OKO nezůstalo jen u piva
V rámci pravidelného putování po újezdských spolcích
tentokrát zavítáme ke Spolku OKO. Vznikl v roce 2015
u sklenice piva v Galerii Kollmanka, kdy si zakladatelé,
pánové Veselý a Duchek, řekli, že je čas začít pro Újezd a život
zde „něco“ dělat. U založení spolku byli ještě pánové Jacek,
Lameš a další, ze sousedů se stali příznivci. Aktivity spolku
jsou zaměřeny zejména na podporu, propagaci a pořádání
sportovních, volnočasových, kulturních a společenských
akcí jak pro členy spolku, tak i veřejnost nebo jiné spolky.
Za asi nejviditelnější počin můžeme považovat sérii
hudebních vystoupení Hvězdy v Újezdě, kdy k nám mimo
jiné zavítala zpěvačka Irena Budweiserová, tenorista Tomáš
Černý a klavírista David Švec, kytarista David Wurczel
a naposledy i Show Elvise Presleyho.

Spolek též každé jaro a podzim pořádá úklidovou akci
Ukliďme si Újezd. Kromě sběru odpadků v Klánovickém
lese, kde je bohužel pokaždé co sbírat, členové a příznivci
spolku čistí od vandalů počmárané obrázky v Lesní galerii.
Spolek OKO věren svému názvu rozjel i projekt Zachraňte
OKO. OKO bylo jednou z nejznámějších českých edic knížek
pro děti a mládež formátu přibližně 10 × 15 cm. Cílem je
sesbírat veškerá vydání z této kultovní edice. V edici vyšlo celkem
112 knížek, stále jich však několik chybí. Po zkompletování
bude celá edice věnována újezdské knihovně. Máte-li doma
nějakou knížku z této edice, určitě dejte spolku vědět, můžete
mít dosud chybějící část celé skládačky.
Svůj název si podržel i při vydávání stejnojmenného
Magazínu OKO, který pravidelně distribuoval zdarma do
schránek újezdským občanům. Dnes vychází nepravidelně
a nepravidelné jsou i naučné vycházky (třeba do čističky
odpadních vod), veterán párty, přednášky o školství
a vzniku života atd.
Masovou akcí byl sběr podpisů pro vyhlášení referenda
za zachování zdravotního střediska na Rohožníku. Během
několika dní se spolku povedlo získat více jak třetinu
podpisů dospělých obyvatel Újezda. O dalších aktivitách
se více dozvíte na internetových stránkách https://www.
spolekoko.cz/ nebo na facebookovém profilu Spolku OKO.
Michal Hazdra

V minulých letech spolek připravil a realizoval projekt
Sebevědomý senior, jehož cílem je naučit naše (nejen)
starší a zranitelnější občany poradit si v různých životních
situacích (první pomoc, napadení psem, ochrana před
takzvanými šmejdy atd.), stejně jako umět se ubránit
případnému agresorovi, a to přímo pod vedením mistra
japonských bojových umění Františka Kollmana. Projekt
měl naplánované pokračování i letos, bohužel všichni víme,
jaká byla a je situace „kovidová“, tak snad v příštím roce...

