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ÚVODNÍ SLOVO 

Vážené dámy a pánové, vážení spoluobčané, 

dostává se Vám do rukou druhá výroční zpráva 
Městské části Praha 21 za rok 2012.  

Rok 2012 byl pro naši městskou část významný v 
několika směrech.  

Změnou prošlo především řízení Úřadu městské části 
Praha 21. Zastupitelstvo MČ Praha 21 na svém zasedání 
dne 18. června 2012 schválilo Strategický plán MČ 

Praha 21 a městská část tak potvrdila přechod na 
strategické plánování a řízení. Po létech bez jasně 
stanovených cílů má Újezd konečně základní pracovní 
pomůcku pro své fungování na nejbližších 10 let. Že 
jsme nastoupili dobrou cestu, potvrzuje i ocenění 
Ministerstva vnitra Bronzovým stupněm za rok 2012 
za kvalitu ve veřejné správě a za uplatňování místní 
Agendy 21 (MA21) jako pomůcky, která ve spolupráci s 
veřejností nastavuje procesy, příznivě ovlivňující kvalitu 
života obyvatel v současnosti v i generaci budoucí.  

Strategický plán i MA21 jsou živé dokumenty, s nimiž se úřad učí pracovat a výsledky předkládat 

veřejnosti. Veřejná projednávání dílčích úkolů se stávají samozřejmostí a obyvatelé se do nich 
aktivně zapojují. Příkladem může být projednávání výstavby hřiště v Druhanické ulici, kulatý stůl  
na téma školství a jiné. 

V roce 2012 jsme dokončili přístavbu úřadu, kam jsme přestěhovali Polici ČR. Uvolněné prostory 
jsme zrekonstruovali a v roce 2013 otevřeme dvě nové třídy mateřské školy. Opravili jsme 
střechu základní školy v Polesné, koupili pozemek pod skautskou klubovnou, kterou budeme 
rekonstruovat, pokračovat bude výstavba kanalizace. 

Výroční zpráva vypovídá o práci všech odborů úřadu, samosprávy, Komisí Rady a Výborů 
zastupitelstva, příspěvkových organizací i organizací zájmových – ve zkratce o roce 2012 v životě 
Újezda. Máme již srovnání s r. 2011. 

Děkuji svým kolegům a spolupracovníkům, kteří se na práci ve veřejné správě i samosprávě 
podílejí. Děkuji zejména mnoha aktivním občanům Újezda, kteří se zapojují do práce komisí, do 
řešení situací v místě svého bydliště, či svou činností obohacují život v Újezdě.  

Pavel Roušar 
starosta MČ Praha 21  
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HISTORIE ÚJEZDA NAD LESY 

 Tak jako mnoho dalších Újezdů v Čechách byl „ uježděn“. V průběhu staletí 
se přepis názvu naší vesnice měnil: 1309 Viesd, 1349 Vgesd, 1405 Vgezd, 1586 Augezd, 1720 
Aujest, 1850 Aujezd, 1880 Oujezd, 1900 Újezd. Podobným způsobem jako náš Újezd vzniklo 
mnoho dalších Újezdů. A. Sedláček uvádí v roce 1895 jen v Čechách celkem 89 Újezdů. A co říká 
o pojmu „újezd“ August Sedláček, náš slavný historik ve své knize Místopisný slovník království 
českého? „Újezd, staročeské poznamenání kusu země, jež se rovná asi nynějšímu pojmu 
velkostatek. Kdykoliv od knížete někomu kus země vyklučené s roklemi, lukami, pastvinami a 
okolními lesy darován, nařízeno několik pánů, aby jedouce okolo ustanovili hranice. Cokoliv 
ujezdili, nazývalo se újezdem. Tak i mnohdy vesnice na témž statku nazýváme.“ 
Také náš Újezd vznikl jako vesnice ulicového typu v jižní části dnešní obce, podél cesty vedoucí z 
Koloděj (dnešní Staroújezdské), která tvořila osu návsi, jejímž centrem byl statek a kostel se 
hřbitovem, obehnaným zdí. Středověká vesnice měla obvykle 10–15 domů s jednoduchou 
dřevěnou konstrukcí, pouze kostel a obydlí rychtáře byly kamenné stavby.  
Většina Újezdů vzhledem k jejich velikosti patřila pod jiné obce. Příkladem může být právě náš 
Újezd, patřící v té době ke Kolodějím. Po vzniku Československa v roce 1918 stát musel řešit, co 
s názvy Újezdů, které se staly samostatnými obcemi. Proto Ministerstvo vnitra 7. 2 1922 
schvaluje název obce Újezd nad Lesy, současně s vytýčením katastrální hranice mezi Sibřinou a 
Újezdem.  
Po roce 1922, když se v úředním názvu obce poprvé objevily „lesy“, si začali občané více 
uvědomovat význam i důležitost lesa Vidrholce, který zaujímal větší část katastru obce. Tak se 
symbol lesa, v miniatuře tří smrčků, začal objevovat na razítkách obecního úřadu i dalších spolků 
a organizací. Obecní úřad začal razítko s třemi smrčky používat v roce 1924.  
V roce 2001 byl udělen naší Městské části Praha – Újezd nad Lesy znak, který má charakter 
mluvícího znamení. Ve stříbrném štítě jsou na zeleném návrší tři smrky přirozených barev, 
prostřední je vyšší. Současně získal Újezd nad Lesy prapor, tvořený bílým a zeleným vodorovným 
pruhem v poměru 2 : 1. Do bílého pruhu vyrůstají ze střední části tři zelené smrky s hnědými 
kmeny, prostřední vyšší sahá do středu bílého pruhu.   
Rozhodnutím č. 83, předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 5. dubna 2001, byl 

udělen Praze - Újezdu nad Lesy znak a prapor. 

(z webových stránek úřadu) 

  

http://www.praha21.cz/images/phocagallery/clanky/ruzne/thumbs/phoca_thumb_l_logo-width400px.png
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PŘEDSTAVITELÉ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 21 

STAROSTA MČ PRAHA 21  

Pavel Roušar 

TAJEMNÍK ÚŘADU MČ PRAHA 21 

Vladimír Saitz 

RADA MČ PRAHA 21  

Starosta:       Pavel Roušar (Otevřený Újezd) 
Místostarostové:      Jan Slezák (ČSSD) 

Stanislav Kyzlink (TOP 09) 
Radní:      Karla Jakob Čechová (TOP 09) 

Tomáš Vlach (Otevřený Újezd) 

Termíny zasedání 

Leden:        10. 01., 24. 01. 

Únor:        07. 02., 21. 02.  

Březen:       06. 03., 20.03.  

Duben:       03.04., 17.04.  

Květen:       02.05., 15.05., 29.05.  

Červen:       12.06., 26.06.  

Červenec:       31.07.  

Srpen:        14.08., 28.08. 

Září:        11.09., 25.09.  

Říjen:        09.10., 23.10.  

Listopad:       06.11., 20.11. 

Prosinec:       04.12., 18.12. 2012 

Předsedové poradních komisí Rady  

Komise udržitelného rozvoje (KÚR): Václav Müller  
Dopravní komise (DK): Milan Hájek 
Komise vzdělávání a výchovy (KVV): Kateřina Šmatláková  
Komise volnočasových aktivit (KVA): Petr Mach 
Komise sociální politiky a zdravotnictví (KSPZ): Jaroslava Jirásková 
Komise životního prostředí (KŽP): Michael Hartman 

http://www.praha21.cz/samosprava/starosta.html
http://www.praha21.cz/samosprava/zastupitelstvo-mc-seznam/136-jan-slezak.html
http://www.praha21.cz/samosprava/zastupitelstvo-mc-seznam/190-stanislav-kyzlink.html
http://www.praha21.cz/samosprava/zastupitelstvo-mc-seznam/188-jakob-cechova-karla--karlajakob-.html
http://www.praha21.cz/samosprava/zastupitelstvo-mc-seznam/193-tomas-vlach.html
http://www.praha21.cz/samosprava/komise-rady/komise-udrzitelneho-rozvoje-kur.html
http://www.praha21.cz/samosprava/komise-rady/dopravni-komise-dk.html
http://www.praha21.cz/samosprava/komise-rady/komise-pro-spolupraci-osvetu-a-kulturu-ksok.html
http://www.praha21.cz/samosprava/komise-rady/komise-zivotniho-prostredi-kzp.html
http://www.praha21.cz/samosprava/komise-rady/komise-zivotniho-prostredi-kzp/189-michael-hartman.html


8  

 

Komise zdravé městské části a místní agendy 21 
(KZMČ/MA21): Pavel Roušar 
Otevřený úřad (OÚ): Stanislav Kyzlink 
Grantová komise (GK): Michael Hartman 
Komise likvidační: Zuzana Voříšková 
Komise přestupková: Hana Pelčáková 
Komise škodní: Zuzana Voříšková 

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA 21 

Zastupitelstvo Městské části Praha 21 tvoří 17 členů ze sedmi volebních stran 

Otevřený Újezd      Pavel Roušar 

Tomáš Vlach  

Michael Hartman 
TOP 09        Stanislav Kyzlink 

Karla Jakob Čechová  
Aleš Taitl 

ČSSD        Jan Slezák 
Jiří Šponer 

Věci veřejné       Petr Duchek  
ODS        Barbora Diepoltová 

Andrea Vlásenková 
Vladimíra Juřenová 
Zuzana Dastychová 
Petr Voňka(do 21.11.2012) 
Ondřej Štrouf (od 22.11.2012) 
Miloslav Hod 

Volba pro Újezd      Jiří Sikač  
KSČM        Pavel Janda 

Termíny zasedání 

Březen:       19. 03. 
Červen:       18. 06.  
Září:        17. 09. 
Prosinec:       19. 12. 2012  

PŘEDSEDOVÉ VÝBORŮ ZASTUPITELSTVA 

Finanční výbor:      Michael Hartman 
Kontrolní výbor:      Pavel Janda  
 
 

http://www.praha21.cz/samosprava/komise-rady/otevreny-urad-ou.html
http://www.praha21.cz/samosprava/komise-rady/komise-likvidacni.html
http://www.praha21.cz/samosprava/komise-rady/komise-prestupkova.html
http://www.praha21.cz/samosprava/komise-rady/komise-skodni.html
http://www.praha21.cz/samosprava/starosta.html
http://www.praha21.cz/samosprava/zastupitelstvo-mc-seznam/193-tomas-vlach.html
http://www.praha21.cz/samosprava/zastupitelstvo-mc-seznam/189-michael-hartman.html
http://www.praha21.cz/samosprava/zastupitelstvo-mc-seznam/190-stanislav-kyzlink.html
http://www.praha21.cz/samosprava/zastupitelstvo-mc-seznam/188-jakob-cechova-karla--karlajakob-.html
http://www.praha21.cz/samosprava/zastupitelstvo-mc-seznam/136-jan-slezak.html
http://www.praha21.cz/samosprava/zastupitelstvo-mc-seznam/192-jiri-sponer.html
http://www.praha21.cz/samosprava/zastupitelstvo-mc-seznam/187-petr-duchek.html
http://www.praha21.cz/samosprava/zastupitelstvo-mc-seznam/153-barbora-diepoltova.html
http://www.praha21.cz/samosprava/zastupitelstvo-mc-seznam/194-andrea-vlasenkova.html
http://www.praha21.cz/samosprava/zastupitelstvo-mc-seznam/142-jurenova-vladimira--vladimirajurenova-.html
http://www.praha21.cz/samosprava/zastupitelstvo-mc-seznam/144-zuzana-dastychova.html
http://www.praha21.cz/samosprava/zastupitelstvo-mc-seznam/147-petr-vonka.html
http://www.praha21.cz/samosprava/zastupitelstvo-mc-seznam/145-miloslav-hod.html
http://www.praha21.cz/samosprava/zastupitelstvo-mc-seznam/146-jiri-sikac.html
http://www.praha21.cz/samosprava/zastupitelstvo-mc-seznam/143-pavel-janda.html
http://www.praha21.cz/samosprava/vybory-zastupitelstva/financni-vybor.html
http://www.praha21.cz/samosprava/vybory-zastupitelstva/financni-vybor/189-michael-hartman.html
http://www.praha21.cz/samosprava/vybory-zastupitelstva/kontrolni-vybor.html
http://www.praha21.cz/samosprava/vybory-zastupitelstva/kontrolni-vybor/143-pavel-janda.html
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VEDOUCÍ ODBORŮ ÚMČ PRAHA 21 

Kancelář starosty a tajemníka    Iva Šimková 
Odbor finanční       Vlasta Berková 
Odbor majetku a investic     Soňa Beroušková do 31.8.2012 

Oldřich Poláček od 1.9.2012 
Odbor VHČ, správy bytů a údržby    Pavel Zeman 
Odbor stavební úřad      Jan Kupr 
Odbor sociálních věcí      Radka Lipanovičová  
Odbor životního prostředí a dopravy   Vladimíra Kozáková do 15.8.2012 

Roman Březina od 16.8.2012  
Odbor občansko správní     Zdena Vodová  
Odbor živnostenský      Zuzana Voříšková  

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA  

Charakteristika školy:  

Úplná základní škola s I. a II. stupněm umístěná ve dvou vzájemně odloučených objektech - 

Staroklánovická 230 a Polesná 1690. 

Samostatný právní subjekt – příspěvková organizace od 1. 1. 1993 – jehož součásti jsou: základní 

škola (kapacita 900 žáků), školní jídelna (kapacita 1 200 strávníků), školní družina (kapacita 420 

žáků), školní klub (kapacita 90 žáků)  

Předmět činnosti  

Zajištění výchovy a vzdělávání ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb. - školský zákon 

Zajištění činnosti zájmového vzdělávání školní družiny a školního klubu dle vyhl.  

č. 74/2005 Sb.  

Zajištění školního stravování ve smyslu vyhlášky č.107/2005 Sb.  

Zajištění závodního stravování a závodního stravování klientů soc. služeb a zaměstnanců 

zřizovatele v souladu s vyhl. č.84/2005 Sb.  

Obor vzdělávání, vzdělávací program a učební plán školy  

Obor vzdělávání dle zápisu do školského rejstříku: 79-01-C/01 Základní škola, 

délka studia: 9 r. 0 měs., učební plán ŠVP pro základní vzdělávání, č.j.:601-2007 pro všechny 

třídy 1.- 9. ročníku školy s účinností od 1. 9. 2011 (pro šk. rok 2011-12) – hodinové dotace 

(týdně)   

Ředitel MZŠ        Miroslav Kurka  
Zástupce ředitele školy     Vladana Vacková 
Zástupce ŘŠ        Marie Hlaváčková 
Výchovný poradce       Dana Brousková 
e-mail:        masarykova@zspolesna.cz  
web:          www.zspolesna.cz  
tel/fax:        291 011 511  
  

mailto:masarykova@zspolesna.cz
http://www.zspolesna.cz/
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Pedagogický sbor I. stupně ZŠ  

Vacková Vladana 
Timurová Věra 
Chmelíková Jitka 
Synková Jana 
Coufalová Marcela 
Černá Blanka 
Vrátná Martina 
Dousková Eliška 
Krčilová Iva  
Matějková Olga 
Ledabylová Marie  
Janoušová Daniela  

Hanousková Irena 
Novotná Ilona 
Hanzlíková Alena 
Linhartová Jitka 
Rosová Hana 
Rejmonová Lenka 
Štěpánková Hana 
Nádvorníková Kateřina  
Svobodová Táňa 
Eibichová Jana 
Křemenová Božena 

 

  

  

 

 

 

Pedagogický sbor II. stupně ZŠ  

Hlaváčková Marie 
Hegyiová Eva  
Lukešová Eva 
Němečková Věra 
Bačíková Michaela 
Kurková Jana 
Brousková Dana 
Poláková Ilona  
Verešová Šárka 
Bělohubá Květa 
Jůzl Tomáš 

Holasová Jana 
Štolcová Jitka 
Jančová Hana 
Holková Martina 
Maryšková Jana 
Bracháčková Ivona 
Kousalová Anna 
Najmanová Libuše 
Sahulková Zuzana 
Řasa Jan 

 
 
  

 

První stupeň základní školy je situován převážně do 
zrekonstruované budovy v parku, Staroklánovická 
230. Zde probíhá výuka pro žáky prvních až čtvrtých 
tříd a je zde umístěna i většina oddělení ŠD. Do 
areálu patří také školní jídelna, tělocvična, divadelní 
sál a zahrada s herními prvky.  
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Přípravné třídy, integrace dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí  

Stejně jako v minulých letech nebyli diagnostikováni žáci, kteří by přicházeli ze sociálně 

znevýhodněného prostředí. Přípravné třídy tak nebyly zřizovány.  

 

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  

Všichni tito žáci jsou integrováni v rámci běžných tříd, kde je jim věnována intenzivní péče 

třídním učitelem, speciálním pedagogem, výchovným poradcem a u jednotlivců se zvláště 

těžkým postižením i asistentem pedagoga. Všichni jsou rovněž pod pravidelným dohledem 

školního psychologa z poradny pro Prahu 3 + 9 a pracují podle vlastních vzdělávacích plánů. 

Speciální pedagog, který na škole pracuje na plný úvazek, se věnuje takto diagnostikovaným 

žákům individuálně v rámci jejich týdenního učebního plánu. Výrazný pokles počtu těchto žáků 

byl ovlivněn změnou metodiky zařazování těchto žáků, nikoli reálnou situací.  

 

Péče o nadané žáky  

Do šk. roku 2007/08 nebyla zavedena metodika diagnostiky žáků se zvl. nadáním. Byly jen 

využívány konzultace s psychologem pedagogické poradny a žáci pracovali v rámci běžných tříd 

podle individuálních pokynů učitele.  

V průběhu posledních let pak bylo přistoupeno k důslednějšímu diagnostikování nadaných žáků 

třídními učiteli. Vybraní žáci po dohodě s rodiči nyní procházejí diagnostikou speciálního 

pedagogického centra. Rovněž byl uvolněn pedagogický pracovník, který se nadaným žákům 

věnuje na plný úvazek. Pokračuje spolupráce s organizací Mensa. Tito vybraní žáci mají také 

zpracováván individuální vzdělávací plán, který je vyhodnocován ve spolupráci třídního učitele, 

uvolněného pedagoga a rodiče. V rámci běžné výuky jsou žáci integrováni ve své kmenové třídě 

a podle rozpisu pracují s uvolněným učitelem v malých skupinkách. Pracovně je tato skupina 

žáků nazývána „Hlavičky“. V rámci běžné výuky jsou tito žáci zapojováni do samostatných a 

rozsáhlejších prací a projektů, jsou jim zadávány specifické úkoly z doplňujícího učiva, je jim 

dávána možnost otevřené volby řešení úkolů. Žáci jsou zapojováni do předmětových soutěží, 

logické olympiády aj. Modul se zatím osvědčil.  

  

 

 

Děti na druhém stupni pokračují ve výuce v nedaleké 
budově Polesná 1690. I v této budově mají žáci k 
dispozici školní jídelnu, tělocvičnu a venkovní 
sportovní areál.  
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Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin a jejich integrace  

Zajištění základního vzdělávání pro děti cizinců a jejich integrace do činnosti školy nedělá 

problémy. Jedná se především o státní příslušníky bývalých republik Sovětského svazu a 

východního bloku, jejichž rodiče se stávají ať už trvalými nebo dočasnými rezidenty naší MČ. Žáci 

jsou integrování do běžných tříd a ani jazykové problémy nemají zásadní vliv na průběh 

vzdělávání. Jejich výuka ovšem klade výrazně vyšší nároky na vyučující. V rámci zapojení do 

činnosti tříd a vzájemného soužití mezi dětmi nebyly zjištěny žádné problémy vyplývající 

z rozdílného socio-kulturního prostředí žáků a ani projevy netolerance. Příslušníci národnostních 

menšin nebyly na škole opakovaně evidováni. Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu žáků – cizinců a 

využitím dotačního programu MŠMT ČR byla v letošním šk. roce ustavena funkce koordinátora 

pro žáky-cizince. 

 

Jazykové vzdělávání a jeho podpora 

Podpora výuky cizích jazyků patří k hlavním bodům školního vzdělávacího programu. Z tohoto 

důvodu je zařazena výuka anglického jazyka již do první a druhé třídy jako seznamování se s 

jazykem, v časové dotaci jedné vyučovací hodiny týdně. Od třetího ročníku pak navazuje plná 

výuka v dotaci tří hodin týdně. V pátém ročníku je zařazen nepovinný předmět Konverzace Aj. 

Od šesté třídy pak mají žáci možnost volby výuky dalšího cizího jazyka v rámci povinně 

volitelného předmětu v dotaci dvou hodin týdně. Na výběr je i volba jednohodinové konverzace 

v cizím jazyce, rovněž v rámci výběru povinně volitelného předmětu. Personálně se zatím nedaří 

zajistit výuku Aj plně odborně kvalifikovanými pedagogy, ale všichni, vyučující cizímu jazyku se 

průběžně vzdělávají v akreditovaných kurzech pro další vzdělávání pedagog. pracovníků. Jedna 

pí učitelka si rozšiřuje kvalifikaci dálkovým studiem AJ. Podařilo zajistit nástup 2 nových 

pedagogů s odbornou kvalifikací Aj (pro I. i II. st. školy). Rodilý mluvčí byl využíván ve výuce Aj na 

I. st. školy ve spolupráci s agenturou Wattsenglish.   

Prevence sociálně-patalogických jevů, rizikového chování 

Výchova a vzdělávání v oblasti předcházení negativním jevům chování, to je další důležitý bod 

školního vzdělávacího programu. Ten si klade za jeden z cílů vytvářet ve škole i mimo ni - 

bezpečné prostředí, a to nejen z hlediska osobního fyzického bezpečí, ale i zdravého a 

nenarušeného prostředí pro rozvoj duševních činností. Ať už se jedná o prevenci šikany, 

závislosti na užívání návykových látek (tabák, alkohol, měkké drogy či tvrdé drogy), gamblerství, 

vandalismus, rasismus či xenofobie, netoleranci k potřebám a právu druhého, mezilidských 

vztahů, aj. Každá z těchto oblastí je velmi složitá a prochází bouřlivým vývojem názorových 

střetů jak správně postupovat a volit přiměřené prostředky, aby bylo působení dostatečně 

edukativní, nebylo návodné a přitom bylo účinné a podáno přitažlivou formou pro mládež zvl. 

(ale nejen) pubertálního věku. Proto na tomto poli škola spolupracuje s odborníky a 

koordinátory, využívají nabízené akreditované programy a všech možností pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků. Za účelem sjednocení výchovného působení v rámci školního 

vzdělávacího programu je na škole ustavena tzv. metodička prevence, která doporučuje a 

zajišťuje akce jak pro žáky, tak pro pedagogické pracovníky.  
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Díky grantům a projektům zajišťuje škola každoročně řadu seminářů a praktických cvičení pro 

celé třídní kolektivy. Dodavatelsky, se zařazením přímo do výuky, ale i do výjezdních aktivit. 

Výchozím materiálem pro působení na žáky je tzv. Minimální preventivní program. Jeho částí je i 

Program proti šikanování. Přes všechna opatření se ale nedaří zcela zamezit nevhodnému 

chování žáků. Nárazově se projevy šikanování objevují (více na I. st.), výjimečně se objevují i 

krádeže. Se všemi podněty je pracováno, tak aby se tyto projevy eliminovaly.  

Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

V posledním období se škola zapojuje do mezinárodních programů v rámci ekologické výchovy. 

Jedná se o různá měření klimatu (teplota, srážky), která jsou porovnávána s jinými oblastmi. 

Bylo využito programu Globe zprostředkovaného sdružením Tereza. Od šk. r. 2009-10 je škola 

zapojena do projektu NÚOV Praha „Cesta ke kvalitě“, jehož cílem je vytvářet a ověřovat 

evaluační nástroje: Zpětná vazba pro střední management školy, Síť spolupracujících škol. 

Program pokračuje do r. 2012. Pro nadcházející období je cílem zapojit se do nabídky E-twin 

partnerských škol a ještě více využívat možností mezinárodních kontaktů, zvláště s přímým 

napojením na konkrétní školy.  

Poradenské služby školy  

Poskytování poradenských služeb na škole vycházelo z vyhlášky č.72/2005Sb. v platném znění. 

 Tyto služby škola poskytuje žákům a jejich zákonným zástupcům bezplatně, na základě 

jejich žádosti. 

Poradenské služby zahrnovaly tyto základní oblasti: 

1) kariérové poradenství, přestupy žáků na jiné typy škol a integraci žáků se speciálními  

 vzdělávacími potřebami (SVP) - zajišťovala výchovná poradkyně 

2) integrace žáků a vlastní náprava se žáky s SVP – vývojové poruchy učení  

3) nadaní žáci – diagnostika, konzultace a vlastní intenzivní péče - zajišťovala koordinátorka 4) 

prevence sociálně patologických jevů - zajišťovala metodička prevence  

Hodnocení ŠVP 

ŠVP č. j. 601-2007 „Škola – dílna lidskosti“ je od 1. 9. 2011 platný pro všechny ročníky základní 

školy. ČŠI provedla jeho komplexní hodnocení v srpnu 2010, kdy bylo konstatováno, že není 

v rozporu s RVP ZV, ale bylo doporučeno dopracovat některé části dvou kapitol: 

1) v kapitole „Charakteristika ŠVP…“ konkretizovat přístup školy k žákům sociálně 

znevýhodněným 

 2) v kapitole Učení osnovy:  

- v osnovách předmětů uvádět výchovně vzdělávací strategie jako společné postupy na úrovni 

daného předmětu 

- tématické okruhy průřezových témat vhodně propojit s výstupy a konkretizovat činnosti a 

náměty zařazených tematických okruhů.  

Na základě tohoto doporučení byly příslušné kapitoly doplněny. Průběžně, postupem šk. roků a 

„projitím“ vlastní výukou, docházelo k částečným úpravám, především v rámci jednotlivých 

předmětů a v nabídce povinně volitelných předmětů. Po dalším hodnocení ČŠI v únoru 2012 
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bylo upraveno hodnocení žáků v 1. a 3. čtvrtletí a byla přidána kapitola č. 2.2 k organizaci tříd 

v ročnících. ŠVP je „živým“ dokumentem a musí pružně reagovat na úpravy vyhlášené MŠMT. 

V nejbližší době bude nutné dopracovat schválené standardy učiva do výstupů jednotlivých 

předmětů a na tomto základě upravit učební plány.  

 

Žákovské zastupitelstvo 

V listopadu 2011 zahájilo svoji činnost Žákovské zastupitelstvo Újezd nad Lesy. Jedná se o 
volné seskupení dětí a mládeže s cílem pracovat s Městskou částí Praha 21 nad kvalitním 
rozvojem Újezdu nad Lesy. 

Základní činnosti: 

• Pracovat na různých projektech, např. Bezpečná cesta do školy 

• Podílet se na pořádání osvětových kampaní 

• Realizovat průzkumy, ankety, dotazníková šetření 

• Zapojovat děti a mládež do rozvoje Újezdu nad Lesy 

• Diskutovat se zastupiteli MČ nad problémy Újezdu nad Lesy a nacházet společná řešení 

• Spolupracovat se žákovskými zastupiteli v městských částech v předávání zkušeností  

Na začátku roku 2012 nás bylo 10 a pravidelně jsme se scházeli jednou za měsíc a řešili aktuální 
problémy a úkoly. 

V březnu jsme se účastnili Setkání městských částí v polyfunkčním domě Level, kde jsme 
prezentovali naše zastupitelstvo. 

V červnu jsme si na Praze 7 vyměnili svoje zkušenosti s pražskými žákovskými 
zastupitelstvy na mezinárodní úrovni – s hosty z Anglie. Při naší prezentaci, při diskuzi o 
problémech našich vrstevníků a jejich řešení a při diskuzi nad možnostmi volnočasových aktivit, 
jsme si procvičili angličtinu v jazykově smíšených skupinkách. Tentýž měsíc jsme se také účastnili 
a z menší části pomohli na zasedání zastupitelstva MČ Praha 21. 

Po prázdninách jsme se sešli bez některých členů, ale byli jsme více posíleni novými 
aktivními členy. Panu starostovi jsme předali naší zakládací listinu a povídali jsme si o našich 
plánech. 

19. a 21. listopadu jsme se někteří účastnili a pomohli jsme s organizací ve společenském 
sále polyfunkčního domu Level na veřejných diskuzích na téma Plán rozvoje MČ Praha 21 a 
Školství v Újezdě nad Lesy 

Od začátku školního roku pracujeme na projektu Bezpečná cesta do školy (BCDŠ). 

Uskutečnili jsme dotazníkové šetření mezi žáky školy a v příštím roce budeme výsledky 

vyhodnocovat a předávat je Úřadu městské části Praha 21 k řešení. Někteří z nás se stali členy 

pracovní skupiny, kterou jmenovala Rada MČ Praha 21.  
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MATEŘSKÉ ŠKOLY MČ PRAHA 21 

První mateřská škola  

Ředitelka       Jana Cenkrová 
Učitelský sbor       Helena Kuprová 

        Jaroslava Punová 

        Renata Buřičová 

        Petra Polesná 

e-mail:        mscenticka@seznam.cz  
web:        www.mscenticka.cz   
 

  
 

Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání  

ŠVP PV pro rok 2012/2015 je celoroční motivační projekt „S úsměvem jde všechno lépe“. 

Vychází z cílů a všech pěti oblastí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. 

Být všichni kamarádi a táhnout za jeden provaz. (možnost oslovovat pedagoga jménem) Obsah 

dlouhodobého záměru předškolního vzdělávání – zdravé sebevědomí – mýlit se je lidské, pravda 

přebývá v každém lidském srdci a člověk ji tam musí hledat a nechat se jí vést. ŠVP PV je 

zaměřen na všestranný rozvoj osobnosti dítěte s individuálním přístupem ke každému dítěti a ve 

spolupráci s rodinou. Posilnění sebedůvěry a smyslu pro zodpovědnost, zdravé – „já“.  

 

  
Motto:  
„Všichni jsme kamarádi, táhneme za jeden provaz “ 
MŠ je nově postavena v roce 2005 a nachází se v zástavbě 
rodinných domů u lesa. Jedná se o patrovou budovu se třemi 
třídami. Všechny pedagogické pracovnice mají odbornou 
kvalifikaci.  

 

 

mailto:mscenticka@seznam.cz
http://www.mscenticka.cz/
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Velká pozornost se věnuje vztahům mezi dětmi, kdy bude kladen důraz na pozitivní, kladný = 

kamarádský vztah bez rozlišení národnosti, sociálního původu a rozlišení věku dítěte.  

Vymezení hlavního účelu činnosti 

Poskytuje předškolní vzdělávání podle vzdělávacích programů v souladu s ustanovením § 3 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném 

znění. 

Součástí mateřské školy je školní jídelna - výdejna, která zabezpečuje školní stravování dětí 

v době jejich pobytu ve škole a zaměstnanců školy podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a 

vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění.  

Charakteristika školy 

Mateřská škola byla vybudována a otevřena v roce 2005 a nachází se v zástavbě rodinných 

domů v blízkosti lesa. Její součástí je školní zahrada. Má 3 třídy s celkovým počtem 71 dětí. Dvě 

třídy s počtem 28 dětí jsou umístěny v přízemí budovy a jedna třída s počtem 15 dětí v 1. patře. 

Ve škole je pouze výdejna, takže se zde připravují dopolední a odpolední svačiny pro děti a oběd 

se dováží z nedaleké školní jídelny základní školy.   

Zkušenosti s výukou cizích jazyků 

V MŠ se děti seznamují s anglickým jazykem 2x týdně ve skupinách po 10 dětech. Výuku vede 

lektorka, která má aprobaci pro výuku jazyků pro předškolní děti. Zájem z řad rodičů je velký. 

Děti se seznamují formou písniček, tanečků, slovních hříček, výtvarného projevu.  

Využití poradenských služeb 

Zvýšená pozornost se ve škole věnuje dětem s odkladem povinné školní docházky a dětem 

s výukovým nebo výchovným problémem. Rodiče jsou informováni o logopedii, speciálním 

psychologovi a je jim doporučena návštěva pedagogicko-psychologické poradny.  

Zkušenosti s ekologickou výchovou respektive s environmentální výchovou v rámci 

vzdělávacího programu školy 

Škola se zapojila do projektu „ Recyklohraní“, což je sběr nepotřebných elektro spotřebičů, kde 

získala 1. místo. V rámci environmentální výchovy využívají krásné prostředí kolem školy, 

blízkost lesa, polí a luk i rybníků, výletů na farmu, zvou si sokolníky, kynology a na šk. zahradě 

pěstují rostlinky.   

Multikulturní výchova 

Místo v MŠ má i multikulturní výchova, s jejíž realizací nám pomáhají i rodiče cizinci. Záměrem je 

uvést dítě do společenství ostatních, do života společnosti a světa kultury a umění. Osvojit si 

potřebné dovednosti, návyky i postoje, přijmout základní všeobecně uznávané společenské, 

morální a estetické hodnoty a podílet se na utváření společenské pohody. Multikulturní výchova 

v MŠ představuje výchovu, která akceptuje kultury všech národností dětí, které navštěvují tuto 
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školu, ale jsou i v jejich blízkém okolí. Pořádá posezení s rodiči i dětmi z jiných zemí, kde nám 

vypráví i ukazují své zvyky, pouští písničky ukazují obrázky z jejich domova.  

Prevence rizikového chování  

Každá třída si vytvořila svá pravidla slušného chování, která se důsledně dodržují. Děti mají vzor 

v zaměstnancích MŠ. Čtou si různé příběhy, které se rozebírají, co je vhodné a co není a vedou 

s dětmi rozhovory co je špatné a co dobré. Ukázku své práce předvedla i celní správa a přiblížila 

dětem špatné chování lidí, které se požitím návykových látek ještě zhoršuje.  

Zaměstnanci mateřské školy se snaží, aby školka byla v dnešní uspěchané době oázou klidu a 
pohody a aby se stala místem, na které si v dospělosti vzpomenou a čas strávený v MŠ 
považovaly za příjemnou součást svého života. 

Mateřská škola Rohožník 

Ředitelka       Miluše Benátská 
Učitelský sbor       Hana Pavlíková 

 Iveta Průšová 
 Irena Radová 
 Jitka Tmějová 
 Luďka Veselá 

e-mail: msrohoznik@seznam.cz 

web:   www.msrohoznik.cz   
 
 

 
 

Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání  

“Dexempo profesissss ” (celoroční motivační projekt) 

Motto: „ Vše s úsměvem“ 

Podle RVP PV ve školním vzdělávacím programu (ŠVP) s názvem „Dexempo profesissss“ 

připravili vzdělávací nabídku v podobě integrovaných bloků, resp. tematických celků, z kterých si 

každá učitelka může vybírat pro svůj plán třídního vzdělávacího programu, kde jsou pak 

integrované bloky rozpracovávány na jednotlivá témata, mají podrobnější podobu - učitelky 

vycházejí z analýzy podmínek ve třídě, z hodnocení dětí ve své skupině, z jejich potřeb 

 

Motto:  
„Vše s úsměvem“ s realizací školního vzdělávacího programu „Ten 
dělá to a ten zas tohle“.  
Mateřská škola se nachází uprostřed sídliště, byla otevřena v 
lednu roku 1982 jako podniková mateřská škola Českých drah. Má 
tři třídy se samostatnými vchody. Jednotlivé třídy jsou propojeny 
spojovacími chodbami, s dětmi lze přecházet po celé budově. 
Všechny pedagogické pracovnice mají odbornou kvalifikaci. 

 

 

mailto:msrohoznik@seznam.cz
http://www.msrohoznik.cz/
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a v neposlední řadě ze svých dovedností a schopností. Aktuální integrované bloky jsou v souladu 

s filosofií práce mateřské školy a na jejich realizaci se významně podílejí i rodiče. 

Integrované bloky nejsou časově omezené, uzpůsobují se zájmu a potřebám dětí a množství 

společných nápadů. Bloky poskytují dětem dostatek zajímavých a různorodých vzdělávacích 

příležitostí a podnětů. Je pouze na učitelkách a dětech, jaké bloky si vyberou a kolik jim věnují 

času. Mohou si dle aktuální situace nebo zájmu dětí přidat blok (podblok), např. při narození 

sourozence, nemoc kamaráda, neobvyklá událost, apod.,(tzv. situační plánování). Ten poté 

konkretizují v třídním vzdělávacím programu (TVP). Během kalendářního roku postupují učitelky 

podle svého uvážení. Obsah tvoří řízené i spontánní činnosti, jimiž dochází k naplňování 

vzdělávacích záměrů v jednotlivých oblastech. Činnosti se vzájemně prolínají a dochází tak 

k naplňování několika záměrů najednou. Součástí TVP jsou i tradice a rituály.  

 

Charakteristika 

Trojtřídní mateřská škola umístěna na okraji městské části v sídlištní výstavbě, ale nedaleko lesa 

s prostornou, dobře vybavenou šk. zahradou. Ředitelka zajišťuje vnější informační systém pro 

rodiče a širší veřejnost (webové stránky www.msrohoznik.cz). V mateřské škole respektují 

nezastupitelné místo rodiny pro utváření osobnosti každého dítěte. Usilují o to, aby jako 

mateřská škola byli rodičům partnerem i rádcem, proto rodiče zapojují do dění v mateřské škole 

(prezentace své profese, povolání, koníčka, zájmu…) a zdůrazňují důležitost společně stráveného 

času rodiče a dítěte.  

 
Zkušenosti s výukou cizích jazyků v rámci vzdělávacího programu školy 
V MŠ probíhá výuka anglického jazyka pro všechny předškolní děti. Výuku zajišťuje paní učitelka 

z MŠ Rohožník. Rodiče jsou s touto výukou seznámeni na informativních schůzkách a mají 

možnost zúčastnit se výuky. Ke konci každého pololetí je připravena ukázková hodina pro rodiče. 

Výuka neprobíhá formou klasického kurzu nebo kroužku, ale je zařazena do ŠVP. Náplň je vždy 

v návaznosti na integrované bloky z ŠVP.  

 
Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 
Ve školním roce 2011/2012 byla zapsána jedna dívka z Vietnamu. Pro dívku byl připraven 

individuální plán a daří se ji zapojit do programu školy úspěšně. Učitelky i kolektiv dětí je jí 

oporou.   

 
Environmentální výchova  
Je zařazena do programu školy v rámci projektu Zelená zahrada a v Minimálním preventivním 

projektu- prevence sociálně patologických jevů. Do programu školy jsou pravidelně zařazovány 

navazující setkání s Lesy Praha, s Červeným křížem - prevence proti úrazům, první pomoc a 

protidrogová prevence.  

Dále je do ŠVP zařazován program Humanitární organizace ADRA. Moduly se zaměřují na děti v 

předškolním věku. Cílem je vytvořit u těchto dětí povědomí o základních rozvojových 

problémech, podporovat sociální cítění a vnímání významu mezilidské solidarity.   

http://www.msrohoznik.cz/
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V MŠ je do programu zařazen projekt „Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem“ jehož cílem je 

vytvoření programu na podporu rozvoje komunikačních dovedností mezi slyšícími a neslyšícími 

dětmi, zvýšení informovanosti o problematice sluchového postižení ve specifické cílové skupině 

dětí předškolního věku. Dílčí cíle - krok proti diskriminaci, seznámit děti s odlišnou formou 

komunikace, vážit si vlastního zdraví. 

 

Mateřská škola Sedmikráska  

Ředitelka       Naděžda Kosanová 
Učitelský sbor       Martina Kubová 

Alžběta Martínková 
Michaela Turková 
Kamila Marvanová 
Magdaléna Burdová 

e-mail:        ms.sedmikraska@atlas.cz 
web:        www.ms-sedmikraska-praha.cz   
 

 

 

 

Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání 

Téma ŠVP – „Barevný svět“ 

podle tříd –  I. „Koblížek poznává svět“ 

  II. „Barevný rok“ 

 D – třída „Kašpárkova cesta kolem světa“ 

I. oddělení + D třída – mladší děti – hlavním úkolem je nenásilnou a hravou formou začleňovat 

děti do kolektivu, důraz je kladen na socializaci, sebeobsluhu, snaha po samostatnosti a 

získávání poznatků prostřednictvím citových prožitků. 

II. oddělení – starší děti – je plně zaměřen na samostatnost, sebevědomí, vzájemnou pomoc, 

toleranci a spolupráci, podporu samostatného myšlení a touhy objevovat, zkoušet, 

experimentovat a na základě vlastních prožitků získávat i vlastní zkušenost.   

 

Motto: „V Sedmikrásce, milé děti, čas nám všem tak 
rychle letí. Budeme se učit, smát a přitom si hlavně 
hrát.“ 
Realizace vzdělávacího programu „Barevný svět“. 
Mateřská škola byla postavena na konci 70. let 
minulého století jako čtyřtřídní škola. V současné 
době jsou dvě samostatné třídy. Škola disponuje 
velkou školní zahradou. 

 

mailto:ms.sedmikraska@atlas.cz
http://www.ms-sedmikraska-praha.cz/
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Charakteristika 

Trojtřídní mateřská škola rodinného charakteru, 2 třídy jsou v kmenové škole, která je umístěna 

dál od hlavní silnice, má rozlehlou a dobře vybavenou zahradu, Od 1.9.2011 bylo k naší 

mateřské škole přiřazeno odloučené pracoviště v ulici Hulické 1535. Byla tady nově zřízena jedna 

třída pro 20 dětí. Dvě třídy dětí jsou heterogenní, jedna třída je homogenní – v této třídě jsou 

všechny děti poslední rok před nástupem do ZŠ.   

 

Zkušenosti s výukou cizích jazyků v rámci vzdělávacího programu školy 

Výuka angličtiny je formou kroužků, do ŠVP PV není zařazena.  

 

Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 

Počet dětí cizinců z EU: 2 

Počet dětí národnostních menšin: 0 

Zkušenosti: Cizinci u nás (i v předešlých letech) mají vysokou sociální úroveň a se začleňování do 

kolektivu a s integrací nemají žádné problémy.  

 

Environmentální výchova 

Seznamování s přírodou, péče o životní prostředí a změny v přírodě jsou součástí celého 

školního vzdělávacího programu. Jednotlivé výchozí kompetence vyplývají z třídních programů, 

které jsou zaměřeny na jednotlivá roční období a které se volně prolínají během celého školního 

roku. 

Děti se prostřednictvím změn v přírodě seznamují s měnící se florou a faunou, pracují 

s přírodními materiály, mají výstavy ovoce, zeleniny, podílejí se každoročně v rámci akce „Den 

Země“ na výsadbě dalšího keře na šk. zahradě.  

Dále celoročně třídí odpad, zúčastňují se soutěže ve sběru papíru, chodí na vycházky do lesa, 1x 

za rok si s dětmi vezmou igelitové tašky a rukavice a jdou se souhlasem rodičů „čistit les“. 

Velkým přínosem pro děti bývají každoroční školy v přírodě, jejichž téma bývá zaměřeno na 

přírodu, les a jeho obyvatele.   

 

Multikulturní výchova 

Do třídních vzdělávacích programů je každoročně zařazováno téma, které souvisí s cestováním a 

seznamováním se s jinými zeměmi. Děti se seznamují s globem, „cestují“ po světě a seznamují 

se s cizími zeměmi, jejich obyvateli, zvyky, ale i s rostlinami a živočichy té dané oblasti. Děti mají 

volně k dispozici magnetickou hru, která nenásilnou formou seznamuje děti se světem. Do 

multikulturní výchovy patří také naše lidové zvyky a tradice, se kterými děti seznamují.  
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Prevence rizikového chování 

Prevence rizikového chování je obsažena v minimálním preventivním programu mateřské školy, 

který je součástí ŠVP. 

Do tohoto programu patří: 

 pravidelné vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na zdravý způsob života a 
prevenci závislostí 

 úzká spolupráce s rodiči - individuální rozhovory  
- řešení problémů ihned jak se vyskytnou 

 prohlubování sebedůvěry dětí, sebekontroly a sebeovládání 

 vedení děti ke zdravému životnímu stylu, k uvědomění si důležitosti zdraví, hygieny, 
výživy, pohybu 

 upevňování citových vztahů mezi dětmi, vytváření pozitivního sociálního klima 

 upevňování důvěry dětí – nebát se cokoli říci rodičům či učitelce, nebát se požádat o 
pomoc  

Mateřská škola s rodinou atmosféru, dobrý kolektiv, velmi dobrá spolupráce s rodiči dětí, při 

mateřské škole dobře funguje i „Rada rodičů“, která se pravidelně schází a zapojuje do plánování 

akcí pro děti, velmi dobrá spolupráce se zřizovatelem. 

MŠ Sluníčko 

Ředitelka       Bc. Ivana Huttová 
Učitelský sbor       Lenka Glazerová 
        Dis. Petra Vítovská 
        Bc. Lucie Halačková 

Bc. Jarmila Havlíčková 
Lenka Pourová  

e-mail:        huttova.ms@zspolesna.cz  
web:        www.mspolesna.cz    
 
 

 
  

 

 
Motto:  
„Harmonické vztahy“. 
Realizace motivačního projektu „Cesta za pohádkovým 
lesem“. Mateřská škola užívá se svými třemi třídami 3. 
patro v základní škole, které je odděleno od prostor 
školy. Mohou využívat tělocvičnu základní školy a 
jídelnu. Mateřská škola má samostatnou zahradu. Ze 
šesti pedagogických pracovnic mají čtyři odbornou 
kvalifikaci. 

 

 

mailto:huttova.ms@zspolesna.cz
http://www.mspolesna.cz/
http://www.mspolesna.cz/foto05.htm
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Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání  

Ve školním roce 2011/20012 zahájila mateřská škola motivační projekt „Cesta za pohádkovým 
světem“, vytvořený pro období 2010/2013. Vzdělávací program vychází z cílů a pěti oblastí 
Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Tematický blok je sestaven z pěti 
témat, který obsahuje podtémata na každý týden a k němu jsou přiřazeny cíle a výstupy 
v souladu s požadavky na rozvoj osobnosti dítěte. Týdenní vzdělávací plán je zpracován tak, aby 
odpovídal základním požadavkům na výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku a 
individuálním zvláštnostem dětí.  
 

Charakteristika 

Mateřská škola s názvem „Sluníčko“ se nachází v klidném, pěkném prostředí městské části Újezd 
nad Lesy a je součástí Základní školy v Polesné ulici. Jedná se o třípatrovou budovu a celé třetí 
podlaží patří mateřské škole s třemi třídami v barvě červené, modré a zelené. 

Na využití tělovýchovných aktivit máme k dispozici od základní školy tělocvičnu. Ke školce patří 

oplocená zahrada s travnatou plochou, vybudovaným pískovištěm se zahradními prvky pro volný 

pobyt dětí a mobilním WC. V prostorách zahrady je vodovodní přípojka a zabudovaná solární 

sprcha. Prostory zahrady jsou využívány v dopoledních i odpoledních hodinách. K pobytu venku 

využíváme i pěkného okolí školy. 

Školní jídelna není součástí mateřské školy, děti docházejí na obědy do jídelny základní školy. 

V letošním školním roce 2011/2012 byla vybudována přípravná kuchyňka a proto jsou svačiny 

dětem připravovány v mateřské škole. Potraviny jsou do mateřské školy dováženy z jídelny 

základní školy výtahem.  

Zkušenosti s výukou cizích jazyků 
Angličtina je předávána speciálně školenými lektory s jejich souhrnnou znalostí principu Polly 
the Collie metodologií, stylem výuky a praktickými zkušenostmi. Hodiny probíhají jednou týdně, 
celkem 35 hodin za školní rok. Děti se při výuce učí, zpívají, opakují, vypravují příběhy a hrají hry. 
Přibližně se naučí 500 anglických slovíček, základní stavbu anglické věty, okolo 30 originálních 
písniček a taneční prvky.   
 
Vzdělávání cizinců 
Ve školním roce 2011/2012 navštěvoval MŠ jeden chlapec z Číny. Integrace bez problémů, 
chlapec již česky rozumí, češtinu se učil za pomocí pedagogů a začal ji používat. Zapojoval se do 
her a dobře komunikoval s ostatními dětmi. Velmi dobrá spolupráce s rodiči.  
 
Enviromentální výchova 
Děti se učí poznávat a chápat, že lidská činnost může lidské prostředí chránit, ale také 
poškozovat. Cílem je vést děti k zodpovědnosti za svoje vlastní chování.  
 
Multikulturní výchova 
Vzdělávací činnost má zakomponovaný obsah pěti vzdělávacích oblastí s Multikulturní výchovou. 

Děti si vytvářejí dispozice k pozitivnímu vnímání a hodnocení kulturních systémů odlišných od 

jejich vlastní kultury a na tomto základě se vytváří a formuje jejich chování k dětem z jiných 
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kultur. Spolupráce s ADROU, pořad – Africký den ve škole. Všichni pedagogičtí pracovníci prošli 

školením multikulturní výchovy. 

Prevence rizikového chování 
U dětí se škola zaměřuje na předcházení rozvoje rizik, které směřují zejména k rizikovým 
projevům v chování dětí (agrese, šikana, násilí, spektrum poruch příjmu potravy, intolerance,…) 
Okruhy nabízených témat ve šk. r. 2011/20112. Kamarádství, naše třída, výchova k toleranci, 
zdravá výživa, rodina a já, aktivity pro volný čas, šikana, doprava, plány do budoucna.  
Hlavním a společným našim cílem je, aby byly děti v MŠ všestranně spokojené a šťastné a nadále 
dětem umožňovat jejich všestranný a přirozený rozvoj osobnosti. 
A nezapomeňme na to, že právě mateřská škola je prvním krůčkem dítěte do samostatného 

života, kdy se odpoutává od svých nejbližších, mámy, táty a sourozenců. 

SOUKROMÉ ŠKOLY A HLÍDACÍ CENTRA  

Babycentrum V Zahradě, Čenovická 1085  

Provozní ředitelka:       Ing. Blanka Hudečková 
Ekonomická ředitelka:      Blanka Mužíková 
e-mail:        skolka@vzahrade.cz  
web:        www.vzahrade.cz   

MŠ Šťastné děti, Ratbořská 1505  

Kateřina Klimentová 
e-mail:        skolicka@stastnedeti.cz  
web:        www.stastnedeti.cz  
 

HC Sluníčko, Lstibořská 2396  

Eva Pešková 

e-mail:        lstiborska@hcslunicko-ujezd.cz  

web:        www.hcslunicko-ujezd.cz   

 

MŠ Kindergarten, Lozická 129  

ředitelka:        Ing. Dana Robertson 

e-mail:        info@kindergarten.cz  

web:        www.kindergarten.cz   

Školička Květinka, Chotouchovská 1064  

Management školičky, controlling manager:   Michaela Kučerová 

e-mail:        michaela@skolickanazamku.cz  

web:        www.skolickakvetinka.cz   

 

 

 

mailto:skolka@vzahrade.cz
http://www.vzahrade.cz/
mailto:skolicka@stastnedeti.cz
http://www.stastnedeti.cz/
mailto:lstiborska@hcslunicko-ujezd.cz
http://www.hcslunicko-ujezd.cz/
mailto:info@kindergarten.cz
http://www.kindergarten.cz/
mailto:michaela@skolickanazamku.cz
mailto:michaela@skolickanazamku.cz
http://www.skolickakvetinka.cz/
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Baby centrum Podmořský svět, Staroújezdská 24  

        Michaela Řeháková 

e-mail:        info@baby-centrum-praha.cz  

web:        http://www.baby-centrum-praha.cz/   

Levandulka školka, Vlkanovská 964  

       Božena Štikarová 

e-mail:        stikarova@seznam.cz  

web:        www.skolkalevandulka.com  

POLICIE ČR  

Vedoucí oddělení      Vladimír Fober 
Policie ČR, místní oddělení policie jako součást Obvodního ředitelství Praha III (obvody 3, 8, 9) 

sídlí v nové budově v Hulické 2620, Praha 9 – Újezd nad Lesy. Obecný popis jejich činnosti je 

uveden na odkazu státní policie.  

MĚSTSKÁ POLICIE  

Ředitelka obvodního ředitelství Praha 14   Dana Hetzlová 
Městská policie Praha 21 sídlí se svým okrskem na adrese Lomecká 656, Praha 9 – Újezd nad 
Lesy. Bezpečnost v Újezdu nad Lesy zajišťují čtyři okrskáři. Obecný popis jejich činnosti je uveden 
na odkazu městské policie.    
  

mailto:info@baby-centrum-praha.cz
mailto:info@baby-centrum-praha.cz
http://www.baby-centrum-praha.cz/
mailto:stikarova@seznam.cz
http://www.skolkalevandulka.com/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Policie_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://www.mppraha.cz/o-mestske-policii/povinnosti-straznika/
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OSOBNOSTI MĚSTSKÉ ČÁSTI 

V roce 2012 byly uděleny tituly: 

ČESTNÝ OBČAN MĚSTSKÉ  ČÁSTI PRAHA 21 

Titul  „Čestný občan MČ Praha 21“ byl rozhodnutím zastupitelstva č. ZMČ8/0104/12 ze dne 

19.3.2012 udělen PhDr. Miloši Schmidtovi  

 

OBČAN ROKU  

Titul „Občan MČ Praha 21 za rok 2011“ byl udělen in memoriam paní Květě Svátkové a Lukáši 

Sládkovi.   

Slavnostní předání čestných titulů se uskutečnilo dne 8. 5. 2012 při příležitosti připomenutí 67. 

výročí ukončení 2. světové války.  

SPONZOŘI  

Každoročně se instaluje v parku u ZŠ Masarykova, k.ú. Újezd nad Lesy vánoční strom. 

V roce 2012 poskytli dar v podobě vánočního stromu, včetně jeho instalace, ozdobení, 

deinstalace a převozu stromu, p. Vladimír Lacina, p. Miroslav Štěpán a p. Jaroslav Brtek. 

Děkujeme!  
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PŘEHLED HLAVNÍCH UDÁLOSTÍ 

ČINNOST ODBORŮ  

Kancelář starosty a tajemníka  

 

Pracovník Hlavní náplň práce 

Iva Šimková vedoucí kanceláře  

Dana Kartousová asistentka 

Vladimíra Juřenová podatelna  

Jitka Králová  podatelna – 0,8 úvazku + krizové řízení 0,2 úvazku  

Blanka Zídková archiv  

 

V roce 2012 Kancelář starosty a tajemníka zorganizovala 28 jednání Rady MČ Praha 21 a 

4 jednání Zastupitelstva MČ Praha 21, včetně veškerých výstupů s tím souvisejících. Zajišťovala 

postup materiálů od komisí Rady MČ Praha 21 na jednání rady, a od výborů zastupitelstva na 

jednání Zastupitelstva MČ Praha 21. Zajišťovala jednotný postup spisové agendy Rady MČ Praha 

21 a Zastupitelstva MČ Praha 21. 

Organizačně zajistila přípravu věcných podkladů pro účast a vystoupení starosty na jednáních 

s veřejností a s institucemi. Organizovala a zajišťovala přijetí návštěv a oficiálních hostů u 

starosty, dle pokynů zajišťovala materiály pro tato jednání. Vykonávala další úkoly vyplývající 

z písemného a osobního styku starosty s hosty, organizacemi, institucemi, členy Zastupitelstva 

MČ Praha 21 a s občany. Připravila a zajistila průběh akce Čaj o páté – neformální setkávání 

starosty s občany. Zorganizovala ve spolupráci s MZŠ a OŠKaMA21 besedy se žáky základní školy. 

Vykonávala sekretářské práce pro starostu, vedla spisovou službu Kanceláře starosty a ÚMČ 

Praha 21. Průběžně sledovala termínové plnění dokumentace spisů, včetně návrhů dopisů a 

odpovědí, které zajišťovali příslušní vedoucí odboru pro starostu a zajistila zpracování 

připomínek k vyhláškám HMP. 

Dále Kancelář starosty a tajemníka zpracovala a odpověděla na 13 Žádostí o poskytnutí 

informace dle z. č. 106/1999 Sb. a na 27 stížností doručených do kanceláře tajemníka. Po celý 

rok zajišťovala správu úřední desky, včetně výstupů s tím souvisejících. 
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Finanční odbor  

 

Pracovník Hlavní náplň práce 

Vlasta Berková  vedoucí FO 

Petra Horčičková mzdová účetní  

Hana Jakubcová podkladní 

Vítězslava Lauberová  hlavní účetní  

Dita Literová poplatky a inventury  

 

Finanční odbor realizuje souhrnné finanční činnosti a podporu všech odborů a oblastí 

Městské části v hlavní i přenesené působnosti úřadu na straně příjmové i výdajové, v oblasti 

provozní i investiční. Ve Finančním odboru vlastně vše začíná, prolíná se i končí, veškerá činnost 

je podmíněna finančně. Je to činnost velmi různorodá a namáhavá, i když ne tak viditelná 

s hmotnými výstupy. Je zde nutná velká informovanost a součinnost se všemi odbory Městské 

části Praha 21. Je zde zajišťováno zpracovávání účetnictví, rozpočtu, místních poplatků, 

pokladny, mzdových prostředků a různých statistických výkazů. Finanční odbor též přejímá 

čtvrtletně účetní závěrky a rozpočty zřízených příspěvkových organizací a po jejich kontrole je 

přeposílá na Magistrát hl.města Prahy.  

V souvislosti s reformou účetnictví státu od 1. 1. 2010 došlo ke změně účetní metodiky 

též územních samosprávných celků. Od 1. 1. 2011 došlo k novelizaci právních norem (zákony, 

vyhlášky, české účetní standardy, metodické pokyny z Magistrátu hl.m.Prahy, apod.), které se 

neustále mění, vyvíjí a aktualizují. Městské části pozvolna přecházejí na tzv. „podnikatelské“ 

účetnictví s vykazováním nákladů, výnosů, výsledku hospodaření a nově od roku 2012 i odpisů 

hmotného a nehmotného majetku. Vlivem požadavků z Evropské unie, přes Ministerstvo financí 

a Magistrát je nucena Městská část zpracovávat tzv. pomocné analytické přehledy (PAP). To 

znamená, že účetnictví je zpracováváno a vykazováno dvojím způsobem. Finanční odbor se též 

podílí na zabezpečování strategického plánování a Akčního plánu MČ Praha 21 na rok 2013 – 

2014.  

Mnoho úsilí vyžaduje převod na nové počítačové programy (a prolínání více programů od 

různých dodavatelů software) pro zajišťování veškeré agendy. Počátkem roku 2013 přechází 

pokladna z vedlejší hospodářské činnosti pod hlavní pokladnu Úřadu Městské části Praha 21. Je 

nutné minimalizovat platby v hotovosti a vše platit bezhotovostně na účet. O změnách 

v místních poplatcích informovala referentka Mgr. Ditta Literová v říjnovém Újezdském 

zpravodaji. O dalších platných či připravovaných změnách budeme nadále průběžně informovat.  
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Odbor majetku a investic 

  

Pracovník Hlavní náplň práce 

RNDr. Soňa Beroušková vedoucí odboru v roce 2012 do 31.8. 2012  

Bc. Oldřich Poláček vedoucí odboru v roce 2012 od 1.9. 2012 

Ing. Josef Roušal technik – příprava a zajišťování realizace investiční výstavby, technický dozor investora na 
stavbách, údržba a opravy nemovitého majetku včetně reklamací, údržba dopravního značení  

Bedřich Mika  technik – údržba a opravy komunikací a kanalizací ve správě městské části, povinné revize 
majetku, údržba a opravy nemovitého majetku, vydává souhlasy potřebné k povolení vjezdu na 
místní komunikace 

Markéta Slavíková připravuje smlouvy o umístění inženýrských sítí do pozemků ve správě městské části, zajišťuje 
příprava a realizace zadávání veřejných zakázek v rámci činnosti odboru, evidence a kontrola 
dětských hřišť  

Zdeňka Péterová eviduje nemovitý majetek městské části vč. jeho inventarizace (budovy, pozemky, sportoviště, 
kanalizaci apod.), připravuje smlouvy při nabývání a prodeji pozemků MČ, vydává souhlasy s 
vjezdem a výjezdem na pozemky ve správě městské části 

 

Převažující činností odboru je zajišťování investiční výstavby realizované Městskou částí Praha 
21, údržba a opravy komunikací, další správní úkony týkající se majetku. Při výkonu činností OMI 
spolupracuje zejména s odbory stavebním, životní prostředé a dopravy, školství, kultury a 
MA21, VHČ, správy bytů a údražby, dále rovněž s Komisí územního rozvoje a Dopravní komisí.  
Největší stavební akcí odboru v roce 2012 bylo dokončení „Přístavby budovy ÚMČ Praha 21“ 
kolaudací. Stavba byla zahájena v listopadu roku 2011 firmou PROXIMA a.s.. Celkové náklady na 
zbudování 4 podlažní přístavby činily cca 20,453 mil. Kč. V roce 2013 se počítá s dokončením 
parkovacích ploch před přístavbou a provedením úprav zeleně v prostoru před budovou ÚMČ 
P21 v ul. Hulické.  
 

Fotografie z průběhu přístavby ÚMČ Praha 21: 
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Realizací nové přístavby budovy úřadu a přestěhováním služebny Policie ČR do ní se uvolnilo 

jedno křídlo objektu MŠ Sedmikráska. Na základě rozhodnutí RMČ P21 byla zahájena v listopadu 

2012 firmou Tost.cz, s.r.o. rekonstrukce budovy pro potřeby mateřské školy, kterou vzniknou 2 

nové třídy pro 56 dětí.  

Souběžně s vnitřní rekonstrukcí probíhá rekonstrukce a částečné zbudování nového oplocení 

areálu MŠ, úpravy zahrady s doplněním hracích prvků. Ukončení prací se předpokládá v prvním 

čtvrtletí 2013. V polovině roku 2013 se plánuje provedení zateplení celého objektu MŠ 

Sedmikráska s dotací cca 1,6 mil. Kč z Operačního programu Životní prostředí Ministerstva 

životního prostředí. Dotace byla přidělena na základě podané žádosti v roce 2012.   
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Fotografie z akce „Rozšíření MŠ Sedmikráska rekonstrukcí přilehlého objektu“ 

 

V roce 2012 byla rovněž ukončena „Rekonstrukce střech objektů Masarykovy ZŠ - Polesná 

1690“, která navázala na realizaci 1. etapy z roku 2011 dokončením provedení celkové 

rekonstrukce střešního pláště spočívající v zateplení střechy a položení nové fóliové krytiny 

z PVC. Stavební práce provedla firma DKS s.r.o. za cenu cca 3,4 mil. Kč od 9. 7. do 29. 8. 2012. 

V průběhu prací došlo bohužel za deště k zatečení do budovy školy. Následky stavební firma 

odstranila. V současné době jsou na všech budovách školy nové povrchy střech z PVC fólie. 
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V roce 2012 byly zpracovány projekty pro stavební akce „Rozšíření kapacity MŠ Sluníčko, 

Polesná 1690 s vybudováním výdejny jídel“ - vznikne nová třída pro 22 dětí, zřízení tržního 

místa v ul. Toušická a provedení části chodníku v ul. Starokolínská. Realizace těchto akcí se 

předpokládá v roce 2013. 

OMI zajišťuje opravy a údržbu několika dětských hřišť. V roce 2012 proběhlo veřejné 

projednání plánované podoby nového dětského hřiště v ul. Druhanická, hřiště v ulici Luníkovské 

bylo doplněno novým stolem na stolní tenis.  

Celoročně probíhá oprava a údržba komunikací s jejich jarním a podzimním úklidem. Pro 

zlepšení přístupnosti pošty v ulici Domanovické byla zřízena zastávka autobusů MHD v ulici 

Staroújezdská. Na základě úkolu z Dopravní komise bylo zadáno zpracování dokumentace pro 

zřízení dvou stanic MHD autobusů v ulici Staroklánovická (umístěných u příčných ulic Plhovská a 

Polesná).  

V katastrálním území Újezd nad Lesy byla dokončena obnova katastrálního operátu, 
pozemky již nejsou evidovány zjednodušeným způsobem. Městské části vzniká návazně potíž 
s duplicitními zápisy vlastnictví, a to především u pozemků pod komunikacemi. Katastrální úřad 
nově zapsal některé vlastníky pozemků přebráním z pozemkové knihy, kde se nezapisovala 
rodná čísla ani adresy. Vlastník bez identifikátoru je velmi obtížně dohledatelný. Dořešení těchto 
nesrovnalostí nebude snadné. 

Majetek ve správě MČ Praha 21 byl bohužel v průběhu roku opakovaně poškozován 
vandaly. Nákladnou bude oprava rozřezaného zateplení tělocvičny ZŠ Polesná. Časté jsou i 
krádeže kanalizačních poklopů a poškození majetku sprejery. 

Závěrem roku 2012 proběhla příprava Akčního plánu pro roky 2013 a 2014. Pro OMI 

z něj vyplývá řada úkolů v oblasti urbálního rozvoje, zlepšení správy majetku, jeho využití a 

energetické optimalizaci. 

Odbor VHČ, správy bytů a údržby   

 

Pracovník Hlavní náplň práce 

Pavel Zeman vedoucí odboru  

Irena Mrázová hlavní účetní 

Jiří Hruška údržbář 

Vladimír Saitz ml.  údržbář  

Oldřich Schmidt  údržbář 

 

Odbor zajišťuje údržbu svěřeného nemovitého majetku, vypracovává návrhy nájemních 

smluv na bytové a nebytové prostory a na pronájmy pozemků a hrobových míst. V říjnu převzal 

odbor do správy novostavbu objektu čp. 2620, který byl přistaven k úřadu v Hulické ulici a 

projednal nájemní smlouvu a prostory předal Krajskému ředitelství policie ČR. Na snímku je 

slavnostní přestřižení pásky policejním prezidentem Martinem Červíčkem.  
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V rámci samostatného účetnictví vedlejší hospodářské činnosti se v odboru rozúčtovávají 

společné náklady na jednotlivé nájemce, sledují platby za nájmy a služby, provádí účetní 

uzávěrky a vyhotovují účetní a daňové výkazy.  

Nájemci v polyfunkčním domě se nepodařilo úspěšně provozovat restauraci, sál a bary. 

Vedoucí odboru Pavel Zeman podrobně průběžně sledoval náklady a analyzoval příčiny 

neúspěšného provozu, které byly především na straně provozovatele. Ve 4. čtvrtletí roku 2012 

byla spuštěna rozsáhlá kampaň na získání nového nájemce. 

V souvislosti s nabytím účinnosti § 696 novely Občanského zákoníku zpracoval odbor 

podklady pro přechod z regulovaného nájemného bytů, v majetku MČ, na smluvní nájemné a 

předal Radě MČ materiál, za účelem navržení smluvní ceny nájemcům jednotlivých bytů. 

Ve správě odboru je zdravotnické středisko na Rohožníku, prodejní stánky a hřbitov vč. 

válečných hrobů. Tři pracovníci údržby provádějí pravidelný úklid autobusových zastávek včetně 

svozu odpadků, úklid některých chodníků a multifunkčního hřiště. V létě sekají trávu a v zimě 

odklízejí sníh před veřejnými budovami a z chodníků, vedoucích k těmto budovám. Při této práci 

jim občasně pomáhal pracovník, vykonávající „veřejnou službu“, sjednaný Úřadem práce. Tuto 

povinnost nezaměstnaných zrušil Ústavní soud dne 27. 11. 2012. 

Nemalá část pracovní kapacity odboru je ubírána odstraňováním škod, způsobených 

vandaly. Například desetitisícové náklady a nebezpečí úrazu způsobují zloději, odcizením 

litinových kanalizačních mříží. 

Během roku 2012 předložil vedoucí odboru 30 materiálů k projednání Radě MČ a 1 

materiál na jednání Zastupitelstva. 
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Odbor stavební úřad  

 

Pracovník Hlavní náplň práce 

Jan Kupr vedoucí odboru  

Jitka Šťastná  referent 

Daniela Zámečníková  referent  

Helena Kopecká  vedoucí územního rozhodování 

Ondřej Brouzda referent  

Zuzana Engelmairová referent 

 
Stejně jako v roce 2011 působil zdejší stavební úřad, jako orgán státní správy na úseku 

územního rozhodování a stavebního řádu pro správní obvod Praha 21. Základní náplní práce 
bylo umísťování staveb, povolování staveb a jejich uvádění do provozu (kolaudace). 
Stavební úřad dále řeší změny stávajících staveb, změny v jejich užívání a další žádosti a 
podněty, týkající se oblasti stavebního zákona. Rozsah této činnosti však nelze předem plánovat, 
protože je zcela závislá na množství podaných žádostí a podnětů a zejména souvisí se složitostí 
jednotlivých případů. 

V průběhu loňského roku se stavební úřad úspěšně vyrovnal s povinnostmi, vyplývajícími 
ze zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech, týkající se zejména zápisů do katastru 
nemovitostí. 

Závěr loňského roku byl ve znamení příprav na novelu stavebního zákona, platnou od 
1.1.2013. Došlo k některým změnám v oblasti umísťování a povolování staveb, jejich změn, 
užívání a odstraňování. Současně došlo ke změně zákona o správních poplatcích, jejichž 
důsledkem bylo extrémní množství podaných žádostí v prosinci 2012. 

Přestože byl stavební úřad i v loňském roce nucen přechodně řešit nedostatek 
pracovníků, jeho snahou byla především kvalitní práce, směřující ke spokojenosti žadatelů.  

Odbor životního prostředí a dopravy  

 

Pracovník Hlavní náplň práce 

Ing. Roman Březina vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy  

Dana Slabochová životní prostředí 

Matina Kopecká životní prostředí 

Martina Nejtková  životní prostředí 

JUDr. Vladimíra Kozáková silniční správní úřad  

Ing. Jana Gurovičová vodoprávní úřad 
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Životní prostředí na úseku státní správy 

Hlavní činností životního prostředí je výkon státní správy. Vykonává činnost na úseku 

přenesené působnosti na těchto úsecích: ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší, rybářství, 

myslivosti, rostlinolékařské péče, ochrany zvířat proti týrání, ochrany zemědělského půdního 

fondu, nakládání s odpady, ochrany lesů, rostlinstva a živočišstva, projednávání přestupků a 

správních deliktů v rámci působnosti odboru. Vydává závazná stanoviska i vyjádření za 

jednotlivé oblasti ke všem územním i stavebním záměrům a provádí velmi rozsáhlou kontrolní 

činnost.  

Práce na životním prostředí je velmi obsáhlá, proto jsme pro vás připravili následující 

výběr naší práce za rok 2012.  

Životní prostředí se vyjadřuje ke všem stavebním záměrům, za rok 2012 bylo vydáno 210 

koordinovaných stanovisek a v tomto počtu byla na tomto úseku prováděna i kontrolní činnost. 

V průběhu roku bylo také vydáno 45 rybářských a loveckých lístků a posuzováno 35 žádostí o 

povolení kácení 63 listnatých a jehličnatých stromů a více než 300 m2 keřových ploch. Z toho 

bylo povoleno ke kácení 42 stromů a byla uložena náhradní výsadba v počtu 91 kusů stromů na 

pozemek žadatele nebo na veřejné prostranství. Dále bylo zpracováno 90 ročních hlášení o 

odpadech, které jsou povinni podnikatelé zasílat každoročně do 15. února následujícího roku. 

Tyto údaje se zpracovávají do speciálního programu a po jejich zpracování je zasílá za celou 

Prahu Magistrát hlavního města Prahy dne 30. dubna na Ministerstvo životního prostředí, který 

je po té zpracuje do celorepublikové statistky.  

Na úseku životního prostředí bylo také prošetřeno mnoho desítek písemných, 

telefonních a e mailových podnětů občanů.  

Životní prostředí na úseku samosprávy 

Výběr v oblasti veřejné zeleně  

Na pozemcích MČ se vykácelo 5 ks stromů a 60m² keřových ploch, následně bylo 

vysazeno 43 ks stromů a 40m2 keřů. 

30 ks stromů bylo vysazeno z grantu MHMP (lipové stromořadí u hřbitova II-etapa). 

Jelikož nám nepořádní spoluobčané cestu zaváželi odpadem, byla instalována závora a zábradlí 

pro zamezení vjezdu nepovolaných vozidel. 
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5 ks alejových stromů bylo vysazeno za spoluúčasti společnosti DHL a sdružení Újezdský STROM 

podél ulice Druhanická od křižovatky s ulicí Oplanskou. 

  
 

Vysazeny byly střemchy viržínské (Prunus virginiana „Schubert“), které na jaře raší světle 

zeleně a v průběhu roku přechází až do tmavě fialové.    

V průběhu roku byla provedena údržba živých plotů na ploše 800 m² a na 2880 m2 keřů 

byl proveden zmlazovací a redukční řez.  

V rámci výchovného řezu mladých stromů bylo ošetřeno 791 stromů, většina byla 

financována z grantu MHMP.   

Během roku bylo provedeno na 140 040 m2 sekání trávy, z toho skoro 50% ploch bylo 

posečeno během vegetačního období 4 krát; 10% bylo posečeno 3 krát.  

Na ploše 54 655 m2 bylo za loňský rok provedeno odstranění ruderálního porostu a 

výhonků keřů. Chemickým postřikem bylo zlikvidováno 100 m² invazivního plevele křídlatky 

japonské. 

 

Výběr v oblasti odpadů 

Za rok 2012 přidělil Magistrát hl. m. Prahy 

obyvatelům Újezdu nad Lesy celkem 35 

kontejnerů na velkoobjemový odpad. Kontejnery 

byly přistavovány dle určeného harmonogramu a 

celkem bylo odvezeno 45,76 tun 

velkoobjemového odpadu. OŽPD ÚMČ Praha 21 

nad rámec určené kvóty MHMP nechal přistavit 

ještě 16 kusů kontejnerů, do kterých se nasbíralo 

11,35 tun velkoobjemového odpadu.  
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OŽPD ÚMČ Praha 21 organizoval na jaře roku 2012 štěpkování větví a sběr bioodpadu do 
velkoobjemových kontejnerů. Odvezeno bylo 9,81 tun odpadu a štěpkování probíhalo přes šest 
hodin. Nadrcená štěpka se pak použila na zamulčování stromů a keřů.  

V říjnu a listopadu roku 2012 probíhal další sběr bioodpadu a to z přidělených kontejnerů 
MHMP. Celkem se na stanovištích přistavilo 28 kontejnerů a bylo odvezeno 31,96 tun odpadu.  
  

K 31.12.2012 bylo v Újezdě nad Lesy uzavřeno celkem 640 
smluv se svozovou společností Pražské služby a.s. na vývoz 
biopopelnic. Za rok 2012 bylo odvezeno z těchto popelnic 
358 tun bioodpadu. Mobilní sběr nebezpečného odpadu 
z důvodu dlouhodobého výběrového řízení MHMP byl 
organizován jen dvakrát za rok a to na jaře a na podzim. 
Vysbíralo se celkem 1,2 tuny nebezpečného odpadu. Na 
konci roku ještě OŽPD ÚMČ Praha 21 zorganizoval mobilní 
sběr elektroodpadu a sběr nebezpečných odpadů a 
vysbíralo se dalších 0,464 tun odpadu.  

 
MČ Praha 21 v rámci úklidu Újezdu nad Lesy a vývozu košů na odpadky a psí exkrementy celkem 
odvezla 28,86 tun uličních smetků a kolem 11 tun bioodpadu.  
OŽPD ÚMČ Praha 21 za rok 2012 nechalo odklidit skládky z katastru Újezda nad Lesy a to 
v množství 400 tun odpadu.    
 
Doprava  
Silniční správní úřad v roce 2012 vyřídil ve správních řízeních: 
1/ 58 žádostí o souhlas s připojením pozemku na komunikaci 
2/ 47 žádostí o umístění reklamy 
3/ 52 podnětů občanů 
4/ 18 samostatných závazných stanovisek + závazná stanoviska SSÚ vydaná pod bodem č. 6 
v koordinovaných stanoviscích – celkový počet 210 
5/ 1 x rozhodl o zřízení vyhrazeného parkoviště o osobu ZTP 
6/ 94 rozhodnutí o zvl. užívání komunikace pro zřízení inž. sítí – přípojek 
7/ udělil 100 výjimek ze zák.č. 360/2001 Sb.  

Dále se významně, kromě MHMP ODA, podílel na řešení návrhů DIO při stavbě 
kanalizačního přivaděče – zapojoval členy samosprávy a členy DK Rady MČ P21, svolával 
„kontrolní dny“ stavby kanalizace na hlavní, koordinoval činnosti investora – stavby – městské 
části; stanovil objízdné trasy na místních komunikacích, zajišťoval spolupráci s Policií ČR a 
Městskou policií HMP, atd. 

Rovněž se podílel organizačně na činnosti Dopravní komise Rady MČ P21 a plnil uložené 
úkoly, podával informace na webu MČ Praha 21 a do Újezdského zpravodaje.  
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Voda 
Vodoprávní úřad vydal v roce 2012: 

- 16 stavebních povolení a povolení k nakládání s podzemními vodami na studny 
- 11 souhlasů k provedení vrtů pro tepelná čerpadla a 6 souhlasů k činnostem, které 

mohou ovlivnit vodní poměry 
- 210 koordinovaných závazných stanovisek a 6 samostatných závazných stanovisek 
- 2 povolení domovních čistíren odpadních vod 
- 1 povolení odstranění vodního díla studny 
- 2 prodloužení povolení k nakládání s vodami 
- 2 povolení k nakládání s vodami 
- 2 povolení k ohlášení udržovacích prací 
- 2 vyjádření  
- 2 změny stavby před dokončením 
- 3 stavební povolení vodních děl 

Na území městské části Újezd nad Lesy bylo zkolaudováno 445 m kanalizačního řadu na hlavní 

silnici Novosibřinská (2 úseky) a 200 m v ostatních ulicích a 36 m vodovodního řadu. 

Dále se vodoprávní úřad zabýval řešením různých podnětů od občanů a poradní činností.  

 

Odbor občansko správní  
 

Pracovník Hlavní náplň práce 

Zdena Vodová vedoucí odboru  

Lenka Drdlová matrikářka 

Ilona Hlaváčková referentka 

Iveta Maczanová  referentka 

Zdeňka Novotná referentka  

 

V roce 2012 nedošlo na našem odboru občansko správním k žádným podstatným 

změnám. Přesto bychom Vás rádi informovali o statistice našeho odboru v uplynulém roce. 

 
Na území městské části Praha 21, Újezd nad Lesy: 

• narodilo se 114 dětí 
• zemřelo 18 lidí 
• bylo uzavřeno 42 sňatků  
• přihlásilo se k trvalému pobytu 392 lidí 
• odhlásilo se 45 lidí 
• bylo vydáno 2499 občanských průkazů a 2119 pasů 
• v Újezdě nad Lesy je registrováno 9718 trvale žijících 

občanů 
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 Odbor občansko správní v roce 2012 připravil pro děti narozené v naší městské části vítání 
občánků. Vítání občánků proběhlo ve dvou termínech – v měsíci květnu a říjnu a bylo celkem 
přivítáno 109 dětí. Dále pořádal akci pro seniory v měsíci květnu k oslavě ke Dni matek a 
v prosinci vánoční posezení. Obě akce byly seniory přijaty s potěšením. 

Odbor sociálních věcí  

 

Pracovník Hlavní náplň práce 

Radka Lipanovičová vedoucí odboru  

Eva Hrušková  sociální pracovnice 

Jitka Heřmánková sociální pracovnice 

Jana Pokorná   referentka péče o děti 

Dagmar Kollmanová referentka péče o děti 

Anna Hlaváčová  referentka péče o děti 

Anna Froňková Kurátorka mládeže 

 

V souvislosti se Sociální reformou I a se změnami zákonů v sociální oblasti došlo 

k 31.12.2011 převodu veškerých dávek pro osoby v hmotné nouzi a osoby zdravotně postižené 

z Úřadu městské části Praha 21, odboru sociálních věcí na Úřady práce. Považujeme za úspěch, 

že po několika měsíčním vyjednávání o způsobu převodu těchto agend s Generálním 

ředitelstvím ÚP bylo zachováno detašované pracoviště ÚP, oddělení nepojistných dávek 

v prostorách ÚMČ Prahy 21. Občané, kteří jsou příjemci dávek sociální pomoci, tedy nemusí 

obtížně dojíždět na jiný úřad. 

Jako přínosné hodnotíme možnost úzké spolupráce s Úřadem práce. 

Jelikož odbor sociálních věcí není zatížen dávkovými agendami, došlo ke snížení počtu 

zaměstnanců, ale zároveň se otevřel prostor pro sociální práci s klienty. Sociální práce je 

profesionální aktivita zaměřená na pomoc jednotlivcům či skupinám, zlepšit nebo obnovit jejich 

schopnost sociálního fungování v obci. Sociální pracovník vyhledává osoby ohrožené sociálním 

vyloučením v jejich prostředí, poskytuje základní sociální poradenství, provádí s klientem 

individuální plánování jednotlivých kroků, které povedou k řešení jeho situace, spolupodílí se na 

realizaci preventivních aktivit a spolupracuje s dalšími organizacemi při řešení životní situace 

klienta. V praxi se jedná například o situace, kdy na základě stabilizování situace v rodině 

pomáhá sociální pracovník vyhledávat ubytování, zaměstnání, řešit dluhovou problematiku, 

léčbu ze závislosti na návykových látkách, pomoc při vyřizování osobních dokladů, dávek hmotné 

nouze, vyšetření u lékaře apod.  
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Počet osob, kterým bylo poskytnuto poradenství v oblasti: 

Dávek (hmotné nouze, státní sociální podpory, pro zdravotně postižené)  37 

Bydlení           6 

Dluhová problematika         5 

Zaměstnání          17 

Sociální služby            4 

Jiné            6  

Specifikem v sociální práci je činnost sociální kurátorky, která eviduje a pracuje např. 

s osobami propuštěnými výkonu trestu odnětí svobody, s osobami po ukončené ústavní léčby a 

také s osobami bez přístřeší. 

Počet evidovaných osob ve výkonu trestu odnětí svobody    40 

Počet propuštěných osob        12 

Počet osob bez přístřeší         2 

Jako úspěch na tomto úseku považujeme zprostředkování ubytování pro osoby bez 

přístřeší. Negativně hodnotíme neschopnost zprostředkovat zaměstnání z důvodu velmi nízké 

nabídky pracovních míst. 

Další agendou odboru je výměna speciálního označení pro parkování na vyznačených 

místech pro zdravotně tělesně postižené občany. Z celkového počtu 300 osob s průkazem ZTP, 

ZTP/P, které mohou využívat tohoto označení na parkování bylo vystaveno 164 ks nového 

označení. 

Dále odbor zajišťuje výkon funkce veřejného opatrovníka osobám, které byly 

rozhodnutím soudu zbaveny či omezeny ve způsobilosti k právním úkonům, osobám kterým byla 

MČ Praha 21 rozhodnutím soudu určena opatrovníkem. Opatrovník má oprávnění rozhodovat za 

tuto osobu, povinnost chránit prospěch dané osoby, pomáhá těmto osobám řešit složité životní 

situace a orientovat se v běžném životě. 

Velkým úspěchem je vymožení zákonného dědického podílu pro nesvéprávného soudní cestou, 

které trvalo dva roky.  

Sociální odbor se podílel na tvorbě Strategického plánu rozvoje MČ Praha 21. 

Spolupracoval s Komisí sociální politiky a zdravotnictví, Muzejní radou, MČ Praha 21, odborem 

školství, kultury a místní agendy 21 a spolky při pořádání kulturních akcí pro občany. 

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) poskytuje poradenství a pomoc rodičům. 

Vyhledává děti, jejichž rodiče neplní své povinnosti a tím narušují nebo ohrožují zdravý vývoj a 

výchovu dítěte. S rodinami pracuje způsobem směřujícím k obnovení narušených funkcí rodiny, 

zprostředkovává náhradní rodinnou péči, pomáhá řešit některé rodinné situace, domácí násilí, 

může podávat návrh na nařízení a zrušení ústavní výchovy dítěte. Dále se v současnosti zabývá 

problematikou rodičů - cizinců, kteří bydlí na ubytovnách v areálu VÚ Běchovice. OSPOD 

vykonává i funkci kolizního opatrovníka -v opatrovnických věcech hájí zájmy dětí, zastupuje 

nezletilé v soudním řízení.  

Za rok 2012 byla oddělením poskytnuta pomoc 240 rodinám.  
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V oddělení sociálně právní ochrany dětí působí kurátorka pro mládež, která se zaměřuje na 

sledování vývoje dětí a mladistvých s poruchami chování a dětí a mladistvých, které se 

dopustily trestného činu nebo přestupku. Spolupracuje s rodinami, nad kterými byl stanoven 

dohled nad výchovou dětí a dozoruje výkon ústavní výchovy. V rodinách provádí pravidelné 

návštěvy, s klienty individuálně pracuje, rodičům poskytuje pomoc a poradenství, zúčastňuje se 

trestního a přestupkového řízení ve věcech dětí a mladistvých.  

Dohled              3 

Trestné činy mladistvých pachatelů         4 

Přestupky             3 

Výchovné problémy spojené s požitím alkoholu, záškoláctvím, šikanou, agresivitou 40  

Podařilo se osvojení dítěte. Snažíme se o užší spolupráci se školami, lékaři, Policií a 

dalšími organizacemi. Jako negativní hodnotíme nezájem o pěstounskou péči. Chybí nabídka 

kvalitních dětských psychologů a možnost spolupráce s právníkem při řešení složitých kauz. 

 

Oddělení Pečovatelské služby ÚMČ Praha 21  

Pečovatelská služba je registrovanou službou dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. Je 

poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 

onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 

Terénní pečovatelská služba je poskytována v domácnostech klientů, ambulantní pečovatelská 

služba ve Středisku osobní hygieny na Rohožníku. V rámci pečovatelské služby je nabízena jako 

fakultativní (nenároková) služba doprava osobním vozidlem pečovatelské služby. 

Nejžádanějším druhem služby je dovážka obědů do domácností seniorů a základní péče o nehty 

ve Středisku osobní hygieny.   

Obědy          48 klientů 

Základní péče o nehty       98 klientů 

Úkony hygieny, úklid, nákupy, pochůzky     12 klientů 

Přeprava vozidlem pečovatelské služby, doprovod    16 klientů  

Provozní náklady pečovatelské služby za rok 2012    704 364 Kč 

Úhrady od uživatelů za rok 2012      673 017 Kč  

Pečovatelská služba také zajišťuje převoz obědů pro MŠ (detašované pracoviště) 

v Hulické ulici. Jako klad vidíme zájem o službu a spokojenost našich uživatelů, zapojení klientů 

do veřejné sbírky víček pro postiženou holčičku. Pomoc pracovnic pečovatelské služby při akcích 

pro veřejnost. 

Jako negativní považujeme, že v rámci dotačního řízení MPSV bylo na provoz pečovatelské 

služby přiděleno na rok 2012 16 000 Kč a v rámci grantového řízení MHMP 37 000 Kč, což je 

oproti minulým rokům podstatně méně. 
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Živnostenský odbor  

 

Pracovník Hlavní náplň práce 

Zuzana Voříšková  vedoucí odboru  

Ivana Bulířová  referentka 

Věnceslava Mičánová  referentka 

Alena Blábolilová referentka 

Jaroslav Musil referentka 

 

Rok 2012 byl pro živnostenský úřad ve znamení změn a přibližování legislativy Evropské 

unii. Změny se promítly téměř do všech činností odboru. Jedná se např. o zásadní změny 

v oblasti zahraničních fyzických osob. S příchodem roku 2012 stále zahraniční fyzické osoby 

dostávají pouze překlenovací pobytové štítky, a tak se agenda udělování pobytu z Cizinecké 

policie stále nabaluje a narůstá.  

Změnou agendy se změnily postupy, a tím došlo k nárůstu návštěv cizinců na 

živnostenských úřadech, protože místo pobytu na tři roky dostávají povolení maximálně na tři 

měsíce. Ve všech pádech skloňovaná finanční a nyní dluhová krize se promítla i do snižování 

stavu zaměstnanců společností, což ve svém důsledku přineslo migraci a přeměnu zaměstnanců 

na živnostníky, a současně došlo k nárůstu přerušených živností ve spojení s horším uplatněním 

na trhu. Toto se také týká i tuzemských OSVČ.  

V průběhu roku 2012 došlo k napojení databáze Registru živnostenského podnikání do 

základních registrů, což v praxi znamená získání aktuálních informací při změně pobytu a 

bydliště podnikatelů, a tím snížení administrativní zátěže samotných podnikatelů. Na úseku 

kontrolní činnosti je zřejmé, že došlo k větší informovanosti podnikatelů, kteří např. již tolik 

nechybují v označení svých provozoven a plnění svých povinností vyplývajících 

ze Živnostenského zákona.  

Moc nás těší, že se metylalkoholová aféra nedotkla našeho regionu a našim 

podnikatelům chceme za jejich poctivost poděkovat. Ve spolupráci s ČOI provedli pracovníci 

živnostenského odboru společné kontroly, které ukázaly, že zákazník se nemusí již tolik obávat, 

že bude při prodeji podveden. Většina kontrol totiž končí bez závad.  

Další přelomovou věcí jsou změny v autodopravě, která prochází velkými změnami tak, 

aby se přizpůsobila evropským právním normám. Naši podnikatelé v autodopravě jsou postupně 

zváni na úřad a seznamováni s jejich novými povinnostmi. V roce 2013 nás čeká další novela 

živnostenského zákona, kterou předložilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Podle předkládací 

zprávy k zákonu je cílem novely dále snižovat administrativní zátěž podnikatelů. Novelu nyní 

čeká cesta parlamentem, kde ji musí projednat poslanecká sněmovna i senát – a novela se tedy 

ještě může v mnohém změnit. Cílem každé novely je zlepšit podnikatelské prostředí a tak si 

popřejme navzájem, aby rok 2013 byl úspěšný jak pro podnikatele, tak i pro úředníky.  
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Odbor školství, kultury, místní Agendy 21  

Odbor byl zřízen 1. 1. 2012 změnou organizačního řádu ÚMČ Praha 21. 

Pracovník Hlavní náplň práce 

Iva Hájková vedoucí odboru jmenována do funkce od 1. 2. 2012 Radou MČ Praha 21 

Hana Kořínková referentka školství 

Zdeněk Voříšek  referent kultury  

Jitka Kašparová, Zdeňka Malíková  pracovnice knihovny 

Jaroslava Rázesbergerová zabezpečuje hudební kurzy  

Lucie Černá  Od 1.12.2012 redaktorka Újezdského zpravodaje  

  

Školství 

1. Na základě novelizace školského zákona bylo vyhlášeno konkurzní řízení na ředitele škol 

zřizovaných MČ Praha 21, kteří jsou ve funkci šest a více let. Jednalo se o ředitele 

Masarykovy ZŠ, Mgr. Miroslava Kurku, ředitelku 1. MŠ, Janu Cenkrovou a ředitelku MŠ 

Sedmikráska Bc. Naděždu Kosanovou. Všichni funkci ředitele obhájili a byli jmenováni na 

funkční období šesti let. 

2. Z důvodu ukončení funkčního období členů Školské rady byla jmenovaná nová a schválen 

Volební řád školské rady. 

3. Byla zřízena Pracovní skupina pro slučování mateřských škol zřizovaných MČ Praha 21, 

která měla za úkol zanalyzovat výhody x nevýhody možného sloučení čtyř mateřských škol 

do jednoho právního subjektu. Pracovní skupina se sešla pětkrát a zpracovala ekonomický, 

personální a pedagogický rozbor, na základě kterého doporučila Radě MČ Praha 21 ke 

slučování nepřistupovat. RMČ Praha 21 s tím souhlasila. 

4. Děti ze základní školy pod vedením svých učitelek a vychovatelek vytvořily obrázky zvířat 

žijících v okolí a ve spolupráci s městskou částí, spol. DHL, občany a občanským sdružením 

Újezdský STROM byla vytvořena Naučná stezka Klánovickým lesem pod názvem Lesní 

galerie. 

5. V MŠ Sedmikráska, Lišická ul. a v MŠ Rohožník, Žárovická ul. se uskutečnil v červenci 

prázdninový provoz. Přihlášeno bylo více dětí, než jaká byla skutečná docházka. Rodiče 

platili stravné a úplatu za předškolní vzdělávání. Ta byla krácena podle zákonných nařízení. 

Prázdninová docházka byla využita ze 2/3 pracujícími rodiči a z 1/3 matkami na mateřské 

(rodičovské) dovolené. 

6. Na začátku školního roku 2012/2013 starosta MČ Praha 21 vyhlásil v základní škole soutěž 

„Chceš-li kolo míti, musíš chytrý býti“. Do soutěže se přihlásilo 10 žáků. Vyhodnocení bude 

na konci školního roku v červnu 2013. 
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7. MŠ Sluníčko, Polesná ul. vybudovala školní výdejnu, kde se pro děti připravují dopolední a 

odpolední svačinky. 

8. OŠKMA21 podalo žádosti na Magistrát hl. m. Prahy z důvodu navýšení kapacity o 56 dětí v 

MŠ Sedmikráska a o 22 dětí v MŠ Sluníčko k 1. 9. 2013. Dojde k rozšíření prostor dvou 

mateřských škol. 

9. V základní škole se uskutečnily tři kontroly Českou školní inspekcí, jedna kontrola byla 

provedena v MŠ Sedmikráska, Lišická ul.. Základní škola přijmula nápravná opatření, 

mateřská škola byla hodnocena velmi kladně. 

10. OŠKMA21 se podílel na kontrole školní kuchyně ve spolupráci s Hygienickou stanicí pro 

děti a dorost a s Magistrátem hl. města Prahy. Kontrola neshledala pochybení v nákupu, 

uchování a zpracování potravin. 

11. OŠKMA21 podpořil podání třech žádostí Masarykovy základní školy v rámci Protidrogové 

politiky na projekt „Zdravé město Praha 2012“. Magistrát hl. města Prahy podpořil dva 

projekty.   

 
Kultura 

Byla uskutečněna anketa z důvodu zjištění potřeb a přání občanů Újezda nad Lesy. 

Odpovědělo na ní pouze 10 občanů, proto nebyla vypovídající a její závěry nebyly tudíž využity. 

Kulturní akce byly pořádány v divadle Masarykovy základní školy Újezd nad Lesy, v polyfunkčním 

domě Level a na multifunkčním sportovišti. Uvedeny jsou akce, které pořádal OŠKMA21 nebo na 

nich spolupracoval. 

19. ledna – divadelní představení Apokryfy (pořádáno OŠKMA21 ÚMČ Praha 21) 
21. ledna – divadelní představení Svázaná 

13. února – divadelně hudební představení Filtr 

17. února – koncert skupiny Brouci Band (pořádáno OŠKMA21 ÚMČ Praha 21) 

13. března – divadelní představení Buchty a jejich křivky 

25. března – divadelní představení Krvik Totr 

13. dubna – koncert Jana Koubková Quartet 

8. května – oslavy Státního svátku k ukončení 2. Světové války s předáním titulů Čestný občan a Občan 

roku 

12. května – Třetí country bál (pořádáno OŠKMA21 ÚMČ Praha 21) 

22. června – koncert kapel Message a Orient 

15. září – oslavy 100. výročí narození generála S. Krause (pořádáno OŠKMA21 ÚMČ Praha 21) 

18. září – Den pro zdraví (pořádáno OŠKMA21 a odborem sociálních věcí ÚMČ Praha 21) 

22. září – Újezdské posvícení (pořádáno OŠKMA21 ÚMČ Praha 21) 

11. října – divadelní představení Ivy Hűttnerové (pořádáno OŠKMA21 ÚMČ Praha 21) 

29. října – oslavy Dne vzniku samostatného československého státu (pořádáno OŠKMA21 ÚMČ Praha 21) 

15. – 19. listopadu – putovní výstava Anthropoid (pořádáno OŠKMA21 ÚMČ Praha 21) 

11. prosince – Vánoční pohádka-Slyšte, slyšte Pastuškové (pořádáno OŠKMA21 ÚMČ Praha 21)  
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Místní Agenda 21 a strategický tým ÚMČ Praha 21 

 

Strategický tým - členové   

 Roušar Pavel Starosta MČ Praha 21, předseda strategického týmu  

Berková Vlasta vedoucí finančního odboru 

Březina Roman  vedoucí odboru životního prostředí a dopravy, do 11.9.2012 Kozáková Vladimíra  

Hájková Iva  vedoucí odboru školství, kultury, místní Agendy 21 

Horká Blanka vnitřní auditorka  

Lipanovičová Radka  Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví  

  
Strategický tým - členové:  
Roušar Pavel, starosta MČ Praha 21, předseda strategického týmu 
Berková Vlasta, vedoucí finančního odboru 
Březina Roman, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy, do 11.9. Kozáková Vladimíra 
Hájková Iva, vedoucí odboru školství, kultury, místní Agendy 21 
Horká Blanka, vnitřní auditorka 
Lipanovičová Radka, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
Müller Václav, externí poradce 
Poláček Oldřich, vedoucí odboru majetku a investic, do 31.8. Beroušková Soňa¨ 
Saitz Vladimír, tajemník úřadu 
Zeman Pavel, vedoucí odboru vedlejší hospodářské činnosti 

Strategický tým se sešel dvanáctkrát a účastnil se školení ke strategickému řízení a plánování. 

Pracoval na tvorbě Strategického plánu MČ Praha 21 (schválen na červnovém Zastupitelstvu MČ 

Praha 21 (ZMČ)), tvorbě Akčního plánu MČ Praha 21 (schválen na prosincovém ZMČ) a Plánu 

zlepšování procesu MA21(schválen na lednové Radě MČ Praha 21). Vyjadřoval se k tomu, zda 

podat x nepodat projektové žádosti v rámci vyhlášených externích výzev. 

Místní Agenda 21 

1. OŠKMA21 zpracoval Doporučený metodický pokyn pro komunikaci s veřejností, který 

schválila Rada MČ Praha 21. 

2. Zpracovával podklady strategického týmu do dokumentů Strategický plán rozvoje MČ 

Praha 21 a Akční plán MČ Praha 21 pro roky 2013 - 2014. 

3. ZMČ Praha 21 schválilo v březnu vstup MČ Praha 21 do asociace Národní síť Zdravých měst 

ČR (NSZM) 

4. V lednu pořádáno veřejné fórum k problémům v městské části, tzv. 10P. Účast 111 

zapsaných občanů. Výstupy byly zapracovány do strategického plánu a byl vytvořen 

komunitní plán v DataPlánu NSZM. Do komunitního plánu jsou průběžně vkládány závěry 

z veřejných projednání a kulatých stolů, kampaně, příklady dobré praxe. 
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5. Bylo pořádáno veřejné projednání studií hřiště přímo na místě, na které přišlo 25 občanů. 

V rámci diskuze došlo ke shodě všech přítomných nad návrhem nového hřiště. Na kulatý 

stůl Školství v Újezdě nad Lesy přišlo 40 občanů, kterým byly představeny koncepce 

jednotlivých mateřských škol, základní školy a některých soukromých předškolních 

zařízení. Byly sděleny informace o dalším vývoji ve školství (např. demografický vývoj, 

navýšení kapacit mateřských škol, investice do školství). Dále byla uskutečněna veřejná 

projednání strategického plánu (25 občanů), akčního plánu (17 občanů), nové koncepce 

vydávání Újezdského zpravodaje (9 občanů) a parkování v oblasti za nákupním střediskem 

Lidl.  

6. Pokračovala spolupráce se žákovským zastupitelstvem, které realizovalo anketu 

k problémům v městské části z pohledu školních dětí a anketu k projektu Bezpečná cesta 

do školy. Účastnilo se setkání studentských (žákovských) zastupitelstev na Praze 7, 

prezentovalo aktivity na setkání městských částí k MA21 a na červnovém zasedání ZMČ 

Praha 21. 

7. Byly pořádány dvě kampaně Den Země a Dny zdraví. V rámci kampaně Den Země byla 

otevřena naučná stezka klánovickým lesem Lesní galerie. Na Dnech zdraví aktivně 

spolupracovalo 16 organizací neziskového i soukromého sektoru a 4 občané. 

8. Do soutěže prvního ročníku „O nejhezčí předzahrádku, zahrádku, okno, balkón“ se 

přihlásilo 8 občanů. Cílem soutěže bylo podpořit občany ve zkvalitňování životního 

prostředí v Újezdě nad Lesy. 

9. V březnu bylo pořádáno setkání městských částí na téma „Projekt Zdravé město, zavádění 

MA21 v městské části“. Své zkušenosti kromě MČ Praha 21 představila MČ Praha 14 a MČ 

Praha-Libuš. Setkání se účastnilo 25 zástupců z 19 městských částí. 

10. V říjnu byla ustanovena Komise Zdravé městské části a místní Agendy 21. 

11. MČ Praha 21 splnila kritéria pro přiznání kategorie C místní Agendy 21    

  



46  

 

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY ÚŘADU  

Místní knihovna  

http://www.mlkpraha21.knihovna.info/  
email: mlkpraha21@seznam.cz   

Místní knihovna se v r. 2010 přestěhovala z Lomecké ul. do přízemí Polyfunkčního domu 

Staroújezdská 2300. K dispozici je oddělení pro dětské i dospělé čtenáře, pro veřejnost 5 

počítačů s přístupem na internet. Je možno vytisknout a ofotit dokumenty nebo studijní 

materiály. Knihovna má bezbariérový přístup. 

Díky výhodnému umístění v centru obce se počet čtenářů a jejich návštěv každým rokem 

zvyšuje cca o 150 čtenářů. Knihovna za rok 2012 evidovala 1840 čtenářů, z toho 654 čtenářů do 

15-ti let. Za rok 2012 si 1197 čtenářů vypůjčilo 37810 knih, uskutečnilo 12558 návštěv, bylo 

vyřízeno 1271 rezervací knih. K dispozici je 9 titulů časopisů. 

Knihovní fond čítá k 31. 12. 2012 celkem 15822 knih. Díky dotacím z rozpočtu MČ Praha 21 

(70000 Kč) a Magistrátu hl. města Prahy (61000 Kč) je fond pravidelně doplňován a obnovován. 

Za rok 2012 bylo nakoupeno 591 knih (beletrie, naučná literatura, literatura pro školy). 

Podle požadavků mateřských škol a základní školy pořádá knihovna celoročně besedy na 

téma seznámení s knihou a knihovnou, knihovním řádem a prací v knihovně. V únoru akce pro 

mateřskou školu a školní družinu, v březnu pět akcí pro základní školu, čtyři pro mateřské školy a 

jedna pro školní družinu, v květnu dvě akce pro mateřské školy, v červnu jedna akce pro 

mateřskou školu a v prosinci dvě akce pro školní družinu, celkem 17 akcí. 

Pro březnovou akci Pasování prvňáčků na čtenáře pořádanou ZŠ Masarykova, bylo 

vyrobeno cca 150 nových čtenářských průkazů. 

 

Sbor dobrovolných hasičů  

Velitel: Josef Doškář, zástupce velitele: Daniel Váňa 

Sbor dobrovolných hasičů Újezd nad Lesy (SDH) byl původně založen v roce 1928. V současné 

době je zřízen městskou části Praha 21 jako její organizační složka. SDH má 38 členů; hasičská 

zbrojnice se nachází u křižovatky ul. Staroújezdská x Druhanická. Na činnost SDH přispívá MČ a 

MHMP ze svých rozpočtů.  

V roce 2012 SDH pracoval:  

 na prořezu hájku zast. Zbyslavská, řezání stromů – chovná stanice 

 na odstranění a sanaci vylitého motorového oleje v Druhanické ul.  

 zasahoval při požáru na železniční trati na Blatově  

 na kácení stromů, které byly v havarijním stavu u dětského hřiště 

 čerpal vodu v ulici Jažoviská 

 na pročištění přítoku vody u rybníka na Blatově 

 v rámci cvičení testoval propustnost střechy na budově MÚ 

 vypomáhal rybářům při výlovu  

 odstranění částí prasklého stromu v Nadějovské ul.   

http://www.mlkpraha21.knihovna.info/
mailto:mlkpraha21@seznam.cz
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Účastní se různých soutěží a vzdělávacích seminářů a v mateřských školách realizují ukázku 

techniky a osvětu o fungování výjezdové jednotky. 

Hudební kurzy  

Umístění hudebních kurzů je v budově v Lomecké ul. 696 ve 3 učebnách (dvě klavírní 

oddělení a jedno dechové). Hudební kurzy navštěvuje celkem 87 žáků. 

Seznam lektorů v klavírním oddělení: 

Suchý Vladimír, prof., 13 žáků 

Svatoňová Helena, 18 žáků 

Bc. Moravcová Jolana (zástup za mateřskou dovolenou Mgr. Jany Žížalové), 12 žáků 

Seznam lektorů v dechovém oddělení, zobcové flétny: 

Rázesbergerová Jaroslava, 44 žáků 

Obě klavírní třídy jsou vybaveny dobrými hudebními nástroji (pianino FÖRSTER a pianino 

PETROF), které průběžně procházejí odbornou revizí a údržbou. Jedna z klavírních učeben je 

vybavena klávesovým nástrojem Keyboard. 

Výchovně vzdělávací oblast: 

Kromě základů uměleckého vzdělávání byla zaměřena práce se žáky i na přípravu 

zapojení do veřejného kulturního dění v městské části při akcích pořádaných MČ Praha 21 nebo 

Újezdským muzeem – čtyři vystoupení pro Muzeum, jedno vystoupení při akci MČ Praha 21 

v divadelním sále a jedno vystoupení v sále polyfunkčního domu Level. 

V prosinci byl uspořádán v sále polyfunkčního domu společný vánoční koncert pro rodiče a 

přátele obou oddělení. Žáci klavírního oddělení měli možnost si poprvé zahrát na novém 

digitálním klavíru YAMAHA zakoupeném ÚMČ Praha 21.  

  
  
   

ČINNOST KOMISÍ A VÝBORŮ 

Komise územního rozvoje - KÚR 

KÚR byla zřízena RMČ až v průběhu roku 2012. Její působnost navazuje na Komisi 
udržitelného rozvoje, svodné a koordinační komise občanských aktivit, tvořících součást Místní 
agendy 21. Ukázalo se však, že komise není pro toto poslání vybavena ani kompetenčně, ani 
personálně. Proto byla v říjnu 2011 zrušena. 

V průběhu r. 2012 zasedala KÚR 6x v rámci pravidelných měsíčních jednání a 1x na 
společném jednání s Dopravní komisí k problematice infrastrukturálních projektů navrhovaných 
k zařazení do AP rozvoje na roky 2013 až 2014.  
Komise 3x samostatně iniciovala usnesení RMČ ve věcech: 

 předcházení škod na dopravní infrastruktuře ve správě TSK či MČ z titulu nekoordinovaného 
přístupu orgánů ÚMČ k povolování užívání komunikací zhotoviteli staveb, 
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 zpracování územních studií na rozvojové plochy, určené územním plánem k bytové zástavbě, 
s cílem usměrnění investičních záměrů developerů v souladu se zájmy občanů Újezda nad 
Lesy,  

 organizačního uspořádání komise a zřízení odborného konzultanta pro problematiku 
územního plánování a uplatňování námitek MČ v rámci územního či spojeného řízení. 

Komise předala RMČ 14 konkrétních doporučení ve věcech:  

 zařazení projektů a intervencí, vedených ve Strategickém plánu, do Akčního plánu rozvoje na 
r. 2013 až 2014, 

 návrhů krajského úřadu územního plánování, nahrazujících zrušené částí ZÚR, které 
podmiňují pokračování SOKP,  

 rozhodnutí ZHMP zrušit zpracovávaný koncept Územního plánu HMP a zahájit práce na 
Metropolitním územním plánu HMP,  

 zadání celoměstsky významných změn platného ÚP HMP z vln I.  II., 03, 04, 07 (pozemky 
čistička Blatov), 

 přístavby objektu ÚMČ – navýšení rozpočtových nákladů z titulu víceprací,  

 žádosti o podporu uplatněného návrhu na změnu funkčního regulativu územního plánu HMP 
v konkrétních parcelách (Blatov),  

 stížností na zamokření rodinného domu z titulu pochybení při územním řízení a kolaudaci 
přilehlých objektů v rámci výstavby Sibřina 1,  

 stížnosti na nevhodně přerušený chodník za objektem PENNY mezi ul. Oplanskou a 
Račiněveskou,  

 stížnosti na nevhodnost další bytové výstavby v prostoru sídliště Rohožník-jih z titulu 
vyčerpání možností infrastruturálních sítí, 

 návrhu úpravy míry využití území konkrétní parcely z OB-A na OB-B. 

Efektivnost práce komise v r. 2012 byla poznamenána změnami v pojetí řízení OMI ÚMČ, kdy 
se mnohdy neměla k čemu vyjadřovat a musela se přímo podílet na zpracování některých 
konkrétních podkladů pro rozhodnutí RMČ. Naopak, v oblasti konkrétního rozhodování o využití 
území formou námitek MČ, o investičních záměrech infrastrukturálních staveb a o výběru jejich 
zhotovitelů nebyly její možnosti zcela využity.   

 

Dopravní komise - DK 

Úkoly vyřešené v roce 2011 

- oprava SSZ (přechod na Novosibřinské z konečné stanice autobusů k RD ) 
- oprava komunikace Novosibřinské u zastávky Zbyslavská 
- zajištění 6 ks blikajících panáčků na hlavní křižovatce v Új n L. 
- oprava vodorovného značení a povrchu vozovky na hlavní křižovatce  
- dořešen konečný projekt podchodu pod železnicí na zastávce Klánovice 
- schválena studie nových zastávek na Starokolínské mezi zast. Újezd nad Lesy a Blatov  
- schválená studie na rozšíření hlavní křižovatky o jeden jízdní pruh ve směru z a do centra 

města vč. snížení nivelety 
- dokončen projekt pro ÚR posunutí přechodu do hlavní křižovatky v Běchovicích 
- dokončen projekt nového řadiče pro SSZ na hlavní křižovatce  
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Úkoly vyřešené v roce 2012 

- dokončena realizace zastávky Pošta Újezd nad Lesy 
- úprava chodníku na Zlivské  
- přechod u Smolíků přes hlavní ulici do Klánovic (cesta z lesa ke Smolíkům okolo trati) 
- dokončení chodníku mezi Újezdem nad Lesy a zastávkou Klánovice v lesním úseku 
- zavedení minibusu č, 260 na Blatov – nádraží Klánovice  

Úkoly rozpracované v roce 2012 

- stavební povolení na nové zastávky na Straokolínské v úseku mezi zast. Újezd nad lesy a 
Blatov – zastávka Polesná (u školy) má ÚR a projednává se SP, zastávka u PENNY je 
v řízení k ÚR) 

- zadání celoújezdského dopravního generelu u ČVUT fakulta dopravní 
- Četnická – je rozpracován projekt pro obousměrnou ulici pro cyklisty 
- cyklotrasy a cyklostezky po Újezdě nad lesy v návaznosti na celopražský generel 

cyklostezek 
- projekt rozšíření hlavní křižovatky o odbočovací pruh ve směru do a z centra vč. snížení 

nivelety – zatím bez finančních prostředků 
- projekt pro SP posunutí přechodu do hlavní křižovatky v Běchovicích – ÚR vydáno, 

odvolání Běchovického sdružení 
- úprava zastávky Blatov z centra (nebezpečné povrchy a nízká nástupní výška) chybí 

finanční prostředky 
- SSZ Zaříčanská – připravuje se na konec roku 2013 
- dokončit přechody na Rohožnické do trvalého stavu (upravit nástupy) – SP vydáno 

možno realizovat 
- oprava mostku přes Běchovický potok (do 12 tun), vč. projednání s MHMP, ODA dočasné 

dopravní úprava na Starokolínské – havárie 
- měření vjezdové rychlosti na vjezdu do Újezdu nad Lesy z  Úval – chybí finanční 

prostředky 
- průběžné řešení objízdných tras při stavbě kanalizace na hlavní ulici 
- nová zastávka na lince 260, vč. prodloužení linky dále na Blatov  
- umístění informačních tabulí v Újezdu nad Lesy  

Úkoly nevyřešené 

- úprava komunikace Staroklánovická k žel.  zastávce (společně s TSK) 
- přeložka R I/12 s MHMP a ŘSD 
- křižovatka SOKP 511, k.ú. Běchovice 
- přístřešky pro cyklisty – u žel zastávky Praha - Klánovice – býv. hotel Smolík, škola apod.   

 

Komise vzdělávání a výchovy  - KVV 

Na začátku roku 2012 se KVV zabývala především strategickým plánem obce, respektive 

oblastmi a podoblastmi týkajícími se školství v naší městské části. Dalším velkým tématem 

v prvním čtvrtletí byla kapacita obecních mateřských škol v souvislosti s velkým převisem 

poptávky po místech nad nabídkou. Zvažovali jsme mnoho různých variant, jak situaci řešit, 

kontejnerovými školkami počínaje a navýšením kapacity stávajících prostor konče. Iniciovali 

jsme zpracování detailní demografické studie, podle které jsme se snažili dále postupovat. Ke 

všem navrženým variantám řešení jsme dohledávali potřebné informace a zvažovali na základě 
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konkretizovaných dat jejich realizovatelnost. Ze všech projednávaných možností nakonec vzešlo 

rozšíření kapacity MŠ Sedmikráska v Lišické ulici o dvě plnohodnotné třídy (56 dětí) a plán 

rozšíření kapacity MŠ Sluníčko v MZŠ o jednu neúplnou třídu (22 dětí). Realizaci obou plánů 

průběžně sledujeme, včetně všech souvisejících administrativních úkonů ze strany OŠKMA 21. 

S oblastí předškolního vzdělávání také souvisela další „kapitola“ naší činnosti, a totiž koordinaci 

naší činnosti s výstupy z tehdy fungující pracovní skupiny pro analýzu možnosti sloučení místních 

MŠ v jeden právní subjekt.  

V oblasti základního školství jsme se věnovali postupně tématům zpřístupnění vestibulu 

I. stupně ZŠ pro rodiče, informace a úkoly vyplývající z inspekční zprávy ČŠI, kvalita stravování ve 

školních jídelnách ZŠ a řešení rozdílných názorů na ni, příprava žáků na přijímací řízení na 

víceletá gymnázia nebo jiné typy navazujícího studia, výuka anglického jazyka na I. stupni ZŠ, 

možnosti ZŠ zapojit se do dotačních programů různých vyhlašovatelů, monitoring projektu 

Bezpečně do školy, webové stránky ZŠ, práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

v naší ZŠ. 

V druhém pololetí jsme připravovali Kulatý stůl na téma školství v ÚnL po programové i 

propagační stránce. Postupně jsme se začali zaměřovat také koncepci školství v návaznosti na již 

hotový strategický plán, respektive procesu jejího zpracovávání. Kromě těchto dvou větších 

témat jsme se věnovali průběžně vznikajícím otázkám jako stojany na kola u ŽS, ochrana okolí 

obou budov školy, parkování v těsné blízkosti ZŠ, možnost oslovení nezávislého gastro-experta 

pro objektivní posouzení kvality stravování v ZŠ, možnost diferenciace 6. tříd v MZŠ, možnost 

zřízení školního poradenského pracoviště  

 

Komise volnočasových aktivit  - KVA 

Komise byla přejmenována na Komisi volnočasových aktivit, předsedou komise je stal 

Petr Mach, tajemnicí komise paní Iva Hájková, ostatní členové zůstávají ve stejném složení. 

Na své první schůzi roku 2012 bylo jednáno zejména o stále klesajícím počtu návštěvníků 

koncertů a divadelních představení, které pořádá MČ. Komise navrhla vypracování anketního 

lístku s umístěním na www.praha21.cz. Občané by se mohli vyjádřit k tomu, jaký žánr kulturních 

pořadů by je zajímal, za jak vysoké vstupné by doporučovali návštěvnost, co jim brání v tom, že 

na koncerty a představení nechodí atd. Po ukončení provozu nájemce objektu Level pan Voříšek 

připravil nová témata na rok 2013 i s finanční rozvahou koncertů a divadelních představení 

uskutečňovaných ve stávajících prostorách školní auly. (Viz 1.) 

Byla oslovena ochotnická skupina Krvitotr s možností založení divadelního kroužku v MČ – 

jednání byla ukončena pro jejich nezájem. 

Byly vypracovány podklady pro shromažďování typů zajímavých osobností v Újezdu nad 

Lesy s určením kategorií. Stále se jedná i o přípravě společného setkání pana starosty s místními 

podnikateli a živnostníky. (Viz 2.) 

Předseda NNO – deskové hry pan Ciepl, byl požádán o možnost spolupráce při založení 

kroužku Deskových her při MČ. Veřejné ukázky a výuce deskové hry GO se zúčastnilo pouze 

http://www.praha21.cz/
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5 hostů. Rovněž při druhém setkání, která následovalo, počet zájemců nestoupnul. Námět byl 

tedy zatím uzavřen. (Viz 3.) 

Představitelé komise zahájili jednání směřující k činnosti tzv. Akademie volného času v 

Újezdě nad Lesy (z původně zamýšleného místa setkávání v Levelu bohužel sešlo). Akademie 

úspěšně pokračovala, první cyklus trvá až do února 2013. (Viz 4.) 

Komise přijala spoluúčast na záměru zřídit tzv. Nadační fond a podílet se na návrhu jeho 

pravidel. ZMČ Praha 21 zřídilo v roce 2010 Fond darů a vydalo jeho statut. (Viz 5.) 

Sportovní odpoledne pro seniory, které se uskutečnilo 26. 6., bylo hodnoceno velmi 

pozitivně. Do následujícího roku by se měla jeho úroveň ještě pozdvihnout. (Viz 6.)  

Rovněž Posvícení je přijato obyvateli velmi pozitivně, a tudíž si zasluhuje větší pozornosti 

ze strany všech organizátorů i provozujících. (Viz 7.)  

Z důvodu malé propojenosti informací o akcích, které jednotlivé komise pořádají, KVA 

navrhuje, aby se stala koordinační komisí (v návaznosti na Komisi vzdělávání a výchovy, Komisi 

sociální politiky a zdravotnictví a Muzejní rady), u které by se shromažďovali informace a 

programy připravujících se sportovních a kulturních akce v MČ (Viz 8.) 

Na výročí dne vzniku samostatného československého státu bylo 29. 10. tradičně 

uskutečněno setkání před bustou T.G.Masaryka, které po projevu Dr. Schmidta pokračovalo 

v divadelním sále. V souvislosti s připravovaným založením filmového klubu a fotografického 

kroužku, byl premiérově promítnut natočený rozhovor s čestnými občany pí Jiráskovou a p. 

Schmidtem a poté dokumentární film o T.G.Masarykovi. (Viz 9.) 

Pro detailní seznámení s činností občanského sdružení Neposeda a s žádostí jejich 

žádostí o terénního pracovníka v Újezdě nad Lesy, byla na komisi přizvána ředitelka sdružení. 

Komise doporučila RMČ Praha 21 schválit přidělení mimořádného příspěvku.  

Na další setkání byl přizván i terénní pracovník o.s. Neposeda Mgr. Martin Novák, který 

informoval o své práci v Újezdě nad Lesy. (Viz 10.) 

Na požádání KVA se dostavil na schůzi komise p. Mora z fotbalového klubu Újezd nad 

Lesy a nabídl užívání obou fotbalových hřišť (ul. Čentická, ul. Polesná) veřejnosti po domluvě s 

jejich správcem. Na základě diskuze bylo domluveno, že do únorového Újezdského zpravodaje 

uvede pravidla pro využívání hřišť veřejností. (Viz 11.)  

 Soutěž „Rozkvetlý Újezd“ byla úspěšně uzavřena 30. 9. (Viz 12.) 

Újezdští cyklisté „organizovaní“ při KVA mohou bilancovat II. ročník. Naplánováno bylo celkem 5 

výletů - kvůli počasí se neuskutečnil. Výlet na Klepec (který by měl být naší tradiční rozjížďkou 

před zahájením sezóny), ale ostatní výlety se jely a počet 10 přátel na kole se jeví jako optimální, 

třebaže i nadále lákáme další kamarády. Nejdelší cestou byl poslední výlet do Berouna (cca 60 

km). (Viz 13.)  

Komise započala jednání se zástupci fy. Lídl ohledně vybudování nové informační tabule 

ÚMČ na pozemku Lidl u autobusové zastávky Újezd nad Lesy. Prodejna po dlouhých jednáních a 

urgencích projevila souhlas s osazením tabule, se podílet na jejím zafinancování však odmítla. 

(Viz 14.) 
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V souvislost s uzávěrem nominace v kategoriích Občan roku 2011 a Čestný občan MČ 

2011 předložila komise Radě MČ svůj návrh. 

Komise doporučuje, aby všechny organizace (spolky, sportovní kluby) žádaly o příspěvek 

MČ pouze v rámci vyhlášených ročních grantových programů. Nedoporučuje přiznávat finanční 

prostředky mimo Grantový systém MČ. 

Komise byla informována o soutěži vyhlášené občanským sdružení ANLET: 5. ročník Ceny 

Český patriot. KVA navrhla RMČ nominovat do této exklusivní celostátní soutěže Muzejní radu – 

pro svou dlouhodobou úspěšnou snahu o zviditelnění újezdské historie, jakož i zprostředkování 

a informaci o aktivitách současných. Nominace byla Muzejní radě, jmenovitě dr. Schmidtovi, 

přiznána. 

Předseda komise se zúčastnil zasedání Žákovského Zastupitelstva ve školním klubu ZŠ 

Polesná a představil zde programy, které by připadaly k využití žáky školy.  

Plány na rok 2013 

1. p. Voříšek předložil komisi k vyjádření nový návrh kulturních akcí z důvodu ukončení činnosti 

nájemce v Levelu a tím i ukončení kulturních programů, které nájemce pořádal. Komise 

schvaluje navržený nový program, na měsíc leden vybrána hra „Turecká káva“, výši vstupného 

na toto představení doporučuje ve výši 190 Kč. 

2. Připravit návrh témat (oblastí) pro zapojení místních podnikatelů. 

3. Možnost zintenzivnění nabídky na spolupráci s p. Cieplem – deskové hry. Zvážit uskutečnění 

veletrhu deskových her v předvánočním čase. 

4. Pokračování akademie volného času i v roce 2013. II. souběh – Historická Čína a České 

národní obrození, volně navazuje na stávající besedy. Program podzimního pokračování bude 

upřesněn.  

5. Z tohoto důvodu bude ještě prověřeno, zda bude pro sponzorské dary využit tento Fond darů 

nebo bude vytvořen Nadační fond.  

6. V příštím ročníku Sportovního odpoledne pro důchodce doporučuje komise zajistit 

občerstvení (i kávu - na základě požadavku některých seniorů). 

7. Posvícení – Komise podává návrh změny času konání např. od 13 (14) hodin do 19 (20) hodin; 

návrh na stanovení nájemného pro pořadatele atrakcí a doporučuje více stánkařů, eventuálně 

oživit akci i prodejem výrobků (rukodělných) místních občanů. 

8. Zápisy těchto komisí by byly předávány tajemnici KVA, která by zajistila komplexní 

informovanost a souvislý přehled o akcích v MČ. 

9. Pokračovat v možných besedách před kamerou „Na radnici…“ s místními významnými 

spoluobyvateli, hosty a osobnostmi spjatými se životem v obci. Dotvořit statut Fotografického 

kroužku a Klubu filmového diváka za pomoci p. Jana Petrase.  

10. Pokračovat ve spolupráci s terénním pracovníkem o.s. Neposeda Mgr. Martinem Novákem, 

který informoval o svých aktivitách v Újezdě nad Lesy. Členové KVA rozhodli jednou za tři měsíce 

pozvat Martina Nováka na zasedání komise. 

11. V souvislosti s nabídkou fotbalového klubu Komise doporučuje na webu MČ vytvořit adresu, 

na níž by se občané mohli samostatně hlásit s představou naplnění a zakládání zájmových skupin 
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se zájmem o sport, kulturu, volný čas. za účelem uskutečňování společných aktivit a sdružování 

v nich a využívání nabízených stávajících prostorů. 

12. Realizace II. ročníku soutěže Rozkvetlý Újezd. V prvním ročníku se ještě nepředpokládala 

velká účast, ale i tak se obě kategorie zaplnily a zúčastnění dokázali splnit podmínky i 

předpokládaný význam a smysl vyhlášené soutěže úmysl plně potvrdil. Bylo rozhodnuto v akci 

pokračovat.  

13. Navazujeme na III. sezónu a čeká nás, po dohodě, Klepec, Křivoklátsko, Prokopské údolí, 

muzeum českého kubizmu v Libodřicích, Jevany, atd. … spolu s povinnými zastávkami 

v cukrárničkách a s rozhledy po mnohotvárné české krajině. 

14. Firma Lidl nabídla MČ možnost dárcovských balíčků s potravinami pro vybrané slavnostnější 

příležitosti. 

Pan starosta informoval o záměru pořádání akce pro seniory městských částí s Nordic 

walking. Oslovil by starosty městských částí. Bude požádáno SPCCH, zda by mohli organizačně 

zajistit lektory na Nordic Walking a o kolik seniorů by bylo možno se postarat. Příjezd vlakem, 

chůze po lese s ukončením obědem v Levelu (oběd by hradila příslušná MČ nebo senioři). 

Termín cca v červnu. 

Další možné náměty pro činnost v roce 2013: 

petangový turnaj 

fit stezka Lesní galerie 

půjčovna sportovního vybavení 

domácí burza, včetně např. výměny semínek květin a zeleniny  

 

Komise sociální politiky a zdravotnictví - KSPZ 

Komise se od svého vzniku 24.1.2012 sešla celkem šestkrát. V rámci „ Evropského roku 

aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012“ se zaměřila na cílovou skupinu osob 

v seniorském věku. Zajistila přednášky: „Průřez několika druhy masáže z hlediska maséra“ a „Jak 

se nestat obětí trestné činnosti“. 

 Připravila „Aktivní den pro seniory“, kde bylo celkem deset soutěžních disciplín pro 

procvičení těla, ducha a postřehu. V závěru dne si všichni opekli špekáčky a zazpívali při kytaře 

s paní učitelkou ze ZŠ. Byla zde vyhlášena soutěž „Jsem senior a žiji v Újezdě nad Lesy“, 

v listopadu byla uskutečněna vernisáž a následně výstava v Újezdském muzeu. 

Komise se podílela na přípravě „Mezinárodního dne seniorů“, a účasti na „Dnu zdraví“. 

Spolupodílela se na vyhlášení veřejné sbírky víček pro nemocnou holčičku Michalku. 

Koncem roku komise rozdala hodnotné vánoční balíčky a stolní kalendář osobám, které hojně 

využívají pečovatelské služby, vybraným členům SPCCh a osobám, které jsou osamělé nebo 

v tíživé životní situaci. 

Komise financovala vyklizení bytu u osoby, která svůj byt zanesla odpadky a 

nepotřebnými věcmi, dále spolufinancovala všechny akce výše uvedené, uhradila náklady na tisk 

letáku „Pečovatelské služby“. Aktivně zapojila do nových činností a zdárně je dotáhla 

k zdárnému konci.   
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Komise životního prostředí - KŽP 

Komise životního prostředí vznikla a pracuje jako poradní orgán Rady městské části.   
Zasedá ve složení:  Předseda – Ing. Michael Hartman 
   Tajemnice – Dana Slabochová 

Současní členové – MUDr. Ivona Kosová, Pavel Švejnoha, Ing. Jiří Bureš, 
Kateřina Burešová (od srpna), Ing. Roman Březina a Miroslav Váša (od září) 
Členové, kteří ukončili svoji činnost v komisi během roku 2012 – MVDr. 
Miloslav Hod (trvalá neúčast na jednáních) a MUDr. Zita Kazdová (na 
vlastní žádost od února), JUDr. Vladimíra Kozáková (na vlastní žádost od 
července).  

V roce 2012 projednávala komise úkoly, jejichž projednání uložila na svém zasedání Rada 
městské části, úkoly vzniklé z podnětů občanů i úkoly vzniklé z podnětu členů komise. Dále 
projednávala několik podkladů, o jejichž projednání požádal některý z odborů ÚMČ Praha 21. 
Z každého jednání je vytvořen zápis, který se předkládá Radě městské části a následně se 
zveřejňuje na webových stránkách úřadu městské části www.praha21.cz. 

Komise se schází zpravidla jedenkrát za měsíc, v případě potřeby je svoláno mimořádné 
zasedání. Některé jednodušší podněty jsou řešeny i v rámci e-mailové komunikace. 

V roce 2012 zasedala komise celkem 10x řádně a jednou mimořádně. Celkem projednala 
více než 40 podnětů. Přes 30% agendy, cca 15, tvořily jednoduché podněty, které byly 
projednány během jednoho zasedání. K ostatním, složitějším věcem, se komise vracela 
opakovaně. Několik rozsáhlých otázek a úkolů vyžadovalo postupná řešení. Ta se pak promítala 
v jednáních po celý rok a některé přecházejí i do roku 2013.  

Nejsložitějším úkolem komise bylo připravit postupy pro řešení stavu a obnovy 
stromořadí při ulici Starokolínská a Novosibřinská a seznámit veřejnost s tímto projektem. 
V současné době máme k dispozici Studii proveditelnosti obnovy této aleje a můžeme jednání 
přesunout do oblasti konkrétních zásahů. 

U polyfunkčního domu pokračoval v rámci Komise životního prostředí projekt na kultivaci 
bezpečnostního pásu mezi budovou a vozovkou umístěním pohledových oblázků a okrasných 
truhlíků do tohoto prostoru. Po vyhodnocení zkušeností s předběžným umístěním truhlíku 
v podloubí budovy a po udělení souhlasu kompetentního silničního orgánu došlo ke konečnému 
přesunu v závěru roku 2012. V jarních měsících ještě dojde k obnově zeleně v těchto truhlících. 
Realizaci zajistil Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 21. 

 Jako příklad úspěšně řešených občanských podnětů lze uvést kultivaci nebezpečného a 
neestetického místa u trafostanice v lokalitě IPB Real, kde se podařilo zajistit stavební úpravu 
místa a provést výsadbu zeleně. Na vyřešení s komisí spolupracoval Odbor životního prostředí 
ÚMČ Praha 21 a Odbor majetku a investic ÚMČ Praha 21 OŽPD. 
Otázka byla projednávána v rámci širší diskuse v komisi ohledně zapojení aktivní části občanské 
veřejnosti do efektivní péče o životní prostředí. 

Komise podpořila myšlenku a doporučila zahájení soutěže „O nejlepší předzahrádku či 
balkon“. Osobou svého předsedy se podílela na výběrové komisi pro udělení cen MČ Praha 21. 
Cílem komise je podpora pochopení významu aktivní účasti občanů na vytváření životního 
prostředí MČ a ocenění přínosu těch, kteří se již dnes aktivně podílejí. 

Také v roce 2012 pokračovala komise v projektu evidence pěších vycházkových a 
cyklistických cest a snahy o jejich obnovu a kultivaci. V jižní části Újezda nad Lesy se ve 
spolupráci s Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 21 a občanským sdružením Újezdský STROM 
za využití financí z grantového systému Magistrátu hlavního města Prahy daří postupně 

http://www.praha21.cz/
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realizovat jižní rekreační cestu a její doplňkové projekty: výsadba lipového stromořadí u cesty u 
hřbitova, výsadba ovocného stromořadí u polničky za Ježovickou ulicí, likvidace skládky u polní 
cesty od hřbitova, likvidace hnojiště v blízkosti cest a rozorání tohoto místa, projednání 
s uživateli přilehlých polí a osazení ochranných závor, zábradlí a cedulí k zabránění zřízení dalších 
skládek a ničení obnovených polniček rozjížděním těžkými traktory. K dokončení zde zbývá 
dosadba stromořadí – III. etapa lipového stromořadí u hřbitova, výsadba 4 dominantních stromů 
u křížení polničky od ulice Ježovické s polničkou od hřbitova, osazení laviček, košů a orientačních 
tabulí. Stále jednáme o možnosti úpravy pramenišť Běchovického potoka a jejich začlenění do 
jižní vycházkové cesty. Tento úkol přetrvá do příštího roku.  

Komise během roku 2012 připomínkovala také některé důležité projekty např. „Lesní 
hospodářský plán“, „Rozšíření přírodní rezervace“ či „Výstavba golfového hřiště“. 

Velmi důležitým a podle reakcí občanů dobře vyřešeným úkolem bylo sekání trávy na 
obecních pozemcích v naší městské části. Součástí řešení byla pasportizace obecní zeleně do 
kategorií podle významu ploch a nároků na technickou údržbu (zejm. počty opakování sečí) aby 
bylo možné vypsat a transparentně vyhodnotit veřejné výběrové řízení na dodavatele služeb 
údržby zeleně. Členové komise (3) byli také zapojeni do výběrové komise. Výsledkem řešení byla 
úspora nákladů v desítkách procent při současném zvětšení rozsahu údržby.  
Realizaci výběrového řízení, zveřejnění smlouvy i následné řízení vztahu s vítězným dodavatelem 
převzal Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 21 ve spolupráci s tajemníkem ÚMČ Praha 21. 
Problematickým se ukázalo trvání výběrového řízení z důvodu malé předchozí zkušenosti s takto 
rozsáhlým a otevřeným řízením. To ovlivnilo termín zahájení prací vítězným dodavatelem a 
v příštích řízeních na dodávky služeb údržby zeleně bude třeba k této okolnosti přihlédnout. 

Další drobné podněty se řešily operativně ve spolupráci s Odborem životního prostředí 
ÚMČ Praha 21, s Odborem majetku a investic ÚMČ Praha 21 a Odborem vedlejších 
hospodářských činností ÚMČ Praha 21. Jednalo se o úklidy drobných skládek, opravy 
odpadkových košů a laviček, umístění laviček, vysekání malých ploch apod. 

Nejrozsáhlejší spolupráci napříč řešenými podněty má komise s Odborem životního 
prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21. 

I v letošním roce jednání komise navštěvovali různí hosté, kteří nemalou mírou přispěli 
ke zdárnému řešení podnětů či sami další podněty a nápady předkládali. 
Během roku 2012 se pozměnilo složení komise, svoji činnost ukončili paní MUDr. Zita Kazdová, 
paní JUDr. Vladimíra Kozáková a pan MVDr. Miloslav Hod. Za práci v komisi děkujeme. 
Naopak řady komise rozšířili paní Kateřina Burešová, pan Miroslav Váša a pan Ing. Roman 
Březina. 

 V roce 2013 bude komise pokračovat v rozpracovaných projektech a podnětech a dále 
se bude zabývat novými podněty a podněty navazujícími na akční a další plány.  

Komise Zdravé městské části a místní Agendy 21 – KZMČ/MA21 

Komise byla jmenována Radou MČ Praha 21 dne 25. 9. 2012 ve složení: 

Roušar Pavel, starosta MČ Praha 21, předseda komise 

Hájková Iva, vedoucí odboru školství, kultury, MA21, koordinátorka MA21 

 

Veřejný sektor: 

Hartman Michael, zastupitel MČ Praha 21 

Březina Roman, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy 
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Poláček Oldřich, vedoucí majetku a investic 

Lipanovičová Radka, vedoucí odboru sociálních věcí 

Organizace neziskové, příspěvkové: 

Danielová Eva, základní škola 1. stupeň 

Kurková Jana, základní škola 2. stupeň 

Taške Iva, Rarášek o.s. 

Černá Lucie, Maminy o.s. 

Štefková Ivana, Neposeda o.s. 

 

Soukromý sektor: 

Koštialová Hana, El BIO 

 

Občané: 

Hůlková Gabriela 

Ponicová Lucie 

V roce 2012 se komise sešla v listopadu. Na této schůzce byla seznámena s projektem 

Zdravé město koordinovaný na národní úrovni asociací Národní síť Zdravých měst ČR. Komise se 

bude podílet na komunitním plánování v městské části, pořádání kampaní, veřejných 

projednání, kulatých stolů, veřejného fóra 10P, bude řešit způsoby zapojení veřejnosti do 

rozvoje MČ. 

Otevřený úřad - OÚ 

V roce 2012 se komise nesešla. 
 

Grantová komise  

Grantová komise zpracovala a předala ke schválení ZMČ Praha 21 nový Grantový systém 

(GS) a Grantové výzvy na rok 2012. Toto bylo veřejnosti komisí představeno 16. 1. 2012. Komise 

se sešla a vybírala z podaných žádostí, výsledky zpracovala a předala ke schválení RMČ Praha 21.  

 

Komise likvidační  

Likvidační komise je komise zřizovaná úřadem MČ, která na základě inventur provádí 

likvidaci poškozeného, zastaralého, zničeného a jinak nepotřebného movitého majetku úřadu. 

Sumarizuje odepisovanou hodnotu majetku, zdůvodní jeho odpis, určí způsob likvidace a 

předloží vše ke schválení radě MČ včetně seznamů. Majetek ještě použitelný, jako jsou počítače 

a monitory, nebo motorová vozidla jsou většinou na základě posudku prodány v aukci, nebo 

prostřednictvím bazaru. Ostatní nepotřebný majetek musí být likvidován v souladu se zákonem, 

to znamená ekologicky a odborně. V komisi pracují pouze zaměstnanci úřadu.   

http://www.praha21.cz/samosprava/komise-rady/komise-likvidacni.html
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Škodní komise   

Škodní komise zasedá pouze tehdy, jestliže zaměstnanec způsobí škodu na majetku 

úřadu MČ. Jedná se například o zaviněné dopravní nehody, ztráty blokovaných klíčů, ztrátu 

služebního mobilního telefonu a podobně. Při náhradě škody se postupuje v souladu se 

zákoníkem práce. Komise je složena výhradně ze zaměstnanců úřadu MČ.   

 

Přestupková komise  

Přestupková komise je komisí, která je zřízena starostou podle ust. § 80 zákona o hl. m. 

Praze č. 131/2000 Sb., v platném znění a nahrazuje odbor, či oddělení určené k projednávání 

přestupků. Je tříčlenná a skládá se z těchto jmenovaných členů: předsedkyně JUDr. Hana 

Pelčáková, tajemnice Martina Nejtková a člen Dana Slabochová. Nejčastěji přestupková komise 

projednává přestupky proti občanskému soužití a proti majetku.  

V loňském roce bylo oznámeno na Úřad MČ Praha 21 celkem 102 přestupků, z toho jich 

přestupková komise projednávala 92. Dále přestupková komise poskytuje soudům, policii a 

Národnímu bezpečnostnímu úřadu výpisy z rejstříku přestupků, těch se v roce 2012 vydalo 200.    

 

Finanční výbor  

V roce 2012 Finanční výbor projednal a doporučit k odsouhlasení nebo ke schválení Radě či 
Zastupitelstvu MČ Praha 21: 

- Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2012 
- Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do roku 2017 
- Inventarizační zprávu za rok 2011 
- Odpisový plán MČ Praha 21 na rok 2012 
- Odpisové plány dlouhodobého majetku zřízených příspěvkových organizací na rok 2012 
- Čtvrtletní plnění rozpočtu MČ Praha 21 v roce 2012 
- Žádosti zřízených příspěvkových organizací o změnu uživatele svěřeného hmotného 

majetku od svého zřizovatele  
- Závěrečný účet MČ Praha 21 za rok 2011 
- Přerozdělení zlepšeného výsledku hospodaření zřízených příspěvkových organizací MČ 

Praha 21 za rok 2011 
- Rozpočtová opatření MČ Praha 21 v průběhu roku 2012 
- Rozpočtová opatření zřízených příspěvkových organizací MČ Praha 21 
- Žádosti zřízených příspěvkových organizací MČ Praha 21 o přijetí sponzorských darů 
- Přezkoumání odpovídajících procesů v přijímání sponzorských darů příspěvkovými 

organizacemi zřízenými MČ 
- Žádosti zřízených příspěvkových organizací MČ Praha 21, či jiných organizací o poskytnutí 

finančních příspěvků 
- Jednací řád Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 
- Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2013 
- Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do roku 2018 
- Návrh rozpočtového provizoria MČ Praha 21 na rok 2013  
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HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI 

K 31. 12. 2012 byly vykázány příjmy ve výši 81 371,78 tis. Kč, tj. plnění k upravenému rozpočtu 

na 100,31%, z toho daňové příjmy (tř.1) na 98,27% (vlivem nenaplnění místních poplatků 

z výherních hracích přístrojů), nedaňové příjmy (tř.2) na 130,30% (vlivem přijatých pojistných 

náhrad, sankčních plateb a úroků) a přijaté dotace (tř. 4) na 100,00%.  

Celkové výdaje byly vykázány ve výši 84 777,25 tis. Kč (tj. plnění vůči upravenému rozpočtu na 

95,61%), z toho běžné výdaje 60 483,13 tis. Kč (plnění na 94,43%) a kapitálové výdaje 24 294,12 

tis. Kč (plnění na 98,68%).  

 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci bylo vykázáno ve výši - 3 405,47 tis. Kč oproti 

upravenému rozpočtu ve výši - 7 552,90 tis. Kč. K docílenému plnění došlo vlivem položky 

financování, to je zapojení finančních prostředků z minulých let a oproti tomu položkami 

konsolidačnímu, tj. pohyb finančních prostředků mezi peněžními fondy.  

Rozklad položky 8115 financování: ponechání nevyčerpaných účelových prostředků z rozpočtu 

MHMP v roce 2011 a 2010 na stejný účel v roce 2012 ve výši 5 932,10 tis. Kč (MZŠ Polesná 

rek.střech objektů, Přístavba budovy ÚMČ Praha 21), uzavření fin.vypořádání hl.m.Prahy s MČ 

Praha 21 a odvod nevyčerpaných fin.prostředků ve výši 171,10 tis. Kč, převod fin.prostředků 

z Fondu rezerv a rozvoje na inv.akci Přístavba budovy ÚMČ Praha 21 ve výši 3 600,00 tis. Kč, 

převod fin.prostředků z Fondu rezerv a rozvoje ve výši 1 760,00 tis. Kč na odkoupení pozemku 

č.parc.4356/46 a 4356/1 v k-ú.Újezd nad Lesy-pod skautskou klubovnou, převod nevyčerpaných 

finančních prostředků ke konci roku 2012 ve výši 3 910,30 tis. Kč z rozpočtu do Fondu rezerv a 

rozvoje. 

 Výsledek hospodaření byl vykázán ve výši 15 074,89 tis. Kč, a to vlivem výnosů ve výši 

86 586,34 tis. Kč (především vlivem výnosů z transferů) a nákladů ve výši 71 511,44 tis. Kč 

(především vlivem nákladů na transfery).   

Plnění příjmů k upravenému rozpočtu:  

ORJ 04 - Školství, mládež a samospráva - plnění příjmů celkem na 100,00% vlivem přijatých 

neinvestičních dotací z MHMP na 100,00% (MZŠ Polesná na integraci žáků ve výši 487,10 tis. Kč, 

MZŠ Polesná na doplnění vzdělání pedagog. pracovníků ve výši 84 tis. Kč, Na výplaty odměn pro 

školy a MŠ ve výši 655,50 tis. Kč, na projekt Zdravé město Praha 2012 ve výši 44,20 tis. Kč a na 

integraci žáků od 1. 9. – 31. 12. 2012 ve výši 219,80 tis. Kč) a přijaté investiční dotace z MHMP 

ve výši 2 000,00 tis. Kč na inv.akci „Zateplení MŠ Sedmikráska a rek. přilehlého objektu na MŠ“ 

(ORG 41751). V souladu s platebním kalendářem byla dotace zaslána z MHMP v červenci.  

ORJ 05 – Zdravotnictví a soc.péče – plnění příjmů celkem na 94,85%, z toho plnění vlastních 

příjmů (z poskytovaných služeb) na 93,10%, vlivem příjmů z pečovatelské služby. U přijatých 

dotací bylo vykázáno plnění na 100,00%. Jedná se o přijatou neinvestiční účelovou dotaci 

z MHMP na protidrogovou prevenci na místní úrovni ve výši 50 tis. Kč, na pečovatelskou službu 

(granty v sociální oblasti J5) ve výši 119,0 tis. Kč a z pečovatelské služby pro MČ Koloděje ve výši 

80 tis. Kč (plnění na 100%). 
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ORJ 06 – Kultura, sport a cestovní ruch – plnění příjmů celkem na 111,18% vlivem plnění 

vlastních příjmů na 112,53% (z toho příjmy z vlastní činnosti na 123,86%, přijaté dary na 100%- 

dar od firmy Play games a.s.ve výši 100 tis. Kč, odvod výtěžku z provozování loterií ve výši 139,60 

tis. Kč) a přijatých dotací na 100% (neinvestiční účelová dotace z MHMP ve výši 61 tis. Kč pro 

místní knihovnu).  

ORJ 07 – Bezpečnost – plnění příjmů celkem na 100,00%. Jedná se o přijatou neinvestiční dotaci 

z MHMP ve výši 455,00 tis. Kč pro Sbor dobrovolných hasičů (JSDH Újezd nad Lesy JPO V). 

ORJ 09 – Vnitřní správa – plnění příjmů celkem na 125,58% vlivem plnění přijatých dotací 

z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu na 100,00 na sociálně právní ochranu dětí ve výši 

972,26 tis. Kč), na pečovatelskou službu ve výši 16,00 tis. Kč a na přípravné práce pro volby do 

Parlamentu ČR – volba presidenta ČR ve výši 7,84 tis. Kč. Plnění neinvestičních dotací z MHMP 

na 100,00% (na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti ve výši 30 tis. Kč). Plnění vlastních příjmů, 

přijetí sankčních plateb a pojistných náhrad ve výši 262,34 tis. Kč. 

ORJ 10 – Pokladní správa - příjmy celkem jsou plněny na 99,97%, z toho daňové příjmy na 

98,24% (především vlivem plnění místních poplatků na 43,19%, správních poplatků na 115,99%, 

daní z majetku na 104,97%), nedaňové příjmy na 153,53% (vlivem příjmů z úroků, ostatních 

nedaňových příjmů, tzn.různých nekapitálových příspěvků a náhrad ve výši 23,49 tis. Kč a 

splátek půjčených prostředků zaměstnancům z fondu zaměstnavatele). Přijaté transfery 

(dotace) plněny na 100,00%.  

Plnění výdajů k upravenému rozpočtu: 

Plnění běžných výdajů: 

ORJ 02 – Městská infrastruktura – plnění výdajů celkem na 95,90%, z toho v oddílu 23 – Vodní 

hospodářství na 81,84% v položce opravy a udržování na 81,47% a v položce nákup materiálu na 

83,90%. Oddíl 37 – Ochrana životního prostředí vykazuje plnění na 97,98%. 

ORJ 03 – Doprava – plnění výdajů celkem na 94,10%, z toho nákup ostatních služeb na 79,60% a 

položky opravy a udržování na 96,47%. V průběhu 4.čtvrtletí se očekávalo nedočerpání 

finančních prostředků, proto byly úpravou rozpočtu převedeny ve výši 650 tis. Kč do Fondu 

rezerv a rozvoje pro využití v budoucím období.  

ORJ 04 – Školství, mládež a samospráva – plnění výdajů na 100,00% v oddílu 31 – Vzdělávání. 

Oddíl 34 – Tělovýchova a zájmová činnost vykazuje nulové plnění (úpravou rozpočtu byly 

finanční prostředky na opravu a údržbu dětských hřišť převedeny na kapitolu 06 – Kultura, sport 

a cestovní ruch).  

ORJ 05 – Zdravotnictví a soc. péče – plnění výdajů na 82,92%, a to vlivem plnění oddílu 35 – 

Zdravotnictví na 85,56% (nákup ostatních služeb-prevence před drogami aj.návyk.látkami- 

dotace z MHMP ve výši 50 tis. Kč byla vyčerpána na 100,00%, avšak finanční prostředky 

z rozpočtu MČ Praha 21 ve výši 50 tis. Kč byly vyčerpány do výše 71,12%) a oddílu 43 – Soc.péče 

a pomoc v soc.zabez. na 82,70% (osobní asist., pečovatelská služba – položka nákup materiálu 

na 96,03%, pohonné hmoty a maziva na 87,95%, nákup ostatních služeb na 86,65%, opravy a 

udržování na 76,94%, Komise soc.politiky a zdravotnictví (ORG 3302 na 71,66%) a Sdružení 
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důchodců (ORG 3301 na 84,20% - upravený rozpočet byl zvýšen o poskytnutý příspěvek ve výši 

20,0 tis. Kč na dopravu a ve výši 35,0 tis. Kč na „Rok seniorů“). 

ORJ 06 – Kultura, sport a cestovní ruch – plnění výdajů na 91,52%, a to v oddíle 33 – Kultura, 

církev a sděl. prostředky na 83,96% (z toho činnosti knihovnické na 91,74%, ostatní záležitosti 

kultury, např. výdaje v souvislosti se zájmovými kroužky (na 96,21%), výstavní a muzejní činnost 

(na 86,14%) a místní agenda 21 (na 64,55%). Ostatní záležitosti kultury OdPa 3399 – jako 

Slavnosti obce a.j.na 76,67%. V oddíle 34 – Tělovýchova a zájmová činnost na 99,73% (OdPa 

3421 Využití volného času dětí a mládeže - plnění na 99,99% - v tom nájemné za pozemek pod 

skautskou budovou Skautské středisko Douglaska na 100,00%. OdPa 3429 Ostatní zájmová 

činnost a rekreace – plnění na 99,99% - jedná se o poskytnuté neinvestiční příspěvky občanským 

sdružením v rámci grantového řízení).  

ORJ 07 – Bezpečnost – plnění výdajů na 95,91%, z toho oddíl 53 – Bezpečnost a veřejný pořádek 

vykazuje čerpání na 98,00%. V rozpočtu je zahrnut pouze výdaj ve výši 5 tis. na pohonné hmoty 

pro místní policii. V oddílu 55 – Požární ochrana a integrovaný záchranný systém dochází 

k čerpání výdajů na 95,89%. Sboru dobrovolných hasičů byla poskytnuta dotace z MHMP 451,64 

tis. Kč, která byla vyčerpána na 99,97%. Dotace ze státního rozpočtu na školení ve výši 3,4 tis. Kč 

byla vyčerpána na 98,82%.  

ORJ 08 – Hospodářství - plnění výdajů na 82,43%, z toho pohřebnictví vykazuje plnění na 

94,67%, komunální služby a územní rozvoj vykazují plnění na 80,87% (drobný hmotný majetek 

nulové plnění, nákup materiálu j.n.na 64,01%, pohonné hmoty a maziva na 90,18%, nákup 

ostatních služeb na 98,48%, opravy a udržování na 71,52%). V průběhu 4.čtvrtletí bylo patrné, že 

finanční prostředky na opravu a udržování nebudou dočerpány, proto byly ve výši 350,00 tis. Kč 

převedeny rozpočtovým opatřením do Fondu rezerv a rozvoje pro budoucí využití.  

ORJ 09 – Vnitřní správa – plnění výdajů na 93,37%, z toho odměny členů zastupitelstva na 

77,87%, platy zaměstnanců v pracovním poměru na 96,87%, ostatní osobní výdaje na 68,38%, 

knihy, učeb. pomůcky a tisk na 53,89%, drobný hmotný dlouhodobý majetek na 88,97%, nákup 

materiálu na 98,28%, studená voda na 79,36%, el. energie na 95,34%, pohonné hmoty a maziva 

na 78,80%, služby telekomunik. a radiokomun. na 85,29%, konzultační, poradenské a právní 

služby na 79,08%, služby školení a vzdělávání na 73,56%, nákup ostatních služeb na 97,10%, 

opravy a udržování na 99,61%, cestovné na 84,92%, pohoštění na 99,98%.  

Neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu z MPSV na sociálně právní ochranu dětí (UZ 

98216) ve výši 972,26 tis. Kč je čerpána na 100,01%., neinvestiční účelová dotace ze státního 

rozpočtu z MPSV na pečovatelskou službu (UZ 13305) ve výši 16 tis. Kč je čerpána na 100,00%. 

Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 7,8 tis. Kč na přípravu voleb presidenta 

ČR vykazuje plnění na 100,00%. Neinvestiční účelová dotace z MHMP na zkoušky zvláštní 

odborné způsobilosti (UZ 81) ve výši 30 tis. Kč vykazuje čerpání na 98,70%. 

ORJ 10 – Pokladní správa – plnění výdajů na 79,03%, z toho oddíl 63 – Finanční operace na 

79,03% (služby peněžních ústavů na 65,29%, pojištění majetku na 79,39% a havarijní poj. na 

82,68%), a oddíl 64 – Ostatní činnosti – nespecifikované rezervy vykazuje nulové plnění, 

respektive nulový zůstatek vzhledem k tomu, že celá zbývající nevyčerpaná částka ve výši 
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2 245,40 tis. Kč byla převedena rozpočtovým opatřením do Fondu rezerv a rozvoje pro budoucí 

využití.   

Plnění kapitálových výdajů: 

ORJ 03 – Doprava – výdaje celkem jsou plněny na 88,25%, z toho projekt na zastávky BUS MHD 

na 94,16% (nevyčerpaná část ve výši 100,00 tis. Kč byla převedena rozpočtovým opatřením do 

FRR), úpravou rozpočtu ve 4.čtvrtlertí vznikla investiční akce s ORG 573 Cyklostezka v ulici 

Čentická (projektová dokumentace) ve výši 81 tis. Kč (čerpání na 44,44%), investiční akce s ORG 

579 Rek.chodníku v ul.Starokolínská (projektová dokumentace) ve výši 26,4 tis. Kč (čerpání na 

100,00%).  

ORJ 04 – Školství, mládež a samospráva – výdaje celkem na 97,04%, z toho investiční akce 

z investiční účelové dotace z MHMP (převedené finanční prostředky z roku 2011 ve výši 3 399,90 

tis. Kč do roku 2012) „MZŠ Polesná 1690 – rek. střech objektů“ (ORG 41538) vykazuje plnění na 

99,99%. Nevyužité finanční prostředky byly na základě usnesení ZHMP ve výši 207,80 tis. Kč 

převedeny na investiční akci „Zateplení MŠ Sedmikráska a rek. přilehlého objektu na MŠ“.  

 „Zateplení MŠ Sedmikráska a rekonstrukce přilehlého objektu na MŠ“ (ORG 41751) – z účelové 

investiční dotace z MHMP ve výši 2 000,00 tis. Kč a z převedených finančních prostředků 

z dotace z MHMP ve výši 207,80 tis. Kč byly vyčerpány finanční prostředky na 100,00% . Na tuto 

investiční akci byly též převedeny nevyčerpané vlastní finanční prostředky z původně 

plánovaných zdrojů na projekt na Zateplení MŠ Lišická, ve výši 171,70 tis. Kč, které nebyly 

dočerpány.  

Ve 4.čtvrtletí 2012 vznikla investiční akce s ORG 586 Rozšíření kapacity MŠ Sluníčko Polesná 

1690 (projektová dokumentace) ve výši 52,70 tis. Kč (čerpáno na 100,00%). 

ORJ 06 – Kultura, sport a cestovní ruch – plnění kapitálových výdajů celkem na 99,99%. 

K čerpání investičních výdajů došlo vlivem poskytnutí investičního příspěvku ve výši 100 tis. Kč 

Fotbalovému klubu Újezd nad Lesy na vybudování 2 studní (MČ Praha 21 spolufinancuje 50% 

nákladů). Dále byl sportovnímu klubu FK Újezd nad Lesy poskytnut investiční příspěvek ve výši 

180,00 tis. Kč na výstavbu hřiště s umělým povrchem. Nevyčerpané finanční prostředky z 

investiční akce „Dětské sportoviště“ z daru od firmy Play games a.s. (ve výši 100 tis. Kč) a z 6% 

výtěžku z výherních hracích automatů za rok 2011 (ve výši 139,60 tis. Kč), byly rozpočtovým 

opatřením převedeny do Fondu rezerv a rozvoje pro využití v roce 2013 na vybudování hřiště 

Druhanická (ORG 566). Ve čtvrtém čtvrtletí 2012 byl v souladu s upraveným rozpočtem 

odkoupen pozemek č.parc. 4356/46 a 4356/1 v k.ú. Újezd nad Lesy (pod skautskou klubovnou a 

přilehlý pozemek) od SŽDC na základě privatizačního projektu ve výši 1 759,99 tis. Kč (převod 

z Fondu rezerv a rozvoje). 

 ORJ 09 – Vnitřní správa – plnění kapitálových výdajů celkem na 99,53%. Jedná se o čerpání 

finančních prostředků na inv.akci „Příst.budovy ÚMČ Praha 21“ (ORG 41199). K vlastním 

finančním prostředkům ve výši 10 000 tis. Kč, zahrnutých již do schváleného rozpočtu na rok 

2012, byly přidány úpravou rozpočtu převedené finanční prostředky z investiční účelové dotace 

z MHMP z roku 2011 ve výši 2 324,40 tis. Kč a dále finanční prostředky ve výši 3 600,00 tis. 

z Fondu rezerv a rozvoje MČ Praha 21. Ve III. čtvrtletí 2012 byla stavba dokončena. Finanční 
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prostředky z účelové investiční dotace z MHMP byly vyčerpány na 100,00%. Vlastní finanční 

prostředky jsou čerpány na 98,10%.  

Stav finančních prostředků k 31. 12. 2012 u peněžního ústavu:  

Základní běžný účet 28 050 817,79 Kč 

Fond rezerv a rozvoje 9 277 647,34 Kč 

Fond zaměstnavatele 0,00 Kč 

Fond darů 63 099,41 Kč 

Celkem:    37 391 564,54 Kč  

Hodnocení vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha 21 

K 31. 12. 2012 byly ve vedlejší hospodářské činnosti docíleny výnosy ve výši 7 115 657,45 Kč, 

náklady ve výši 4 917 168,33 Kč a z toho vyplývající výsledek hospodaření ve výši 2 198 489,12 

Kč.   

Stav finančních prostředků VHČ k 31. 12. 2012 u peněžního ústavu: 

Běžný účet     9 739 549,43 Kč 

Privatizační účet 3 189 535,24 Kč 

Celkem: 12 929 084,67 Kč 
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VZTAHY A KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ 

SPOLKY 

Aktivní spolky a sdružení  

Pagoda, o.s.    Aleš Cieplý 
Taneční kroužek AMBRA   Alžběta Martínková 
Český zahrádkářský svaz   Blanka Exnerová 
SDH Újezd nad Lesy   Daniel Váňa 
Balet - ARABESKA   Daniela Poková 
Český včelařský svaz Újezd nad Lesy   pan Fischer  
Tenisový klub   František Polák 
Základní kynologická organizace - 394   Hana Fraňková 
Sdružení důchodců Újezd nad Lesy   Helena Vojtová 
Taneční studio Style   Helena Wojdylová 
Maminy z Újezdské roviny, ZŠ   Eva Danielová 
TJ Sokol Újezd nad Lesy   Jiří Čemus 
FK Újezd nad Lesy; EnviroTrade s.r.o.   Martin Mora 
Újezdský STROM    Michael Hartman 
KSOZ; Český červený kříž   Irena Zajacová 
Pohyb je život - Rarášek o.s.   Iva Taške 
Neposeda o.s.    Ivana Štefková 
Český včelařský svaz   Jan Fišer 
JUNÁK "Douglaska" Újezd nad Lesy   Jan Jacek 
Základní kynolog. organizace - 394   Jindra Lefnerová 
FK Újezd nad Lesy   Jiří Borovička 
Český rybářský svaz, spolek č.4    Jiří Přepechal 
SDH Újezd nad Lesy   Josef Doškář 
Šachový sport. klub Újezd nad Lesy   Karel Kuncman 
Taneční kroužek AMBRA   Lenka Murtingerová 
KSOZ; Svaz postižených civilizačními chorobami  Libuše Říhová 
Český svaz chovatelů - zákl. organizace   Marcela Lamešová 
SK Kangsim Dojang   Marek Doksanský 
Maminy z Újezdské roviny   Marie Bartejšová 
Maminy z Újezdské roviny   Markéta Feniková 
Maminy z Újezdské roviny   Markéta Šestáková 
Centrum sociálních služeb Běchovice   Martin Stromský 
Maminy z Újezdské roviny    Martina Chlopková 
Maminy z Újezdské roviny    Martina Podolková 
Maminy z Újezdské roviny   Lenka Krupanská 
Centrum sociálních služeb Běchovice   Melanie Zajacová 
Školní sportovní klub (ŠSK)   Miroslav Kurka 
OS "Tři pro zdraví" Újezdský duatlon   Ondřej Brouček 
Podmořský svět   Michaela Řeháková 
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Veselý Újezd, o.s.    Miroslav Bareš 
Maminy z Újezdské roviny   Nikol Pravdová 
Veselý Újezd   Ondřej Cikhart 
FC Rohožník United   Petr Rybář 
Český včelařský svaz Újezd nad Lesy   Petr Strejček 
Sdružení důchodců   Dana Kovanicová 
Pohyb je život - Rarášek o.s.   Radka Fischerová 
Neposeda o.s.   Šárka Jašková 
Svaz postižených civilizačními chorobami   Eva Štrasmajrová  
Český rybářský svaz   Václav Melichar 
Maminy z Újezdské roviny   Vendula Kozelková 
Sdružení důchodců Újezd nad Lesy   Vlasta Novotná 

Ostatní registrované spolky v  MČ Praha 21  

INNEBANDY Klub Praha 
VITALIS občanské sdružení 
Sportovní klub Újezd nad Lesy 
Lesu zdar o.s. 
PRO KONĚ CZ o.s. 
Sportovní Klub Raketa Praha 
Klub přátel mírného pohybu 
Origo bike Team 
POWER-COM 
Sportovní klub Shotokan Ruy KTSO  
ÚjezdFree.Net 
Kapr Klub Křenek 
Tvrz Bílý Újezd u Velemína 
Spolek brložských horalů 
Internetová asociace uživatelů stavebního 
portálu 
5D-Club 
Občanské sdružení Perspektiva 
Depresivní děti touží po penězích  
Sdružení občanů v ulici Velebného 1964 

Florbal club Rippers Praha 
Česká koalice proti tabáku  
APBT CZECH CLUB 
Jezdecký klub century  
Prampouch o.s. 
TJ Tretra Praha o.s. 
JANIVE SPORT  
Liga na pomoc učitelům  
Občanské sdružení 42  
Retour o.s. 
ABCD mládež a sport 
Sky Dive  
Rekreačně sportovní klub Rohožník  
Elixír klub o.s. 
Chrysler Club Czechoslovakia o.s. 
Myslivecké sdružení Blatov 
Občanské sdružení Pagoda 
Český klub přátel franckého piva 
Briard klub ČR 
Myslivecké sdružení Tetřev  

GRANTOVÝ SYSTÉM  

O grant MČ Praha 21 r. 2012 se přihlásilo 21 spolků a sdružení, kteří se o grantovou 

ucházeli podporu prostřednictvím 43 projektů. Bylo vyhlášeno celkem 6 grantových programů 

podle jednotlivých priorit MČP21. Rozdělovaná částka z předešlého (300 tis.) období byla 

navýšena o dalších 200 tisíc na celkových 500 tisíc zahrnutím nového programu "Organizace akcí 

újezdského kalendáře" pro podporu pestrého a vyvážené rozložení akcí v rámci kalendářního 

roku.  

Vyhodnocení pořadí žadatelů a stanovení přidělené částky proběhlo na základě výpočtu 

stanoveného GS 2012 RMČ. GK pracovala dvoukolově, s vyloučením střetu zájmů a je složena se 
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zástupců veřejnosti, zastupitelů a úředníků MČ P21. Na hodnocení se v roce 2012 podílela 

skupina 9 přítomných hodnotitelů nominovaných v roce 2011.   

Rozdělení prostředků MČ Praha 21 do jednotlivých oblastí podpory v návaznosti na úspěšnost 

projektů v Grantovém systém 2012: 

 

GK poskytla na závěrečném jednání podněty a doporučení k návrhu nového Grantového 

systém pro následující období: - zjednodušení systému a vyšší elektronizace procesu podání a 

hodnocení.  

GK neregistrovala v roce 2012 žádnou stížnost ze strany přihlášených subjektů na 

hodnocení přihlášených projektů ani ke zpracování poskytnutého grantu. Byla řešena jedna 

stížnost ve věci projektu, který se do GP nepřihlásil. 

Souhrnný přehled grantů, kterým byly přiděleny finanční prostředky z Grantového 

systému MČ Praha 21. Granty posuzovala Grantová komise ve složení: Michael Hartman - 

předseda, Miluše Benátská, Jana Cenkrová, Marie Tomaidesová, Alena Svatošová, Marcel 

Marek, Kateřina Vokurková, Lucie Černá, Jan Kolář, Barbora Diepoltová, Vladimíra Juřenová, 

Věra Měšťánková, Jiří Sikač, Jitka Králová – zapisovatelka.  

 

Grantový systém 2012 

Rozděleno celkem: 500 000 Kč  

Rozděleno celkem: 500 000 Kč 
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ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ  

Újezdský zpravodaj přinášel v roce 2012 informace z jednotlivých odborů úřadu, 

společenského a politického života v Újezdě nad Lesy. 

Po celý rok informoval aktuálně o akcích, pořádaných k Evropskému roku aktivního 

stárnutí. V prosinci předchozího roku se redakční rada dohodla zrušit od ledna 2012 barevnou 

tematickou dvoustranu. Důvodem byla vysoká finanční náročnost. Během roku prošla redakční 

rada změnami v personálním obsazení. Na členství v redakční radě během roku rezignovali p. 

Ondřej Štrouf (ODS) p. Jana Suchánková (KSČM) a p. Jitka Králová (ČSSD). Rada MČ postupně 

schválila nové členy, p. Jaroslava Jeníčka, Josefa Dvořáka, Jana Slezáka. 

V rámci rovné politické soutěže a chystané novely tiskového zákona připravila redakční 

rada ve spolupráci s o.s. Oživení pravidla pro vydávání „Sloupku zastupitelů“. O nové rubrice a 

možnosti pravidelně v ní publikovat byly informováni všichni zastupitelé. Sloupky zastupitelů se 

staly od října pravidelnou rubrikou zpravodaje. 

Na základě stupňujících se neshod na přípravě a konečné podobě zpravodaje mezi 

jednotlivými členy redakční rady rozhodla Rada MČ provést změny ve vydávání zpravodaje.  

Zpravodaj je od ledna 2013 přiřazen do organizační složky úřadu (Odbor školství, kultury 

a místní Agendy 21). RMČ odvolala stávající redakční radu a jmenovala novou. Byl vytvořen 

nepolitický koncept vydávání zpravodaje.  

Od října se úřad MČ P21 potýkal opakovaně se stížnostmi na špatnou distribuci, stížnost 

byla řešena s Českou poštou. 

Počet výtisků zpravodaje, 3770 ks., zůstal zachován. Celkové roční náklady činily 

683.983,- Kč, příjem z inzerce byl 242.840,- Kč. Pro srovnání v roce 2010 byly náklady na 1550 

výtisků 718.185,- Kč a příjem z inzerce 177.230,- Kč. V roce 2011 byly náklady na 3770 výtisk /od 

května/ 689.047,- Kč a příjem z inzerce 196.872,- Kč.  
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WEBOVÉ STRÁNKY ÚŘADU  

Data jsou za období 1. 1. 2012 – 31. 12. 2012: 

 449 483 Zobrazení stránek 

 312 604 Unikátní zobrazení stránek 

 00:01:13  Průměrná doba na stránce 

 42,94 % Míra opuštění 

 24,76 % Procent odchodů  

Nejnavštěvovanější stránky: 

  Stránka Zobrazení stránek Zobrazení stránek v % 

1. / 111 486 24,80 % 

2. /urad.html 11 907 2,65 % 

3. /forum.html 8 517 1,89 % 

4. /kontakty.html 5 552 1,24 % 

5. /index.php 5 223 1,16 % 

6. /kontakty/urad-mc-praha-21.html 4 891 1,09 % 

7. /forum/recent.html 4 697 1,04 % 

8. 
/infocentrum/doprava/verejna-
doprava.html 

4 373 0,97 % 

9. /urad/nabidky-prace.html 3 897 0,87 % 

10. /ujezdsky-zpravodaj.html 3 860 0,86 % 

STÍŽNOSTI A PETICE  

V roce 2012 Kancelář starosty a tajemníka zpracovala a odpověděla na 13 Žádostí o poskytnutí 

informace dle z. č. 106/1999 Sb. a na 27 stížností doručených do kanceláře tajemníka.  
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KULTURA, SPORT A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT 

OBLAST KULTURY   

Úřad městské části uspořádal v roce 2012 v divadelním sále ZŠ Masarykova a v Polyfunkčním 

domě: 

Obrázek 1-Divadelní představení Apokryfy (19.1.2012) 

 

Obrázek 2-Divadelní představení Svázaná (21.1.2012) 

 

Obrázek 3-Divadelně-hudební představení Filtr (13.2.2012) 

  

 

Obrázek 4-Koncert skupiny Brouci Band (17.2.2012) 

 

Obrázek 5-Divadelní představení Buchty a jejich křivky 

(13.3.2012) 

  

Obrázek 6-Koncert Jana Koubková Quartet (13.4.2012)   
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Obrázek 7-Country bál (12.5.2012)  

 

 

 

  

 

 

 

 
Obrázek 8 + 9-Koncert kapel  Message a Orient (22.6.2012) 

   

     

Obrázek 10-Oslavy generála Krause (15.9.2012)   Obrázek 11-Den pro zdraví (18.9.2012) 
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Obrázek 12-Tradiční Újezdské posvícení (22.9.2012)  Obrázek 13-Představení Ivy Hüttnerové (11.10.2012) 

 

 

Obrázek 14-Vánoční pohádka Slyšte,slyšte pastuškové (11.12.2012)  

 

 

OBLAST SPORTU  

Od roku 2002 využívají v odpoledních a nočních hodinách tělocvičnu v ZŠ Masarykova 

občané, ať individuálně, tak sdružení v různých spolcích či organizacích. Probíhají zde mimo jiné 

kurzy aerobiku, jógy, baletu, chodí sem hrát fotbalisté, florbalisté, volejbalisté a zázemí si zde 

vytvořili bojovníci taekwondo, včetně české reprezentace. Provoz tělocvičny pro veřejnost je od 

15:00 – 22:00, od pondělí až do pátku, po domluvě i o víkendu. V předsálí společenského sálu 

trénují a hrají své mistrovské zápasy místní šachisté. 



73  

 

 

 

TAEKWONDO 

 

1. Pravidelná činnost 
 SK Kangsim Dojang pořádá pravidelné tréninky v ZŠ Masarykova, Staroklánovická 

230, Praha 9 - Újezd nad Lesy v těchto hodinách. 

 

skupina den a čas tréninku 

Kyorugi A-tým 
(starší zápasníci) 

 

PO 17 – 18 h  

ÚT 16
30

 - 18
30

 h 

ČT 18 - 19 
30

 h  

PÁ 16 - 18 h  

Kyorugi B-tým 
(mladší zápasníci) 

PO 16 - 17 h  

ST 16 - 17
30

 h 

PÁ 16 - 18 h 

Poomse tým 
(sestavy) 

PO 17 - 18 h 

ST 17
30

 - 19
30

 h 

Draci 
ÚT 15 – 19 

30
 h 

ČT 17 – 18 h 

Tygři  
(9-12 let) 

ST 15 - 16 h 

Tygříci 
(8-9 let) 

ČT 16 - 17 h 

Lvíčata  
(6-7 let) 

ČT 15 - 16 h 

Nunchaku,  
sebeobrana 

ST 17
30

 - 18
30

 h 
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2. Soustředění a semináře  
SK Kangsim Dojang pořádá pravidelné letní 

soustředění, zpravidla poslední týden v červenci, 

náplní je především rozvoj vytrvalostních a silových 

předpokladů (úměrně věku jednotlivých dětí), 

zlepšování technických dovedností, procvičování 

zápasových situací a též psychická a taktická 

příprava. Soustředění trvá 7 dní. 

Mimo toto soustředění pořádáme odborné 

semináře zaměřené na jednotlivé disciplíny 

taekwondo (poomse, kyorugi).  

 

 

3. Exhibiční a ukázková vystoupení 

Několikrát ročně organizuje oddíl exhibiční a 

ukázková vystoupení, která jsou velmi oblíbená a 

jsou navštěvována rodiči, širokou veřejností i 

zástupci vedení obce. Děti zde předvádějí náročné 

techniky Taekwondo WTF.  

 

 

 

4. Zkoušky technické vyspělosti  

SK Kangsim Dojang pořádá dvakrát ročně zkoušky 
technické vyspělosti, vždy v květnu a listopadu. Zde 
skládají členové oddílu zkoušky na technické 
stupně. Zkoušce vždy předchází náročná 
několikaměsíční příprava. 

Zkoušky mohou cvičenci skládat i v bojovém umění 

nunchaku (cvičení se párovou zbraní), které dále 

rozvíjí technické dovednosti žáků. 
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5. Ostatní činnosti 

SK Kangsim Dojang organizuje pravidelné 

výjezdy svých závodníků na české i zahraniční 

turnaje. Náš oddíl patří mezi nejlepší oddíly ve 

sportovní zápase (kyorugi) v rámci celé ČR a 

výborných výsledků v poslední době dosahuje 

i ve cvičení sestav (poomse).   

V sezóně 2012 se SK Kangsim Dojang umístil 

v Taekwondo extralize, nejprestižnější soutěži 

v České republice, na výborném 2. místě (toto 

umístění náš oddíl obhajuje již od roku 2006). V Taekwondo extralize mládeže jsme skončili na 

3. místě v soutěži týmů ČR. Celkově 2. místo jsme obhájili také v Národní taekwondo lize 

mládeže. Skvělého výsledku jsme v roce 2012 dosáhli také v soutěžích sestav. I přesto, že se této 

disciplíně závodně věnujeme teprve třetím rokem, umístil se náš oddíl celkově na 3. místě 

v Národní lize poomse a na 4. místě v Extralize poomse v rámci všech týmů v ČR. 

 Sportovní klub Kangsim Dojang se dále účastní různých seminářů zaměřených na 

další bojová umění (Hapkido, Bongsul, Kumdo, atd.) 

 Oddíl úzce spolupracuje na činnosti Sportovního centra mládeže a také Střediska 

talentované mládeže, jehož hlavní trenér Marek Doxanský je i hlavním trenérem SK Kangsim 

Dojang. 

Přehled akcí pořádaných SK KANGSIM DOJANG v roce 2012 

Soustředění a semináře:  

Poomse + kyorugi semináře 21.01.2012 Masarykova ZŠ, Praha 9 

Poomse + kyorugi semináře 26.02.2012 Masarykova ZŠ, Praha 9 

Poomse + kyorugi semináře 10.03.2012 Masarykova ZŠ, Praha 9 

Poomse + kyorugi semináře 21.04.2012 Masarykova ZŠ, Praha 9 

Poomse + kyorugi semináře 12.05.2012 Masarykova ZŠ, Praha 9 

Poomse + kyorugi semináře 23.06.2012 Masarykova ZŠ, Praha 9 

Poomse + kyorugi semináře 15.09.2012 Masarykova ZŠ, Praha 9 

Poomse + kyorugi semináře 20.10.2012 Masarykova ZŠ, Praha 9 

Poomse + kyorugi semináře 11.11.2012 Masarykova ZŠ, Praha 9 

Poomse + kyorugi semináře 15.12.2012 Masarykova ZŠ, Praha 9  

Poomse soustředění s mistrem Lee 2.-5.2.2012 - Sportovní a rekreační středisko Malé 

Svatoňovice 

Letní oddílové soustředění 23.7.-30.7.2012 - Sportovní a rekreační středisko Malé Svatoňovice 

 

 

 

 



76  

 

Exhibiční a ukázková vystoupení 

Draci 19.01.2012  Masarykova ZŠ, Praha 9 

Tygři 25.01.2012  Masarykova ZŠ, Praha 9 

Tygříci 26.01.2012  Masarykova ZŠ, Praha 9 

Kyorugi B-tým 30.01.2012  Masarykova ZŠ, Praha 9 

Draci 19.06.2012  Masarykova ZŠ, Praha 9 

Tygři 20.06.2012  Masarykova ZŠ, Praha 9 

Tygříci 21.06.2012  Masarykova ZŠ, Praha 9 

Tygři 12.09.2012  Masarykova ZŠ, Praha 9 

Tygříci+Lvíčata 13.09.2012  Masarykova ZŠ, Praha 9 

Tygři 19.09.2012  Masarykova ZŠ, Praha 9 

Tygříci+Lvíčata 20.09.2012  Masarykova ZŠ, Praha 9 

 

Exhibiční vystoupení našeho klubu proběhlo 18.9.2012 v rámci akce Den pro zdraví.  

Zkoušky technické vyspělosti 

Zkoušky na tech.stupně 14.04.2012 Masarykova ZŠ, Praha 9 

Zkoušky na nunchaku  14.04.2012 Masarykova ZŠ, Praha 9 

Zkoušky pro trenéry 2.-3.třídy 21.10.2012 Praha 

Zkoušky na tech.stupně 24.11.2012 Masarykova ZŠ, Praha 9 

Zkoušky na nunchaku   24.11.2012 Masarykova ZŠ, Praha 9 

Zkoušky na mistrov.stupně 25.11.2012 Praha   

 

Tuzemské turnaje 

Cobra Cup (kyorugi)  17.03.2012 Praha 

Cobra Cup (poomse)  18.03.2012 Praha 

Aprílový turnaj (kyorugi) 31.03.2012 Humpolec 

Kolín Cup (poomse)  22.04.2012 Kolín 

Scorpions Cup (kyorugi) 28.04.2012 Olomouc 

Májový pohár (kyorugi) 19.05.2012 Praha 

Májový pohár (poomse) 20.05.2012 Praha 

Hansoo Cup (poomse) 09.06.2012 Mělník 

Czech Open – Mistr.ČR (kyorugi) 16.06.2012 Praha 

Moravia Cup (poomse) 29.09.2012 Hradec nad Moravicí 

Sokol Cup (kyorugi)  13.10.2012 Hradec Králové 

Prague Open (kyorugi) 03.11.2012 Praha 

Prague Open (poomse) 04.11.2012 Praha 

Protivín Cup (kyorugi)  17.11.2012 Protivín 

Mikuláš.turnaj/Mistr.ČR (poomse) 01.12.2012 Praha 

Vánoční turnaj (kyorugi) 08.12.2012 Pelhřimov  
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Zahraniční turnaje 

Creti Cup (kyorugi) 21.-22.01.2012  Reutlingen, Německo 

Evropská olympijská kvalifikace 27.-29.01.2012 Kazaň, Rusko 

Karlovac Open (kyorugi) 26.-27.05.2012 Karlovac, Chorvatsko 

Austria Open (kyorugi) 02.-03.06.2012 Kazaň, Rusko 

CEFTA-Turnaj olymp. nadějí  26.06.2012  Bratislava, Slovensko 

Polish Open (kyorugi) 07.- 09.09.2012  Varšava, Polsko 

Hungarian Open (poomse)  13.10. 2012  Budapešť, Maďarsko 

  

PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚSPĚCHŮ SK KANGSIM DOJANG 

ODDÍLOVÉ ÚSPĚCHY V ROCE 2012 

- Taekwondo extraliga (zápas – vysoké pásky) - 2. místo 

- Taekwondo extraliga mládeže (zápas – vysoké pásky) – 3. místo 

- Národní taekwondo liga mládeže (zápas – nízké pásky) - 2. místo 

- Czech Open (mezinárodní mistrovství ČR v zápase) - 2. místo 

- Extraliga poomse (sestavy – vysoké pásky) - 4. místo 

- Národní liga poomse (sestavy – nízké pásky) - 3. místo 

VÝZNAMNÉ ZAHRANIČNÍ ÚSPĚCHY JEDNOTLIVCŮ V ROCE 2012 

- Austria Open (Rakousko): Jakub Šťastný, 1. místo 

 (mezin. mistrovství Rakouska-turnaj série A = jeden z 6 nejlepších turnajů v Evropě) 

- Hungarian Open 2012 (Maďarsko): - Jan Pospíšil, 1. místo 

 (mezinárodní mistrovství Maďarska v poomse) 

- Karlovac Open (Chorvatsko): - Jakub Šťastný, 1. místo  

Mikuláš Novotný, 1. místo 

Lukáš Sládek, 2. místo 

Tomáš Řehák, 3. místo 

Jakub Vaníček, 3. místo  
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Školní sportovní klub   

ŠSK je svou podstatou zaměřen na poskytování sportovního vyžití především dětem a 

mládeži školního věku rekreační formou. Činnost jeho pěti oddílů – atletiky, florbalu, 

horolezectví, odbíjené a výrazového tance - není prvotně zaměřena na oblast výkonnostního a 

vrcholového sportu, ale na spontánní sportování, získávání pohybových dovedností a návyků - 

v bezpečném prostředí a pod kvalifikovaným vedením. Tím jsou dány i úspěchy, kterých si 

v klubu vážíme. A to je především udržení vlastní pravidelné činnosti – celoroční sportování 

zájemců z řad školní mládeže, kterých je celkem téměř 300. Druhým největším úspěchem je to, 

že se daří udržovat cvičitelskou a trenérskou základnu. Bez těchto dobrovolníků by žádná 

činnost nebyla možná a těmto lidem patří náš dík a vděk. To ovšem neznamená, že ten, kdo má 

více ambicí a chce se porovnávat s ostatními, nemá v ŠSK šanci. Za třetí úspěch tak lze považovat 

i celou řadu umístění našich členů na soutěžích a přehlídkách po celé ČR, včetně umístění na 

Přeborech Prahy nebo Mistrovství ČR. Nejlépe si v tomto směru vede atletika, kde členové jejího 

výkonnostního družstva dosahují takových výsledků, především v bězích a vícebojích, že se řadí 

po bok vyhlášeným pražským oddílům jako je Slavie, Olymp nebo AC Praha. S výjimkou odbíjené, 

kde se jedná jednoznačně o rekreační sportování, jsou ale i ve zbylých oddílech skupiny, které se 

podvolují větší tréninkové dřině a účastní se nejrůznějších závodů a soutěží. Obdivuhodná je i 

aktivita členek oddílu výrazového tance, kde děvčata sbírají ocenění na většině přehlídek, 

kterých se zúčastní. Pozadu nezůstávají ani členové, resp. členky horolezeckého oddílu. 

Ve sportovním lezení na obtížnost se ve svých věkových kategoriích rovněž umisťují, když ne na 

nejvyšších příčkách, tak určitě nad průměrem ostatních závodnic. A občas se podaří i umístění 

„na bedně“. A nelze nezmínit florbalisty, kteří byť hrají také v podstatě jen rekreačně, tak 

rozhodně při účasti na turnajích ostudu nedělají. 

Taneční skupina Grip 

"Klaunská show" 25. 2. 2012 Praha - Újezd nad Lesy, 

"Běchovické pálení čarodějnic" 28. 4. 2012 Praha - Běchovice, 

"Slet čarodějnic" 30. 4. 2012 Praha - Újezd nad Lesy, 

"Den matek pro seniory" 12. 5. 2012 Praha - Újezd nad Lesy, 

"Tančím, tančíš, tančíme" 19. 5. 2012 Praha - Petrovice, zde dívky získaly 1. místo v kategorii 

juniorů ve stylu jazzdance a scénický tanec,  

"III. ročník újezdské taneční přehlídky" 8. 6. 2012 Praha - Újezd nad Lesy, organizátorem této 

akce je taneční skupina Grip, pod kterou spadá taneční skupinu Ambra 

"Přehlídka tanečního studia Style" 14. 6. 2012 Praha - Újezd nad Lesy, 

"Běchovická pouť" 16. 6. 2012 Praha - Běchovice. 
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Taneční skupina Ambra - pod vedením taneční skupiny Grip  

Taneční vystoupení na: 

"Klaunská show" 25. 2. 2012 Praha - Újezd nad Lesy, 

"Běchovické pálení čarodějnic" 28. 4. 2012 Praha - Běchovice, 

"Slet čarodějnic" 30. 4. 2012 Praha - Újezd nad Lesy, 

"Den matek pro seniory" 12. 5. 2012 Praha - Újezd nad Lesy, 

"Tančím, tančíš, tančíme" 19. 5. 2012 Praha - Petrovice, zde dívky získaly 1. místo v kategorii 

juniorů ve stylu jazzdance a scénický tanec,  

"III. ročník újezdské taneční přehlídky" 8. 6. 2012 Praha - Újezd nad Lesy, zakladatelem a 

organizátorem této akce je taneční skupina Grip, pod kterou spadá tan. sk. Ambra, 

"Přehlídka tanečního studia Style" 14. 6. 2012 Praha - Újezd nad Lesy, 

"Běchovická pouť" 16. 6. 2012 Praha - Běchovice. 
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Florbal 

1. Turnaj se jmenoval Jarní pohár Na Děkance, tam jsme skončili 19Byl to první velký turnaj kde 

jsme uhráli dobré výsledky, i když jsme prohrávali. Vyhráli jsme sice jen 2x, ale celkově jsme byli 

spokojení. 

2. Turnaj byl na Bráníku a jmenoval se Salming Byrokrat Cup, tam jsme skončili 10. Tam jsem 

bohužel schytali těžkou skupinu, a tak jsme neměli šanci postoupit. Ale odvedli jsme velmi dobrý 

výkon. 

Atletika 

V průběhu roku 2012 jsme se zúčastnili stejně jako v předchozích letech řady závodů jak na 

dráze, tak v rámci pořádaných přespolních běhů (viz níže), kde se naši svěřenci pravidelně 

umísťují na předních místech a mezi svými sportovními soupeři a kamarády jsou právem 

nazýváni zelené nebezpečí. 

Mezi největší úspěchy v plynulém roce patří: 

- obsazení stupňů vítězů téměř ve všech kategoriích v závodu Mladé Běchovice 
- 2. a 3. místo v žákovské kategorii v závodu Velká Kunratická (počet běžců v každé kategorii 

převyšuje vždy 100 závodníků) 
- většina prvenství v námi pořádaném závodu Běh o újezdskou sovu a zároveň vyhlášení 

tohoto závodu již opakovaně závodem roku 2012 
  

Nejúspěšnější atlet roku 2012 v závodech na dráze 

Běhounek Matěj 

 
 

Přebory Prahy hala  

Praha: Brno 

Přebory Prahy dráha  

Přebory Prahy víceboj 

Mezikrajové utkání Kladno 

European Kids Athletics 

Games do 15 let 

Finále PP družstev 

Semifinále A PP družstev 

60m 

300m 

60m 

150m 

300m 

Pětiboj 

Dálka  

60m 

150m 

Dálka 

150m 

dálka 

1.místo 

1.místo 

1.místo 

1.místo 

1.místo 

1.místo 

1.místo  

3.místo 

2.místo 

3.místo 

1.místo 

1.místo 

8,13 

42,31 

8,04 

18,79 

40,29 

2612 b. 

5,29m  

7,88 

18,76 

5,37m 

18,60 

5,60m 
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Vítězové Poháru oddílu v přespolních bězích, rok 2012 

1 Sieglová Anna 

 

Počet bodů 

287 

Kubš Jan 

 

Počet bodů 

379 

Počet závodů 

18 

Počet závodů 

22 

Bodový průměr 

15,94 

Bodový průměr 

17,23 

2 Santolíková Jana 

 

Počet bodů 

223 

Běhounek Matěj 

 

Počet bodů 

275 

Počet závodů 

16 

Počet závodů 

16 

Bodový průměr 

13,94 

Bodový průměr 

17,19 

3 Pouchová Denisa 

 

Počet bodů 

213 

Ruda David 

 

Počet bodů 

261 

Počet závodů 

16 

Počet závodů 

22 

Bodový průměr 

13,31 

Bodový průměr 

11,86 

 
 

Zelené nebezpečí 

Zelené nebezpečí, tak nám soupeři říkali (dle nezaměnitelných zelených dresů) kdykoliv 

jsme se objevili na krosových závodech. Po letošních městských Přeborech družstev nás budou 

muset vzít na vědomí i na atletickém oválu.  

  Soutěže ml. žactva družstev se zúčastnilo 18 týmů, letos se nám poprvé povedlo sestavit 

vlastní družstvo pod naším jménem ŠSK Újezd nad Lesy. V předchozích letech jsme vždy 

hostovali za větší a známější oddíly, jako je Olymp Praha nebo AC Praha 1890, a i když jsme tyto 

oddíly velice výrazně posílili, nebylo o nás slyšet. O to větší máme radost, že při naší premiéře 

jsme si vedli tak dobře. 

  Závod družstev ml.ž. se skládal z jarní časti, kde se po rozlosování oddíly rozdělily do tří 

skupin. První byl krosový závod, který jsme s přehledem vyhráli. Dále následovala tři kola 

dvojbojů - 60př.+dálka, 600m+kriket, 150m+koule, 60m+výška, tyto kombinace mohl jít každý 

závodník pouze jednou, takže si museli postupně zkusit všechny disciplíny. V soutěži mohlo být 

pouze 24 závodníků. Z jarní časti, kde se sečetly všechny výsledky z jednotlivých kol, jsme   
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postoupili z krásného druhého místa do podzimního semifinále. Ze dvou semifinálových závodů 

postupovaly čtyři první týmy do finále A, ostatní do finále B.  

V této soutěži jsme obhájili druhé místo a postoupili jsme do finále ,,A“ už to samo o sobě byl 

velký úspěch.  

 Ve finále jsme bojovali ze všech sil, podařilo se nám v nabitém finále ukořistit čtvrté 

místo, což je úžasný výsledek, před námi byly pouze tři velké oddíly - ASK Slávia Praha, USK 

Praha a SK ZŠ Jeseniova. Za námi jsme nechali takové oddíly jako Spartak Praha 4, A.C. Sparta, TJ 

Stodůlky Praha, SC Radotín, SK Kotlářka, AC Praha 1890, AŠK Mazurská atd. 

 Myslím, že ačkoliv je to nepopulární čtvrté místo, máme důvod k oslavám, z našich 

skromných poměrů jsme dosáhli až k metám nejvyšším.   
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Seznam závodů:  

Pohár oddílu v přespolním běhu, rok 2012 - 

průběžné výsledky 

    

Českobrodská pečeť, 18.3.2012   Veřejné závody žactva 12.1.2012 - Juliska tunel 
Pražský běžecký pohár mládeže - ADIDAS, 

Divoká Šárka, 21.3.2012 
  3. veřejné závody žactva 18.1.2012 - Stromovka 

Mistrovství ČR v přespolním běhu, 24.3.2012   3. veřejné závody PAS 20.1.2012 - Strahov 
Běh Prokopským údolím, 25.3.2012   4. veřejné závody žactva 26.1.2012 - Strahov 
Jarní běhání, 24.3.2012   5. veřejné závody žactva 1.2.2012 - Stromovka 
Pražský běžecký pohár mládeže, 

2.kolo Vítkov, 28.3.2012 
  Přebor Prahy juniorů a dorostu, 4.-5.2.2012 

Přespolní běh nad Modřanskou roklí, 

1.4.2012 
  

Mistrovství ČR juniorů a dorostu, Stromovka, 18.-

19.2.2012 
Pražský běžecký pohár mládeže, 3.kolo Obora 

Hvězda, 4.4.2012 
  

Halový přebor Prahy staršího žactva, 22.-

23.2.2012 

Běh Kerteamu, 7.4.2012   
Halový přebor Prahy mladšího žactva, 28.2.2012, 

Stromovka 
Pražský běžecký pohár mládeže, 4.kolo Praha 

13, 11.4.2012 
  

Meziměstské utkání mladšího žactva, Praha x 

Brno, 11.3.2012, Stromovka 
Běh Jižním městem, 15.4.2012   Přebor Prahy mladšího žactva, 30. - 31.5.2012 

Jarní běh Olympu, 18.4.2012   
Přebor Prahy dorostu a staršího žactva na dráze, 8. 

- 9.6.2012 
Velká cena hostivařské přehrady - memoriál 

Jaromíra Květa, 21.4.2012 
  3.kolo MPD staršího žactva, 19.6.2012 

Běh Ďáblickým hájem, 22.4.2012     
Běh vítězství zámeckým parkem, Lány, 

8.5.2012 
    

Běh o pohár starosty aneb Běh za Újezdskou 

sovou, 13.5.2012 
    

Konopišťská desítka, 17.6.2012     
Běh zámeckou zahradou, Lysá nad Labem, 

1.9.2012 
    

Běh babího léta, Dolní Počernice, 8.9.2012     
Mladé Běchovice, 22.9.2012     
Běchovice - Praha, 30.9.2012     
Večerní běh Folimankou, 4.10.2012     
Roháčova stezka, 6.10.2012     
Běh Karlínským sadem, 6.10.2012     
Lesní běh Říčany, 13.10.2012     
Přebor Prahy v přespolním běhu, Olymp, 

14.10.2012 
    

Běh repubiky Československé, Český Brod, 

21.10.2012 
    

Listopadové běhání, 3.11.2012     
Velká kunratická, 11.11.2012     

Běh 17.listopadu, 17.11.2012   

Vodácký přespolní běh v Ďáblickém háji, 

18.11.2012 
    

Podzimní běh Olympu, 24.11.2012     

Podzimní běh lyžařů, Senohraby, 25.11.2012   

 

 

http://atlu.sweb.cz/Vysledky/Vysledky_2012.xls
http://atlu.sweb.cz/Vysledky/Vysledky_2012.xls
http://atlu.sweb.cz/Vysledky/CP_2012.xls
http://atlu.sweb.cz/Vysledky/VZ_zactvo_12_1.htm
http://atlu.sweb.cz/Vysledky/Adidas_1.xls
http://atlu.sweb.cz/Vysledky/Adidas_1.xls
http://atlu.sweb.cz/Vysledky/praha_stromovka_18_1_2012.xls
http://atlu.sweb.cz/Vysledky/PB_MCR.htm
http://atlu.sweb.cz/Vysledky/3_VZ_PAS_20_1.htm
http://atlu.sweb.cz/Vysledky/Prokopak.pdf
http://atlu.sweb.cz/Vysledky/4_VZ_zactvo_26_1.htm
http://atlu.sweb.cz/Vysledky/jarni_behani.xls
http://atlu.sweb.cz/Vysledky/5_VZ_zactva.htm
http://atlu.sweb.cz/Vysledky/Adidas_II_kolo.xls
http://atlu.sweb.cz/Vysledky/Adidas_II_kolo.xls
http://atlu.sweb.cz/Vysledky/PP_Hala_dorost.htm
http://atlu.sweb.cz/Vysledky/Modrany_rokle.xls
http://atlu.sweb.cz/Vysledky/Modrany_rokle.xls
http://atlu.sweb.cz/Vysledky/MCR_hala_dorost_jun.htm
http://atlu.sweb.cz/Vysledky/MCR_hala_dorost_jun.htm
http://atlu.sweb.cz/Vysledky/3_kolo.xls
http://atlu.sweb.cz/Vysledky/3_kolo.xls
http://atlu.sweb.cz/Vysledky/PP_hala_zactvo.htm
http://atlu.sweb.cz/Vysledky/PP_hala_zactvo.htm
http://atlu.sweb.cz/Vysledky/Beh_Kerteamu.pdf
http://atlu.sweb.cz/Vysledky/PP_hala_ml_zactvo.htm
http://atlu.sweb.cz/Vysledky/PP_hala_ml_zactvo.htm
http://atlu.sweb.cz/Vysledky/4_kolo.xls
http://atlu.sweb.cz/Vysledky/4_kolo.xls
http://atlu.sweb.cz/Vysledky/praha_11_3_2012.xls
http://atlu.sweb.cz/Vysledky/praha_11_3_2012.xls
http://atlu.sweb.cz/Vysledky/jizni_mesto.xls
http://atlu.sweb.cz/Vysledky/PP_ml_zactvo.htm
http://atlu.sweb.cz/Vysledky/Jarni_beh_Olympu.xls
http://atlu.sweb.cz/Vysledky/PP_dorost_zactvo_draha.htm
http://atlu.sweb.cz/Vysledky/PP_dorost_zactvo_draha.htm
http://atlu.sweb.cz/Vysledky/Hostivar_2012.doc
http://atlu.sweb.cz/Vysledky/Hostivar_2012.doc
http://atlu.sweb.cz/Vysledky/3_kolo_st_zactvo.htm
http://atlu.sweb.cz/Vysledky/Dablice_jaro_2012.xls
http://atlu.sweb.cz/Vysledky/Lany_2012.pdf
http://atlu.sweb.cz/Vysledky/Lany_2012.pdf
http://atlu.sweb.cz/Vysledky/Sova_2012.xls
http://atlu.sweb.cz/Vysledky/Sova_2012.xls
http://atlu.sweb.cz/Vysledky/Konopiste_2012.xls
http://atlu.sweb.cz/Vysledky/Lysa_2012.xls
http://atlu.sweb.cz/Vysledky/Lysa_2012.xls
http://atlu.sweb.cz/Vysledky/Babi_leto_2012.xls
http://atlu.sweb.cz/Vysledky/Ml_Bechovice.xls
http://atlu.sweb.cz/Vysledky/Bechovice.pdf
http://atlu.sweb.cz/Vysledky/Folimanka.xls
http://atlu.sweb.cz/Vysledky/Rohac_2012.xls
http://atlu.sweb.cz/Vysledky/Karlin_sad.doc
http://atlu.sweb.cz/Vysledky/Ricany_2012.xls
http://atlu.sweb.cz/Vysledky/PP_prespol_2012.xls
http://atlu.sweb.cz/Vysledky/PP_prespol_2012.xls
http://atlu.sweb.cz/Vysledky/BRC_2012.xls
http://atlu.sweb.cz/Vysledky/BRC_2012.xls
http://atlu.sweb.cz/Vysledky/Listopadove_behani.xls
http://atlu.sweb.cz/Vysledky/Kunratice_2012.xls
http://atlu.sweb.cz/Vysledky/Beh%2017%20listopadu.xls
http://atlu.sweb.cz/Vysledky/Dablice_listopad.xls
http://atlu.sweb.cz/Vysledky/Dablice_listopad.xls
http://atlu.sweb.cz/Vysledky/PBO%202012.xls
http://atlu.sweb.cz/Vysledky/Senohraby.xls
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Baletní škola Arabeska  

Baletní škola Arabeska se v roce 2012 úspěšně zúčastnila několik soutěží doma i v zahraničí:  
V Německu 25.2. 212 - Variace Kitri 2.místo (Dominika Poková), Hit the road Jack 2. místo 
(Kateřina Foltmanová, Johana Feixová, Iveta Koubská, Daniela Poková, Dominika Poková, 
Kateřina Roučková, Lucie Šimková, Johana Zafarová), Rozverná polka 3. místo (všechny dívky v 
předchozím čísle + Tereza Bartáková, Lucie Ohnisková Terezie Ohnisková), Něha 3. místo 
(Kateřina Foltmanová, Daniela a Dominika Pokovy, Kateřina Roučková). Pardubická arabeska- 
Solo z baletu Don Quichotte 1.místo (Dominika Poková), Mozzart Sonáta 2. místo (Kateřina 
Foltmanová, Lucie Šimková, Kateřina Roučková). Ašský střevíček- Duet z baletu Don Quichotte 
1.místo (Daniela Poková, Dominika Poková), Variace z Coppelie 2. místo (Daniela Poková). 
Baletní mládí- West side story 1. místo (Foltmanová, Feixová, Koubská, Poková, Poková, 
Roučková, Šimková, Zafarová), Duet Don Quichotte 1.místo (Daniela a Dominika Pokovy), 
Mozzart Sonáta 2.místo (Foltmanová, Roučková, Šimková), Valpružina noc 2.místo (Terezie 
Rybanská a Evelína Zafarová). 22.12. byla Arabeska vybraná na vánoční představení do Státní 
opery v Praze, kde si děti zatančily Květinový valčík z baletu Louskáček. S dvěma vítěznými tanci, 
byly dívky pozvány na Galapředstavení divadla J.K. Tyla v Plzni (Kitri, Sonáta). 8.6. 2012 se 
Arabeska také zúčastnila 3. ročníku Újezdské taneční přehlídky. Děti se několikrát zúčastnily 
představení balet-koncert ve Smetanově síni Obecního domu v Praze 1, kde vystupují 
s profesionálnímiumělci. 

Fotbalový klub Újezd nad Lesy  

Fotbalový klub Újezd nad Lesy (dále FK Újezd nad Lesy) má dlouhodobě pronajaté 
sportovní areály, travnaté fotbalové hřiště a kabiny se sociálním zázemí v ulici Čentická a 
tréninkové hřiště v ulici Pilovská, od MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy.  

FK Újezd nad Lesy celosezónně provozuje tyto areály a to ve fotbalové sezóně k zápasům 

a tréninkům a mimo fotbalovou sezónu k trénování. FK Újezd nad Lesy má v současné době tři 

fotbalová družstva dospělých a dále také 8 mládežnických mužstev. Za celou fotbalovou sezónu 

se na našich hřištich odehraje více než 100 fotbalových zápasů a proběhne více než 1.000 

fotbalových tréninkových jednotek.  

Po sportovní stránce se našim mužstvům dařilo se střídavými úspěchy. Největším 

úspěchem je určitě postup mužstva staršího dorostu do Pražského přeboru, největším 

neúspěchem naopak sestup našeho A mužstva z přeboru mužů (nejvyšší pražská soutěž) do A 

třídy. Mnoho mládežnických mužstev hraje nejvyšší soutěže ve svých věkových kategoriích a náš 

fotbalový klub patří do první dvacítky nejlepších fotbalových klubů v Praze. Mnoho našich 

odchovanců hraje fotbal na nejvyšší úrovni ve špičkových pražských týmech, dva současní 

odchovanci hrají momentálně 1 Gambrinus ligu. 

SPOLKOVÁ ČINNOST  

Rarášek 

Rarášek z Újezda (odbor Pražského družení sport pro všechny) organizoval v kalendářním roce 
2012 tyto 2 akce pro újezdské děti: 
Cesta za pokladem skřítků iV.- neděle 3. června 2012 odpoledne 
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Trasa lesem značená barevnými fáborkami je 
dlouhá cca 2 km a cestou na děti čeká 7 lesních 
skřítků s prosbou o pomoc. Pokud se dětem 
podaří splnit všechny skřítkovské úkoly, otevře 
jim král skřítků a lesní víla dřevěnou truhlu s 
pokladem skřítků. Po dobu čekání na "start" je pro 
děti připraven zábavný program plný písniček 
spojených s pohybem, soutěže, výtvarná 
dílnička, malování na obličej a spousta další legrace a zábavy. Tato akce se konala již po čtvrté a 
lesem prošlo celkem 296 dětí s doprovodem.  

 
4. újezdské kolodění - 23. září 2012 odpoledne 
Dětské závody na všem, co má kolečka. Závody jsou rozděleny do různých kategorií dle věku, ale 
také dle typu vozidla - kola s postranními kolečky i bez, koloběžky, odrážedla a speciální 
kategorií jsou rodiče s kočárkem. Na start se v roce 2012 postavilo celkem 150 závodníků. 
Vyhrává opravdu každý, kdo projede cílem! Pro děti je připraven na multifunkčním hřišti 
doprovodný program plný písniček, soutěží a dalších disciplín.  

  

Neposeda 

Největší úspěchy: 

V květnu 2012 jsme zahájili činnost Centra pro rodinu v Lomecké ulici (prostory bývalé 

knihovny). Naší snahou je vytvořit zde harmonické místo pro děti a jejich rodiče, kde budou mít 

příležitost navázat nová přátelství, vzdělávat se, hrát si a získávat nové zkušenosti. Přejeme si 

vybudovat zde komunitní centrum pro děti, rodiče i prarodiče, které bude schopné reagovat na 

potřeby rodin  

v různých životních etapách. 

V květnu 2012 jsme rozšířili činnost terénních služeb v Újezdu nad Lesy. Kromě terénního 

programu Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Autobus, který se zaměřuje na dospívající, 

jsme nabídli ještě Komunitní terénní program, který se v prvním roce realizace zaměřoval 

především na mladé dospělé. V roce 2013 plánujeme rozšířit činnost Komunitního terénního 

programu rovněž na skupiny velmi mladých rodičů, osob bez přístřeší a osamělých seniorů.  
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Akce: 

Holiday Party – 30. června 2012 – celkem 150 účastníků – Jednalo se o akci, která byla 

dlouhodobě plánovaná a připravovaná ve spolupráci s mladými lidmi z lokality. V jejím průběhu 

proběhly závody v jízdě na koloběžkách, v jízdě na freestyle kolech a v yoyování. Jako 

doprovodný program jsme nabídli workshopy a preventivně zaměřené besedy. Akci slavnostně 

zakončila vystoupení místních hudebníků.  

Den pro zdraví – 18. září 2012 – spolupráce na akci městské části. Proběhla zde exhibice v jízdě 

na kolech, závody na freestyle koloběžkách a vystoupení skupiny historického šermu.  

Český rybářský svaz  

Cíle a plány organizace pro rok 2012  

Pro rok 2012 měla organizace zpracovaný plán činnosti, který zahrnoval všechny sféry 

činnosti organizace. Kromě zajištění chodu organizace, což obnáší administrativní činnost v 

oblasti evidence členské základny, evidenci a kontrole plnění členských povinností, výdej 

povolenek k rybolovu, jejich zpětný výběr a vyhodnocení úlovků byla činnost směrována do 

úklidu a údržby prostředí kolem rybníků, kluboven a hospodaření na svěřených vodních 

plochách, kde se produkují ryby pro zarybňování sportovních revírů. V oblasti kulturně 

společenského vyžití byla naše činnost směrována na uspořádání dvou závodů dětí a dospělých, 

organizaci rybářského plesu dolovné a ve výchově mladých rybářů, což se týkalo zájezdu 

rybářské mládeže a účasti na mládežnické soutěži všestrannosti Zlatá udice. Na sportovním poli 

byla naše snaha zaměřena na udržení družstva v nejvyšší klubové soutěži -1. lize v rybolovné 

technice, na účast v Českém poháru a nominací některého z našich závodníků do reprezentace 

ČR, účast v lize žen a získání medailí na Mezinárodním mistrovství ČR.  

Plnění 

Cíle byly, až na výjimky, splněny. Chod organizace byl zajištěn, údržba okolí obou rybníků 

probíhala pravidelně podle potřeby, provedly se potřebné drobné opravy jak na klubovnách, tak 

i na rybnících a přítokových strouhách, kde byl problém se splašky a nečištěnými odpadními 

vodami. Proběhl ples i dolovná. Ples jsme uspořádali v místním Polyfunkčním domě, dolovnou 

pak v restauraci Jízdárna v Kolodějích. Organizace zajistila pro účastníky dovoz i zpětný rozvoz z 

Újezdu do Koloděj a zpět. Proběhly oba rybářské závody jak dětí, kde se mohly zúčastnit i děti, 

které nejsou organizovány v ČRS a nemají tedy příslušné doklady k rybolovu, tak i dospělých. Na 

poli organizované sportovní činnosti se družstvu naší MO podařilo udržet v 1. lize v Rybolovné 

technice – skončili jsme na 6. místě. Naši závodníci se zúčastňovali závodů Českého poháru, kde 

Jana Petrů skončila na 3. místě. Na Mezinárodním mistrovství ČR, naši závodníci získali 4 medaile 

z toho 3x stříbro a jedenkrát bronz. Do seniorské reprezentace se našim závodníkům probojovat 

nepodařilo. V lize žen se družstvo Prahy, kde soutěžily naše závodnice Jana a Dana Petrů, se 

umístilo na 2. místě   

Nepodařilo se.. 

plánovaná práce s mládeží, zájezd mládeže a neúčast v národním kole Zlatá udice za družstvo 

Prahy. Důvodem byl rozpad rybářského kroužku mládeže, kde po odchodu již vytrénovaných 
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dětí z domu ohrožených dětí Klokánek ve Štěrboholích do vlastních či pěstounských rodin, 

zůstala pouze jedna závodnice, která se účastnila pouze pražského kola Zlaté udice. Nově 

vytipované děti se poprvé představily na Mistrovství Prahy v rybolovné technice, kterou naše 

MO spolupořádala s MO ČRS Praha Holešovice pod hlavičkou Územního svazu ČRS Praha.  
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Český zahrádkářský svaz  

ZO ČZS Újezd nad Lesy uspořádal v roce 2012: 

 4 výstavy - podzimní pěstitelská 56. v pořadí, 37 vystavovatelů a návštěvnost např. 500 

dětí ze ZŠ a MŠ 

 2 přednášky, z toho jedna s instruktáží 

 3 zájezdy, z toho 2 do zahraničí – nekonaly se 2, z toho Bratislava pro malý zájem a 

plánovaný na září do Českého ráje se nekonal, protože nebyl vhodný termín, moc akcí 

v obci, zájezdy jsou uskutečněné pomocí grantu  

 spolupráce s obcí – 7. Březen - Oslavy TGM, Dny zdraví 

 výroční členskou schůzi 8. března  

 moštování – v blízkém okolí žádná ZO neprovádí 

 každý měsíc výborovou schůzi 

 na základě grantu jsme vylepšili a provozovali náš areál např. nové dveře do skladu  

Český svaz chovatelů   

ZO ČSCH Újezd nad Lesy získala v roce 2012 tato ocenění: 

 - 21 čestných cen na výstavách v ČR za odchovance zakrslých králíků s PP, (oceněno takto bylo 

celkem 9 mladých chovatelů a 4 dospělí chovatelé). 

- Marcela Lamešová - Celostátní výstava v Lysé nad Labem, - listopad 2012 - Pohár za 

"Nejlepšího zakrslého dailenára ČR" (regenerační křížení). 

- Železná Žaneta MCH - Psí Olympiáda 2012 v Pardubicích, červenec 2012 - tři medaile 

(Olympiáda - zlatá medaile, Poslušnost - zlatá medaile, Dog dancing - bronzová medaile). 

  

ZO ČSCH Újezd nad Lesy se účastnila: 

- 18 výstav v ČR 

- 4 celostátních výstav v ČR 

  

ZO ČSCH Újezd nad Lesy pořádala v roce 2012 : 

- ve dnech 14. - 15. září 2012 svůj 2. pražský chovatelský den v Újezdě nad Lesy. 

Svaz postižených civilizačními chorobami - SPCCH  

Činnost naší základní organizace vychází ze základního poslání SPCCh, tzn. z vyhledávání a péče 

o zdravotně postižené spoluobčany a jejich zapojování do běžného života. Dosažení prevence 

zhoršení jejich zdravotního a psychického stavu docilujeme spolupůsobením psychiky a 

pravidelných fyzických aktivit, které vedou ke správnému způsobu života. Splnili jsme vše, co 

bylo na rok 2012 v plánu práce. 

Aktivity - pravidelná cvičení - speciální joga pro kardiaky a další specifická onemocnění 2x týdně. 

Rozdělení na dvě skupiny podle výkonnosti. Jedna skupina říjen až květen v pondělí, druhá 

skupina září až květen ve středu. Obě cvičení vedou kvalifikované cvičitelky za přítomnosti 

zdravotního dozoru. V době, kdy neprobíhá kondiční cvičení – severská chůze s holemi každou 
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středu. Cvičení a plavání ve Wellnessu Kossuth na jaře a na podzim. 

Vycházky v dosahu MHD spojené s historickým či přírodovědným výkladem, navštívených 9 

lokalit; celodenní kondiční a poznávací výlety – 2 – západní Čechy a Mladoboleslavsko-každý 49 

členů; ozdravné pobyty- Lázně Luhačovice v březnu – 1 týden 19 členů; Chorvatsko,Podgora -

1týden v červnu, 42 členů; Krkonoše, Benecko -1týden v červenci, 18 členů; rekondiční pobyt 

kardio, z pověření OV SPCCh Prahy 21 v Albrechticích - 1týden září, 23 členů. 

Kulturní aktivity - zájezdy do pražských divadel 8x; návštěvy Újezdského divadla – dle nabídky 

MÚ 21; besedy a přednášky 8x; dny s SPCCH – říjen-přednáška o alternativní medicíně spojená 

s praktickými ukázkami, výstavka o činnosti ZO v ÚM, vycházka klánovickým lesem – 3 dny; 

pravidelné trénování paměti každé 2. pondělí v měsíci. 

Spojení aktivit fyzických a psychických velmi dobře a nenápadně působí na každého z 

nás. Dokážeme se lépe vyrovnat s problémy,které přináší naše doba či nemoc nebo rodina. 

Vzájemně se poznáváme a dodáváme si společně sílu. I malá radost, kterou si vzájemně dáváme 

ovlivňuje náš život. Tématicky zaměřené aktivity působí kladně nejen na naše starší členy, ale 

oslovují zejména střední členskou základnu. Pestrostí programů si stabilně udržujeme vysokou 

členskou základnu.  

Děkujeme za pochopení. Bez podpory MÚ bychom nebyli schopni pracovat tak, jako dosud. 

Naše programy nacházíte jak ve Zpravodaji, tak na naší a městských vývěskách.  

Děkujeme všem z vás, kdo nám pomáháte, našim kontaktním členkám, bez nich by výbor ZO 

nemohl pracovat. A velký dík vám všem, našim členům a příznivcům. 

Sdružení důchodců Újezd nad Lesy  

Výbor Sdružení důchodců se scházel pravidelně každou první středu v měsíci a vedle toho 

navíc podle potřeby. Kontroloval plnění úkolů, stav pokladny a hospodaření a připravoval 

kulturní a společenské akce na příští měsíce.  

Výbor dále připravil návrh na „Občana roku“ pro pí Květu Svátkovou a návrh „Čestného občana 

Městské části Praha 9 - Újezd nad Lesy“ pro Dr. Miloše Schmidta. Oba návrhy byly MÚ Praha 21 

akceptovány.  

Přehled akcí pořádaných v roce 2012 Sdružením důchodců: 

Leden: Divadlo Ypsilon: představení „Vinobraní v Ypsilonce“ 

Únor: - Náprstkovo muzeum – přednáška dr. Mileny Secké v salonu Vojty Náprstka v domě „U 

Halánků“,  

 Návštěva bytu Jaroslava Ježka – „Modrý pokoj“ v Kaprově ulici a  

 Komponovaný pořad Josefa Fouska v Divadle 90 „U Valšů“ 

Březen: Balet „Spící krasavice“ ve Státní opeře 

Květen: Výlet lodí na Slapy a do Třebonic  

Červen: Zájezd do Mirotic (Muzeum M. Alše), Protivína (krokodýlí farma, pivovar) a Vodňan  

 (rybářské muzeum, škola a sádky) 

„Aktivní den pro seniory“ na Multifunkčním hřišti 

Září: Zájezd Zelená Hora, Jihlava (návštěva hornického muzea) a Telč (návštěva zámku) 
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 Muzikál „Hamlet“ v divadle „Broadway“ 

 Představení Chance Live Chomutov „Když swing byl ještě králem“ 

 Vycházka „Lesní galerií“v Klánovickém lese  

Říjen: Mezinárodní den seniorů v Polyfunkčním domě  

Listopad: Představení „TOSCA“ ve Státní opeře 

Prosinec: Adventní zájezd do Jičína a Jilemnice  

Všechny tyto akce mohly být uskutečněny díky prostředkům poskytnutým v roce 2012 na 

Grant „Kultura, osvěta, vzdělávání“.  

Újezdský STROM o. s. v roce 2012  

Spolek pro Trvalý Rozvoj a Okrašlování Městské části Praha 21, neboli Újezdský STROM o.s. 

funguje v Újezdě nad Lesy od svého založení v r.2005. Naše aktivity se týkají zlepšování prostředí 

v Újezdě a jeho bezprostředním okolí. Životní prostředí nechápeme úzce „přírodně“, ale také 

jako vazby lidí k místu, ve kterém žijí, i jako ovzduší ne-lhostejnosti a spolupráce.  

V počátcích našeho sdružení stála práce pro zachování Klánovického lesa, který dal Újezdu nad 

Lesy jméno, výjimečné prostředí i atraktivitu. Celý případ stále není u konce, v r. 2012 jsme již 

sedmým rokem byli aktivními účastníky řízení týkajících se ochrany lesa před stavebními zásahy, 

konkrétně výstavbou golfového hřiště. 

Pravidelnou XII.jarní brigádou jsme se zapojili do akcí Dne Země 2012 v Újezdě a 

připojili se k mezinárodnímu hnutí Clean Up the World.  

V průběhu r.2012 jsme dokončili Obnovu aleje a přístupové 

cesty k nádraží s finančním 

přispěním hl. m. Prahy. Vyčistili 

jsme zanedbaný pozemek a 

zbytky bývalé komunální 

skládky, obnovili cestu pro pěší, 

vysázeli 9 alejových dubů, 26 špalírových habrů 

a 30 listnatých keřů. Díky účasti dobrovolníků a 

sousedů v různých etapách se projekt měnil v 

komunitní akci, při níž jsme se vzájemně hostili 

čajem a kafem z termosek a kromě práce si užili 

i povídání a legraci.  

Rok 2012 se stal rokem otevření netradiční 

naučné stezky Lesní galerie aneb Tam a zpátky 

za zvířátky, na které Újezdský STROM od r. 2009 

spolupracoval s firmou DHL v rámci firemního 

dobrovolnictví, s úřadem MČP21, Lesy ČR a Masarykovou školou. 



91  

 

Venkovní aktivity r. 2012 jsme ukončili listopadovou brigádou a sázením s firmou DHL pod 

patronátem OŽPD. Na budoucím dětském hřišti Druhanická byly vyklučeny šípky a bylo 

vysazeno 5 okrasných myrobalánů, na Multifunkčním hřišti v Čentické dvě sakury a dva duby.  

Ve většině činností, především v grantových projektech financovaných z externích zdrojů 

(MHMP, nadace, ČR), s jejichž pomocí zlepšujeme prostředí v Újezdě, budeme pokračovat i v 

letech následujících. Více najdete na www.ujezdskystrom.info  

ÚJEZDSKÉ MUZEUM  

V lednu 2012 měla být v Újezdském muzeu (ÚM) uspořádána výstava představující složení a 

činnost zastupitelstva ÚMČ Praha 21. Její začátek se 

trochu posunul, takže se konala až v termínu 18.2. – 

18.3.2012. Na její realizaci se podíleli hlavně kurátor 

prof. Voňka a p. Hájková (ÚMČ). Výstava byla pěkná 

a přehledná a poskytovala ucelený pohled na 

činnost ÚMČ Praha 21 v jednotlivých oblastech 

působnosti. Byla doplněna obrázky dětí o životě 

rodiny ve spojení s přírodou. Návštěvníci kladně 

hodnotili především skutečnost, že u většiny členů 

byly zveřejněny fotografie, které výrazně pomáhaly 

běžným občanům v orientaci. 

V termínu 24.3. - 21.4. se uskutečnila výstava Školství dříve a dnes. Jednalo se o zajímavou 

výstavu, která měla velký ohlas nejen pro dobře zpracovanou historii újezdského školství, kterou 

připravila p. Tomaidesová, ale i pro možnost prohlédnout si historické školní pomůcky jako psací 

tabulku, 100 let starou čítanku apod. a porovnat je se současnými učebními pomůckami, které 

byly rovněž vystaveny. Nechyběla ani fotografie prvního řídícího učitele újezdské školy p.Čápa. 

Zážitkem bylo i vystoupení učitelského pěveckého sboru CANTORIA Praha, které podtrhlo 

vernisáž výstavy. Velký dík za ni patří kurátorkám Ing. Evě Danielové a Mgr. Aleně Svatošové. 

V roce 2012 oslavili skauti 100. výročí skautingu v Čechách. V ÚM se také v termínu 28.4. 

- 19. 5. konala výstava k této příležitosti. A jak už je u skautů zvykem, všechno si připravili i 

nainstalovali sami. Dokonce zajistili i vystoupení při vernisáži, kdy návštěvníkům zazpívali 

písničky s doprovodem kytary. Hlavní zásluhu na celé akci měl p. Jacek – jejich vedoucí. Výstava 

se může pyšnit i druhou největší návštěvností v roce 2012. 

V letošním bienále dětí a mládeže – výtvarná část – bylo vyhlášeno téma „Pohádky 

našich babiček“ pro kategorie dětí z MŠ, ZŠ – I. stupeň a ZŠ – II. stupeň. Děti vytvořily spoustu 

obrázků, ale i literárních počinů, takže porota opravdu měla z čeho vybírat. Vítězné práce byly 

umístěny na výstavě v ÚM, a při vernisáži 24. 5. přečetly děti úryvky z pohádek a převzaly 

zasloužené odměny. Výstava se konala do skončení školního roku. 

Již v průběhu letních prázdnin kurátorka výstavy ke 100. výročí narození Stanislava 

Krause Ing.Danielová zahájila přípravy nejvýznamnější výstavy roku 2012. Záštitu nad výstavou 

http://www.ujezdskystrom.info/
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převzal senátor Přemysl Sobotka, který byl pozván i na vernisáž, konanou 15. 9. ve velkém sále 

LEVELu, ale pro zaneprádněnost jinými povinnostmi se na ni nakonec nedostavil ani on, ani 

britský vojenský attaché. Je to škoda, protože výstava to byla opravdu mimořádná. Jak po 

stránce věcné – bylo shromážděno velké množství dobových materiálů (od pí. Krausové i 

bývalých kolegů) nejen ze soukromí Stanislava Krause a z jeho působení v újezdské škole, ale 

především i z jeho působení v armádě za II. světové války. Získané materiály byly uspořádány ve 

vitrínách a na panelech s citlivým propojením smyslu pro věcnost, přehlednost a výtvarný 

dojem. Výstava byla ukončena 20.10. a poté byla převezena do Jičínského muzea. Pro slavnostní 

vernisáž byl vytvořen speciální vzpomínkový pořad, kterého se zúčastnila pí. Krausová a další 

členové jejich rodiny. Na plátno byly promítány fotografie a videokazeta o bojích u Tobruku, děti 

ze ZŠ zpívaly oblíbené písně S. Krause, které s nimi nacvičila jeho vnučka – pí. učitelka Mgr. Jana 

Synková. Za shromáždění a uspořádání materiálů, za realizaci výstavy, přípravu vzpomínkového 

pořadu pro vernisáž i za celý průběh akce patří veliký dík právě Ing. Evě Danielové. Potěšitelná je 

také skutečnost, že výstavu včetně vernisáže navštívilo téměř tisíc návštěvníků. 

V říjnu se uskutečnilo jednání s p. Beránkem a p. Hasilem z Archeologického ústavu 

Filosofické fakulty UK o stavu archeologického výzkumu zaniklých obcí v okolí Újezda n/Lesy 

(obce Žák, Holl, Slavětice a Mořina). Termín plánované výstavy se předpokládá v prvním pololetí 

roku 2013. 

Muzejní rada podala nominaci na cenu Pražský patriot 2012. Asociace nositelů 

legionářských tradic udělila cenu za celoživotní činnost PhDr. M. Schmidtovi a za kolektivní 

činnost starostovi RNDr. Pavlu Roušarovi. 

V průběhu října vyhlásila KBPZ ÚMČ akci „Jsem senior a žiji v Újezdě n/Lesy“. Tato, 

seniory velmi dobře hodnocená akce, spočívala v tom, že byli vyhledáni senioři, zabývající se 

nějakou mimořádnou činnosti, jejíž výsledky je možné vystavit. Pí. Heřmánkové, která byla akcí 

pověřena se podařilo objevit seniory s výtvarným talentem i praktickým nadáním a shromáždit 

exponáty, které měly být v ÚM vystaveny od 12. listopadu až do konce roku. Pro trvající zájem 

návštěvníků byla výstava prodloužena až do ledna 2013. 

Vernisáž i výstava byly velmi dobře připraveny a oslovily širokou veřejnost od 10 do 90 let.  

Adventní koncert se uskutečnil 15. prosince v LEVELu. Tentokrát muzejní rada vsadila na klasiku. 

Jednalo se o koncert pro housle (Jan Kvapil) a violoncello (Karel Huth). 

Celý rok činnosti muzejní rady se zakončil neformální akcí – společným zpíváním koled, 

které se konalo v ÚM 28. prosince ve 14 h za účasti újezdské rodačky pí. Lucie Vachové (roz. 

Šebové), maminky půlročních dvojčátek, která byla na akci přítomna. Bylo to příjemné, milé 

odpoledne, které mělo jen jednu jedinou vadu. Při uveřejňování termínu koncertu v Újezdském 

Zpravodaji došlo k chybnému uvedení data a tak následující den ve stejném čase čekalo před 

muzeem dalších 10 lidí, kteří si přišli zazpívat koledy, ale už, bohužel, pozdě. Vloudila se 

chybička..... Byla ale sobota, muzeum bylo otevřené a tak pan Vambera návštěvníky pozval dál a 

koledy si přece jenom ještě zazpívali. 
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Celoročně se v prostorách muzea konaly pravidelně bohoslužby Českobratrské církve 

evangelické a schůze výboru Svazu postižených civilizačními chorobami a újezdské organizace 

Českého svazu včelařů. 

Ke konci roku 2012 muzejní radu opustili dva členové. Paní Alena Váňová požádala o 

zrušení členství a zemřel náš nenahraditelný kolega univ. prof. RNDr. Petr Voňka, CSc. Vždycky 

budeme vzpomínat na jeho stále veselou mysl, osobitý humor, ochotu a obětavost – vlastnosti, 

které jemu byly dány a nám teď už budou navždy chybět. 
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PODĚKOVÁNÍ 

Děkuji všem, kteří celý uplynulý rok pracovali na úřadě, v samosprávě nebo jako dobrovolníci v 

komisích, zájmových sdruženích a příspěvkových organizacích nebo veřejně prospěšných 

aktivitách.   

Také blahopřeji všem, kteří obstáli v různých závodech a soutěžích a skvěle reprezentovali naši 

městskou část.  

V historicky první Výroční zprávě Újezda nad Lesy v r. 2011 jsem vyjádřil naději, že se budeme 

moci sebevědomě a s uspokojením ohlédnout za rokem 2012. 

Jsem velmi rád, že naše společná usilovná práce přináší tutéž naději i do roku dalšího.  

Vážím si vaší práce a děkuji vám za ni. 

  

Pavel Roušar 

starosta MČ Praha 21       

 


