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Roční kronikářský zápis za rok 2015 
obce Praha 21 - Újezd nad Lesy          

 
Motto: Ad futur memoriam - Pro paměť budoucích věků 

 
 

STATISTICKÉ ÚDAJE 
 
Počet obyvatel k 1. 1. 2015: 10705 
Sňatky: 53, Rozvody: 35, Narozeno: 110, Zemřelo: 78 
Přistěhovalí: 434, Vystěhovalí: 413, Celkový přírůstek za rok: 53 obyvatel.   
Počet obyvatel k 31. 12. 2015: 10758 
 

POČASÍ 
   
Když jsem v kronice roku 2014 uváděla, že se jednalo o nejteplejší rok v 
historii, tak letošní rok 2015 je také spolu s rokem předchozím nejtep-
lejší od roku 1775, od kdy se teplotní průměry sledují. Experti předpo-
kládají, že průměrné teploty na zeměkouli dál porostou. Naopak silně 
podprůměrné bylo množství srážek a zima téměř bez sněhu. V lednu se 

sníh objevil jen 3. 7. a 27. ledna (5 cm). Nejstudenější (-5° C )byla středa 

7. 1. a nejteplejší sobota 10. ledna (+ 13° C). Byl to nejteplejší lednový den 

za posledních 80 let. Únor, byl v průměru o něco chladnější než leden, ale 
stále dost teplý.Březen, byl proměnlivý s velkými rozdíly mezi minimálními 
ranními a maximálními odpoledními teplotami. Na konci měsíce, byly tep-

loty + 15° C. Na Velikonoční pondělí drobně sněžilo a 15. a 25. dubna do-

sáhly teploty + 23° C. Květen byl teplotně normální, pouze 5. května vy-

stoupla teplota na + 25°C. Červen, již v prvním týdnu atakoval tropický 

den, protože od 3.6. do 5.6. byla teplota + 29° C a 6. 6. dokonce hraniční 

tropická hodnota + 30° C. Červenec, začal pěti dny tropických teplot až 

35°C. Dalších pět tropických dnů, vyvrcholilo 22. 7.,kdy u nás bylo +34° C 

a v Řeži u Prahy + 39,2° C. Srpen, byl nejteplejším měsícem roku a celé 

Česko sužovalo úmorné sucho. U nás v Újezdě, bylo celkem 13 tropických 

dnů a 7. a 8. srpna, teplota dokonce + 36° C. Vydatnější srážky, přišly až 

17. a 18. srpna, kdy pršelo celou noc i den. Hned první školní den 1. září, 

přinesl teplotu+ 31° C. Stejná teplota se objevila ještě 17. září. Říjen, byl 

jediným měsícem ze všech v loňském roce, který nebyl teplotně nadprů-

měrný. Nejvyšší zaznamenaná teplota v Újezdě, byla 3. října + 19° C. Lis-

topad, byl teplotně nadprůměrný. 10. listopadu, bylo extrémně teplé ráno  

+ 13° C, odpoledne + 19° C. První ranní mrazík (- 2° C) se objevil 24. listo-
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padu. Prosinec byl extrémně teplý. Vánoční svátky, byly opět bez sněhu s 

teplotou + 13° C a první mrazík se objevil na Silvestra ráno - 3° C. Kromě 

října, byly všechny měsíce teplotně nadprůměrné. Největší odchylky od 
normálu dosáhly leden, srpen a prosinec. Do historie, se tento rok zapíše 
jako nejsušší, minimálně za posledních 55 let. Srážkově podprůměrných 
bylo celkem sedm měsíců. Nejvýraznější byly, únor, červenec a září. 
Podle expertů se tak ukazuje to, čemu se říká změna klimatu. A není dů-
vod si myslet, že to v dalších letech bude jiné. Nemohu si na závěr odpus-
tit jediný klad letošního extrémního počasí, nesekali jsme téměř dva měsí-
ce trávu na zahradě. Proč? Kvůli suchu a vedru, nebylo co sekat !   
 
 

ŠKOLSTVÍ 
 
"Koncepce školství MČ Praha 21 v období let 2013-2019", schválená 
Zastupitelstvem MČ Praha 21 dne 14. října 2013, je platná i pro rok 2015.  
 
                                     Masarykova základní škola 
 
Masarykova základní škola, je úplnou základní školou s I. a II. stupněm a 
je umístěna ve dvou vzájemně odloučených objektech, Staroklánovická 
230 a Polesná 1690, jejichž součástí jsou: základní škola (kapacita 980 
žáků), školní jídelna (kapacita 1600 strávníků), školní družina (kapacita 
600 žáků) a školní klub (kapacita 90 žáků).  Je samostatným právním sub-
jektem - příspěvkovou organizací od 1. 1. 1993. Statutárním zástupcem 
školy do 30. 6. 2015 byl ředitel školy Mgr. Miroslav Kurka a od 1. 9. 2015 
ředitelka školy Mgr. et Bc. Alena Sochůrková.  
 
Kapacita školy byla plně využita a školu navštěvovalo celkem 922 žáků. Z 
toho na I. stupni 659 žáků (průměr na třídu 24,4) a na II. stupni 263 žáků 
(průměr na třídu 21,9). Vzdělávacím programem pro všechny třídy, zů-
stává: "Škola - dílna lidskosti". Škola má celkem 62 pedagogických 
pracovníků  a 32 provozních zaměstnanců školy. Do šesti prvních tříd na-
stoupilo 142 žáků (průměr na třídu 23,8). Klasifikováno bylo 922 žáků a z 
toho pouze 3 neprospěli.  
 
V oblasti vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin a 
jejich integrace, je pro potřeby těchto žáků, učitelů i rodičů na škole určen 
koordinátor, Mgr. Chmelíková, která se orientuje v problematice a ve spo-
lupráci s dalšími institucemi, zajišťuje odbornou pomoc. Jedná se o státní 
příslušníky Slovenska 7, Ruska 2, Ukrajiny 12,  Číny 3, Arménie 1, a Viet-
namu 1, jejichž rodiče se stávají trvalými, nebo dočasnými rezidenty naší 
MČ. 
V péči o nadané děti, se osvědčil projekt skupiny "Hlaviček", do kte-
rých jsou zařazeni po dohodě s rodiči, vytypovaní žáci z jednotlivých tříd. 
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Žákům se věnuje již čtvrtým rokem na plný úvazek pedagog, Mgr. Božena 
Křemenová ve které mají rodiče záruku kvalitní péče a spokojují se s dia-
gnostikou třídního učitele a školního psychologa se zařazením nadaného 
žáka do specializované skupiny. V tomto roce bylo do tohoto projektu za-
pojeno 62 žáků. 
 
Škola, tradičně spolupracuje v rámci přípravy předškoláků se čtyřmi 
MŠ zřizovanými naší MČ. Nedaří se rozvinout navázaný kontakt se sou-
kromými předškolními zařízeními. Spolupráce s občanskými sdruženími 
a spolky v naší obci, prolíná celým školním rokem, zapojením do čin-
nosti spolků, vystoupením žáků na akcích spolků, besedy členů při výuce. 
Nedílnou součástí je i spolupráce a partnerství s Místní knihovnou a 
Muzeem. V knihovně je to pasování prvňáčků na čtenáře a vydávání prv-
ního čtenářského průkazu. Aktivní spojení s Muzeem, je nejen při vernisá-
žích výstav, kdy jsou hojně využívány výtvarné práce žáků, ale v Muzeu 
se občas vyučuje přímo, mezi vystavenými exponáty. Škola se zapojuje 
do obecních akcí, výročí a oslav a členové školního parlamentu se 
zapojují i do činnosti Agendy 21 MČ Praha 21. 
 
Podpora výuky cizích jazyků patří k hlavním bodům školního vzdělá-
vacího programu. Z tohoto důvodu, je zařazena výuka anglického jazyka 
již do první třídy, jako seznamování se s jazykem v časové dotaci jedné 
vyučovací hodiny týdně a od třetího ročníku pak navazuje výuka tří hodin 
týdně a od šesté třídy pak čtyři hodiny týdně. V osmém a devátém roční-
ku, byla podle pokynů MŠMT zařazena výuka dalšího cizího jazyka, rušti-
ny a němčiny. 
  
I v letošním roce se škola zapojila do 9. ročníku charitativní akce "ŠKO-
LA PRO UNICEF", která se spolu se Dnem otevřených dveří konala 15. 4. 
2015. Návštěvníci z řad rodičů i veřejnosti si zakoupili výrobky s veliko-
noční tématikou a tím jednotlivým třídám zároveň finančně přispěli k ná-
kupu - symbolické adopci PANENKY. Vybraná částka 27 000 Kč za pa-
nenky, bude použita výhradně na pomoc dětem v rámci programu Dět-
ského fondu OSN - UNICEF. 
 
Důležitým bodem školního vzdělávacího programu, je předcházení nega-
tivním jevům chování a vytvářet tak ve škole bezpečné prostředí, nejen z 
hlediska osobního fyzického bezpečí, ale i zdravého a nenarušeného pro-
středí, pro rozvoj duševních činností. Jedná se o prevenci šikany, závis-
losti na užívání návykových látek (tabák, alkohol a drogy), vandalizmu, 
rasismu a netoleranci v mezilidských vztazích. Do jednotlivých předmětů, 
byla včleněna problematika zdraví, bezpečnosti a ochrany člověka za mi-
mořádných událostí, dopravní výchovy, finanční gramotnosti, korupce, 
obrany státu a sexuální výchovy.  Za účelem jednotného výchovného pů-
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sobení, je na škole ustaven tzv. koordinátor prevence, PaedDr. Marie 
Hlaváčková. 
 
První stupeň základní školy je převážně situován do zrekonstruované 
budovy v parku, Staroklánovická 230. Zde probíhá výuka pro žáky 1. - 4. 
tříd a je zde umístěna i většina oddělení školní družiny. Do areálu patří 
také školní jídelna, tělocvična, divadelní sál a zahrada s herními prvky.  
 
Druhý stupeň je umístěn v Polesné ulici, č. p. 1690. Zde se nachází 5. - 
9. třídy, některá oddělení školní družiny, školní jídelna, tělocvičny a ven-
kovní sportovní areál. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, jsou 
integrováni v rámci běžných tříd, kde je jim věnována intenzivní péče tříd-
ním učitelem, speciálním pedagogem, školním psychologem a výchovným 
poradcem. U jednotlivců, se zvlášť těžkým postižením i asistentem peda-
goga. Od roku 2013, je žákům, rodičům a pedagogům k dispozici  na Ma-
sarykově základní škole Školní poradenské pracoviště ( 2 speciální pe-
dagogové, 2 psychologové, metodik prevence, výchovný poradce a asis-
tent pedagoga). Celý projekt, je financován z Evropských sociálních fondů 
a z fondu Magistrátu hlavního města Prahy. 
 
V rámci environmentální výchovy (EVVO) která se prolíná jednotlivými 
předměty, jsou navíc zřízeny ekologické hlídky, které zajišťují informace a 
poučení ostatních žáků, organizují třídění odpadu a dohlížejí na šetření 
energiemi. Žáci, monitorují také stav naučných stezek v okolí školy. Dva-
krát ročně je organizován sběr papíru a textilu i za účasti veřejnosti. Část-
ka získaná sběrem (28557,-Kč), byla použita na zakoupení výtvarných a 
sportovních potřeb pro účely ŠD a pro odměny dětem, které sběr zajišťo-
valy. Žáci, se přímo účastní i akcí zaměřených na životní prostředí a 
ochranu ovzduší ( Den Země , Den bez aut a pod.). Škola je zapojena do 
akce Ekologická škola, ale zatím se nepodařilo splnit všechna kritéria, aby 
bylo možné požádat o oficiální uznání tohoto označení.  
 
Činnost školní družiny a školního klubu, nedoznala zásadních změn a 
probíhala v souladu s vyhláškou MŠMT ČR, o zájmovém vzdělávání. Ve-
dením školní družiny byla pověřena Bc. Helena Vonešová a školní klub 
zajišťuje PaedDr. Marie Hlaváčková. Školní družinu navštěvovalo 341 dětí, 
rozdělených do 13 oddělení. Z prostorových důvodů, musela tři oddělení 
přecházet do budovy v Polesné 1690. Školní klub, poskytoval ve třech 
odděleních bezpečné prostředí 90 žákům druhého stupně a byl využíván 
především žáky nižších ročníků.  
 
Školní jídelna, vaří ve dvou provozovnách, ve Staroklánovické a 
v Polesné ulici. Oba provozy, mají společné organizační vedení. Jídelna v 
Polesné, zajišťuje také celodenní stravu pro MŠ Sluníčko a 1. MŠ 
v Čentické ulici. Vaří v průměru 1050 obědů, pro žáky a zaměstnance ško-
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ly, zaměstnance MÚ, zaměstnance školní jídelny a pro klienty sociálních 
služeb MÚ. Podstatný vliv na zlepšení provozu, měla generální rekon-
strukce kuchyně v Polesné ulici, která proběhla o prázdninách v roce 
2014. V jídelně školy pracuje nutriční terapeut, který spolupracuje při se-
stavě jídelníčků. K zlepšení služby, funguje výběr jídel přes internet.  
 
Začátkem roku 2015, proběhla v Masarykově základní škole magistrátní 
kontrola, kvůli jejímu hospodaření. Nalezené nedostatky, nebo chyby ne-
byly nijak řešeny, ale ke konci školního roku, byl z blíže neurčených 
důvodů odvolán z funkce ředitel Masarykovy základní školy, pan Mgr. 
Miroslav Kurka a dnem 1. září 2015, byla jmenována ředitelkou školy 
paní Mgr. et Bc. Alena Sochůrková, bývalá ředitelka školy ve Škvorci. 
Pan Mgr. Kurka byl jmenován zástupcem ředitelky. Na situaci kolem 
odvolání ředitele Mgr. Kurky, reagovaly v sedmém čísle Zpravodaje učitel-
ky paní Mgr. Hana Jančová a Mgr. Libuše Najmanová a následně se roz-
vinula další polemika mezi paní Jančovou a stálým újezdským reptalem, 
zastupitelem Duchkem a jeho společníkem panem Lamešem, na strán-
kách Zpravodaje a v omezené míře i na stránkách páně Duchkova čtvrt-
letního nového plátku, magazinu OKO.  
 
Na schůzi zastupitelstva MČ Praha 21 dne 14. 12. 2015, byla podána in-
formace, že byly odhaleny nesrovnalosti v minulém hospodaření Masary-
kovy ZŠ, současně že probíhají a budu probíhat kontroly a nápravná opat-
ření a k 31.12.2015, odejde ze školy hospodářka paní Václavíková. 
 
 
                                   1. Mateřská škola, Čentická 
 
Po dlouhé nemoci, zemřela ředitelka školy paní Jana Cenkrová a její do-
savadní zástupkyně paní Helena Kuprová, byla od 1. 7. 2015 jmenována 
ředitelkou 1. MŠ. 
 
1. Mateřská škola v Čentické ulici 2222, se nachází v zástavbě rodinných 
domů u lesa. Budova je patrová, se třemi třídami s kapacitou 76 dětí, která 
je plně využita.  O děti, pečuje 6 pedagogických pracovníků a dalších 5 
pracovnic, které zajišťují provoz školy a školní jídelny. Pedagogický sbor, 
je plně kvalifikovaný. Na přípravě výchovně vzdělávacího programu, 
nazvaného "Jaro, léto, podzim, zima, v naší školce je nám prima", se 
podílel celý kolektiv mateřské školy. Program byl doplněn celoročními 
motivačními projekty "S úsměvem jde všechno lépe", "Mámo táto, babič-
ko, dědo, nauč mě to" a nově i o projekt "Mezi námi", který se snaží sblížit 
děti předškolního věku se seniory Klubu aktivních seniorů (KAS), hlavně 
formou her s dětmi. 
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Vzdělávací program je zaměřen na všestranný rozvoj osobnosti dítěte s 
individuálním přístupem a v úzké spolupráci s rodinou. Velká pozornost se 
věnuje vztahům mezi dětmi, kdy je kladen důraz na pozitivní a kamarád-
ský vztah, bez ohledu na národnost, sociální původ a věk dítěte. Děti jsou 
hodnoceny 2x ročně. Atmosféra, se co nejvíce blíží rodinné pohodě a kli-
du. Kromě běžné výuky, se děti seznamují 1x týdně s anglickým jazykem, 
ve skupinách po 10 dětech. Výuku, vede zkušená lektorka a zájem o výu-
ku je velký. Seznamování probíhá formou písniček, tanečků, slovních hří-
ček a výtvarného projevu. Děti navštěvují každý měsíc divadelní předsta-
vení. Škola spolupracuje s Místní knihovnou, Místním muzeem a dalšími 
organizacemi v obci i při obecních akcích (Den Země, Čarodějnice, karne-
val, ukázky práce policie a hasičů, pasování předškoláků na čtenáře v 
Místní knihovně a dalších). V rámci multikulturní výchovy, pomáhají škole 
rodiče - cizinci z Ukrajiny, Ruska, Holandska a Slovenska. Pořádají se po-
sezení s těmito rodiči, kde vypráví o místních zvycích, pouští se písničky a 
fotografie z jejich zemí. Velký důraz, klade škola na prevenci rizikového 
chování, formou rozhovorů s dětmi o tom, co je špatné a co dobré. Velká 
pozornost je věnována vztahům mezi dětmi, kde je důraz kladen na pozi-
tivní a kamarádský vztah, bez rozlišování národností, sociálního původu a 
věku dětí. 
 
                                    Mateřská škola "Sedmikráska"  

Velmi dobře vybavená mateřská škola s prostornými zahradami, vlastní 
kuchyní, s letitou tradicí profesionálního a vstřícného přístupu, výborným 
kolektivem pedagogických i provozních zaměstnanců. Velmi dobrá spolu-
práce s rodiči dětí i se zřizovatelem ÚMČ Praha 21. Ředitelkou školy, je 
paní Bc. Naděžda Kosanová. 

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

Součástí školního vzdělávacího programu, je seznamování s přírodou, 
péče o životní prostředí, změny v přírodě a seznamování s jinými zeměmi. 
Do multikulturní výchovy, patří také naše lidové zvyky a tradice, se kterými 
jsou děti seznamovány (Čert a Mikuláš, Vánoce, Masopust a Velikonoce). 
U mladších dětí, je hlavním úkolem, nenásilnou a hravou formou začleňo-
vat děti do kolektivu. Důraz, je přitom kladen na socializaci a snahu po 
samostatnosti. U starších dětí je program plně zaměřen na samostatnost, 
sebevědomí, vzájemnou pomoc, toleranci, spolupráci a podporu samo-
statného myšlení.  

                                       Mateřská škola Rohožník  
 
Ve Školním vzdělávacím programu (ŠVP) s názvem " S Kostkáčem po-
znáváme svět", připravila škola vzdělávací nabídku v podobě integrova-
ných bloků. Integrované bloky nebyly časově omezené, přizpůsobovaly se 
zájmu a potřebám dětí a množstvím nápadů, které společně s učitelkami 
měly. Děti při akcích provází hadrová barevná loutka "Kostkáč", kterou 
ušila jedna ze "školkových babiček". Kostkáč, provázel předškoláky celý 
rok. Byl s nimi i při dvaceti návštěvách divadel, oslavě svátku maminek, a 
další spoustě akcí. Mottem školy, zůstává "Vše s úsměvem". Mateřská 
škola, je umístěna na okraji naší městské části v sídlištní výstavbě (Žáro-
vická 1653), ale nedaleko lesa s prostornou, dobře vybavenou školní za-
hradou. Do dění ve škole, se zapojují i rodiče. Zastupující ředitelka Bc. 
Iveta Průšová, má k dispozici 7 pedagogů a 5 provozních zaměstnanců. 
MŠ Rohožník, spolupracuje s Vyšší odbornou školou pedagogickou a so-
ciální Praha 6, jejíž studentky dochází do mateřské školy na praxi. Každé 
oddělení MŠ, navázalo spolupráci s jednou třídou prvního stupně Masary-
kovy základní školy. Cílem spolupráce, je propojení a plynulá návaznost 
předškolního a základního vzdělávání, prevence proti šikaně, upevňování 
mezilidských vztahů a usnadnit dětem, jejich další životní a vzdělávací 
cestu. V období letních prázdnin, došlo k celkové opravě a zateplení stře-
chy na budově mateřské školy a k zateplení sklepních prostor. 
 
                                       Mateřská škola "Sluníčko" 
 
Mateřská škola Sluníčko, se nachází v klidném a pěkném prostředí MČ a 
je součástí Masarykovy základní školy v Polesné ulici 1690, kde využívá 
celé třetí poschodí, které je odděleno od ostatních prostor školy. Čtyři tří-
dy, jsou barevně rozlišeny v barvě modré, červené, zelené a žluté. Jedna 
z tříd je určena na svačiny dětí a dětskou ložnici. Na patře mají děti k dis-
pozici sociální zařízení a v přízemí jsou dvě šatny. Na využití tělovýchov-
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ných 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. V pondělí 18. května 2015 
odpoledne proběhla v zahradě školky ekologicko-naučná akce "Stezka 
národního bohatství". Ve spolupráci s agenturou Park Tři věže, budou 
mít děti možnost podívat se, jak se pěstují různé plodiny a jak se potom 
zpracovávají.  
 
Stravování dětí, je zajišťováno dovozem jídel z Masarykovy základní ško-
ly, pracovnicí školní výdejny. V letošním roce, má škola celkem 74 žáků. 
Škola má 8 pedagogů a 4 provozní zaměstnance. Ředitelkou školy, je pa-
ní Mgr. Ivana Huttová.  
 
V tomto roce, škola pokračovala s vytvořeným vzdělávacím plánem 
"Sluníčko putuje k dětem". Vzdělávací program vychází z cílů a pěti ob-
lastí, Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Téma-
tický blok, je sestaven ze čtyř témat ročního období a zahrnuje všechny 
požadavky na rozvoj osobnosti dítěte. Ve spolupráci s humanitární organi-
zací ADRA, se uskutečnila dvě multikulturní dopoledne. Děti, navštěvovaly 
pravidelně divadelní představení a spolupracovaly při dalších akcích, jako 
"Den Země", nebo "Čarodějnice". Děti, byly nadšené z  březnové školky v 
přírodě ve Vřesníku na Vysočině i celodenního výletu do ZOO Safari ve 
Dvoře Králové nad Labem. Velmi dobrá, je i spolupráce s rodiči, kteří po-
máhají učitelkám při výletech, nebo plaveckém výcviku. V rámci jazykové 
výchovy, mají děti 1x týdně výuku angličtiny. 
  
Protože poptávka na umístění dětí do mateřských škol dlouhodobě 
převyšuje nabídku a státní mateřské školy nestačí tuto poptávku 
uspokojit, vzniklo v posledních letech několik soukromých mateř-
ských škol a hlídacích center, které zajišťují výuku, případně i hlídání 
dětí za úplatu. 
 
Baby centrum "V zahradě" 
 
Centrum, sídlí v Čenovické ulici 1085 a provozní ředitelkou je paní ing. 
Blanka Hudečková. Je první soukromou školkou v Újezdě a působí zde již 
desátý rok. Provozují jesle (do 2,5 roku) a mateřskou školu od 2,5 roku do 
6 let. Děti, si mohou vybrat z velké nabídky zájmových kroužků a předško-
láci, mají navíc zvláštní vzdělávací program. Zřizují také letní příměstský 
tábor. Měsíční polodenní docházka stojí 5 300 Kč a celodenní 7 150 Kč. V 
dubnu 2015, se školka dozvěděla že v žebříčku rodiči nejlépe hodno-
cených soukromých školek v Praze za rok 2014, se umístila na 3. 
místě  
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MŠ "Šťastné děti" 
 
Majitelkou školy, sídlící v Ratbořské ulici 1505, je paní Kateřina Klimento-
vá. Do jeslí, přijímají děti již od 2 měsíců.. Zajišťují také večerní, noční a 
víkendové hlídání dětí. 
 
HC Sluníčko 
 
Ve vedení školy, je paní Eva Pešková a škola sídlí v Lstibořské ulici 2396. 
Škola má tři oddělení, jedno od 18 měsíců do 3 let a dvě od 3 let do 6 let.  
 
Centrum Květinka o. s. 
 
Škola, sídlí v Chotouchovské ulici 1064 a vedoucí manažérkou školy je 
paní Michaela Kučerová. Škola, nabízí celoroční provoz pro děti od 2 let. 
Je v rodinném domku se zahradou a bazénem.  
 
Levandulka školka 
 
Školka sídlí ve Vlkanovské ulici 964 a ředitelkou je paní Božena Štikarová. 
Přijímá děti od 2 let. 
 
Baby centrum Podmořský svět 
 
Vedoucí manažérkou je paní Michaela Řeháková a centrum sídlí na Sta-
roújezdské 24. Vzdělávací program se odvíjí od zákonitostí přírody a vy-
chází ze čtyř ročních období. Hlídání i výchova dětí, se uskutečňuje v klid-
ném prostředí rodinného domu se zahradou. 
  
Limetka 
 
Limetka, je mezinárodní česko-anglická Montessori školka, pro děti od 
2,5 roku a vychází z pedagogiky Marie Montessori. Sídlí v Borovské ulici 
1697. Je otevřena od října 2014. Ve třídě jsou vždy dvě učitelky, jedna 
hovoří česky a jedna anglicky. Aktivity v malém kolektivu, pod odborným 
vedením vysokoškolsky vzdělaných pedagogů, zaručují pro děti kvalitní 
předškolní přípravu. Školka se nachází v zrekonstruované vile se zahra-
dou, v těsné blízkosti Klánovického lesa. 
 
Anglická školka Kindergarten 

 
Školka funguje od října 2008, jako soukromé zařízení pro děti předškolní-
ho věku. Od letošního roku je zapsána v Rejstříku škol a školských zaří-
zení. Majitelkou školy sídlící v Luníkovské ulici 2454, je paní ing. Dana 
Robertson. Tato školka, vybočuje z  běžného standardu mateřských ško-
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lek, nejen náplní výuky, ale i cenou. Jedná se soukromou jazykovou ma-
teřskou školu pro děti od 2 do 6 let. Výuku, vedou plně kvalifikovaní učitelé 
a rodilí mluvčí. Jezdí s dětmi do blízkého i vzdálenějšího okolí. Nejoblíbe-
nější je Klánovický les a blatovský rybník, kde děti každoročně topí More-
nu. Na zahradě školky, mají děti k dispozici pískoviště, prolézačky a tram-
polinu. V ceně školného, je i řada  aktivit, jako jízda na koních, jóga, solná 
jeskyně, hra na flétnu a klavír a předškolní příprava. Celodenní docházka 
včetně stravného, činí u úrovně "Standard" 15.995 Kč a úroveň "Premium" 
měsíčně 17.995 Kč.  

 
V srpnu letošního roku, byla otevřena nová soukromá mateřská škola 
"Elfík" 

 
Škola je umístěna v prostorné vile se zahradou i parkovištěm. Pečují o děti 
od 18 měsíců a v ceně je i rozšířená výuka angličtiny. Adresa školy je: Ve-
lebného 1899. 

 
ZE ŽIVOTA OBCE 

 
Pro Evropu to byl chaotický rok. Na území schengenského prostoru bez 
hranic, vyrůstaly hraniční ploty, rozestavovali se vojáci, obnovovaly se 
hraniční kontroly a státy i Brusel jen přihlížely, jak na jejich území přichází 
se statisíci migranty, prakticky každý, kdo chce. K tomu v Paříži, dvakrát 
zabíjeli džihádističtí teroristé, z nichž někteří si došli pro výcvik k t.zv. Is-
lámskému státu a do Evropy se vrátili jako uprchlíci se syrskými pasy. Ev-
ropa neuvěřitelně nerozeznala základní věc, totiž že musí chránit svoji 
vnější hranici a třídit příchozí na potřebné, kteří přicházejí z válečných ob-
lastí Syrie, Iráku a Afganistánu a na vypočítavé, jdoucí za štědrou finanční 
podporou Německa a skandinávských zemí, i když v jejich zemích žádná 
válka není.  Evropa prakticky nefungovala, nezazněl jediný plán na řešení 
migračního exodu. Teprve když koncem roku dorazil do Evropy miliontý 
emigrant, ozvala se i německá kancléřka Merkelová, která původně mi-
granty do Evropy "pozvala", že situaci bude třeba nějak řešit, vracet "eko-
nomické" migranty zpět, posílit ochranu vnějších hranic Řecka a finančně 
podpořit miliardami eur Turecko, aby redukovalo migrační vlnu. O azyl v 
České republice neměli migranti ve valné většině zájem, takže těch něko-
lik tisíc, kteří nelegálně překročili naše hranice, pokračovalo po pár týd-
nech strávených v uprchlických střediscích, dál do Německa, nebo na se-
ver Evropy. 
 
Prakticky po roce od komunálních voleb, hledal novou vládu i Magis-
trát hlavního města Prahy. V říjnu 2015, se hroutí koalice ANO, ČSSD a 
Trojkoalice ( SZ, KDU_ČSL a STAN), poté co si její zastupitelé vzájemně 
odvolávali členy Rady. Byli odvoláni, náměstek primátorky M. Stropnický 
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(Trojkoalice),M. Hašek (ANO),I. Ropková a H. Nováková, (obě za 
ČSSD).V Praze, tak na konci roku vládla namísto jedenáctičlenné, pouze 
sedmičlenná městská Rada, která neměla v 65členném zastupitelstvu vět-
šinu. Až do konce roku, jednaly jednotlivé strany o vytvoření nové koalice, 
ale bez výsledku. Primátorka Krnáčová, si trochu oddychla když mimořád-
ná schůze zastupitelstva dne 18. 12. 2015, schválila alespoň rozpočet 
Prahy pro rok 2016. Radní, schválení rozpočtu zdůvodnili mimo jiné i tím, 
že v případě nepřijetí, by se do rozpočtového provizoria dostaly kromě 
Prahy, i její městské části včetně naší obce, Prahy 21- Újezda nad Lesy.  
 
A do třetice všeho zlého. Jakoby, si naši zastupitelé vzali "mustr" od 
Magistrátu, rozpadá se v říjnu Rada MČ Praha 21. Místostarosta Jan 
Slezák rezignuje k 1. 10. 2015, na všechny své funkce a stejnou rezignaci 
podává ke dni 14.10. 2015, také místostarostka Karla Jakob Čechová. 
Důvodem jejich rezignace je vyjádření nedůvěry starostovi MČ Praha 21, 
Zdeňku Růžičkovi. Všichni zastupitelé zvolení za hnutí ANO2011,deklarují, 
že stojí za starostou a v případě že bude vypovězena koaliční smlouva, 
budou zahájena nová jednání s cílem stabilizovat politickou situaci v  
Újezdě nad Lesy. Starosta Zdeněk Růžička, vydává 21. 10. 2015, tiskovou 
zprávu: Dne 20.10.2015, bylo ukončeno smírčí jednání mezi stranami 
současné koalice a nebylo dosaženo dohody. Dne 21. 10. 2015, byla vy-
povězena koaliční smlouva, mezi ANO2011, TOP 09, ČSSD a Pro Prahu. 
Tímto dnem, začínají probíhat jednání k řešení politické situace. Otevřený 
Újezd, vydává 23. 10. 2015 prohlášení, že je připraven podílet se na kon-
struktivní změně radnice. Na mimořádném zastupitelstvu MČ Praha 21, 
dne 11. 11. 2015, je v tajném hlasování odvolán starosta Růžička 
(ANO2011), radní ing. Zátková (ANO) a radní Mgr.Kopecký (ANO). Za-
stoupením starosty v nezbytných úkonech pro chod MČ, byla po hlasování 
pověřena odvolaná radní, ing. Zátková. Mezitím jednání Otevřeného 
Újezda s ANO2011, skončilo na nedostatku důvěry a prosazováním Zdeň-
ka Růžičky do Rady MČ, což bylo pro OÚ nepřijatelné. Újezd tak zůstává 
stále bez starosty i Rady MČ. Situaci komentuje i celostátní deník 
"MF DNES", pod titulkem "Újezd nad Lesy nikdo nevede". Poslední 
zastupitelstvo roku, konané dne 14. 12. 2015 přineslo pouze změnu ve 
funkci "zastupujícího starosty", kterou byla, pověřena zastupitelka Karla 
Jakob Čechová. Další řádné jednání zastupitelstva MČ Praha 21, je svo-
láno na 1. února 2016. 
 
Co k situaci dodat? Asi nebylo nejšťastnějším řešením, posadit do křesla 
starosty, politicky nezkušeného Zdeňka Růžičku, i když po obsazení funk-
ce jednoho z místostarostů, Janem Slezákem bývalým úspěšným staros-
tou, se přímo nabízela možnost že novému starostovi poradí a pomůže. 
Bohužel tomu tak asi nebylo, protože v době této politické krize, zdůvodnil 
p. Slezák svoji rezignaci, právě vyslovením nedůvěry starostovi. S odstu-
pem času mě napadá, že vhodnějším řešením mohlo být ponechání býva-
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lého starosty p. Roušara ve funkci a p. Růžičku zvolit místostarostou. Měl 
by tak možnost se politicky "otrkat" a od starosty se něčemu přiučit. Fak-
tem však zůstává, že Újezd se od mnoha dalších městských částí moc 
neliší. Není to totiž často o pravici a levici, ale hlavně o osobních vztazích 
a rozepřích mezi zastupiteli, což se potvrdilo i v Újezdě nad Lesy. Vyjed-
návání určitě nenapomáhá ani skutečnost, že v sedmnáctičlenném zastu-
pitelstvu, je devět politických subjektů.    
 
Začátkem roku, vyhlásila MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy "Grantové pro-
gramy pro rok 2014", v pěti oblastech.  "Kultura, osvěta a vzdělávání", 
Prevence kriminality a užívání návykových látek", "Ekologie a životní pro-
středí", "Sociální a zdravotní služby, prorodinné aktivity" a "Sportovní akti-
vity". 
 
 Z prostředků MČ Praha 21, byly podpořeny projekty třiadvaceti spolků 
a sdružení v celkové výši 499 015 tisíc Kč. 
 
V lednu 2015,byla na základě výběrového řízení podepsána smlouva s 
generálním dodavatelem, firmou DKS, s. r. o. na zateplení střechy MŠ 
Rohožník, v hodnotě 3,6 milionu Kč. Následně v březnu byla uzavřena 
smlouva mezi MČ Praha 21 a Státním fondem životního prostředí ČR o 
poskytnutí podpory a bylo doručeno Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Mi-
nisterstva životního prostředí v hodnotě 2,4 milionu Kč. Práce byly prove-
deny během letních prázdnin 2015. 
 
Z dalších stavebních akcí, to byla rekonstrukce povrchu Chmelické uli-
ce v hodnotě 3 milionů. Na Staroklánovické ulici (podél ÚMČ), byla pro-
vedena hloubková kanalizace a v Onšovecké ulici byly práce na kana-
lizaci zahájeny. Také problematická Hodkovská ulice, se dočkala za-
hájení I. etapy celkové rekonstrukce v úseku mezi Veletovskou a Svoj-
šickou.  
 
V rámci programu, vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělový-
chovy "Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizova-
ných územně samosprávnými celky", podala MČ Praha 21 v srpnu 2014 
žádost o finanční prostředky na přístavbu naší základní školy v Po-
lesné. Požadavek na finanční prostředky, byl podán i na Magistrát hl. 
města Prahy. Zastupitelstvo hl. města Prahy, schválilo v březnu 2015 
účelovou dotaci ve výši 25 milionů na tuto přestavbu. Projekt byl zpra-
cován na 4 třídy,šatny a sociální zařízení a další provozní místnosti. Jedná 
se o dvoupodlažní objekt, umístěný mezi jídelnou a sportovním hřištěm, 
se samostatným vstupem z ulice Čentická. Se současnou budovou školy 
je spojen propojovacím krčkem. Přístavba byla zahájena po prázdninách 
2015 a předpoklad dokončení je v roce 2016, tak aby mohla sloužit již ve 
školním roce 2016/2017.  
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V roce 2014, po podzimním výlovu a vypuštění chovného rybníka u Staro-
újezdské a Dubinské ulice, byl zjištěn havarijní stav břehů rybníka a 
podemletí jeho břehů v takové míře, že se samovolně odtrhávají velké 
kusy zeminy. Následně byly na břeh umístěny cedule se zákazem vstupu 
a jeho zdůvodněním. Během zimy, byl zpracován projekt rekonstrukce a 
žádost o dotaci byla začátkem léta 2015, schválena ve výši 92,5% z ope-
račního programu Praha konkurenceschopnost (OPPK), oblast  Revitali-
zace a ochrana území. Dne 19. srpna 2015, začaly stavební práce, spo-
čívající ve zpevnění břehu rybníka lomovým kamenem a revitalizaci okolí 
rybníka, spočívající zejména ve vybudování mlatové cesty na koruně hrá-
ze, osetí upravovaných ploch travním semenem, výsadbě stromů a keřů, 
instalaci nových laviček a odpadkových košů. Práci provedla společnost 
Nowastav a. s. , za spolupráce rybářů, kteří přispěli radami a připomínka-
mi. Z dotace jsme dostali 3,5 milionu (92,5% nákladů) a zbytek 7,5%, byla 
spoluúčast obce. 
 
V dubnu a květnu, se uskutečnily tři akce, pod záštitou "místní agen-
dy"(MA21), která je v obci využívána jako jeden z nástrojů komunika-
ce mezi úřadem, samosprávou a veřejností. Dne 14. 4. 2015, to bylo 
setkání na téma "Spolupráce městské části s neziskovými organizacemi", 
kterého se zúčastnilo 22 spolků. Další "kulatý stůl", týkající se rekonstruk-
ce Hodkovské ulice, inicioval pan starosta Růžička a uskutečnil se 29. 
dubna 2015 v sále Level. Třetí kulatý stůl, který organizoval a moderoval 
zastupitel pan MUDr. Jeníček, se konal 12. května a byla na něm diskuto-
vána pravidla a následně i přijaty zásady vydávání Újezdského Zpravoda-
je.  
Začátkem roku, byla zavedena tak zvaná "Zóna 30" v severozápadní 
části Újezdu nad Lesy, vymezená ulicemi Starokolínská a Staroklánovic-
ká. Jedná se o první opatření z Dopravního generelu, které by mělo vést 
ke zklidnění dopravy. Hlavními charakteristikami "Zóny 30", je snížení 
rychlosti na 30 km/hod, přednost zprava na křižovatkách a minimální vyu-
žití dalšího vodorovného a svislého dopravního značení. 
 
V únoru, zahajuje činnost nový internetový deník Otevřené noviny. U 
jeho zrodu i redakce je paní doktorka Zita Kazdová, dobře známá z půso-
bení v "Újezdském STROMu", kde měla velký podíl na vybudování nauč-
ných stezek "Lesní galerie I. ", Lesní galerie II." a dalších aktivitách. Novi-
ny, poměrně obsáhle informují o dění v obci i okolí a spolkům nabízí 
zdarma propagaci i publikaci pozvánek na jejich akce. 
 
I v letošním roce, se opakovala situace špatné distribuce Újezdského 
Zpravodaje, ze strany České pošty. Přestože byla roznáška ošetřena no-
vým dodatkem ke smlouvě s Českou poštou, vyskytovaly se během roku 
stále stížnosti a reklamace roznášky. Konkrétně na Blatově, nebyl v po-
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sledních třech měsících roku, doručován Zpravodaj vůbec. I v souvislosti s 
tím, zvýšila RMČ náklad Zpravodaje na 4200 kusů. Redakční rada Zpra-
vodaje, pracovala v původním složení: Ing. Lucie Černá, šéfredaktorka, 
Ing. Eva Danielová jazyková korektura, Bc. Iva Hájková a Ing. Jiří Pro-
cházka, až do 28. 2. 2015, kdy byla odvolána paní šéfredaktorka a od 1. 3. 
jmenovala Rada MČ, bez výběrového řízení, novým šéfredaktorem pana 
Vojtěcha Varyše a novým členem redakční rady Zpravodaje, pana JUDr. 
Pavla Virága. Zároveň rezignovaly na členství v redakční radě, paní ing. 
Eva Danielová a paní Bc. Iva Hájková. V říjnu byl šéfredaktor Varyš odvo-
lán a k 31. 12. 2015 mu vypršela výpovědní lhůta. Rada MČ, odvolala ke 
dni 31. 12. i kompletní redakční radu a pověřila prozatímním vedením re-
dakce a přípravou dalších čísel Zpravodaje, dosavadního zastupitele pana 
MUDr. Jaroslava Jeníčka. Počínaje květnovým vydáním, změnil se do-
savadní novinový formát Zpravodaje na časopisecký a s novou grafi-
kou. Současně s tím, byl tisk Zpravodaje přenesen z místní spolehlivé 
tiskárny Betis, do tiskárny Grafotechna plus. Bylo to zdůvodněno finanční 
úsporou, i když celkové náklady na tisk nyní údajně stojí 600.000,- Kč roč-
ně, zatímco v roce 2014, to bylo 515.406,- Kč.  
 
Od března 2015, vycházel každý měsíc ve Zpravodaji seriál "O medu" z 
pera předsedy ZO Českého svazu včelařů, pana ing. Richarda Těhníka.  
 
Předsedkyně ZO ČSZ, paní Blanka Exnerová uvádí ve Zpravodaji každý 
měsíc rubriku "Zahrádka". Pravidelnou měsíční přílohou, je ve Zpravo-
daji i program "Nové besedy" Klánovice. 
 
Po celý rok, přinášel Újezdský Zpravodaj informace, jak z Úřadu MČ, tak i 
ze života spolků, organizací i občanů. V rubrice "Kalendárium", přinášel 
informace o termínech chystaných aktivit a vracel se také k zajímavým 
událostem v obci. Zpravodaj, si zachoval svou apolitickou koncepci a celé 
číslo, je pravidelně prezentováno na webu MČ Praha 21. Spolu s touto 
kopií tištěné verze, byl na web umísťován občasník, Elektronický Zpravo-
daj, do kterého byly vloženy články, které se do tištěné verze nevešly, ne-
bo jejichž verze, byla zkrácena.  
 
Začátkem února, si pár nadšenců v čele s radní paní ing. Šárkou Zátkovou 
všimlo, že firma Lidl vypisuje čtvrté kolo soutěže o "Rákosníčkovo hřiště". 
Když projekt, získat tentokrát hřiště i pro Újezd, podpořil  pan starosta, 
rozjela se velká prezentační kampaň pro veřejnost, kterou podpořili obča-
né svým hlasováním. Tak se stalo, že Újezd nad Lesy vyhrál v soutěži, 
pořádané Lidlem a získal spolu s dalšími devíti městy, pohádkové 
hřiště v hodnotě 1, 5 milionu korun. Slavností otevření "Rákosníčko-
va hřiště" se konalo ve Žlebské ulici na Rohožníku dne 13. června 
2015. 
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Kauza skautské klubovny na Rohožníku, pokračovala i letos. V únoru, 
byl získán souhlas s odstraněním stavby stávající skautské klubovny, pů-
vodně dočasného zařízení staveniště pro výstavbu sídliště. V březnu bylo 
získáno rozhodnutí o umístění  stavby a stavební povolení pro novou bu-
dovu a plynovou přípojku, dispozičně podle zadání Rady MČ z června 
2014. Během roku se řešilo finanční krytí akce a ÚMČ čekal na vyjádření 
skautského ústředí k možnosti spolufinancování, za jakých podmínek a v 
jaké výši se projektu zúčastní. 
 
Rada MČ schválila s platností od 1. března 2015, ceník krátkodobých 
pronájmů prázdného sálu a baru v polyfunkčním domě (Level). Cena 
pronájmu sálu: 400Kč - 5000 Kč + DPH (podle typu  a délky trvání akce), 
cena pronájmu baru: 100Kč - 3000 Kč + DPH (podle typu a délky akce). 
 
Dosavadní Odbor životního prostředí MHMP má od 1. dubna 2015, nový 
název - Odbor ochrany přírody. Zároveň od téhož data platí novela zákona 
o ochraně zemědělského půdního fondu a k stanoviskům k stavbám z 
hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, se již nevyjadřuje 
magistrát, ale správní obvody, tedy v našem případě Odbor životního 
prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21, pro Újezd nad Lesy, Klánovice, 
Běchovice a Koloděje.  
 
Také v letošním roce, pokračovala stavba "Modernizace železniční trati 
Praha Běchovice - Úvaly". Kromě modernizace, bude výhodou i zvýšení 
traťové rychlosti a pro obyvatele okolí trati, bude přínosem i snížení hluč-
nosti. Po sérii kolejových výluk, byl 5. května částečně zprovozněn nový 
podchod v zastávce Praha - Klánovice. V druhé polovině května, byla pro-
vedena demolice starého podchodu (v nočních směnách, při zastavení 
veškerého provozu). Během letních prázdnin, byla provedena celková re-
konstrukce všech tří kolejí v úseku Úvaly - Blatov, pomocí sanačního a 
obnovovacího kolejového stroje. Součástí všech těchto prací v loňském i 
letošním roce, byla i výstavba nové železniční zastávky Praha-
Běchovice střed, která byla uvedena do provozu 13.12.2015, od nového 
jízdního řádu ČD pro rok 2015 / 2016. Je nutné zdůraznit, že i v letošním 
roce byla informovanost našich občanů o změnách provozu při výlukách, 
velmi dobrá, díky pravidelným zprávám ředitele stavby p. Tomáše Johna v 
Újezdském Zpravodaji.   
 
MČ Praha 21, získala finanční prostředky ve výši 4 116 495 Kč, na pro-
jekt "Digitalizace  archivu stavebního úřadu", v rámci Operačního pro-
gramu Praha-Konkurenceschopnost. Z veřejné zakázky vzešel vítězný 
dodavatel, společnost ICZ a. s. Smlouva o realizaci, byla s firmou uzavře-
na dne 12. června 2015 a dokončené dílo bylo předáno 4. 8. do testovací-
ho provozu. Od 1. září, díky digitalizaci dat archivu stavebního úřadu, je 
možné tato data efektivněji využívat při komunikaci s klienty i pracovníky 
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jiných odborů MČ Praha 21. Na základě elektronické žádosti, bude nyní 
možno nahlížet do archivu.  
 
V pondělí 27. července, zahájila Technická správa komunikací hl. 
města Prahy (TSK), výstavbu dvou nových zastávek MHD v ulici Sta-
rokolínská. Součástí je i zřízení tří parkovacích stání K + R, včetně svě-
telných signalizačních zařízení v křižovatce Starokolínská - Polesná u Ma-
sarykovy základní školy. Nové zastávky, zkrátí cestu dětí do školy a rodi-
čům umožní bezpečné vysazování dětí z aut. Hlavním cílem, bylo zajistit 
větší bezpečnost dětí při pohybu u frekventované hlavní komunikace. No-
vá stanice MHD "Rápošovská", byla uvedena do provozu dne 13. 12. 
2015, současně s novými jízdními řády MHD a ČD. Celkový náklad 
činil 6 milionů Kč. 
 
Finanční odbor, má v evidenci téměř 1500 majitelů psů. Roční poplatek 
za psa, činí u důchodců 200,- Kč, majitelé rodinných domků platí 300,- Kč 
a majitelé psů na sídlišti Rohožník, platí 1 500,- Kč.  
 
Městská policie Praha 21, sídlí se svým okrskem na adrese Lomecká 
656, Praha 21-Újezd nad Lesy. V jednotlivých okrskových služebnách, 
jsou tyto počty strážníků: Klánovice (5), Újezd nad Lesy (5), Koloděje (1) a 
Běchovice (2). Policie ČR, sídlí v nové budově v Hulické ulici 2620, Praha 
21-Újezd nad Lesy a vedoucí oddělení je Vladimír Fober. Proti roku 2014, 
došlo ke snížení trestné činnosti v Újezdě nad Lesy. Došlo k 52 vlou-
pání a krádeží motorových vozidel a 13 vloupání do rodinných domů. 
Dobrou zprávou je také hlášení pražské "mordparty" o zadržení tzv. kláno-
vického vraha. Další vraždu přímo v Újezdě, řeší kriminalisté z 5. června 
2015, kdy maskovaná dvojice vnikla do domu, kde poté došlo k potyčce s 
nimi a majitelem domu, podnikatelem R. H., bývalým spolumajitelem nej-
většího obchodu s hutním materiálem v Česku (Ferona), po jehož prodeji 
získal stovky milionů korun. 
 
Komise volnočasových aktivit (KVA), zahájila již VI. pokračování 
Újezdské akademie volného času. Tentokrát, již podruhé s Dr. 
Pavlem Taussigem na téma Ve dvou se to lépe táhne - i ve filmu. 
 
Dne 9. února, zahajovací přednáška Smoljak a Svěrák, 23. 2. Kadár a 
Klos, 9.3. Nedošínská a Pištěk, 23.3. Voskovec a Werich, 7. 4. Suchý a 
Šlitr, 20.4. Roháč a Svitáček, 4.5. Jirásková a Podskalský, 18. 5. Alfréd 
Radok (sté výročí narození).  
 
Souběžně probíhal i hudební cyklus přednášek lektora Dr. Jakuba 
Doležala, profesora na Konzervatoři Jaroslava Ježka. Z programu kur-
zu, od února do května to bylo: Blues a jeho souvislosti, New Orleans teh-
dy a dnes, Duke Ellington, Slavné swingové orchestry, Be-bop, Rock´nRoll 
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nebo Rhythm and Blues, The Beatles a jejich vynálezy;, Dědictví 60. let. 
Cena každého cyklu 250,-Kč, zahrnovala přednášky, besedy   diskuze a 
filmové a hudební ukázky.     
 
V podzimním semestru (VII. akademie) od 21. září, se střídaly dva cykly 
přednášek. "Klasická témata ve výtvarném umění", lektorky Dr. Jany 
Jebavé s " Významem emocí v lidském životě", lektorky MUDr. Jaro-
slavy Winterové.  
 
Předseda komise, pan Petr Mach a tajemnice paní  Iva Hájková, sledovali 
plnění části programového prohlášení Rady MČ a v případě potřeby inici-
ovali opatření vedoucí k jejich realizaci. Komise uspořádala také několik 
filmových produkcí s besedami, v rámci Filmového klubu (FK21).  
 
Daleká cesta - režiséra Alfréda Radoka, film PIKO - režiséra Tomáše Ře-
hořka, Písničkář,který nezemřel - režiséra Marka Jíchy, Král Kibiců, Albert,  
Městečko na dlani, Malý Pán režiséra R. Berana, Drak sa vracia. Cyklus 
byl uzavřen 16. prosince, promítnutím americké truchlivé komedie HELL-
ZAPOPPIN v Levelu. 
 
Petr Mach, je také spoluzakladatelem FK21, společně s újezdským obča-
nem, Janem Petrasem. Komise volnočasových aktivit, 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 a trvale spolupracuje při všech celo-
obecních akcích 
 
Jarní vítání občánků, organizované Odborem občansko - správním ÚMČ 
Praha 21, se uskutečnilo 28. dubna 2015. Slavnostního uvítání se zúčast-
nilo 38 dětí se svými rodiči i prarodiči a svým vystoupením je uvítaly děti z 
1. mateřské školy. 
 
Čarodějnice v Újezdě, letošní ročník (30.4.2015), překonal v návštěvnosti 
loňský rekord ( cca 1500 ), protože letos v průběhu dne, navštívilo akci 
téměř  3000 návštěvníků.  Velký dík, patří nadšeným pořadatelům z ÚMČ, 
"Veselého Újezda" a Fotbalového klubu. Dětskou část, opět skvěle připra-
vily "Maminy z újezdské roviny", které se s velkým nasazením, věnovaly 
přípravám a realizaci programu. Bylo zde divadélko pro nejmenší, taneční 
vystoupení a volba nejlepší čarodějnice z řad malých návštěvníků.  
 
Dětské odpoledne vyvrcholilo rituálním upálením čarodějnice a následným 
opékáním buřtů. V podvečerním a večerním programu, vystoupily domácí 
hudební skupiny Boudaři a Čedič. Po 20. hodině, vystoupil dlouho očeká-
vaný Katapult, který přilákal snad nejvíce návštěvníků. Ve 22. hodin, se 
nad Újezdem rozzářil mohutný ohňostroj. Mladí fotbalisté, zajišťovali po 
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dobu celé akce pořádek a perfektně, zvládli i úklid multifunkčního sporto-
viště po akci. Na večerní program pro dospělé, bylo vybíráno vstupné 50,-
Kč, které uhradilo 1896 platících diváků. Po odečtení nákladů na poplatky 
OSA za autorská práva a pořadatelskou službu, byl výnos ze vstupného 
ve výši 75 000,-Kč, poukázán na účet organizace Člověk v tísni a byly 
využity ve prospěch osob, postižených zemětřesením v Nepálu. Po-
děkování, za úspěšnou akci patří všem organizátorům. Nesmíme zapo-
menout ani na desítku sponzorů, kteří se kromě ÚMČ, podíleli na zdárném 
průběhu "Čarodějnic", materiálově, nebo finančně.  
 
V dubnu, obdržela MČ Praha 21 nadační příspěvek od firmy COLMEX, na 
venkovní fitness pro seniory, dospělé a mládež. MČ využila této příležitosti 
a na pozemku v blízkosti Rákosníčkova hřiště vytvořila venkovní fitness 
koutek. Finanční spoluúčast naší MČ , byla 149 960 Kč. 
 
V květnu, byly spuštěny nové webové stránky Úřadu MČ Praha 21, 
vytvořené p. Martinem Nedvědem, vedoucím oddělení IT ÚMČ.  
 
Odbor vedlejší hospodářské činnosti (VHČ), vypracovává návrhy ná-
jemních smluv a jejich změn u správy a údržby svěřeného nemovitého 
majetku,  na pronájmy 98 bytů, 150 hrobových míst a 260 kolumbárních 
stránek na místním hřbitově a 23 pozemků, ve správě MČ. Na konci červ-
na 2015, byla dokončena rekonstrukce pěti panelových bytů, patřících MČ 
Praha 21. Práci provedla firma Decorum, spol s.r.o. Náklady na stavební 
práce činily 970 tisíc Kč. Stavební dozor zajišťoval OMI, společně s odbo-
rem VHČ. 
 
Ve spolupráci s MHMP, byla dokončena výstavba a rekonstrukce ka-
nalizačních řadů v ulicích Račiněvská, Dobřichovická, Staroklánovická, 
Čentická, Chmelická, Třebětínská a Lišická. Dále proběhla rekonstrukce 
plynovodních řadů v ulicích Chabeřická, Chmelická, Chotěnovská, Toušic-
ká, Talmberská, Tuchotická, Třebětínská, Týnecká a Zaříčanská. V rámci 
uvádění komunikací do původního stavu, po rekonstrukci a výstavbě, byla 
s investory staveb dohodnuta nová pokládka krytu ulic Chmelická, Tře-
bětínská a Lišická, v celé šíři komunikace. 
 
Tradiční oslavu Dne Země, uspořádal Odbor životního prostředí a do-
pravy ÚMČ Praha 21 v pátek 29. května, na Multifunkčním sportovišti. I 
když Den Země připadá na 22. dubna, bylo rozhodnuto, posunout oslavu 
tohoto dne na konec května, aby mohl být oslaven spolu s dalším vý-
znamným dnem, Dnem dětí připadajícím na 1. června. Tak jako každo-
ročně, i letos se k tomuto svátku, připojily školy, místní spolky i občané, 
mající vztah k životnímu prostředí. Akce, se zúčastnily i některé třídy ZŠ a 
školní družina. Dopolední program, byl určen pro žáky Mateřských škol a 
Masarykovy základní školy. Divadelního představení "Sůl nad zlato" v di-
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vadle školy, se zúčastnilo téměř 500 dětí. Po představení, dostaly děti 
sladkou odměnu a odnesly si újezdské pexeso, které nechal ÚMČ, pro 
tuto akci vyrobit. ÚMČ Praha 21, Odbor životního prostředí a dopravy, 
uspořádal v rámci Dne Země pokus o rekord, během něhož byl na 
fotbalovém hřišti složen šnek z 10 521 kusů nápojových kartonů. Dél-
ka spodní části šneka, byla 30,7 m a výška 21,6 m. Průměr ulity předsta-
vující pravidelný kruh, měřil 11,6 m. Většinu nápojových kartonů (250 kg ), 
nasbíraly děti Masarykovy základní školy. Tento rekord "Šneka Úje-
zďáčka", byl zapsán v letošním vydání "České knihy rekordů".   
 
Na sportovišti byly připraveny stánky s ekologickou tématikou a růz-
né soutěže. Stánek Lesů hl. města Prahy, byl zaměřen na ukázky kože-
šin, paroží a rozpoznávání stop lesní zvěře. Stánek Pražských služeb, se-
znamoval s recyklací a tříděním odpadu a zájemci si mohli prohlédnout i 
vystavené popelářské auto. Městská policie, připravila pro děti cyklistické 
hřiště, na kterém si mohly vyzkoušet jízdu zručnosti. 
Pro děti i dospělé, zde byly různé soutěže, skákací hrad, malování na ob-
ličej, dílničky, představení krkavců, hasičská technika, projížďky na koních 
a vystoupení kouzelníka.  
 
Odpolední vystoupení moderoval pan Vladimír Hron, který nejen modero-
val, ale i úžasně zpíval. Velkou bublinovou show předvedl držitel světo-
vých rekordů, pan Matěj Kodeš a zatancovat přišli pejsci Kevin a Eliška. 
Závěr akce, patřil skupině Univers. Generálním partnerem byla firma Ko-
lektory Praha a. s. a velký dík patří i dalším deseti sponzorů.   
 
Pohřbívání na újezdském hřbitově. V roce 2000, zakázala Hygienická 
služba hl. m. Prahy dočasně pohřbívání do země. Důvodem byl vysoký 
stav spodní vody na hřbitově. ÚMČ Praha 21, nechal udělat další kontrolu 
v letních měsících roku 2010, ale úroveň spodní vody byla stále vysoká.  
MČ Praha 21, nechala proto vybudovat na újezdském hřbitově novou ko-
lumbární stěnu, pro ukládání uren. V současné době (květen 2015), je k 
dispozici 40 volných míst.  
 
Slavnostní program u příležitosti připomenutí 70. výročí ukončení 2. 
světové války, se konal dne 5. 5. 2015, a byl zahájen položením květin u 
busty generála Stanislava Krause, bojovníka u Tobruku za 2. světové vál-
ky a prvního Čestného občana Újezda nad Lesy. 
Další program, pokračoval vernisáží výstavy "2. světová válka" v sále 
Polyfunkčního domu zaplněném občany, kde promluvil jeden z kurátorů 
výstavy plk. ing. Vondráček a poté v Újezdském muzeu, kde byla výstava 
instalována. (Bližší o výstavě, uvádím v kapitole Újezdské Muzeum). Děti 
z druhé třídy Masarykovy základní školy, pod vedením paní učitelky Jany 
Synkové, zpestřily program, svým recitačním a pěveckým vystoupením.  
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Dnem 1. června 2015, bylo dosavadní pracoviště pobočky Úřadu práce 
v přízemí Úřadu MČ Praha 21, Staroklánovická 260, Újezd nad Lesy pře-
stěhováno na novou adresu: Sokolovská 14/324, Praha 9 - Vysočany.    
  
Rada MČ, vzala 30. června na vědomí rezignaci člena komise sociální 
paní Pilné a jmenovala na základě doporučení komise sociální, novým 
členem paní Evu Štrasmajrovou, předsedkyni SPCCH. 
 
ÚMČ, zajišťuje podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, také 
pečovatelskou službu. Ta, je poskytována osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, nebo zdravotního 
postižení, vyžadujícího pomoc jiné fyzické osoby. Terénní služba je posky-
tována v domácnostech klientů a ambulantní pečovatelská služba, ve 
Středisku osobní hygieny na Rohožníku. V rámci pečovatelské služby 
je nabízena jako nenároková, doprava osobním vozidlem pečovatelské 
služby. Nejžádanější službou, byla dovážka obědů do domácností seniorů.  
Pečovatelská služba, využívá dvě vozidla. Jeden vůz, je určen výhradně k 
rozvážce obědů, druhý slouží jako vozidlo terénní pečovatelském služby. 
Další služby, byly v oblasti osobní hygieny, úklidu, nákupů a pochůzek. 
Pečovatelská služba, má čtyři zaměstnance, vesměs ženy. 
 
V pátek 14. srpna 2015, přijela do Újezdu vzácná návštěva, primátor-
ka hl. m. Prahy paní Adriana Krnáčová. Přijela na pozvání starosty Z. 
Růžičky, který paní primátorku provezl po obci, aby na vlastní oči viděla, 
co nás pálí. Paní primátorka si prohlédla Hodkovskou a Chmelickou ulici, 
sídliště Rohožník a skautskou klubovnu, hasičskou zbrojnici a mateřské 
školy v Lišické a na Rohožníku, polyfunkční dům ale i nový park a budovu 
1. stupně Masarykovy základní školy. 
 
Den zdraví, uspořádala MČ Praha 21, spolu s Raráškem a dalšími partne-
ry, dne 12. září 2015. Tradiční součástí byl již 7. ročník "Újezdského ko-
lodění". Závody na všem, co má kola aktivně prožilo 140 malých závodní-
ků.  
 
"Zdravou" sobotu, zahájila dopoledne Masarykova základní škola, 
kde byly pro děti a jejich rodiče připraveny hlavolamy a ochutnávka zdravé 
stravy. V lese před školou, byla připravena čtyři stanoviště, zaměřená na 
poznávání lesa a pohybové dovednosti dětí. Odpoledne se akce přesu-
nula na multifunkční sportoviště, kde každý mohl využít pestrou nabíd-
ku osvěty, zábavy a pohybu. SK Kangsim Dojang, se uvedl exhibicí bojo-
vého umění taekwondo. Městská policie předvedla jízdu zručnosti. Kyno-
logové, zaujali ukázkou výcviku záchranářských psů, zahrádkáři představi-
li své výpěstky a studio Danceport, předvedl ukázku MTV stylu. Představili 
se i včelaři a hasiči ukázali svoji techniku. Na stanovišti Život a zdraví, si 
mohli občané nechat změřit tlak, tuk v těle a dozvěděli se něco o správné 
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životosprávě. Dermatoložka, paní MUDr. Kosová, vyšetřovala zdarma zá-
jemcům pigmentové skvrny. Velký úspěch u dětí, měl i skvělý kouzelník a 
cvičení s Raráškem, do kterého se odhodlaně zapojili i někteří z rodičů. 
Celým odpoledním programem provázel moderátor Václav Upír Krejčí, 
který k nám do Újezda zavítal poprvé. 
 
Místní podnikatelé zajistili občerstvení a protože i počasí přálo, odcházeli 
všichni spokojeni. 
 
V rámci místní Agendy 21, ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst 
České republiky (zástupce ing. Dana Diváková), uspořádala MČ Praha 
21 dne 4. 11. 2015, Veřejné fórum v sále Polyfunkčního domu (Level). 
Fórum Zdravé městské části (FZMČ), je každoročně se opakující veřej-
né projednání k celkovému udržitelnému rozvoji příslušné městské části.  
 
Zástupci strategického týmu, zrekapitulovali řešení podnětů vzešlých z 
veřejného fóra 2014. Do sálu Polyfunkčního domu přišlo 117 občanů, 
kteří měli možnost diskutovat u osmi tematicky zaměřených stolů a 
sepsat podněty, které by chtěli řešit pro zlepšení kvality života v 
Újezdě nad Lesy. U každého stolu vznikl soupis "problémů" a následně 
mohli občané u každého stolu dát dva preferenční hlasy a určit tak pořadí 
důležitosti sepsaných námětů. Z osmi stolů, vzniklo 16 problémů k řešení. 
Garanti jednotlivých stolů, prezentovali první dvě priority z každé oblasti 
(TOP priority), které budou následně ověřeny anketou mezi občany, umís-
těnou na webu MČ, a distribuovanou mezi občany i pomocí spolků a or-
ganizací v obci.  
 
Bylo odevzdáno celkem 610 vyplněných anketních lístků, z toho 488 ob-
čanů hlasovalo v elektronické podobě. Z toho bylo sestaveno pořadí TOP 
pro rok 2015. 
 
Na prvních místech priorit k řešení to byly, obchvat obce, skautská 
klubovna, zákaz průjezdu kamionů obcí, chybějící chodníky, nedosta-
tek malometrážních bytů, jazykové učebny a školní asistenti, snížení 
počtu dětí u MŠ z 28 na 24, kamerové zabezpečení školy a okolí a vy-
užití polyfunkčního domu pro obyvatele. Všechny podněty byly pře-
dány na příslušné odbory k řešení. Zabývat se jimi bude i Rada a Za-
stupitelstvo MČ Praha 21. 
 
Poděkování patří i paní učitelce Mgr. Daniele Janouchové a dětem z pě-
veckého souboru "Sovička" z Masarykovy základní školy za krásné pě-
vecké vystoupení v úvodu Veřejného fóra. 
 
Újezdské děti, rozsvítily první adventní neděli vánoční strom. Původ-
ně plánovaný zvonkový průvod z farní louky, musel být kvůli dešti zrušen a 
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děti s rodiči přešly přímo ke škole. Program zahájil pan farář Dr. Ondřej 
Salvet z kolodějské farnosti, který dětem připomněl význam Vánoc. Děti z 
mateřských škol, si připravily dvě vánoční písně a dvě koledy. Žáci 5. A, 
zazpívali Půlnoční od Václava Neckáře a pěvecký sbor Sovička zazpíval 
tři koledy. Potom si děti svými zvonečky, "vyzvonily" rozsvícení vánočního 
stromu. Navzdory špatnému počasí, proběhla celá akce v příjemné a bez-
prostření atmosféře. 
 
Koncem roku 2015, spustila MČ Praha 21 mobilní aplikaci "PRAHA 
21". Aplikace poskytuje občanům rychlý přístup k důležitým informacím z 
MČ a zároveň umožňuje obousměrnou komunikaci MČ - občan. Pro využi-
tí maximálních výhod aplikace, je nutná registrace a přihlášení uživatele. 
Přihlášení je také možné, pomocí účtu na sociálních sítích Google a Fa-
cebook. Více informací na http://www.praha21.cz/informace/mobilní-
aplikace-praha-21 
 
V rozpočtu pro rok 2015, byly k 31. 12. 2015 vykázány příjmy celkem 
ve výši 124 579,97 tisíc Kč, tj. plnění k upravenému rozpočtu na 
100,87%. Celkové výdaje byly vykázány ve výši 81 761,82 tisíc Kč, tj. 
plnění vůči upravenému rozpočtu na 67,11%, z toho běžné výdaje 64 
096,43 tisíc Kč tj. plnění na 92,14% a kapitálové výdaje 17 665,39 tisíc Kč, 
tj. plnění na 33,80%. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci, bylo vyká-
záno přebytkové a to ve výši 42 818,15 tisíc Kč. K docílenému plnění 
došlo především vyšším plněním příjmů a nižším čerpáním výdajů. 
Stav finančních prostředků hlavní činnosti k 31.12.2015 u peněžního 
ústavu, byl celkem 99 469 715,30 Kč. Ve vedlejší hospodářské činnosti 
(VHČ), byly k 31.12.2015 docíleny výnosy ve výši 8 354 839,46 Kč a ná-
klady ve výši 8 101 823,53 Kč a z toho vyplývající výsledek hospodaření 
ve výši 235 015,93 Kč. Stav finančních prostředků VHČ k 31.12.2015 u 
peněžního ústavu činil celkem 10 381 122,71 Kč. 
 

KULTURNÍ  ŽIVOT 
 
Již čtvrtým rokem, spolupracuje Úřad městské části Praha 21 a  jeho Od-
bor školství a kultury MA 21, Komise sociální politiky a zdravotnictví a 
Komise volnočasových aktivit, spolu s Muzejní radou a dalšími spolky a 
organizacemi, při zajišťování kulturních akcí v obci.  Stalo se tradicí, že 
zavedené každoroční akce, jako "Čarodějnice", "Újezdské posvícení", 
"Den Země" a další, si nemohou na návštěvnost stěžovat.  
 
V tomto roce OŠK MA21, spolupracoval s předsedou Komise volnočaso-
vých aktivit (KVA), panem Petrem Machem, na pořádání Filmového klubu 
a Újezdské akademie volného času. Kulturní referent, pan Zdeněk Voříšek 
zajišťuje i ozvučení veškerých  akcí, pořádaných ÚMČ a místními spolky. 
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ÚMČ, zabezpečuje také provoz hudebních kurzů v budově v Lomecké 
ulici čp. 696, ve třech učebnách. Dvě učebny využívá klavírní oddělení a 
jednu dechové oddělení. Klavírní oddělení je vybaveno dobrými hudební-
mi nástroji (pianina Foerster a Petrof) a klávesovým nástrojem Keyboard. 
Na základě dohody o pracovní činnosti, vyučují v klavírním oddělení lekto-
ři, prof. Vladimír Suchý, prof. Helena Svatoňová a Bc. Jolana Moravcová. 
V dechovém oddělení vyučuje v trvalém pracovním poměru paní Jarosla-
va Razesbergerová. Celkem letos navštěvovalo kurzy 93 žáků.  
 

Akce pořádané Úřadem městské části Újezd nad Lesy (ÚMČ), nebo 
na kterých se spolupodílel. 

 
12. ledna   - vernisáž 3. ročníku výstavy "Jsem senior a žiji v Újezdě" 
20. března - Společenský ples 
28. dubna - Jarní vítání občánků 
30. dubna - "Čarodějnice" 
  5. května - Oslavy 70. výročí ukončení II. světové války 
 9. května - "Den matek", pro seniory 
29. května - "Den Země" 
31. května - "Svátek sousedů" 
13. června - Otevření "Rákosníčkova hřiště" 
23. června - Aktivní den pro všechny  
12. září - "Den zdraví" 
26. září - "Újezdské posvícení"  
  4. listopadu - "Veřejné fórum 2015" 
18. listopadu - Mikulášská pro seniory 
25. listopadu - Vánoční dílny 
28. listopadu - Oslava Mezinárodního dne seniorů 
29. listopadu - Rozsvícení vánočního stromu 
  5. prosince - Pohádka "Čertoviny", divadelní sál školy  
21. prosince - Vánoční koncert, pěvecký sbor"Sovička" Masarykovy ZŠ 
 

 Muzeum 
 
Současná muzejní rada, pracovala pod vedením paní Ing. Evy Danielo-
vé, ve složení Dr. Zdena Ladová, Soňa Pilná, Jana Synková, Marie To-
maidesová a kustod p. Rudolf Vambera. Externími spolupracovníky byli, 
P. Mach, plk. ing. Vondráček, plk. ing. Tůma, Dr. Kazdová a M. Theer. I v 
letošním roce, se může muzeum pochlubit bohatou činností. 
 
První letošní výstava, "Jsem senior a žiji v Újezdě nad Lesy", kterou 
pořádal Odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 21, se uskutečnila v době od 
12. ledna do 28. února 2015. Příjemným odpolednem, za hojné účasti ve-
řejnosti provázela paní Jana Eibichová. Všechny exponáty našich seniorů, 
si zaslouží obdiv a ocenění. Na vernisáži byly oceněny tři nejlepší práce. 



 

 

List 24 z 44 

 

1. místo získal pan Vladimír Štěpánek, za své tepané výrobky, 2. místo 
získala paní Milena Uhrová za loutku krasojezdkyně na koni a 3. místo 
obsadil pan Jiří Novotný, za fotografie přírody. 
 
Druhou muzejní akcí, byla charitativní výstava výtvarných prací žáků Ma-
sarykovy ZŠ, "Rozsviť svou duši", která se konala od 18. 3. do 4. 4. Žáci 
I. a II. stupně Masarykovy školy a mezinárodní školy AFNORTH Internati-
onal School, vytvořili pod vedením svých učitelek, výtvarné práce na za-
dané téma a některé paní učitelky poskytly své vlastní práce. Návštěvníci 
si mohli za dobrovolný finanční příspěvek, zakoupit vystavené obrázky. 
Vystaveno bylo celkem 245 obrázků a bylo vybráno 11 670 Kč. Újezd nad 
Lesy, touto akcí přispěl na vybavení a školní pomůcky Kliniky dětské he-
matologie a onkologie FN Motol v Praze. 
 
Putovní výstavu "Zmařené osudy - Hanin kufřík", o zmařeném životě 
novoměstské rodačky Haničky Bradyové, kterou Újezdské muzeum při-
pravilo ve spolupráci s občanským sdružením ARTAGENCY.CZ Olešná 
99 u Nového Města na Moravě a Masarykovou ZŠ, mohli újezdští občané 
shlédnout v prostorách muzea od 13. do 24. dubna 2015. Kurátorkou 
výstavy byla Ing. Eva Danielová. Slavnostní vernisáž se konala ve zcela 
zaplněném sále Polyfunkčního domu a přítomní návštěvníci byli sezná-
meni s příběhem kufříku, který byl z Osvětimi zapůjčen v roce 2000, na 
výstavu Tokijskému centru pro studium holocaustu. Ředitelka Fumiko Išio-
ka, se skupinou tokijských dětí Malá křídla, pátrala po osudu majitelky 
kufříku, na němž bylo uvedeno jméno Hanna Brady s datem narození 
16.5.1931. Zjistila, že Hana se do Osvětimi dostala z Terezína, odkud jí 
byly zaslány Haniny kresby. Fumiko osobně navštívila Terezín a Židovské 
muzeum v Praze a zde získala adresu bratra Hany, Jiřího , žijícího v To-
rontu. Následovala výměna dopisů mezi Torontem a Tokiem. Jiří Brady 
popsal tragický příběh své rodiny (kromě Hany zahynuli v koncentračním 
táboře tatínek Karel a maminka Markéta), poslal fotografie a na jaře roku 
2001, navštívil se svou dcerou Larou Hanou Tokio, kde po padesáti letech 
uviděl kufřík své sestry. Kanadská novinářka Karen Levine se po reakci na 
svou reportáž v rozhlase, rozhodla sepsat Hanin příběh, který vyšel již ve 
více jak třiceti jazycích.  
 
Vernisáž navštívil i vzácný host, PhDr. Toman Brod, který vyprávěl 
svůj životní příběh - příběh chlapce, který dva roky strávil v Terezíně 
(osobně znal i Jiřího Brady) a přežil i transport do Osvětimi, kde prošel 
několika selekcemi. Oblíbené Haniny písničky, Stonožka a Já mám devět 
kanárů, zazpívali žáci 3.C, pod vedením paní učitelky Jany Synkové a vý-
tvarně je zpracovala třída 4. D, paní učitelky Olgy Matějkové.  Na závěr 
vystoupil pěvecký sbor gymnázia Český Brod, pod vedením paní profe-
sorky Markéty Špokové. 
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Stěžejní letošní výstavou Újezdského muzea, byla "Výstava 2. světo-
vá válka", uspořádaná k 70. výročí ukončení 2. světové války, konaná v 
době od 5. 5. do 30. 5. 2015. Výstava byla pojata stejným způsobem, jako 
výstava v loňském roce k 100. výročí 1. světové války, která se setkala s 
velkým ohlasem. Muzeum oslovilo již začátkem roku občany, kteří mají 
doma fotografie, dopisy z koncentračních táborů, válečné noviny i další 
archiválie, aby je spolu s příběhy svých příbuzných za války, zapůjčili pro 
výstavu. Dalším zdrojem informací, byly zápisy z újezdských  kronik, mate-
riály z újezdského muzejního archivu, Vojenského historického ústavu, 
Archivu Židovské obce, Památníku Terezín a knihy Střípky z újezdské his-
torie, manželů Tomaidesových. K výstavě, stejně jako v loňském roce byla 
vydána i drobná publikace "Osudy občanů z Újezda nad Lesy a okolí ve 
2. světové válce". Na vernisáž, byli pozváni i žijící potomci občanů, je-
jichž válečné osudy jsou v publikaci dokumentovány. Všichni členové mu-
zejní rady pomáhali při získávání informací i při instalaci výstavy. Zvláštní 
poděkování patří kurátorům výstavy, plk. Ing. Karlu Tůmovi a plk. Ing. 
Janu Vondráčkovi a Ing. Evě Danielové.   
 
Bienále výtvarné a literární soutěže pro děti "Křídla motýlí", proběhlo 
v době od 4. 6. do 30. 6. 2015. Na slavnostní vernisáži, bylo oceněno 28 
prací, formou poukázky do Knihkupectví nad Lesy, nebo na výtvarné po-
třeby do Romantiky Újezd. Odměny pro bienále výtvarné a literární soutě-
že, tradičně podpořila MČ Praha 21, částkou 5 000 Kč. Na vernisáži v Po-
lyfunkčním domě se četly vybrané práce žáků 4.A a v úvodu promluvil sta-
rosta pan Zdeněk Růžička o svém vztahu k přírodě. Předávání cen bylo 
zpestřeno čtením odměněných básní. Poté se všichni odebrali do muzea, 
kde mohli obdivovat barevnou výstavu, plnou dětské fantazie.  
 
V sobotu 19. září se v Újezdském muzeu uskutečnila vernisáž výsta-
vy "Reprodukce historických map Prahy, Čech, Moravy a Slezska". 
Kurátorem výstavy byl plk. Ing. Karel Tůma, který pracoval přes třicet 
let, jako vojenský kartograf ve Vojenském zeměpisném ústavu v Praze a 
nyní je již dva roky externím spolupracovníkem Újezdského muzea. Gra-
ficky zpracoval také obě publikace, ke 100. výročí vypuknutí 1. světové 
války a k 70. výročí konce 2. světové války. V muzeu byly vystaveny mapy 
z jeho soukromé sbírky. Po oficiálním zahájení vernisáže, seznámil pan 
Tůma návštěvníky s podrobnou historií mapování českých zemí. Vernisáž 
zpestřili svým vystoupením žáci IV. E Masarykovy ZŠ, pod vedení  třídní 
učitelky Mgr. Blanky Černé. 
 
V sobotu 14. 11. se uskutečnila vernisáž výstavy "Spolky a spolková 
činnost". Členka muzejní rady a kurátorka výstavy Marie Tomaideso-
vá, připravila se svým manželem Antonínem výstavu, která zahrnuje čin-
nost dvaceti osmi újezdských spolků a sdružení, od roku 1903 do 
roku 2014, včetně Místní osvětové besedy, Místní knihovny a Újezd-
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ského muzea. Smutným zjištěním, byla účast předsedy a předsedkyň 
pouze pěti spolků. Kurátorka, seznámila přítomné s koncepcí výstavy a 
poděkovala pí. Soně Pilné, Zdeně Nohejlové, Janě Kurkové a Evě Danie-
lové za pomoc při instalaci výstavy. PhDr. Miloš Schmidt zdůraznil neoce-
nitelnou a potřebnou práci spolkařů pro Újezd i dobrou vzájemnou spolu-
práci s místním úřadem. Zpestřením sobotního dopoledne, bylo vystoupe-
ní žáků IV.C, pod vedením Mgr. Jany Synkové. Písničky od Z. Svěráka 
Září, Babička Mary a Ten dělá to a ten zas tohle od dvojice V + W a čtení 
ukázky z Čapkova Roku zahradníka, byly odměněny velkým potleskem. 
Výstava trvala do 2. ledna 2016. 
 
Veškerá výstavní činnost, sbírání dat a materiálů i vlastní instalace 
výstav, je dílem celé muzejní rady. Kustodem muzea, je pan Rudolf 
Vambera. 
 
Smutná zpráva přišla o vánocích. 27. 12. 2015, zemřela členka mu-
zejní rady paní Dr. Zdeňka Ladová.  Čest její památce! 

 
Místní knihovna 

 
Zájem o služby naší knihovny stále roste. Svědčí o tom i skutečnost, že za 
tento rok se počet evidovaných čtenářů, zvýšil o téměř 300, na 2637. Z 
tohoto počtu, je 329 čtenářů do patnácti let. Za rok 2015, si 1.009 čtenářů 
vypůjčilo 30.172 knih a uskutečnili 11.468 návštěv.  Čtenářům je k dis-
pozici i 7 titulů časopisů. V knihovním fondu, bylo k 31. 12. 2015 celkem 
17.465 svazků a bylo zakoupeno 645 nových knih. Jednalo se především 
o beletrii a naučnou literaturu pro dospělé i děti a literaturu potřebnou ke 
školní četbě.  
 
Nákup knih, je zajišťován z rozpočtu MČ Praha 21 ( 70.000,-Kč ) a z dota-
ce Magistrátu hl. města Prahy ( 57.200,-Kč ), takže je knihovní fond trvale 
doplňován o novinky a průběžně obnovován. Díky spolupráci s Městskou 
knihovnou v Praze, bylo v rámci tzv. Výměnných souborů, zapůjčeno 80 
svazků, převážně beletrie a cestopisy. Tyto soubory byly zapůjčeny na 
devět měsíců a potom byl soubor vyměněn. Podle požadavků Mateřských 
škol a Masarykovy základní školy, pořádá knihovna besedy na téma se-
známení s knihou, knihovním řádem a prací v knihovně(celkem 16 akcí).  
 
V rámci akce "Březen - Měsíc knihy", se mohli noví zájemci o čtenářský 
průkaz, zapsat na rok zdarma. Tak, jako každoročně, proběhlo ve spolu-
práci s Masarykovou základní školou, Pasování prvňáčků na čtenáře. 
Král Knihoslav I.,  opět pasoval všech šest prvních tříd, do stavu čtenář-
ského. Třídní učitelky, předaly dětem pamětní list a byl jim předán čtenář-
ský průkaz. V květnu, se uskutečnila beseda žáků prvních tříd (6 tříd), se  
spisovatelkou Ivonou Březinovou. V listopadu, to byla beseda se studující 
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grafoložkou Hanou Hořákovou. Knihovnicí je paní Jitka Kašparová a další 
pracovnicí Pavla Jakubcová. 
 

Arabeska 
 
Baletní škola Arabeska, oslavila letos v září již patnáctý rok svého 
působení v Újezdu nad Lesy. Ze skromných začátků, se podařilo paní 
Daniele Pokové, bývalé člence baletu ND, vybudovat prestižní baletní 
přípravku, která se zabývá výukou  klasického, moderního a scénic-
kého tance a smysluplně naplňuje volný čas dětí. 
 
Arabeska slavila i letos mnoho úspěchů, nejen doma ale i v zahraničí. Za-
čátkem roku, (20. a 21. února), se rozjelo 26 dětí z Arabesky do němec-
kého Selbu, na kvalifikační soutěž pro červnový Dance World Cup 2015. V 
Selbu, získali 7 prvních, dvě druhá a 2 třetí místa. Nominaci na World 
Cup, získalo deset tanců.Úroveň škol byla vysoká, takže získání nominace 
nebylo lehké. Patřila jim za to velká pochvala. 
 
Koncem června a začátkem července, se konala v Bukurešti vrcholová 
celosvětová taneční soutěž, Dance World Cup, kterého se zúčastnilo 
na 2 800 mladých tanečnic a tanečníků z 232 baletních škol a studií z 30 
zemí celého světa. Českou republiku reprezentovalo 10 baletních škol, 
včetně 17 dětí z újezdské Arabesky. V tak velké konkurenci, získalo na-
šich sedm děvčat (K.Burdová, K.Foltmanová, Da.Poková,Do.Poková, K 
Roučková, L. Šimková a J. Zafarová), 3. místo - bronzovou medaili. 
 
Koncem října, se 24 dívek z Arabesky zúčastnilo 8. ročníku taneční soutě-
že Baletní mládí, která proběhla v KC Olšanka, na pražském Žižkově. 
Děvčata skvěle předvedla 10 soutěžních tanců a porota jejich výsledky po 
zásluze ocenila. Získaly 4 první místa, 1 druhé, 2 třetí a 2 čestná uznání. 
Upřímnou radost, udělaly paní Pokové nejmenší "Arabesky", které teprve 
začínají soutěžit a v tak velké konkurenci, si vybojovaly krásné 3. místo. 
 
Každé čtvrtletí, se koná baletní představení v Salesiánském divadle v Ko-
bylisích a jednou měsíčně účinkují vybrané děti ve Smetanově síni Obec-
ního domu v Praze, spolu s profesionálními umělci, hudebníky a zpěváky. 
O prázdninách se koná baletní soustředění v krásném prostředí Jizer-
ských hor. 
To, že se v současné době Arabeska řadí mezi úspěšné amatérské 
soukromé baletní školy v Praze, má velký podíl poctivá práce a nasa-
zení většiny dívek, ale také každoroční finanční pomoc ze strany MČ 
Prahy 21, protože provoz Arabesky je finančně velice nákladný.  
 
Úspěšný rok 2015, zakončila Arabeska vánočním představením 10. pro-
since v Salesiánském divadle v Kobylisích    
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DANCEPORT  

 
Již čtvrtým rokem, řídí paní Helena Wojdylová Danceport, taneční, 
pohybové a jazykové studio, které založila před čtrnácti lety, jako Ta-
neční Studio Style. 
 
Studio v roce 2015, vyučovalo každé pololetí cca 250 - 300 zájemců v 
různých věkových kategoriích. Děti do 7 let, se připravují pro muzikálový 
tanec, jako roztleskávačky, nebo v taneční přípravce. V dalších věkových 
skupinách, od sedmi, devíti a dvanácti let, je to MTV Dance a závodní 
společenský tanec. Páry, od cca 14 let začaly letos jezdit na první celore-
publikové soutěže a reprezentují tak nejen Danceport, ale i Újezd nad Le-
sy. Seniorská skupina tanečníků "Show dance", se schází pravidelně, jed-
nou týdně a v letošním roce se opět probojovala do finále Mistrovství ČR, 
kde obsadila krásné 7-10. místo. V programu "Zaměřeno pro ženy", mo-
hou účastnice platit jednotlivé hodiny, nebo si pořídit permanentku, která 
je opravňuje k libovolnému počtu návštěv yogy, P-classu, Zumby, Pilates, 
BodyFormingu a dalších aktivit. V klasickém kurzu "Taneční pro mládež", 
vyučují základům etikety a společenskému chování, mládež od patnácti 
let. Kurz má 20 lekcí a obsahuje dvě prodloužené. Velký zájem, je i o ta-
neční kurzy pro dospělé, rozdělené podle různého stupně pokročilosti 
účastníků. Danceport, organizuje pravidelné společenské akce, Zapome-
nuté tance a Soustředění dětí a mládeže. V roce 2015, se uskutečnila vy-
stoupení dětí ve Strašnickém divadle, na Městském plese v Úvalech, na 
Vánočním vystoupení v Klánovicích a na Čarodějnicích v Újezdě. Studio 
spolupracuje s vynikajícím lektory a tanečníky, kteří zde pracují již mnoho 
let.  Jazyková výuka angličtiny, probíhá ve dvou skupinách s různou po-
kročilostí.  
V průběhu roku, je možné navštívit několik workshopů, vyučuje se napří-
klad twerk a pořádají se taneční večery. 
 
O oblíbenosti Studia, svědčí i návrat účastníků a někdy i celých rodin, v 
průběhu let.     
Letošní sezonu, ukončilo studio Danceport vystoupením, všech účastníků 
ve zcela zaplněném Salesiánském divadle v Kobylisích. 
 
 

SPORT 
 

Fotbalový klub Újezd nad Lesy 
 
Předsedou klubu, je pan Ing. Martin Mora. FK Újezd nad Lesy, celosezón-
ně provozuje dlouhodobě pronajaté sportovní areály, travnaté fotbalové 
hřiště s kabinami a sociálním zázemím v Čentické ulici a tréninkové hřiště 
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v Pilovské ulici, vše v pronájmu od ÚMČ Praha 21. Fotbalový klub, má v 
současné době tři fotbalová družstva dospělých a osm mládežnických 
družstev. 
 
Několik mládežnických mužstev hraje nejvyšší soutěže a náš fotbalový 
klub, patří do první dvacítky nejlepších pražských klubů. Naše A- mužstvo 
dospělých, hraje stabilně I. A. třídu a v konečné tabulce mu to vyneslo 4. 
místo. Dlouhodobým cílem, je postoupit zpět do Pražského přeboru. Muž-
ský B - tým, celou sezónu bojoval se zraněními a i tak se umístil uprostřed 
tabulky, na solidním 7. místě.  
 
Roční rozpočet klubu, byl 1,7 milionů korun. Plánovanou dostavbu dalšího 
multifunkčního hřiště v areálu Pilovská, se nepodařilo dokončit, protože  
nedostali grant od MČ Praha 21. Doufají, že v roce 2016 budou úspěšněj-
ší. Grant od Pražského fotbalového svazu, ve výši 540 tisíc korun, nešlo 
použít, protože byl přísně účelový a mohl být použit pouze na mzdy a 
vzdělávání trenérů, vybavení pro mládež a zdravotní prohlídky mládeže. 
 
Do Újezda letos dorazil projekt "Létajících trenérů". Je to akce, zejména 
pro menší kluby a jejich trenéry. Akci zaštítil FAČR a trenéři přijeli 28. 5. 
2015. Přijeli čtyři trenéři, Titěra (Dukla), Kohoutek (Slavie), Teplan (Tem-
po) a Lička (Blšany). Hodinu a půl, pak před zaplněnou tribunou újezdské-
ho hřiště, pracovali profesionální trenéři s padesátkou mladších žáků a 
mladší a starší přípravky. 
 
Mladší a starší žáci, se v květnu zúčastnili mezinárodního desetidenního 
soustředění v Porto San Girgio v Itálii. Obě kategorie se také utkaly s 
místním klubem AFC Fermo. Újezdští mladí fotbalisté obě utkání vyhráli. 
Počasí nadmíru přálo a tak si kluci kromě fotbalových tréninků, užívali i 
sluníčka a teplého moře. 
 
Klub získal grant od MHMP a účelový grant Pražského fotbalového svazu.  
Další finance byly získány od sponzorů a dárců, z příspěvků členů a z 
pronájmu restaurace a bytu na hřišti. Bohužel se nepodařilo letos udržet 
vyrovnaný rozpočet, který skončil ztrátou ve výši 80 tisíc korun. Podepsal 
se na tom hlavně účet za kropení hřiště v období velkého letního sucha, 
kdy studny areálu nestačily a musela se používat voda z vodovodního řa-
du. 
   

Tělocvičná jednota Sokol 
 
TJ Sokol, má v tomto roce 211 členů a organizuje pro občany naší MČ 
sportovní vyžití v rámci tří aktivních oddílů, Sport pro všechny, Oddíl teni-
su a Rekreační sporty. Předsedou zůstává pan ing. Jiří Čemus. Oddíl 
sportu pro všechny (SPV), tradičně zajišťuje cvičení pro ženy a mládež, 
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což je nejširší základna cvičících v obci, a dále i hraní volejbalu(Újezdské 
Sovy), který je nejúspěšnější aktivitou TJ. Během školního roku, se schází 
každé pondělí a čtvrtek v tělocvičně Masarykovy základní školy. Cvičení s 
hudbou - aerobik, kalanetika, pilates a různé formy posilování, probíhá 
pod vedením pí. Líby Maškové a Ivy Kleinhamplové. V dubnu uspořádali 
Soví volejbalový turnaj pro další tři družstva, se kterými se pravidelně 
utkávají. V květnu se účastnili celopražského volejbalového turnaje na 
hřišti Meteoru Libeň. I letos byl zajištěn pro děti letní čtrnáctidenní tábor 
 
Oddíl tenisu, měl v roce 2015 celkem 54 členů, provozujících tenis na 
rekreační úrovni. Novou úroveň, zahájila spolupráce s diplomovaným. tre-
nérem, absolventem FTVS UK Praha, panem Mgr. Vrňákem, který již tré-
noval děti hrající závodně v okolních oddílech. Dohodli jsme se na spolu-
práci, stáhli jsme děti do našeho oddílu a přihlásili se do soutěží v rámci 
Prahy i pro letošní rok.  
 
Členové Oddílu rekreačních sportů se věnují rekreačně turistice, cyklo-
turistice a lyžování. Oddíl zajišťuje především hraní rekreační kopané a 
má 30 členů.  Pod organizováním Pražské tělovýchovné unie, hrají fotba-
listé veteránskou ligu soutěží, tak zvanou Hanspaulskou ligu. Družstvo 
veteránů nad 35 let, letos postoupilo ze čtvrté do třetí ligy VET. Nově ote-
vřené multifunkční hřiště, nabízeli sokolové v tomto roce jednotlivcům i 
skupinám k pronájmu (mládeži zdarma). 
 

Sportovní klub Kangsim Dojang 
 
Kangsim Dojang, je sportovním oddílem sdružujícím cvičence korejského 
bojového umění taekwondo. Předsedou oddílu je pan Marek Doxanský. U 
nás v Újezdě nad Lesy, působí již od roku 2001, kdy vznikl za přispění 
několika reprezentantů tohoto sportovního odvětví. Hlavní činnost oddílu, 
je zaměřena na výuku sportovního zápasu kyorugi a cvičení sestav poom-
se. Má celkem 300 členů, z toho 50 závodníků. 
 
Oddíl se snaží o výchovu úspěšných sportovců na nejvyšší úrovni. Záro-
veň, je jeho snahou zvyšování morálních kvalit členů a dodržování etic-
kých pravidel bojových umění. Hlavním cílem, je rozvíjení osobnosti žáků 
tak, aby dokázali být pravdivými a prospěšnými lidmi. 
 
V letošním roce, se s příchodem jara rozjely soutěže Taekwondo extraligy 
a Národní Taekwondo ligy. Prvním turnajem, pro závodníky v sestavách, 
byl Havířovský turnaj, kde se našemu týmu podařilo umístit hned za tý-
mem mistra Lee, na druhém místě. S mistrem Lee, proběhlo také několik 
seminářů, na které se do Újezda sjíždějí taekwondisté z celé republiky V 
březnu se újezdský tým prezentoval na prvním turnaji sezóny, mezinárod-
ně obsazeném turnaji Cobra Cup v Praze. Našich 31 závodníků, získalo 7 
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zlatých medailí a soutěž jsme završili pohárem, za celkové 3. místo v sou-
těži. Pět našich nadějných závodníků, vyjelo na největší turnaj v Evropě - 
Dutch Open, ze kterého přivezli do Újezda páté místo. 
 
Na největším českém prestižním turnaji v Kolíně, za účasti českých i za-
hraničních soupeřů, získali naši závodníci 8 zlatých medailí a v hodnocení 
týmů se umístili na vynikajícím 2. místě. 
 
Z olomouckého turnaje Scorpions Cup, kterého se zúčastnilo téměř 300 
účastníků z několika zemí, přivezli 6 zlatých a spoustu dalších medailí a 
dokonce pohár, za celkové 3. místo v týmech. 
 
Naši závodníci se neztratili ani na německém Berlin Open, odkud přivezli v 
obrovské konkurenci 1000 závodníků z celého světa, 2 zlaté, 3 stříbrné a 
2 bronzové medaile.  
 
Na turnaji Czech Open 20. 6. 2015, získali naši taekwondisté třetí místo v 
soutěži týmů a 7 titulů Mistra ČR. 
Na přelomu července a srpna, se konalo již šesté letní soustředění v Ma-
lých Svatoňovicích v Podkrkonoší. 
Také podzim byl pro náš oddíl velice úspěšný. V Hradci nad Moravicí, na 
turnaji v poomse, závodníků v sestavách získali 8 zlatých medailí. I letos 
se potvrdilo, že Kangsim Dojang se trvale drží v čele českého taekwonda. 
Velký podíl na úspěších klubu má Marek Doxanský. 
 
Velký dík patří obětavým trenérům i pomoci rodičů, bez které by to nefun-
govalo. Důležitá je také finanční podpora, generálního partnera, firmy 
Újezd.net a finančního grantu MČ Praha 21. 
  

Občanské sdružení "Tři pro zdraví" 
 
Sdružení, vzniklo na jaře roku 2008 a za tu dobu se uskutečnilo mnoho, 
velmi dobře organizovaných závodů. Letošní 7. ročník, Újezd.net "Seriá-
lu tří závodů pro zdraví", byl zahájen 19. 4. 2015 "Felix Újezdským 
duatlonem", kombinací běhu a jízdy na kole, který se stal i součástí čes-
kého poháru"HandiCupu". Dalším dílem závodů, byl dne 17. května 
"Klánovický Mini Adventure", zážitkový závod dvojic, které v tříhodino-
vém limitu plní nejrůznější úkoly (slanění, lukostřelba, orientační hra, jízda 
na kanoi a další). Mezi úkoly se přemisťují na kole.  Celý seriál, uzavřela 
srpnová "Velká cena Úval", závod horských kol. Jeho součástí se letos 
stal i trailový běžecký závod na 5 km s názvem "Zahaj školní rok pět-
kou". Letošní novinkou, byl "Klánovický 1/2 Maraton" běžecký závod 
uskutečněný 25. října 2015. Celý tým nadšenců, kteří zajišťují závody, di-
riguje "šéf". Ondřej Brouček, který je také ředitelem závodu v Úvalech.  
Kromě závodů, mají vždy připravený i doprovodný dětský program s ob-
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čerstvením a perfektní servis organizační i zdravotní. Od začátku své exis-
tence, spolupracují se sdružením "Černí koně", handicapovaných 
cyklistů, na jejichž aktivity míří i část výtěžku ze seriálu závodů. Seriál, si 
vytvořil za pár let, již pravidelnou účast závodníků i návštěvníků. Na reali-
zaci těchto sportovních aktivit, dostalo i letos sdružení grant od MČ Praha 
21. 
 

Občanské sdružení "Rarášek z Újezda" 
 
Rarášek z Újezda, je odborem Pražského sdružení "Sport pro všech-
ny", a zaměřuje se především na aktivity dětí. Tato nezisková organizace 
se zaměřuje na organizaci dětských akcí, kulturních, výchovných, nebo 
sportovních. 
V sobotu 21. února 2015, přichystal Rarášek pro děti již 5. újezdský kar-
neval v Polyfunkčním domě. Letošní téma bylo Z pohádky do pohádky a v 
tomto duchu byly připraveny písničky, soutěže i kvíz. Všechny potěšil i 
kouzelník a své dovednosti předvedly i Běchovické včelky. 
 
Další akcí byla "Cesta za pokladem skřítků", která se konala ve spolu-
práci se skautským oddílem Douglaska v neděli 7. června. Cesta lesem, 
pro děti a rodiče, byla spojena s plněním úkolů sedmi lesních skřítků. Akce 
se zúčastnilo, téměř 500 hledačů pokladů s doprovodem. Tradiční dětský 
závod na všem, co má kolečka, "Újezdské kolodění", byl letos součástí 
oslav Dne zdraví, 12. září 2015 a byl to již 7. ročník. Roční aktivitu, 
ukončil Rarášek 7. listopadu 1. ročníkem Újezdského strašilesa. 
 

Školní sportovní klub 
 
Klub, je svou podstatou zaměřen na poskytování sportovního vyžití, pře-
devším dětem a mládeži školního věku, rekreační formou. Činnost jeho 
pěti oddílů, je prvotně zaměřena na spontánní sportování, získávání po-
hybových dovedností a návyků, v bezpečném prostředí a po kvalifikova-
ným vedením.  Stále, se daří udržovat cvičitelskou a trenérskou základnu 
dobrovolníků, bez kterých, by žádná činnost, nebyla možná. Kromě rekre-
ačního sportování, florbalu a horolezectví, dosahuje trvale největších 
úspěchů oddíl atletiky, který patří mezi nejlepší pražské oddíly. Kromě tré-
ninků třikrát týdně, závodili na několika veřejných závodech. Na halových 
přeborech Prahy 2015, získali naši závodníci ve třech kategoriích 
(ml.žactvo, st. žactvo a dorost), 1 zlatou, 1 stříbrnou a 2 bronzové medaile 
 
ŠSK, podporuje, nejenom sportovní a společenský rozvoj velkého počtu 
dětí, ale vychoval i špičkové atlety, kteří se tomuto sportu, věnují na nej-
vyšší úrovni. ŠSK již tradičně patří k organizátorům i účastníkům, letos 
jubilejního 10. ročníku "O pohár starosty", aneb "Běh za újezdskou 
sovou", který se konal 16. května 2015. Počasí letos závodu přálo a cílem 
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proběhlo rekordních 505 závodníků a závodnic, ve věku od 2 do 81 let. 
Starosta MČ Praha 21, pan Zdeněk Růžička se celý den podílel na vyhla-
šování vítězů a předávání cen. Velké poděkování patří i sponzorům, bez 
jejichž pomoci by se nepodařilo zajistit tak bohaté ceny pro nejlepší běžce 
a dárky pro každého účastníka. 
 
ŠSK se pravidelně účastní, letos jubilejního 50. ročníku závodu pro 
děti, "Mladé Běchovice", kde mají již tradičně největší účast.  
 
Členky oddílu výrazového tance Grip a Ambra, cvičí a vystupují v rámci 
ŠSK a děvčata získávají ocenění na většině přehlídek. Skupina Grip, letos 
21. 5. 2015 organizovala, již  VI. ročník "Újezdské taneční přehlídky", 
na kterém diváci, shlédli vystoupení různých tanečních stylů od několika 
skupin.  

 
SPOLKOVÁ ČINNOST 

 
Český zahrádkářský svaz 

 
Počet členů se každoročně mění, ovšem dlouhodobě členů spíše ubývá. K 
31. 12. 2015, měla místní organizace 98 členů. Ve výboru pracuje 11 čle-
nů a kontrolní komise má 3 členy. Předsedkyní je paní Blanka Exnerová.V 
březnu 2015, byla uspořádána přednáška s poradnou, př. Krause o ošet-
ření rostlin v zahradě a o výpěstcích nových odrůd ovocných stromů.  
 
Během roku, byly realizovány také tři tématické výstavy, Velikonoce, Du-
šičky a Advent v suchých vazbách. Trvale pomáhají zahrádkáři v péči o 
veřejnou zeleň a mají v péči i okolí pomníku T: G. Masaryka. Navíc pře-
vzali péči o koryta u hlavní silnice, před Polyfunkčním domem, kde vysadili 
čerstvé dřeviny a traviny. V říjnu byla uspořádána tradiční odborná výsta-
va ovoce, zeleniny, vína a dalších nových výpěstků. Je potěšitelné, že této 
výstavy se v hojném počtu účastní i děti z Mateřských škol i Masarykovy 
základní školy. Letos byla výstava rozšířena o soutěžní výstavku výkresů 
dětí z těchto škol, organizovanou ÚMČ Praha 21. Prezentace výstavky 
spolu s hlasováním, proběhly současně na webových stránkách spolku. 
 
Během roku se prováděla údržba, drobné opravy a vylepšení areálu, včet-
ně zařízení moštárny. Také v tomto roce, se moštování zajišťovalo během 
devíti sobot a skončilo až 14. listopadu. Zpracovalo se 5959 kg jablek a 
hrušek. Ocenili také snahu mnoha pomocníků, kteří při moštování pomá-
hali. Také letos, byl zajištěn nákup sadbových brambor o které je trvalý 
zájem. Pro tento rok bylo zajištěno 325 kg brambor. 
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Letos se nepodařilo uskutečnit zahraniční zájezd. Uspořádali dva zájezdy, 
jeden do Jindřichova Hradce a druhý do Plzně a České Kanady.  Mají 
problémy s koordinací zájezdů spolků KAS a SPCCH, protože nabídka 
zájezdů je poměrně velká a některé zájezdy se pro malý zájem musí rušit. 
Zahrádkáři nyní přemýšlí, jak dál v této činnosti. 
 
   

Svaz postižených civilizačními chorobami 
 
SPCCH je největším újezdským spolkem a také jedním z nejaktivnějších. 
Jeho základním posláním, zůstává vylepšování fyzického i psychického 
stavu, zdravotně postižených spoluobčanů a tím i zlepšování jejich běžné-
ho života. Předsedkyní zůstává paní Eva Štrasmajrová.  Svaz má v letoš-
ním roce 294 členů. Výbor se schází každé první pondělí v Újezdském 
muzeu. Dvakrát týdně, probíhá speciální jóga pro kardiaky a další 
specifická onemocnění. Cvičenci jsou rozděleni do dvou skupin, podle 
výkonnosti a cvičí v obou tělocvičnách Masarykovy základní školy. Cvičení 
probíhá ve dvou etapách (leden-červen) a (říjen-prosinec). První skupina 
vždy v pondělí a druhá ve středu. Obě cvičení vedou kvalifikované cviči-
telky a přítomen je i zdravotní dozor. 
Oblíbeného jarního a podzimního plavání s cvičením, ve Welness 
Kossuth na Blatově, se letos zúčastnilo 56 členů. Cvičení vedly kvalifiko-
vané cvičitelky, J Politzerová, S. Pilná a J. Krátká. V letních měsících, se 
vždy ve středu konají kondiční vycházky s holemi (nordic walking), do 
blízkého okolí. Uskutečnilo se také deset tréninků paměti. 
 
Tak jako každoročně, i letos to bylo mnoho dalších aktivit v oblasti 
kulturní a poznávací.  
 
První letošní beseda," Cesta po Volze ze Samary do Kazaně" se ko-
nala 8. ledna. Naše členka a velká cestovatelka, Mirka Branžovská vy-
právěla o své cestě a vyprávění doplnila poutavými fotografiemi. První 
letošní vycházka "Prahou 1 za freskami J. Navrátila do Poštovního 
muzea", se uskutečnila 15. ledna 2015. Kromě Petrské čtvrti a kostela 
sv. Petra Na Poříčí, navštívili účastníci Poštovní muzeum na Nových Mlý-
nech.  
 
Hned v sobotu 17. ledna, shlédli v divadle Palace divadelní představení, 
"V Paříži bych tě nečekala, tatínku", v hlavní roli s Petrem Nárožným.  
Ve čtvrtek 5. února se uskutečnila přednáška "Americké národní par-
ky", kterou aktéři a členové SPCCH, manželé Havránkovi doplnili kromě 
poutavého vyprávění i zajímavou videoprezentací. "Když houby zpívají", 
byl název houbařsko- hudebního pásma, kterou SPCCH připravil ve spo-
lupráci s ÚMČ Prahy 21 ve čtvrtek 12. února. Během únorové vycházky 
"Prahou 1 do Muzea hl. města Prahy",dne 19.2. prošli účastníci centrem 
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Pražské památkové rezervace, od Masarykova nádraží, přes Lidový dům, 
Prašnou bránu, Obecní dům, kostel sv. Josefa, palác YMCA a Bílou labuť, 
až do Muzea hl. města Prahy. Další divadelní představení "Amadeus", 
se konalo ve Vinohradském divadle 24. února. Beseda s novým staros-
tou p. Růžičkou, se konala 5. března a pan starosta zde představil své 
plány na spolupráci radnice se spolky a organizacemi. Divadelní před-
stavení "Jindřich IV.", ve Vinohradském divadle navštívili 11. března. Ve 
čtvrtek 19. 3. to byla vycházka "Trojou do Botanické zahrady".  
 
Ve čtvrtek, 21. 3. 2015, se konala Výroční schůze SPCCH, která zhodno-
tila dosavadní činnost. 
 
Na ozdravný pobyt v Luhačovicích, v době od 11. 4. do 18. 4. 2015, 
odjelo 34 účastníků. Počasí již bylo jarní, sluníčko hřálo a tak všichni po 
absolvování léčebných procedur, chodili na procházky po lázních a okolí. 
Někteří se zúčastnili výletů do Zlína, Kroměříže, nebo Valašských Klobúk. 
Jarní vycházku, po naučné stezce "Z Hloubětína do kostela sv. Barto-
loměje", absolvovali účastníci 21. dubna.  
 
V neděli 3. května, nás navždy opustila členka výboru SPCCH, paní 
Laďka Šáralová. Dobrá kamarádka, výborná cvičitelka, kronikářka a 
vždy v dobré náladě. Čest její památce ! 
 
"TAIWAN - FORMOSA", byl název přednášky p. Ing. Hendrycha, kona-
né dne 7. května. Poutavé vyprávění, doprovázely fotografie z dlouhodo-
bého pobytu. Do "Japonské zahrady v Olešku", se účastníci podívali 21. 
května.  
Rekondičního pobytu pro kardiaky ve Vrbnu pod Pradědem, v době 
od 30. 5. do 6. 6. 2015 se zúčastnilo 10 účastníků a v souběhu s rekondicí 
OV SPCCH, dalších 28 členů. Počasí přálo, perfektní cvičení i edukační 
program, vycházky a hole, to vše nemělo chybu a tak se všichni účastníci 
vraceli nadmíru spokojeni. 
Ve čtvrtek 11. června, se konalo v divadle Palace představení "P.R.S.A. 
jsou dámskou jízdou nejen pro ženy".  
Celodenní výlet do Českého Švýcarska, se uskutečnil 18. června. Na-
vštívili zámek Zákupy, čedičovou Panskou skálu, Kamenický Šenov s mu-
zeem skla, poobědvali ve "Staré hospodě" v Doubici, obklopené desítkami 
dřevěných soch a pokračovali do Krásné Lípy, kde navštívili expozici kra-
jinné oblasti České Švýcarsko. Výlet byl zakončen návštěvou Rumburku a 
prohlídkou zdejší Lorety. 
Červnovou vycházku, 25. 6. nasměrovala Mirka Branžovská na Žiž-
kov a Vinohrady. Navštívili Vyšší odbornou a Střední uměleckoprůmyslo-
vou školu, Riegrovy sady a nový luxusní park Rajská zahrada. 
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"Putování po Šumavě". 11. července odjelo 28 členů SPCCH na týden-
ní, hvězdicový poznávací zájezd na Šumavu. Ubytováni byli v Lesním ho-
telu Strašín v obci Lazny. Každý den, po rozcvičce a snídani vyjížděli au-
tobusem po okolí. Navštivili hrad Rabí a Kašperk, zámky v Žihobci, Stra-
konicích a Blatné. Prošli se po Chalupské a Jezerní slati a hradlovém 
mostě přes Vydru. Prohlédli si Kvildu, Antýgl, Prášily, Modravu, Sušici, 
Kašperské hory, Srní i sklárnu v Anníně. 
Ozdravného pobytu na Lipně v době od 20. 9. do 26. 9. 2015, se zú-
častnilo 42 členů. Navštívili spoustu míst v okolí, Český Krumlov, Zlatou 
Korunu, Vyšší Brod a další, projeli se lodí po přehradě a prošli "Stezku 
korunami stromů" v Lipně-Kramolíně. Ranní rozcvičky Soni Pilné, dobře 
protáhly těla všech účastníků. 
"Můj život se včeličkami", tak by se mohla jmenovat přednáška spojená 
s besedou a filmovými ukázkami, která se uskutečnila 1. října na ÚMČ. 
Přednášejícím byl tentokrát p. starosta Růžička, sám vášnivý včelař. 
45 členů se zúčastnilo divadelního představení "Plač dítě plač", které 
se konalo 3. října ve Švandově divadle. 
 
Celodenní autobusový výlet, se uskutečnil 8. října 2015. Navštívili při 
něm hrad Křivoklát, informační středisko Lesů ČR, hrad Krakovec, město 
Rakovník a jeho regionální muzeum a navštívili galerii Jiřího Anderleho v 
jeho rodném Pavlíkově. 
Ve čtvrtek 12. listopadu, v dušičkovém čase se  konala vycházka "Po 
Břevnovském hřbitově". Hřbitov byl založen v roce 1739 a patří k nej-
starším v Praze. Na hřbitově spočívá řada významných osobností. V pon-
dělí 23. listopadu, to bylo poslední letošní divadelní představení v Ypsi-
lonce "Babička se vrací". Na prosincové besedě 3. 12. 2015, byla hos-
tem SPCCH, újezdská občanka paní Mgr. Elen Černá, moderátorka Čes-
kého rozhlasu a televize. 
Vycházka "Vánoční Prahou", spojená s návštěvou výstavy"Praha Hu-
sova a husitská", se konala 10. 12. 2015. 
Letošní společenské aktivity uzavřela návštěva "Vánočního koncertu 
Václava Hybše" v divadle ABC v neděli 13. prosince. 
 
Smutná zpráva přišla o vánocích. 27. 12. 2015, zemřela bývalá dlou-
holetá předsedkyně SPCCH, paní Dr. Zdeňka Ladová. Byla aktivní a 
zapálenou členkou i dalších újezdských organizací. Čest její památ-
ce! 

 
Klub aktivních seniorů 

 
Úžasná byla letošní spolupráce KASu a I. Mateřské školy v Čentické, kte-
rou zprostředkovala nezisková organizace "Mezi námi o.p.s.", podpo-
rující vzájemná setkávání lidí všech generací, aby se navzájem po-
znávali, měli k sobě úctu a společně objevovali nové. 
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První setkání seniorů a dětí proběhlo v květnu, kdy členky Klubu, paní H. 
Vojtová a paní Krajzingrová zahrály dětem divadelní představení "O 
pejskovi a kočičce". Osm členek Klubu, se 13. září vypravilo společně se 
šedesáti dětmi na zámek Loučeň a 24. září se členky KASu zúčastnily 
dětských společenských her ve škole.  
I v letošním roce, se Klub aktivních seniorů pod vedením paní Heleny 
Vojtové, snažil připravit řadu společenských aktivit pro svých 144 
členů i příznivců. 
V únoru navštívili výstavu v jízdárně Pražského hradu, "Hrady a zámky 
objevované a opěvované". V březnu, v rámci akce "Poznej okolí svého 
bydliště", se v komentované prohlídce dozvěděli mnoho zajímavostí o 
Chvalské tvrzi. Kromě dubnové přednášky k novému Občanskému zá-
koníku, absolvovali autobusový zájezd na Benešovsko, kde navštívili 
sklářskou huť "František"v Sázavě, hrad v Týnci nad Sázavou a v Bene-
šově kostel sv. Anny, Muzeum Podblanicka a zámek Konopiště. 
 
V červnu, se v Praze podívali do Staroměstské radnice a Muzea praž-
ských pověstí. V říjnu, vyjeli na hrad Kokořín, projeli se po Máchově jeze-
ře a navštívili Muzeum K. H. Máchy v Bělé pod Bezdězem. V divadle "U 
Valšů", zhlédli v říjnu představení "Polibte tetičku". Posledním letošním 
představením, byla 20. listopadu opera "Mefistofeles", ve Státní opeře v 
Praze.     
24. listopadu, přijali členové KASu pozvání dětí z 1. Mateřské školy 
na keramickou dílnu. Dostali prkénko, váleček a hlínu a pod vedením 
dětí vyráběli podkovu a svícen 
 
28. 11. 2015, se v sále Level uskutečnila Mikulášská zábava pro senio-
ry, pořádaná Klubem aktivních seniorů společně s Odborem sociálních 
věcí, Odborem občansko-správním a Komisí sociální politiky a zdravotnic-
tví MČ Praha 21. Účastníky potěšilo vystoupení dívčí formace akrobatic-
kého rokenrolu Silueta Praha. Téměř 150 účastníkům, hrála k tanci i po-
slechu kapela "Jam band".  
12. prosince se vydali na výlet na zámek Hrádek u Nechanic a do 
Hradce Králové. Pro velký zájem (66 účastníků), jeli dvěma autobusy. Na 
zámku byla vánoční výzdoba a ochutnali i vánoční "svařák". V Hradci, na 
Velkém náměstí podala zasvěcený výklad členka  KASu, bývalá újezdská 
učitelka a hradecká rodačka, Maruška Podlipná.Téměř polovina účastníků, 
statečně vystoupala po 228 schodech na Bílou věž, kde je zavěšen druhý 
největší zvon v ČR. 
 

23. skautské středisko "Douglaska" 
 
Junák - Svaz skautů a skautek, má v České republice 51 000 členů a je 
největší výchovnou organizací mladých lidí v ČR. 
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Skautské středisko "Douglaska", působí v Újezdu nad Lesy již 25 let. Je 
součástí celorepublikové organizace Junák . Skauting je pro většinu členů 
celoživotní náplní a vidíme to i u nás v Újezdu nad Lesy. Členové mládež-
nických oddílů v devadesátých letech minulého století, jsou dnes vedou-
cími oddílů a jejich děti dnes chodí do skautských benjamínků. V letošním 
roce měla středisko 100 členů, z toho 90 % dětí do 15 let. Vedoucím stře-
diska je Bc. Veronika Bulířová DIS, zástupkyní je MUDr.Lucie Kurelová, 
vedoucím chlapeckého oddílu je Jan Jacek a dívčího oddílu "Kasiopeja", 
Adéla Škvorová. Hlavní náplní schůzek, které se konají týdně, jsou ekolo-
gická výchova, posilování sociálních kompetencí dětí, vše hlavně formou 
her. U starších, jsou to i sportovní aktivity. Průměrně 1x měsíčně jsou po-
řádány jednodenní výlety, nebo cyklovýlety. Oblíbené jsou i vícedenní vý-
lety. V letošním roce se uskutečnilo 11 celodenních výletů, 9 víkendových, 
nebo vícedenních výprav a 2 turnusy letního tábora. Skupina dětí 14-16 
let, se zúčastnila mezinárodní akce Intercamp v Polsku a Roveři podnikli 
expedici na Sardinii. Tak jako každoročně, přivezli skauti do Újezda Bet-
lémské světlo. 
 
Skauti, se zapojují i do aktivit MČ a dalších neziskových organizací. Letos 
pomáhali organizaci Rarášek s pořádáním akce "Cesty za pokladem skřít-
ků" a ÚMČ s Masopustním průvodem Újezd-Květnice-Sibřina. Organizace 
Junák, funguje na principu dobrovolnosti, tedy vedoucí a pořadatelé akcí, 
nepobírají žádný plat. Zdrojem financí, jsou členské příspěvky a dotace a 
granty Magistrátu hl. města Prahy, Ministerstva školství  a MČ Praha 21. 
Skauti, používají i letos jako klubovnu, budovu v Lomecké ulici 656, proto-
že prostory nevyhovující klubovny na Rohožníku, nebyly zatím rekonstru-
ovány a přestože již bylo vydáno stavební povolení a rozhodnutí o umís-
tění stavby, nebyla zatím dořešena finanční spoluúčast vedení Junáka na 
stavbě nové klubovny. 

 
Maminy z újezdské roviny o. s. 

 
Jedno z nejstarších občanských sdružení, působí v Újezdě nad Lesy již 
čtrnáctým rokem. Zaměřuje se, na rodiny s dětmi a oblast předškolní vý-
chovy. Další náplní práce, je podpora zdravého vývoje dětí a jejich výcho-
va k vzájemné úctě a toleranci. Činnost sdružení, také podporuje aktivity, 
vedoucí ke zdravému a svobodnému životu. Po složitější situaci v před-
chozích dvou letech, kdy na všechno zůstaly jen tři členky, je nyní již užší 
jádro stabilizované a tvoří ho devět maminek, které se aktivně zapojily do 
realizace všech projektů. Další spřízněné duše, pomáhají příležitostně v 
rámci svých možností.  
 
"Maminy", jsou již trvalou součástí kulturního a společenského dění v obci. 
Jen v letošním roce, se spolupodílely, nebo samy organizovaly některé 
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obecní akce: "Čarodějnice", "Den Země", "Dny zdraví", Újezdské po-
svícení", "Lampionáda" a "Mikulášská nadílka". Všem akcím, se věnují 
s obrovským nasazením při přípravě i realizaci.  
 
Na podporu své činnosti, dostaly letos "Maminy" grant od ÚMČ a mají i 
sponzorskou podporu, prodejny "El Bio". 

 
Sbor dobrovolných hasičů 

 
Starostou jednotky, která má 37 řádných členů je pan Lukáš Sady. Velite-
lem zásahové jednotky JPO (13 členů), je pan Josef Doškář. Místní jed-
notka SDH, se schází každou sobotu a hlavní náplní práce, je údržba 
hasičské techniky a vybavení. Členové jednotky jsou držiteli platných 
oprávnění o způsobilosti, vykonávat příslušné funkce v jednotce a účastní 
se každoročního školení. Činnost hasičského sboru, nespočívá pouze v 
hašení případných požárů, ale i v celé řadě technických zásahů.  
 
Výjezdová jednotka, měla v únoru pohotovost v počtu 1+7, při rozsáhlém 
požáru garáží na Černém mostě.  V březnu, po stavbě protipovodňových 
zábran, čerpali v Újezdě vodu ze sklepů. V dubnu, zasahovala jednotka při 
požáru travního porostu v Čekanovské ulici, který se rychle šířil, výjezd 
jednotky 1+4 a technika T148 CAS 32, a DA Ford Transit. V srpnu vyjela 
jednotka v počtu 1+5 k požáru lesa na Novosibřinské u křižovatky na 
Květnici, spoluúčast SDH Klánovice, Úvaly, Satalice a Nové Jirny. V září 
odstraňovali spadlý strom přes Novosibřinskou ulici. V listopadu dvakrát 
káceli stromy na Novosibřinské a v Dolních Počernicích prováděli kontrolu 
a dozor při odpalování ohňostroje. V červenci, na žádost ÚMČ kropili ně-
kolikrát komunikace v obci. 
 
Rada MČ Praha 21, schválila dotaci na opravu vozidla T 815 CAS 32, ve 
výši 63 300,-Kč, na výměnu nefunkčních elektricky ovládaných výpustných 
ventilů, za vzduchem ovládané. 
 
Velmi dobrá je spolupráce s rybáři i dalšími organizacemi v obci. 
SDH zajišťoval odborný dozor při "Čarodějnicích" a ukázku techniky 
a vybavení sboru, při akcích, jako"Den zdraví", "Újezdské posvícení" 
a "Den Země". Na závěr roku, uspořádali hasiči 2x "Mikuláše" pro 
školky.  
 

Český rybářský svaz 
 
Újezdská organizace Českého rybářského svazu, má dnes  312 dospělých 
členů, 35 dětí a 10 dorostenců (16 - 18 let ). Předsedou je pan Václav Me-
lichar. 
 



 

 

List 40 z 44 

 

Hlavním motorem celé organizace je hospodářský odbor, který se sta-
rá o násadu ryb, kontrolu kvality vody, regulaci přítoku i odtoku vody, pro-
vádí zimování a vápnění rybníka, zajišťuje krmení i léčiva pro ryby, sekání 
trávy a porostů kolem rybníků, sekání ledu na obou rybnících a zajišťuje 
podle teploty vody i přikrmování ryb. Kromě chovného rybníka na Staro-
újezdské a sportovního na Blatově starají se členové svazu také o pstru-
hový revír Výmola II., který zarybňuje MV Praha a kontrolují i pstruhové 
potoky Dobročovický a Škvorecký. Po rozšíření dětské členské základny 
se vytvořila menší skupina závodníků kolem p. ing. Přepechala, která se 
po intenzivním několikaletém tréninku dostala i do republikové reprezenta-
ce v rybolovné technice a začala sbírat i množství zlatých, stříbrných i 
bronzových medailí na mistrovstvích republiky, Evropy i na mistrovství 
světa. Bohužel, v současné době mladí zájemci o tento sport chybí. 
 
Organizace, pořádá dvakrát ročně mládežnické závody, kterých se kromě 
újezdských dětí účastní i děti ze širokého okolí, a nejlepší účastníci dostá-
vají hodnotné ceny z rybářského vybavení. Svaz pořádá i školení, kde se-
znamují mládež s rybářským řádem, dobou hájení i rybolovnou technikou.  
   
Tak jako každoročně, uspořádali i letos rybáři tradiční a oblíbený rybářský 
ples s hudbou a bohatou tombolou, v sále jízdárny v Kolodějích. V loň-
ském roce byly problémy s blatovským rybníkem, pro  znečištění odpadní 
vodou a následnému úhynu ryb, takže čistotu vody je nutno stále kontrolo-
vat. Silné podemletí břehů chovného rybníka, zjištěné v loňském podzimu 
po výlovu, bylo letos vyřešeno a břehy byly zpevněny lomovým kamenem 
a byla provedena i celková revitalizace okolí rybníka. Celkové náklady, 
činily téměř 4 miliony Kč. 

 
Občanské sdružení Újezdský STROM 

 
je dobrovolná nezisková nevládní organizace, která vznikla z iniciativy ob-
čanů Újezdu nad Lesy v roce 2005, jako občanské sdružení. Dnes je to 
Spolek pro Trvalý Rozvoj a Okrašlování Městské části Praha 21, tedy 
STROM. 
 
V čele sdružení je tříčlenný výbor a předsedou je  Ing. Michael Hartman. 
Členskou základnu tvoří více než desítka kmenových členů a řada přízniv-
ců. Spolek dlouhodobě spolupracuje s Lesy ČR i Lesy Hl. m. Prahy, 
ostatními neziskovými organizacemi i úřady a hájí veřejný zájem na 
kvalitním a zdravém prostředí.  
Těžištěm činnosti je občanské sdružování a dobrovolnictví osob, majících 
společný zájem na ochraně životního prostředí a  spoluvytváření  veřejné-
ho prostoru. Každoročně spolek organizuje úklid lesa v rámci kampaně 
"Clean Up the World". 
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Již tradiční akcí, byl XV. Jarní úklid lesa, uskutečněný 18. dubna. 2015. 
Dobrovolníci a členové STROMu, sesbírali v Klánovickém lese 50 pytlů 
odpadu. Odvoz odpadu ze sběrných míst, zajistil ÚMČ Praha 21. 
 
Během dubna a května, proběhla druhá generální oprava Lesní galerie. 
 
Historicky prvního Týdne udržitelnosti v České republice, od 30. 
května do 5.června 2015, v rámci "Evropského týdne udržitelnosti", 
se STROM zúčastnil komunitním úklidem a sekáním obnovené pěší 
cesty a turnajem v pétanque na Den sousedů. Návrh celoevropského 
týdne udržitelného rozvoje, přišel ze strany ministrů životního prostředí 
Francie, Německa a Rakouska na zasedání Rady pro životní prostředí 28. 
října 2014. Cílem bylo, sjednotit starší projekty v těchto zemích a inspiro-
vat podobnou iniciativu i v dalších evropských zemích.  
 
V České republice, převzal záštitu nad tímto projektem Úřad vlády České 
republiky a je koordinován prostřednictvím Oddělení pro udržitelný rozvoj 
(www.tydenudrzitelnosti.cz). 
 
Ve spolupráci s Lesy ČR a panem Mgr. Michalem Beránkem z Ústavu 
Archeologie FF Univerzity Karlovy, vytvořil STROM novou naučnou 
stezku v Klánovickém lese "Po stopách středověké vesnice Hol". Tři 
vstupní tabule a devět stanovišť, provedou zájemce tříkilometrovým okru-
hem. Újezd tak získal průvodce archeologickou lokalitou evropského vý-
znamu. (Kvůli devastaci archeologických reliktů lesní těžbou v posledním 
desetiletí, byla v roce 2006, zaniklá vesnice Žák začleněna do soustavné-
ho výzkumu Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK a v letech 
2006 a 2007, byly její pozůstatky postupně zaměřeny týmem archeologa a 
geodetů. Následná studie Mgr. M. Beránka a Dr. T. Klíra zhodnocuje 
nejen výsledky tohoto zaměření, ale zároveň přináší obrat v historické in-
terpretaci zaniklé vesnice. Ukazuje totiž, že se nejedná o pozůstatky 
vesnice Žák zaniklé za třicetileté války, neboť vesnice toho jména a 
historie ve skutečnosti neexistovala, nýbrž s velkou pravděpodob-
ností o zaniklou vesnici Hol v poloze "V Žáku". Jedná se lokalitu, ležící 
v enklávě nepříznivých půd pro zemědělství. V terénu lze dodnes identifi-
kovat relikty jednotlivých obytných i hospodářských staveb a také kamen-
ných zídek, oddělujících jednotlivé parcely. Byly dokumentovány relikty 21 
až 24 usedlostí, které obklopovaly návesní prostranství (470 x 91 m). Sa-
motný areál zaniklé vesnice, se nachází v kompaktním lesním porostu 
Klánovický les - Cyrilov, na katastrálním území Újezd nad Lesy, který je 
součástí městské části Praha 21. Plocha s dochovanými povrchovými tva-
ry, má rozsah asi 14 ha a nachází se asi 500 m východně od hájovny 
Štamberk, asi 100 m severně od železniční tratě, mezi zastávkou Praha-
Klánovice a stanicí Úvaly. Relikty leží na obou březích Horoušanského 
potoka). 
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.   
Újezdský strom je neziskovou organizací, a proto se snaží získat pro 
své aktivity sponzorské příspěvky. Nově, to byla firemní dotace  a dob-
rovolná firemní práce s jednou s největších kosmetických firem Mary Key, 
spolu s podporou Lesů ČR a Lesů Hl. m. Prahy, při výsadbě 300 doubků 
v Klánovickém lese.  
S přispěním grantového programu MČ, ve výši 3390,-Kč, dokončil STROM 
Lesní galerii I. a pro přírodní hřiště pétanque v lesním průseku, vytvořil 
informační ceduli "Pétanque pro každého". 
Další grant získal spolek na revitalizaci bočního prameniště Běcho-
vického potoka, na polních pozemcích MČ Praha 21 u Zaříčanské uli-
ce. Grant přinesl do Újezda 100 tisíc Kč z Hl. města Prahy a bude pokra-
čovat i v příštím roce. 
 
Újezdský STROM, se tak stává důstojným pokračovatelem Okrašlo-
vacího spolku, nejstaršího újezdského spolku, založeného v roce 
1903. 
 

Centrum pro rodinu o. s. NEPOSEDA 
 
Centrum pro rodinu, poskytuje již řadu let společensky prospěšné aktivity 
a služby, jejichž posláním, je zvyšovat kvalitu života obyvatel okrajových 
částí Prahy. Nabízí poradenství a konzultace, pro rodiny s dětmi a mamin-
ky a tatínky na rodičovské dovolené. Poradenství, spočívá v poskytování 
psychické podpory a orientace v zátěžových situacích. Dále poskytuje, 
sociální a rodinné služby v okrajových částech Prahy 9, v Újezdě nad 
Lesy, Běchovicích a Horních Počernicích. 
"Neposeda", podporuje rodiny v jejich různých životních etapách a posky-
tuje jim vzdělání i poradenství. Ve své činnosti se zaměřují na preventivní 
a volnočasové aktivity pro děti, mládež a rodinu. Jednotlivé specializo-
vané programy, mají svá pojmenování, zastávka, kompas, křižovatka, 
autobus, restart, hopo a cesta hrdiny.  
 
Letos v srpnu, uspořádali 2 turnusy příměstských táborů v sále Poly-
funkčního domu Level.  
 

Spolek OKO 
 
Do újezdské spolkové rodiny, se v únoru přihlásil nově založený "Spolek 
OKO", jehož duchovním otcem je Petr Duchek, i když předsedou si zvolili 
Jana Veselého. Mají zatím osm členů a začali vydávat čtvrtletník OKO, 
jehož šéfredaktorem je pan Duchek, vydávající již dříve takzvané "Svo-
bodné újezdské listy". Ve stanovách spolku uvádějí, že cílem a smyslem 
existence spolku, je přispět ke zkvalitnění životních podmínek v Újezdě 
nad Lesy a okolí. Tak uvidíme.....  
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KALENDÁRIUM 

 
Historické kalendárium s koncovkou 5 

 
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 (2015) bude pětka na konci letopočtu. 
 
1395  -  620 let - v tomto roce kupuje Újezd od Zderazského kláštera Mar-
tin Rotlev, nejstarší syn bohaté pražské měšťanské rodiny 
1435  -  580 let - sousední Slavětice drží od roku 1419, staroměstský měš-
ťan Janek řezník 
1645  -  370 let  -  po vypálení Újezda Švédy, obdělávají opuštěná pole 
kolodějští a sibřinští rolníci 
1735  -  280 let  -  do újezdského kostela byl darován oltář z kolodějské 
zámecké kaple 
1775  -  240 let  -  od tohoto roku je v Běchovicích pošta a důležitá pře-
přažní stanice pro dostavníky 
1805  -  210 let  -  umírá majitel Újezdu Alois I. Josef z Lichtenštejna   
1835  -  180 let  -  31.8.1835 bylo vydáno nařízení nejvyššího purkrabí 
českého, hraběte Karla Chotka, které nařizovalo městům, městysům ob-
cím a světským a duchovním vrchnostem, vést pamětní knihy v řeči ně-
mecké, nebo latinské 
1845  -  170 let  -  dokončena stavba železnice z Olomouce do Prahy 
1855  -  160 let  -  uzavřeným konkordátem, se školství dostává do rukou 
církve 
1865  -  150 let  -  v tomto roce se upravuje obecní silnice z Koloděj do 
Újezdu a Sibřiny a stává se silnicí okresní 
1895  -  120 let  -  historik A. Sedláček uvádí jen v Čechách, 89 Újezdů 
1915  -  100 let  -  v Újezdě pobývá na "letním bytě" básník Antonín Sova 
1925  -  90 let  -  je vybudován rybník při Staroújezdské ulici, sloužící též 
jako koupaliště 
1935  -  80 let  -  obec zakoupila pro novou školu rozhlas a novým řídícím 
učitelem je jmenován pan Josef Čáp. Do budovy školy je přestěhována 
knihovna. Dne 13. prosince se koná ustavující schůze Blatovského osad-
ního zastupitelstva 
1945  -  70 let  -  v únoru školní budovu zabírá německá pracovní služba. 
Dne 19. srpna se koná velká Národní pouť, při které je znovu odhalen po-
mník T.G.Masaryka, ukrytý za okupace a na budově školy opět objevil ná-
pis Masarykova obecná škola 
1955  -  60 let  -  dne 22.10. 1955, byl uspořádán velký koncert, při příleži-
tosti desátého výročí založení Hudebního kroužku. V orchestru účinkovali 
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jako hosté také členové orchestru Národního divadla a FOK. V lednu se 
přehnala krajem větrná smršť, která poškodila elektrické vedení a mnoho 
střech 
2005  -  10 let  - v tomto roce byly otevřeny dvě Mateřské školy. V srpnu to 
byla 1. mateřská škola v Čentické a v září Mateřská škola "Sluníčko" v 
budově ZŠ v Polesné  
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