 
zpravodaje, zůstal zachován v počtu 3770. Celkové roční náklady činily 
683.983,- Kč a příjem z inzerce byl 242.840,- Kč. Na základě stupňujících 
se neshod, na přípravě a konečné podobě zpravodaje, mezi jednotlivými 
členy redakční rady, se Rada MČ rozhodla, provést od ledna příštího roku 
změny ve vydávání zpravodaje. Jednotlivé výtisky Újezdského zpravodaje, 
jsou nadále zpřístupněny na webových stránkách ÚMČ, které jsou při 
vyhledávání, oproti loňskému roku k občanům přívětivější. Kladem je i 
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skutečnost, že již druhým rokem, je na webu  občanům k dispozici "Vý-
roční zpráva MČ Praha 21", tentokrát za rok 2012.    
 

KULTURNÍ  ŽIVOT 
 
Úřad městské části Praha 21, respektive jeho kulturní organizátor pan 
Zdeněk Voříšek, získal letos dalšího spolupracovníka při výběru interpretů 
na vystoupení v Újezdě, Komisi volnočasových aktivit. Společně se snažili, 
nicméně platí stále to co v loňském roce, přestože jsou ve většině případů 
zváni kvalitní interpreti, účast občanů není odpovídající. Určitý nezájem 
občanů byl vidět i při uskutečnění ankety, která měl zjistit přání a potřeby 
občanů i na úseku kultury. Účastnilo se jí pouze 10 občanů, takže pro svůj 
plánovaný účel nemohla být anketa ani vyhodnocena. Naopak, radost mů-
žeme mít z toho, že zavedené každoroční akce, jako "Čarodějnice",(1200 
návštěvníků), "Újezdské posvícení" a další, "trhají" návštěvností rekordy. 
ÚMČ zabezpečuje také provoz hudebních kurzů v budově v Lomecké ulici 
čp. 696, ve třech učebnách. V klavírním oddělení pana prof. Suchého je 
13 žáků a v oddělení paní prof. Svatoňové je 18 žáků. Paní Bc. Moravco-
vá, která zastupuje paní Mgr. Žížalovou (na mateřské dovolené), vyučuje 
12 žáků. V oddělení zobcových fléten, vyučuje paní prof. Razesbergerová 
44 žáků. Celkem tedy navštěvuje hudební kurzy 87 žáků. Kromě základů 
uměleckého vzdělávání byla práce se žáky zaměřena i na zapojení do 
veřejného života obce, při pořádání kulturních akcí. Žáci tak 4x vystoupili 
na vernisážích výstav v újezdském Muzeu a 2x na akcích MČ, konaných v 
divadelním sále. V prosinc,i byl uspořádán vánoční koncert obou oddělení 
hudebních kurzů, pro rodiče a přátele. Žáci klavírního oddělení, zde měli 
poprvé možnost, zahrát si na novém digitálním klavíru YAMAHA, který 
zakoupil ÚMČ Praha 21. 
 

Akce pořádané Úřadem městské části Újezd nad Lesy (ÚMČ) 
 
19. ledna - divadelní představení "Apokryfy" 
21. ledna - divadelní představení "Svázaná" 
13. února - hudebně divadelní představení "Filtr" 
17. února - koncert skupiny "Brouci band" 
13. března - divadelní představení "Buchty a jejich křivky" 
25. března - divadelní představení "Krvik Totr" 
13. dubna - koncert Jana Koubková Quartet 
30. 4. - "Čarodějnice", ÚMČ spolu se sdružením "Maminy z újezdské rovi-
ny" a Fotbalovým  klubem 
 7. května -  Den matek, hudební a kulturní program, vystoupení dětí MŠ 
 8. května - Oslavy Státního svátku k výročí ukončení 2. světové války, s 
předáním titulů Čestný občan a Občan roku 
12. května - Třetí country bál, hrála skupina "Semenáči" 
14. května - Den Země v parku u školy 
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22. června -  koncert skupin Message a Orient 
15. září - oslavy 100 výročí narození generála Stanislava Krause 
22. září - tradiční újezdské posvícení, vystoupení kapel, ukázky řemesel, 
pohádky a další akce pro děti 
11. října - divadelní představení Ivy Hüttnerové 
29. října - Oslavy dne vzniku samostatného československého státu 
 2. prosince - Zvonkový průvod, Masarykova ZŠ společně s kolodějskou 
farností k rozsvícení vánočního stromu 
11. prosince - Vánoční pohádka "Slyšte, slyšte pastuškové" 
 

Muzeum 
 
I v letošním roce, se může muzeum pochlubit bohatou činností a množ-
stvím akcí. Od 18. 2. do 18. 3. 2012 se uskutečnila výstava, představují-
cí složení a činnost Místního zastupitelstva MČ Praha 21. Na realizaci 
se podílel hlavně kurátor prof. Voňka a za ÚMČ paní Hájková. Výstava, 
poskytovala ucelený pohled na práci a činnost naší radnice. Občané oce-
ňovali i skutečnost, že u většiny zastupitelů i úředníků byly uvedeny také 
jejich fotografie, kromě zastupitelů za ODS. Ve dnech 24. 3. až 21. 4. byla 
uspořádána výstava "Školství dříve a dnes". Výstava měla velký ohlas, 
nejen pro dobře zpracovanou historii újezdského školství, kterou připravila 
paní Tomaidesová, ale i pro možnost prohlédnout si historické školní po-
můcky, jako psací břidlicovou tabulku, 100 let starou čítanku a další a po-
rovnat je se současnými učebními pomůckami, které byly také vystaveny. 
Velkým zážitkem při vernisáži, bylo vystoupení učitelského pěveckého 
sboru CANTORIA Praha. Velký dík za tuto výstavu patří kurátorkám Ing. 
Evě Danielové a Mgr. Aleně Svatošové. K výročí 100 let skautingu v Če-
chách, připravili naši skauti výstavu v době od 28. 4. do 19. 5. 2012. Ce-
lou výstavu si instalovali sami a zvládli i vernisáž, kdy návštěvníkům za-
zpívali s doprovodem kytary. Velkou zásluhu na výstavě měl pan Jan Ja-
cek, vedoucí místní skautské organizace. Výstava měla druhou největší 
návštěvnost v letošním roce.  
 
Ve výtvarné části letošního bienále dětí a mládeže, na téma "Pohádky na-
šich babiček", vytvořily děti spoustu obrázků i literárních počinů, takže po-
rota měla z čeho vybírat. Vítězné práce byly vystaveny v muzeu v době 
od 24. května do konce školního roku. Při vernisáži přečetly děti úryvky z 
pohádek a převzaly zasloužené odměny.  
Již v průběhu letních prázdnin, zahájila kurátorka výstavy k 100. výročí 
narození generála Stanislava Krause, paní Ing. Eva Danielová, přípravy 
této nejvýznamnější výstavy roku 2012. Záštitu nad výstavou převzal mís-
topředseda senátu pan Bohuslav Sobotka, bohužel na vernisáž dne 15. 9. 
2012, se omluvil. Výstava byla mimořádná, nejen po stránce věcné, kdy 
bylo shromážděno velké množství dobových materiálů (od paní Krausové i 
bývalých kolegů), nejen ze soukromí Stanislava Krause a z jeho působení 
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v újezdské škole, ale především z doby jeho působení v armádě za 2. svě-
tové války. Materiály, byly uspořádány ve vitrinách a na panelech, s citli-
vým propojením smyslu pro věcnost a přehlednost. Byla zde i uniforma a 
všechna vyznamenání pana generála. Na vernisáži, za účasti manželky p. 
Krause a dalších členů rodiny, byly promítány fotografie a videokazeta z 
bojů o Tobruk a děti ze ZŠ zazpívaly oblíbené písně S. Krause, které s 
nimi nacvičila jeho vnučka paní učitelka Mgr. Jana Synková. Výstava byla 
ukončena 20.10.2012 a poté se přestěhovala do Jičínského muzea. Potě-
šitelná je i skutečnost, že výstavu i s vernisáží vidělo téměř tisíc návštěv-
níků.  
 
Za obrovskou práci při shromažďování materiálů, za instalaci a reali-
zaci výstavy, za přípravu vzpomínkového pořadu pro vernisáž, i za 
celý úspěšný průběh výstavy, patří velký dík právě kurátorce výstavy 
paní Evě Danielové.  
 
Akce "Jsem senior a žiji v Újezdě nad Lesy", vyhlášená ÚMČ, spočívala v 
tom, že byli vyhledáni senioři, zabývající se nějakou mimořádnou činností, 
jejíž výsledky je možné prezentovat. Paní Jitce Heřmánkové, která byla 
akcí pověřena, se podařilo objevit seniory s výtvarným i praktickým talen-
tem a shromáždit exponáty, které měly být vystaveny od 12. listopadu do 
konce roku, ale pro velký zájem, byla výstava prodloužena až do konce 
ledna 2013.  
Celoroční činnost muzejní rady, ukončili členové neformální akcí dne 28. 
prosince, kdy si společně zazpívali koledy. 
Prostory muzea využívají ke schůzím členové Svazu postižených civili-
začními chorobami (SPCCH) a členové Českého svazu včelařů. Také 
Českobratrská církev využívá muzeum k pravidelným bohoslužbám. Ke 
konci roku opustili muzejní radu dva členové. Paní Alena Váňová požáda-
la o zrušení členství a zemřel obětavý člen muzejní rady a poslanec 
zastupitelstva, univ prof. RNDr. Petr Voňka, CSc. I v době, kdy one-
mocněl vážnou chorobou, neztratil životní optimismus, veselou mysl, 
ochotu a obětavost, které ho vždy charakterizovaly. Čest jeho památce ! 
 

Místní knihovna 
 
Knihovna, sídlí v přízemí Polyfunkčního domu a má k dispozici oddělení 
pro dětské i dospělé čtenáře. Občané mohou využívat 5 PC s přístupem 
na internet, mohou si vytisknout, nebo okopírovat potřebné dokumenty, 
nebo studijní materiály. Knihovna má bezbariérový přístup. Díky nynější-
mu výhodnému umístění knihovny v centru obce, se stále zvyšuje počet 
čtenářů a jejich návštěv. Na konci roku knihovna evidovala 1840 čtenářů, 
z toho 654 čtenářů do 15 let. Nejmladšímu čtenáři jsou 4 roky a nejstarší-
mu 95 let. Za letošní rok, čtenáři uskutečnili 12558 návštěv a vypůjčili si 
37810 knih. Celkem, bylo vyřízeno 1271 rezervací knih. Knihovna, má k 
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dispozici 9 titulů časopisů. Knihovní fond čítá k 31. 12. 2012 celkem 15822 
titulů. Díky dotacím z rozpočtu MČ Praha 21 (70.000 Kč) a Magistrátu hl. 
města Prahy (61.000 Kč), je fond pravidelně doplňován. Za tento rok, bylo 
nakoupeno 591 knih (beletrie, naučná literatura, dětské knížky a literatura 
pro školy. Podle požadavků mateřských škol a Masarykovy základní školy, 
pořádá knihovna besedy na téma seznámení s knihou, knihovním řádem a 
prací v knihovně. Letos to bylo celkem 17 akcí. Pro březnovou akci "Paso-
vání prvňáčků na čtenáře", pořádanou ZŠ, bylo vyrobeno 150 nových čte-
nářských průkazů. Vedoucí knihovny, zůstává paní Jitka Kašparová.   
 

Arabeska 
 
Baletní škola Arabeska, se i v tomto roce úspěšně zúčastnila několika 
soutěží u nás i v zahraničí. V Německu (25. 2.) získala dvě druhá a dvě 
třetí místa. 21. dubna, se zúčastnily dívky z újezdské Arabesky 8. ročníku 
celostátní soutěže v klasickém tanci "Pardubická arabeska".  Při konku-
renci 224 tanečníků a tanečnic z 24 baletních škol z celé republiky, si naše 
děvčata vedla výborně. Ve svých kategoriích vybojovala 1. místo za varia-
ci z baletu Don Quichotte, 2. místo za taneční ztvárnění sonáty od W. A. 
Mozarta a čestný diplom, za  působivý taneční projev v baletu Don Qui-
chotte od L. Minkuse. V ostatních tancích, obsadila děvčata většinou čtvr-
té, nebo páté místo. V březnu, připravila Arabeska předtančení pro ples 
ČVUT na Žofíně. V červnu, se děvčata představila v Salesiánském divadle 
v Kobylisích na dvou vystoupeních, a zúčastnila se také 3. ročníku "Újezd-
ské taneční přehlídky. V červenci, proběhlo II. letní soustředění s baletem, 
v krásném prostředí JIzerských hor. Arabeska, byla vybrána na vánoční 
představení do Státní opery dne 22. prosince, kde si děti zatančily Květi-
nový valčík z baletu Louskáček. Se dvěma vítěznými tanci, byly dívky po-
zvány na Galapředstavení divadla J. K. Tyla v Plzni. Několikrát za rok se 
děti zúčastnily představení "balet-koncert", ve Smetanově síní Obecního 
domu v Praze, kde vystupovaly s profesionálními umělci. Je vidět, že se 
práce paní Daniele Pokové, šéfové Arabesky, daří. 
 

Taneční studio Style 
 
Výčet aktivit studia v tomto roce, je obrovský. Přestože se jedná o placené 
kurzy, zájem každý rok stoupá. Kromě oblíbených Tanečních kurzů pro 
dospělé, to byl kurz Orientálního tance, kurz Taichi, kurz Zumby, Fitdance, 
Taneční klub, Taneční speciálky a další. Studio, pořádalo pravidelné ne-
dělní večerní Taneční čaje a sobotní dopolední Zumbu. Pro děti to byla 
Taneční přípravka, Moderní tanec, Taneční pohybová přípravka, Zumba 
děti, Tance pro děti a Roztleskávačky. Rozsahu činnosti Tanečního studia 
Style i zájmu občanů o taneční kurzy, si všimla i Česká televize, která na-
táčela 6. března krátkou reportáž přímo z prostředí studia, kde reportéři 
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hovořili s majitelkou studia Style paní Helenou Wojdylovou, lektorkou Lucií 
Fesslovou a účastníky kurzů.  
 

SPORT 
 

Fotbalový klub Újezd nad Lesy 
 
FK Újezd nad Lesy, má od MČ Praha 21, dlouhodobě pronajaté sportovní 
areály, travnaté fotbalové hřiště s kabinami a sociálním zázemím v Čen-
tické ulici a tréninkové hřiště v Pilovské ulici. V letošním roce, má FK 
Újezd nad Lesy, 3 družstva dospělých a 8 mládežnických družstev. Na 
obou hřištích, se odehrálo přes 100 fotbalových utkání. Úspěchy mužstev, 
byly letos střídavé. Nejlépe si vedlo mužstvo staršího dorostu, které po-
stoupilo do Pražského přeboru. Naopak, největším neúspěchem byl se-
stup A mužstva z nejvyšší pražské soutěže (přebor mužů), do A třídy. 
Mnoho mládežnických mužstev, hraje nejvyšší soutěže ve svých věkových 
kategoriích a náš fotbalový klub patří do první dvacítky nejlepších praž-
ských klubů. Mnoho odchovanců újezdského fotbalu, hraje ve špičkových 
pražských týmech a dva současní odchovanci hrají 1.Gambrinus ligu. 
 

Tělocvičná jednota Sokol 
 
Letos, jsme slavili již 150. výročí založení Sokola, této naší nejvýznamněj-
ší sportovní organizace. Sportovní a tělovýchovnou činnost provozoval 
újezdský Sokol i v letošním roce ve třech oddílech. Nejaktivnější byl oddíl 
rekreačních sportů, vedený ing. Františkem Sedlákem. Na počátku roku, v 
zimním období uspořádal oddíl několik lyžařských zájezdů a 1. ročník 
zimního turnaje hráčů nad 35 let. Upustili od loňského pokusu, kdy se hrál 
turnaj bez rozdílu věku hráčů, což se neosvědčilo, protože mezi mužstvy 
byl vzhledem k věku velký výkonnostní rozdíl.  Letošního ročníku se zú-
častnila 4 mužstva a vítězem se stala Stará garda ÚJEZD. V jarních sou-
těžích jsme měli zastoupení v Hanspaulské lize (malá kopaná 5 +1) a 
normální kopané o 11 hráčích. V Hanspaulské lize (superveteráni), jsme 
postoupili do 1. ligy, když ve 2. lize jsme skončili s dvoubodovou ztrátou 
na druhém, postupovém místě. V rekreační kopané o 11 hráčích, jsme po 
podzimní části, skončili v 1. třídě na 2. místě. 
 

Sportovní klub Kangsim Dojang 
 
Újezdští taaekwondisté, zažili letos velice úspěšný rok. Vynikajících vý-
sledků se jim podařilo dosáhnout, jak v domácích soutěžích, tak i na za-
hraničních turnajích. Dalším skvělým výsledkem, bylo vyhlášení újezdské-
ho závodníka Jakuba Šťastného, nejlepším závodníkem Českého svazu 
taekwondo WTF za rok 2012 v rámci České unie bojových umění. V do-
mácích soutěžích usiloval Kangsim Dojang o nejvyšší příčky v Taekwondo 
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extralize, nejprestižnější české soutěži, která je soutěží juniorských a se-
niorských závodníků s vysokými pásky. V této celoroční soutěži, získal 
újezdský oddíl, celkově druhé místo, ze všech českých týmů. Vítězství v 
soutěži jednotlivců z loňského roku obhájil náš závodník Lukáš Sládek i v 
tomto roce. V taekwondo extralize mládeže, obsadil újezdský oddíl 3. mís-
to za rok 2012, a náš závodník Mikuláš Novotný, se stal vítězem soutěže 
jednotlivců, ve své váhové kategorii. Významných úspěchů, docílili naši 
závodníci i na zahraničních turnajích. Na mistrovství Rakouska (Austria 
open), získal Jakub Šťastný 1. místo, na mistrovství Maďarska (Hungarian 
Open 2012), byl na 1. místě Jan Pospíšil. Na mezinárodním mistrovství 
Chorvatska (Karlovac Open), získali naši závodníci celkem 2 první místa, 
1 druhé a 2 třetí místa. SK Kangsim Dojang pořádá pravidelné tréninky 
několikrát týdně v tělocvičně ZŠ Masarykova. Několikrát ročně, organizuje 
oddíl také exhibiční a ukázková vystoupení, hojně navštěvovaná rodiči, 
širokou veřejností i zástupci obce. Děti, zde předvádějí náročné techniky 
Taekwondo WTF. 
 

Občanské sdružení "Tři pro zdraví" 
 
Letos již čtvrtou sezónu organizuje toto sdružení, seriál tří závodů, které 
se objevují i v jeho názvu. Dne 16. března, uspořádali vernisáž fotografií, 
které zobrazily historii závodů od jejich vzniku v roce 2008. "Újezdský 
duatlon", kombinace běhu a jízdy na kole, se konal 22. dubna 2012, pod 
záštitou starosty Újezda nad Lesy, pana RNDr. Pavla Roušara. Běžecký 
okruh měřil 950 m (2x) a cyklistický byl dlouhý 13 km. Dalším dílem závo-
dů, byl dne 20. května, závod horských kol "Klánovické MTBO". A celý 
seriál, uzavírala 1. září "Dexter Velká cena města Úval", cross country. 
Seriál, si vytvořil za pár let, již pravidelnou účast závodníků i návštěvníků, 
takže jejich počet dosahuje i  několika stovek. 
 

Občanské sdružení "Rarášek" 
 
Rarášek z Újezda, je odborem Pražského sdružení "Sport pro všechny" a 
zaměřuje se především na aktivity dětí. První červnovou neděli, 3. 6. 2012 
odpoledne, se uskutečnil již IV. ročník "Cesty za pokladem skřítků". Ba-
revnými praporky vyznačená lesní trasa, měřila 2 km a cestou na děti če-
kalo 7 lesních skřítků s prosbou o pomoc. Pokud, se dětem podařilo splnit 
všechny skřítkovské úkoly, otevřela se jim kouzelná truhla s pokladem. 
Během čekání na závodění, byl pro děti připraven bohatý program, plný 
písniček, pohybových a kreslících soutěží, malování na obličej a další. 
Celkem prošlo lesem 296 dětí s doprovodem. Dne 23. září, se konalo již 4. 
újezdské kolodění. Dětské závody na všem, co má kolečka, rozdělené do 
věkových kategorií a podle typu vozidla. Koloběžky, odrážedla, kola s po-
stranními kolečky i bez nich a speciální kategorie, rodiče s kočárky. Na 
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start, se letos postavilo 150 závodníků a vyhrál každý, kdo projel cílem. Na 
multifunkčním hřišti, byl pro děti připraven doprovodný zábavný program. 
 

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. Letos, sdružoval klub již 300 dětí. Důležitá, je i skutečnost, 
že se daří udržovat cvičitelskou a trenérskou základnu dobrovolníků, bez 
kterých, by žádná činnost nebyla možná. Kromě rekreačního sportování, 
dosahují členové výkonnostního družstva atletiky v bězích a vícebojích, 
takových výsledků, že se řadí po bok vyhlášeným pražským oddílům, jako 
je Slavie, Olymp, nebo AC Praha. Jen na únorových halových přeborech 
Prahy v atletice, získali 14 medailí. Celkem se během roku, zúčastnili více 
než 50 běžeckých závodů. Tradičně již patří k organizátorům i účastní-
kům, letos již 7. ročníku "O pohár starosty", aneb "Běh za újezdskou so-
vou", který se konal 13. května 2012. Obdivuhodná je i aktivita členek od-
dílu výrazového tance Grip a Ambra, kde děvčata získávají ocenění na 
většině přehlídek, kterých se účastní. Skupina Grip letos organizovala, již  
III. ročník "Újezdské taneční přehlídky", na které diváci shlédli vystoupení 
různých tanečních stylů, od malých andílků z "Podmořského světa", rozt-
leskávaček z "Běchovických včelek, děvčat z taneční školy HIT z Dolních 
Počernic, z baletní školy Arabeska, přes slečny z taneční skupiny Ambra, 
taneční studio Styl, až po organizátorky z taneční skupiny Grip. Taneční 
skupina Grip, pod kterou patří i skupina Ambra, se letos zúčastnily i dal-
ších akcí. 30. 4. to byl "Slet čarodějnic" v Újezdě nad Lesy, 12. 5. Den ma-
tek, pro seniory, dále "Tančím, tančíš, tančíme", dne 19. 5 v Petrovicích 
(zde získaly 1. místo v kategorii juniorů), "Přehlídka tanečního studia Sty-
le", 14. června v Újezdě a 16. června vystoupení na "Běchovické pouti". 
 

SPOLKOVÁ ČINNOST 
 

 
Český zahrádkářský svaz 

 
Základní organizace v Újezdě nad Lesy, uspořádala letos 4 výstavy vý-
pěstků. Největší návštěvnost měla podzimní pěstitelská výstava, v pořadí 
již 56, které se zúčastnilo 37 vystavovatelů a kromě mnoha občanů, ji na-
vštívilo 500 dětí z Masarykovy základní školy a mateřských škol. Během 
roku se uskutečnily 3 zájezdy, z toho 2 do zahraničí. Každý měsíc, se ko-
nala výborová schůze a 8. března proběhla i výroční schůze. Organizace 
spolupracovala i s ÚMČ, při výročí TGM 7. března a při Dni zdraví. Během 
roku organizovali 2 přednášky odborníků, jednu jako instruktážní. Přiděle-
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ný grant z ÚMČ, byl použit na provoz a vylepšení areálu ve Staroújezdské 
ulici a zčásti na zájezdy. Vedoucí organizace je paní Blanka Exnerová. 
 

Svaz postižených civilizačními chorobami 
 
Svaz (SPCCH) patří svým počtem členů (267), nejen k největší zájmové 
organizaci, ale i k jedné z nejaktivnějších. Činnost organizace, vychází ze 
základního poslání, to je vyhledávání a péče o zdravotně postižené spolu-
občany a jejich zapojování do běžného života. Vylepšení jejich zdravotní-
ho a psychického stavu, docilují spolupůsobením psychiky a pravidelných 
fyzických i kulturních aktivit, vedoucích ke správnému způsobu života. K 
fyzickým aktivitám patří pravidelná cvičení. 2x týdně je to speciální jóga 
pro kardiaky a další specifická onemocnění. Podle výkonnosti, jsou účast-
níci rozděleni do dvou skupin. Jedna skupina, cvičí od října do května vždy 
v pondělí a druhá od září do května vždy ve středu. Obě skupiny vedou 
kvalifikované cvičitelky, za přítomnosti zdravotního dozoru. V době, kdy 
neprobíhá kondiční cvičení, konají se každou středu chůze s holemi, "Nor-
dick Walking". Na jaře a na podzim k tomu přibylo i plavání a  cvičení ve 
Wellnessu Kossuth na Blatově. Bylo uskutečněno 9 vycházek v dosahu 
MHD, spojených s historickým i přírodovědným výkladem. Dvou celoden-
ních, poznávacích i kondičních výletů do západních Čech a na Mladobole-
slavsko, se zúčastnilo celkem 98 členů. Ozdravné pobyty: Luhačovice 
(březen) 1 týden 19 členů, Chorvatsko (Podgora - červen) 1 týden 42 čle-
nů, Krkonoše (červenec) 1 týden 18 členů, a týdenního rekondičního  po-
bytu z pověření OVSPCCH Praha 21, se zúčastnilo 23 členů. Z kulturních 
aktivit, to bylo 8 zájezdů na  představení pražských divadel, 8 besed a 
přednášek, včetně říjnové o alternativní medicině, spojené s praktickými 
ukázkami, výstavka o činnosti SPCCH v újezdském muzeu, 3 vycházky do 
Klánovického lesa a každé druhé pondělí v měsíci, trénování paměti. Spo-
jení kulturních i fyzických aktivit, působí tak nenápadně a velmi dobře, na 
vylepšení zdravotního stavu členů. Zásadní podporou pro činnost SPCCH, 
je přidělení finančního grantu Úřadem MČ Praha 21. Po paní Dr. Zdeně 
Ladové, která rezignovala na funkci předsedkyně MO v závěru roku 2011, 
ji letos vystřídala ve funkci paní Eva Štrasmajrová. 
 

Sdružení důchodců 
 
Činnost sdružení, je umožněna díky finančnímu grantu, poskytnutému 
ÚMČ. Sdružení se snaží nabízet společenské a kulturní aktivity pro senio-
ry. I v tomto roce pořádali mnoho akcí. 
 
Leden: Divadlo Ypsilon, představení "Vinobraní v Ypsilonce" 
Únor: Náprstkovo muzeum, přednáška Dr. Mileny Secké 
          Návštěva Ježkova "Modrého pokoje" v Kaprově ulici 
          Komponovaný pořad Josefa Fouska v divadle 90 "U Valšů" 
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Březen: Balet "Spící krasavice" ve Státní opeře 
Květen: Lodní výlet na Slapy a do Třebonic 
Červen: Zájezd do Mirotic (muzeum Mikoláše Alše), Protivína (pivovar a 
krokodýlí farma) a Vodňan (rybářské muzeum, škola a sádky) 
Září: Zájezd Zelená Hora (kostel), Jihlava (hornické muzeum) a Telč 
        Muzikál "Hamlet" v divadle Broadway 
        Vycházka "Lesní galerií" v Klánovickém lese 
Říjen: "Mezinárodní den seniorů" v Polyfunkčním domě  
Listopad: Představení "Tosca" ve Státní opeře 
Prosinec: Adventní zájezd do Jičína a Jilemnice 
 
Výbor sdružení, se scházel každou první středu v měsíci a mimo pravidel-
nou činnost, připravil i návrh na udělení titulu "Občan roku" in memoriam 
paní Květě Svátkové, dlouholeté předsedkyni a návrh na udělení titulu 
"Čestný občan MČ Praha 21" panu PhDr. Miloši Schmidtovi. 

 
Český svaz chovatelů 

 
Základní organizace ČSCH Újezd nad Lesy, získala v roce 2012, celkem 
21 čestných cen na výstavách V České republice, za odchovance zakrs-
lých králíků, bylo oceněno 9 mladých chovatelů a 4 dospělí. V červenci 
2012, získala Žaneta Železná na "Psí olympiádě" v Pardubicích, tři medai-
le a Marcela Lamešová na Celostátní výstavě v Lysé nad Labem v listo-
padu 2012, získala Pohár za "Nejlepšího zakrslého dailenára ČR". Členo-
vé ZO, se zúčastnili 18 lokálních a 4 celostátních výstav v České republi-
ce. Ve dnech 14. - 15. září uspořádala ZO ČSCH, již 2. pražský chovatel-
ský den v Újezdě nad Lesy. 
 

23. skautské středisko "Douglaska" 
 
Skauti, používají letos jako klubovnu, budovu v Lomecké ulici 656, protože 
prostory klubovny na Rohožníku, jsou již nevyhovující. Radnice odkoupila 
pozemek u klubovny a počítá s její rekonstrukcí. Naše středisko má 65 
členů, 50 dětí a 15 dospělých. Středisko má 2 oddíly. 28. dívčí oddíl 
"Kasiopeja", sdružuje světlušky a skautky a schází se 2x týdně. 22. oddíl 
chlapecký "Štěňata", shromažďuje vlčata a skauty. Hlavním vedoucím je 
pan Jan Jacek(Samson). Jejich letošní akce: 
 
28. 4. Vernisáž výstavy "Současný skauting v Újezdě nad Lesy", v muzeu 
u příležitosti 100. výročí založení skautingu v Čechách (1912). Výstava 
měla druhou největší návštěvnost v tomto roce. 
16. 5. Podíleli se na akci "Květinový den", tentokrát proti rakovině ledvin. 
19. 5. Uspořádali závod světlušek a vlčat 
2. 7. Tradiční letní skautský tábor, tentokrát v Přestavicích 
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22. 12. Ve staré klubovně na Rohožníku, rozdávali příchozím Betlémské 
světlo. 
 

Český svaz včelařů 
 
Svaz má 26 členů. Předsedkyní zůstává paní Emilie Kučerová. V letošním 
roce uspořádali 31. března brigádu na včelnici, v září (15. 9), se uskutečni-
la výstava včelařského zařízení a 19. 9. v rámci "Dnů zdraví", přednáška o 
významu včelích produktů, pro zdraví člověka. 15. prosince uspořádali 
včelaři prodejní výstavu včelích produktů. 
 

Maminy z újezdské roviny 
 
První akcí 25. 2. to byla "Klaunská maškarní show" s Dádou Patrasovou. 
Již tradičně, spoluorganizovaly dne 30.dubna "Čarodějnice", kde připravily 
vlastní pásmo "Čaroles". Hlavní veřejné akce, se uskutečnily v závěru 
roku. První z nich, byla 4. listopadu, již tradiční "Lampionáda", na oprave-
ném hřišti na "Psím plácku". Kdo měl chuť, mohl si opéci na ohníčku buřty. 
Bylo zde zajištěno i další občerstvení. Počasí se vydařilo a když se setmě-
lo, vydali se všichni s lampiony, průvodem až na farní louku v Polesné uli-
ci. Letos se sešlo 118 lampionů, některé i vlastnoručně vyrobené. Lampi-
onáda, byla zakončena krásným ohňostrojem. První prosincovou neděli 
(1. 12.), se konala Mikulášská besídka v sále Polyfunkčního domu. Děti si 
zatančily s Maminami, které, byly převlečené za anděly a sněhové vločky. 
Pro děti, byly připraveny různé hry a nakonec přišel i Mikuláš, doprováze-
ný andělem a divokými čerty. Vyslechl si básničky dětí a rozdal koledu. 
Zbylé balíčky s koledou, odvezly Maminy z újezdské roviny, jako nadílku 
do Dětského domova v Klánovicích. Újezdský Mikuláš, tak naděloval dva-
krát.      

 
Sbor dobrovolných hasičů 

 
Sbor, má letos 28 členů, velitelem, je pan Josef Doškář a zástupcem veli-
tele je pan Daniel Váňa. Sbor, je v současné době zřízen MČ Praha 21, 
jako její organizační složka. Na činnost SDH přispívá MČ a MHMP, ze 
svých rozpočtů. Činnost sboru je různorodá. Některé z letošních akcí: pro-
řez a řezání stromů u zast. MHDv ulici Zbyslavská a u chovné stanice, 
sanace vylitého motorového oleje v Druhanické ulici, zásah při požáru na 
železniční trati na Blatově, kácení stromů v havarijním stavu u dětského 
hřiště, čerpání vody po zatopení v Ježovické ulici, výpomoc rybářům při 
výlovu, testování propustnosti střech na budově MÚ a čištění přítoku vody 
u blatovského rybníka. Sbor, se účastnil během roku různých soutěží a 
vzdělávacích seminářů. V mateřských školách, realizovali dvě ukázky ha-
sící techniky, spolu s osvětou o fungování místní výjezdové jednotky. 
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Český rybářský svaz 
 
Členové, zajišťovali v letošním roce administrativní činnost v oblasti evi-
dence členské základny, kontroly plnění členských povinností, výdej povo-
lenek k rybolovu, jejich zpětný výběr a vyhodnocení úlovků. Další činnost, 
směřovala do úklidu a údržby prostředí, kolem rybníků a kluboven a hos-
podaření na svěřených vodních plochách, kde produkují ryby, pro zaryb-
ňování sportovních revírů. V kulturně společenské oblasti, uspořádali dva 
rybářské závody pro děti, kterých, se mohly zúčastnit i děti, neorganizova-
né v ČRS. Velkou účast zaznamenaly, jak Rybářský ples v místním Poly-
funkčním domě, tak i dolovná v restauraci Jízdárna v Kolodějích, na kterou 
zajistili rybáři také autobusovou dopravu. Na úseku sportovní činnosti, se 
podařilo našemu mužstvu udržet v 1. lize Rybolovné techniky, když skon-
čilo na 6. místě. Naši závodníci se účastnili i závodů Českého poháru a 
Mezinárodního mistrovství ČR, kde získali 3 stříbrné a 1 bronzovou me-
daili. Naše dvě závodnice Jana a Dana Petrů, byly členkami družstva Pra-
hy, které se v lize žen umístilo na 2. místě. Rozpadl se bohužel rybářský 
kroužek mládeže, protože odešly děti z Klokánku ve Štěrboholích, do 
vlastních, nebo pěstounských rodin a členskou základnu se zatím nepoda-
řilo doplnit. 
 
 

Občanské sdružení Újezdský STROM 
 
Aktivity Spolku pro Trvalý Rozvoj a Okrašlování Městské části Praha 21, 
se týkají hlavně zlepšování prostředí v Újezdě a jeho bezprostředním oko-
lí. Životní prostředí, chápou nejen úzce "přírodně", ale také jako vazby lidí 
k místu, ve kterém žijí, i jako ovzduší vzájemné spolupráce občanů. Od  
svého založení v roce 2005, se sdružení aktivně podílí na zachování Klá-
novického lesa, který ochraňují před stavebními zásahy, konkrétně v po-
sledních letech, před výstavbou golfového hřiště. V letošním roce se ak-
tivně zapojili do akcí ke Dni Země, v pořadí již XII. jarní brigádou. V letoš-
ním roce dokončili "Obnovu aleje a přístupové cesty k nádraží", s finanč-
ním přispěním Magistrátu hl. města Prahy. Vyčistili zanedbaný pozemek 
od zbytků bývalé komunální skládky, obnovili cestu pro pěší a vysadili 9 
alejových dubů, 26 špalírových habrů a 30 listnatých keřů. Spolupracovali 
na výstavbě i otevření netradiční naučné stezky "Lesní galerie, aneb tam a 
zpátky se zvířátky". STROM na této akci spolupracoval s firmou DHL, v 
rámci firemního dobrovolnictví a dále s ÚMČ, Masarykovou školou a Lesy 
ČR. Venkovní aktivity, byly ukončeny listopadovou brigádou se sázením. 
Na budoucím dětském hřišti v Druhanické ulici, byly vyklučeny šípky a vy-
sazeno bylo pět okrasných myrobalánů. V Čentické ulici, na multifunkčním 
hřišti, byly vysazeny dvě sakury a dva duby. 
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Centrum pro rodinu o. s. NEPOSEDA 

 
Centrum pro rodinu, působící dosud v Běchovicích, rozšířilo svoji činnost a 
od letošního května působí i v Újezdě nad Lesy, Lomecká 656, v prosto-
rách bývalé knihovny. Snahou sdružení, je vytvořit zde harmonické místo 
pro děti a jejich rodiče. Nabízejí každý týden dva dopolední programy ur-
čené rodičům na rodičovské dovolené a jejich dětem a jedno odpoledne i 
pro starší děti. Chtějí postupně vybudovat komunitní centrum i organizovat 
prázdninové příměstské tábory pro děti. Chtějí také rozšířit činnost terén-
ních služeb, zaměřených na mladé dospělé. 
 

KALENDÁRIUM 
 

Historické kalendárium s koncovkou 2 
 
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 (2012) bude dvojka na konci letopočtu. 
 
1142 - 870 let - kníže Vladislav II. nechal obklíčit les Vidrholec a pochyta-
né loupežníky, dal odvésti k hrdelním soudům v Kouřimi a Kolíně, kde byli 
po mučení popraveni. 
1312 - 700 let - umírá tehdejší majitel Újezda, Vítek ze Švábenic a Heř-
manic. 
1362 - 650 let - ves Lhotu ve Vidrholci (později zaniklou), postoupil rod 
Olbramoviců, Pešlínovi Bohuslavovu. 
1392 - 620 let - majitel Koloděj Martin Rotlev, který založil a nadal ve far-
ním kostele sv. Havla v Praze oltář sv. Erasma, k němuž podal za oltářní-
ka kněze Alberta z Teplé. Ten si změnil své beneficium s újezdským fará-
řem Přibyslavem a byl plebánem v Újezdě až do roku 1408. 
1402 - 610 let - plebánem ve lhotském kostelíku je Vavřinec, který se 
vzdal úřadu ve prospěch kněze Jiřího ze Zeměch. 
1532 - 480 let - majitel lesa Vidrholce Mandelík z Chrastu se musel zod-
povídat úřadům, proč nevykácel stromy a křoviny podél zemské stezky z 
nichž loupežníci přepadávali pocestné. 
1672 - 340 let - kníže Lichtenštejn nechal vypálit ves Vojkov u Říčan, pro-
tože obyvatelé, poskytovali úkryt loupežníkům Petrovským.   
1712 - 300 let  - majitelkou Újezda se stává Marie Terezie Savojská, pře-
zdívaná lidem "Savojka". Drží Újezd až do roku 1772, kdy 20. února ve 
Vídni umírá. Od roku 1712 je také zpracováván tzv. první tereziánský ka-
tastr ( vstoupil v platnost v roce 1747).  
1752 - 260 let  - obnovena výstavba zemské silnice Praha - Vídeň, vedou-
cí Újezdem, pozastavená kvůli válečným událostem (stavba zahájena v 
roce 1738). 
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1772  - 240 let - majitelem Újezda se stává František Josef I. z Lichten-
štejna. 
1812  -  200 let - 3. listopadu byla kolodějská škola přestěhována do dom-
ku čp. 3 u kostela. 
1862  -  150 let  - konec krajského zřízení, zůstává 79 politických okresů s 
hejtmanstvími. 
1872  -  140 let  - 10. července udeřil blesk do kolodějského kostela, poni-
čil varhany a oltáře. 
1902  - 110 let - rozšíření kolodějského hřbitova a vybudování nové ob-
vodní zdi a železných vchodových vrat. 
1912  - 100 let - je postavena nová kamenná zvonička na dnešní Staro-
újezdské ulici. 
1922  -  90 let - 7. února 1922 schvaluje Ministerstvo vnitra název obce 
Újezd nad Lesy a 16. února, je František Šimeček ustanoven prvním 
obecním strážníkem. 
1932  -  80 let - pro lepší spojení Blatova se železniční zastávkou je zříze-
na lesní pěšina v délce 1200 metrů. Dne 24. 5. je založen v restauraci "U 
Lněničků "Občanský klub pro hospodářský rozkvět a zvelebení osady v 
Újezdě nad Lesy v Blatově". Obecní zastupitelstvo schvaluje, aby u Zem-
ské banky v Praze byla uskutečněna zápůjčka 350 000 Kč, na stavbu 
obecné školy. Dne 20. 11., hasí újezdský hasičský sbor poprvé požár v 
Sibřině. 
1942  - 70 let - 29. května postihla obec živelná pohroma. Krupobití s prů-
trží mračen, způsobilo nedozírné škody. Osevy obilí byly úplně zničeny. 
Bylo poškozeno mnoho ovocných stromů a okna všech budov obrácených 
na západ, byla vytlučena. Dne 13. února umírá v koncentračním táboře 
Osvětim, dlouholetý starosta újezdského Sokola pan Dr. Bedřich Jenšov-
ský, bývalý ředitel Archivu země české. 
1952  -  60 let  -  v Újezdě, byl založen baletní kroužek, pod vedením paní 
M. Bendlové. 
1972 -  40 let  -  v červenci končí ze zdravotních důvodů dlouholetá újezd-
ská kronikářka, paní Růžena Pultarová. V tomto roce, byla také zahájena 
výstavba sídliště Rohožník, na východním okraji obce.  
1992 - 20 let  -  byl zbourán společenský dům Na křižovatce, a knihovna, 
se stěhuje z prostor bývalé restaurace "U Kunců" (dnes sběrna Fortuny v 
domě Podrazských) do budovy tehdejší školy, dnes úřad MČ. 
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