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Slovo
starosty
Vážení spoluobčané,
úvodem bych Vás rád informoval, že se
od 1. ledna stala novou tajemnicí úřadu
městské části paní Pavla Pitrmanová.
Letošní první vydání újezdského zpravodaje se věnuje nejdůležitějším informacím
o plánovaném dění v naší městské části.
Dočtete se například o připravovaných investičních, kulturních a sportovních akcích,
o schváleném rozpočtu městské části a dále
o zápisech do základní školy prvního stupně

Slovo
místostarostky
Setkávání se seniory
Vážení spoluobčané,
jako již v několika předešlých letech, tak
i v roce letošním připravujeme pro seniory
z naší městské části několik zajímavých akcí.
Tradičně pořádáme setkání s jubilanty, a to

a mateřské školy. Samozřejmě nebudou chybět informace o práci spolků na území městské části, citování z kroniky nebo termíny
přistavení velkoobjemových kontejnerů.
První investiční akce nového roku se již
uskutečnila. Dětské hřiště u Milíčovského
lesa z roku 2005 bylo demontováno a nahrazeno zbrusu novými herními prvky a oplocením. Někteří rodiče měli přání, aby součástí
hřiště bylo pískoviště, což se nám jevilo z hygienických důvodů jako nevhodné. Místo toho jsme na hřiště umístili termitiště.
Městská část připravuje v rámci investic
stavbu devítileté základní školy na pozemku
v sídlení části Újezd. V současné době je zadáno výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace, která by měla být zpracována do konce roku 2020.
Na přelomu jara a léta plánujeme zahájit
I. etapu plánované rekonstrukce propojovacích chodníků umístěných pod vysokým napětím v sídelní části Kateřinky. Dále nás v sídlišti Kateřinky čeká kompletní přeložka kabelů
nízkého napětí a veřejného osvětlení. Tyto
dvě akce budou probíhat v koordinaci obou
dodavatelů inženýrských sítí. Stavební práce
by měly být dokončené do konce roku 2020.
každé čtvrtletí. Nově se tato společenská akce koná v zasedací místnosti hasičské zbrojnice v ulici Nad Statkem. Pozměnili jsme
i program tohoto setkání. K poslechu hraje
harmonikář a náladu zpříjemňuje vystoupení našich nejmenších dětí ze Základní školy
Formanská. Zůstává tradicí, že oslavence
při malém občerstvení přivítá pan starosta
a společně probírají dění v naší městské části.
Pro velký zájem jsme pro seniory připravili dvoudenní zájezd do Znojma, kde si večer
zpříjemníme jak ochutnávkou dobrého vína,
tak i cimbálovou hudbou. Na podzim již tradičně podnikneme poznávací výlet po českých památkách.
Nově jednám s organizací Život 90 o možnosti přednášek pro naše seniory. V případě dohody budeme o termínech a tématech
přednášek informovat na webových stránkách městské části, v Klíči a ve Zpravodaji.
Další informace o poskytovatelích sociálních

Schválený rozpočet
na rok 2020

Slovo
místostarostky

Vážení spoluobčané,
chtěla bych Vás touto cestou informovat
o plánovaných rozpočtových příjmech a výdajích městské části pro letošní rok.
Na přípravě rozpočtu na rok 2020 jsme začali pracovat již v prosinci minulého roku. Při
stanovení výše jednotlivých položek čerpání
jsme se řídili nejen výší skutečných výdajů v roce 2019, ale zvažovali jsme i požadavky vedení
úřadu a zaměstnanců úřadu městské části.
V souvislosti s odsouhlaseným navýšením
daně z nemovitosti v naší městské části jsme
zvýšili i částku příjmu z této daně. Tyto získané prostředky budou použity na částečnou
úhradu projektové dokumentace pro stavbu

Místo pro plánovanou cyklostezku v ulici J. Bíbrdlíka

V současné době probíhá aktualizace projektové dokumentace na revitalizaci rybníku
Sukov. Na jaře dojde k jeho vypuštění a předpokládá se, že stavební práce budou zahájeny
na podzim letošního roku.
Městská část myslí i na cyklisty. Připravujeme úpravu stávající cyklostezky mezi Újezdem a Křeslicemi, která vede podél Botiče.
Další prioritou je propojit pro cyklisty a pěší
levostranný úsek ulice Josefa Bíbrdlíka směrem od Milíčovského lesa ke Křeslicím.
Naplánovaných investičních akcí má městská část poměrně dost. Teď bude záležet na hl.
m. Praze, zda uvolní potřebné prostředky pro
jejich realizaci.  Václav Drahorád, starosta

Děti ze základní školy na setkání se seniory

služeb seniorům naleznete uvnitř tohoto
Zpravodaje.
Jsem velmi ráda za Vaši zpětnou vazbu.
Zájezdy i pravidelná setkání hodnotíte velmi příznivě. Také velice oceňuji, že mnoho
z našich seniorů potkávám i na dalších kulturních akcích, které pořádáme. Je vidět, že
o dění v naší městské části je zájem.
Jana Draštíková, místostarostka
ZŠ Formanská 1. a 2. stupně a v dalších letech jako příspěvek na provoz základní školy.
Dále byly do rozpočtu zapracovány položky
na rekonstrukci ulice Proutěná, na výstavbu
dětského hřiště, na nákup pozemků a nebytového prostoru v ulici Pastevců.
Rozpočet byl zpracován jako schodkový
s tím, že schodek bude vyrovnán finančními
prostředky z minulých let.
Návrh rozpočtu městské části a jejích příspěvkových organizací byl projednán na finančním výboru dne 3. 2. 2020, byl zveřejněn
k případným připomínkám na úřední desce
a dne 19. 2. 2020 schválen na zasedání zastupitelstva.
Zastupitelé městské části Praha-Újezd
schválili rozpočet městské části na rok 2020
v tomto členění:
>
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> Příjmová část vychází z následujících dílčích částek:
a) neinvestiční dotace
z rozpočtu hl. m. Prahy
b) dotace na správu ze SR
c) daň z nemovitosti
d) správní poplatky
e) poplatky ze psů
f) poplatek za ubytování
g) poplatky z užívání veř. prostranství
h) úroky
Celkem příjmy
Výdajová část je tvořena následujícími částkami:
Kapitola 02
– městská infrastruktura (svoz odpadu, péče o zeleň,
údržba ÚTUMu)
– rekonstrukce ulice Proutěná
Kapitola 04
– příspěvek zřizovatele – MŠ Formanská
– příspěvek zřizovatele – ZŠ Formanská
– kultura a sport
– výstavba dětského hřiště
ZŠ Formanská 2. stupeň – projekt
Kapitola 06
– tisk Klíče, Zpravodaje a kronika
Kapitola 07
– hasičská zbrojnice – provoz
– hasičská zbrojnice – splátka

18 943 000 Kč
110 000Kč
3 570 000 Kč
45 000 Kč
80 000 Kč
4 000 Kč
8 000 Kč
8 000 Kč
22 768 000 Kč

Kapitola 09
– vnitřní správa včetně investic
18 587 000 Kč
Z této kapitoly 09 je kromě mzdových prostředků zaměstnanců, odměn zastupitelů, sociálních a zdravotních odvodů financováno například:
– ost. neinv. dotace neziskovým organizacím
30 000 Kč
– dary obyvatelstvu
100 000 Kč
– ost. neinv. transfery obyvatelstvu
200 000 Kč
– nákup strojů, přístrojů, zařízení
400 000 Kč
– nákup pozemků
1 500 000Kč
– nebytový prostor v ul. Pastevců
2 570 000 Kč
Celkem výdaje
26 392 000 Kč
Schodek bude vyrovnán finančními prostředky z minulých let.

310 000 Kč
430 000 Kč

Hana Petrová, místostarostka

1 700 000 Kč
800 000 Kč
625 000 Kč
1 000 000 Kč
2 000 000 Kč
240 000 Kč
100 000 Kč
600 000 Kč

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY A NEDOŘEŠENÁ VLASTNICKÁ PRÁVA
Developerské projekty jsou vždy prezentovány jako to „nej“ ve všech směrech. Krásná
klidná lokalita, ideální pro rodiny s dětmi,
dobrá dostupnost do centra města, plno
zeleně, skvělá občanská vybavenost, tedy
opravdu vše „nej“ pro koupi pozemku, domu
či bytu. Městská část mnoho tohoto „nej“ nabízí nejenom pro stávající obyvatele, ale i pro
ty, kteří se rozhodnou pro koupi nemovitosti
v rámci developerského projektu.
To, co není dosud zajištěno, případně
již kapacitně nedostačuje, tak je do plánu
investic ze strany městské části zařazeno.
S ohledem na stále se zvyšující počty obyvatel a zejména dětí, které v naší městské části
přicházejí k zápisu do mateřské či základní
školy, vedení městské části připravuje projekty v oblasti rozvoje infrastruktury a občanské vybavenosti.
Bohužel vše „nej“ developerského projektu má z pohledu městské části jedno velké mínus, a to nedořešená vlastnická práva
ke komunikacím, chodníkům, zeleni, veřejnému osvětlení, případně dětským hřištím.
Městská část v současné době řeší problémy
v několika lokalitách na svém území, které je
nutné dotáhnout tzv. „do konce“. Je potřeba, aby obyvatelé měli přístup ke svému domu po veřejně přístupné místní komunikaci,
kde bude prováděn pravidelný letní a zimní úklid, aby bylo zajištěno bezproblémové
provozování veřejného osvětlení, aby byla
zajištěna údržba zeleně a aby dětská hřiště
splňovala požadované předpisy, byly na nich
prováděny pravidelné revize a byly pro děti
bezpečné.
Vyřešení majetkoprávních vztahů není záležitostí týdnů či měsíců, ale leckdy se protáhne i na několik let, vždy záleží na jednání

se zástupci developerské firmy a dodržení
všech předem dojednaných smluvních závazků. V naší městské části řešíme nepředané komunikace a veřejné osvětlení v lokalitě
bytových domů v ulici Nad Statkem (obr.
1), v lokalitě Park Újezd v ulici Nad Mlýnským rybníkem a k ní přilehlých ulic (obr.
2), v uzavřené lokalitě řadových domů v ulici
Sukovská (obr. 3) a v lokalitě ulice Pod Formankou (obr. 4). V dalších lokalitách, které

jsou ve výstavbě nebo u nich probíhá stavební řízení a výstavba je v přípravné fázi, jsou
investoři po dokončení stavby a zkolaudování smluvně zavázáni městské části komunikace a veřejné osvětlení předat.
Výše jmenované čtyři lokality jsou již dostavěny, zkolaudovány a užívány, nicméně
vlastníkem pozemků, stavby komunikací
a veřejného osvětlení je stále investor – developer.
V lokalitě Nad Statkem je zásadním problémem změna majitele a zatížení pozemků
finančními pohledávkami z dřívější činnosti
původního majitele. Pokud budou pozemky
bez závazků, je městská část připravena k jejich převzetí, a to včetně stavby komunikace
a veřejného osvětlení tak, jak je uzavřeno
v dohodě, která byla v loňském roce schválena zastupitelstvem městské části.
Obyvatelé lokality Park Újezd se stále obracejí na vedení městské části s dotazy, v jaké
fázi je předání komunikací a veřejného osvětlení. Další dotazy jsou směřovány na místo
tříděného odpadu, které je již nyní vzhledem
k navyšujícímu počtu obyvatel nedostačující. Chtějí také řešit rychlost vozidel, které
se lokalitou prohání bez ohledu na obytnou
zónu. Předání pozemků, stavby komunikací
a veřejného osvětlení závisí čistě jen na jednání a postoji jednatele developerské firmy
vůči městské části, která je ochotna po splnění veškerých předchozích závazků developera vše převzít do své správy. Nicméně ze
strany developera není žádný posun v jednání, dosud nedodržel ani závazky, které byly
občanům přislíbeny na společném jednání
v červnu loňského roku.
Předání infrastruktury v lokalitě v ulici
Sukovská je v současné době v jednání, které >

I nve s t i č n í a kc e v m ě s t s ké č á s t i4
> sice bude na delší dobu, ale pravděpodobně
bude po malých krůčkách časem dořešeno.
Největším problémem je společné přídatné spoluvlastnictví všech 30 vlastníků přilehlých nemovitostí, které je nutné vymazat
ze zápisu v katastru nemovitostí tak, aby byl

pozemek samostatně zapsaný a mohlo dojít
k jeho předání. V ulici Sukovská nyní musí
stávající vlastníci pozemku řešit na své náklady údržbu komunikace, provoz veřejného
osvětlení a zajištění údržby a bezpečnosti
na dětském hřišti.

REKONSTRUKCE PROPOJOVACÍCH
CHODNÍKŮ V SÍDLIŠTI KATEŘINKY
Městská část plánovala zahájit v říjnu loňského roku opravu třech propojovacích
chodníků, které vedou pod dráty vysokého
napětí za ulicí Proutěná. V říjnu 2019 byla
vyhlášena veřejné zakázka, jejímž předmětem byly opravy výše zmíněných přístupových chodníků. Zadavatel odeslal výzvu
k podání nabídky této veřejné zakázky třem
dodavatelům, ale žádná nabídka nebyla
ve stanovené lhůtě podána. Z tohoto důvodu
jsme se rozhodli zadávací řízení na veřejnou
zakázku zrušit.
V letošním roce městská část oslovila šest
firem a tři z nich podaly cenovou nabídku.
V únoru 2020 jsme vybrali dodavatele stavby, firmu Bedřich Málek, za nabídkovou cenu
ve výši 1 928 735,95 Kč bez DPH. V současné době čekáme na rozhodnutí Magistrátu
hl. m. Prahy, zda nám na tuto akci ponechá
finanční prostředky získané z rozpočtu hlavního města Prahy v loňském roce.
V letošním roce jsou plánovány další etapy rekonstrukce komunikací v sídlišti Kate-

řinky spočívající v rekonstrukci veřejného
osvětlení a přeložce kabelů nízkého napětí.
Ing. Pavel Staněk, odbor investiční

NOVÉ HŘIŠTĚ
U MILÍČOVSKÉHO
LESA

V lokalitě Pod Formankou je v nedohlednu
dořešení předání veřejného osvětlení vzhledem k absenci komunikace se stávajícím
vlastníkem.
Vedení městské části má zájem na dořešení všech lokalit na svém území, které jsou
spjaty s developerskými projekty a které
nejsou z hlediska majetkoprávního vypořádány. Bohužel jednání s investory není
vždy jednoduché, spíše to vypadá na běh
na dlouhou trať s překážkami. V případě,
že investor doloží kompletní projektové
dokumentace skutečného provedení, včetně technických zpráv, stavební povolení,
kolaudační rozhodnutí, dokumenty dokládající, že předmět předání je bez závazků,
pohledávek, břemen třetích osob, vyjma
vlastníků a správců inženýrských sítí, a dále
doloží revize, znalecké posudky, převedení
záruk zhotovitele na dílo a další poklady
potřebné k předání, včetně úhrady všech
finančních závazků, bude předání pozemku, komunikací, chodníků, zeleně, dětských
hřišť a veřejného osvětlení na základě darovací smlouvy absolutně bezproblémové.
Ing. Markéta Novotná,
odbor občansko-správní

NOVÉ DOPRAVNÍ
ZNAČENÍ V SÍDLIŠTI
KATEŘINKY
Na základě mnoha podnětů od občanů
umístí městská část Praha-Újezd v kateřinském sídlišti novou dopravní značku omezující vjezd nákladních vozidel. Naší snahou
je zamezit nočnímu parkování nákladních
vozidel, která mají minimální délku jako jeden a půl osobního automobilu. Počet parkovacích míst je v sídlišti prostorově omezen
a není možné tato místa používat pro odstavování firemních nákladních vozidel. Tato
vozidla mohou též bránit průjezdu vozidel
integrovaného záchranného systému v případě mimořádné události.
K plánovanému umístění dopravní značky
s omezením vjezdu vozidel proběhla před časem diskuse na facebooku městské části a své
podněty a připomínky občané sdělovali také
e-mailem. Některé z nich byly zohledněny.
Ing. Pavel Staněk, odbor investiční

Náklady na každoroční pravidelné předsezónní provozní kontroly a následnou údržbu dětského hřiště ve Vodnické ulici u Milíčovského
lesa začaly v posledních letech velmi narůstat.
Herní prvky z masivního dřeva jsou sice velmi hezké, ale mají také omezenou životnost.
Z ekonomických důvodů jsme se rozhodli neprodlužovat životnost starého dětského hřiště, ale realizovat hřiště nové. S pomocí Sboru
dobrovolných hasičů Praha-Újezd jsme staré
hřiště demontovali a provedli hrubé terénní
úpravy. Tím se nám snížily náklady na výstavbu nového hřiště.
Do čtrnácti dnů firma Hřiště hrou, s. r. o.,
zrealizovala hřiště nové. Chtěli jsme mít hotovo před koncem zimy tak, aby nová sezóna
začala dětem již na novém hřišti. Příjemně nás překvapilo, že se nové dětské hřiště
rychle zaplnilo několik hodin poté, co výše
zmíněná firma dokončila montáž. Vypadá
to, že se bude líbit...
Ing. Pavel Staněk, odbor investiční
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA FORMANSKÁ
Městská část má k dispozici zpracovaný investiční záměr a studii stavby Základní školy
Formanská obsahující urbanistické a architektonické řešení a koncepci základního technického a technologického zázemí budovy.
Na základě výše uvedených podkladů městská část v únoru zveřejnila veřejnou zakázku
na zpracování kompletní projektové dokumentace všech potřebných stupňů pro vybudování plnohodnotné devítileté základní školy včetně jejího zázemí.
Z důvodu aktuální a plánované výstavby
v městské části je potřeba realizovat základní
devítiletou školu. V budově školy bude umístěno 11 kmenových tříd, 3 odborné učebny,
tělocvična, kapacitní kuchyně, na střeše jsou
naplánované letní třídy se zelenou střechou
a střešní basketbalové hřiště. Škola bude
umístěna na pozemku parc. č. 670/8, naproti
stávající Mateřské škole Formanská.
V roce 2018 jsme otevřeli tzv. smíšenou základní školu 1. stupně s kapacitou 108 žáků
s vědomím, že do pěti let budeme muset vyřešit, kam budou děti přecházet na 2. stupeň.
Školský obvod Základní školy Formanská, tzv. spádovost, byl stanoven s ohledem
na omezenou kapacitu školy. Spádovost je
v současné době rozdělena na dvě části, a to
následovně. Původní zástavba Újezdu má
spádovost prvního stupně v Základní škole
Formanská a druhého stupně v Základní škole Ke Kateřinkám v Praze 11. Ulice Sukovská,
Pod Formankou, Na Formance a celá sídelní

Situace stavby základní školy

část Kateřinky spadají prvním i druhým stupněm do Základní školy Ke Kateřinkám v Praze 11.
V současné době evidujeme v městské části 3 500 trvale hlášených obyvatel, z toho cca
400 dětí od 6 do 14 let. V dohledné době očekáváme nárůst na 4 000 obyvatel. Plánovanou základní školu s kapacitou 270 žáků dle

INFORMACE PRO UBYTOVATELE
– MÍSTNÍ POPLATEK Z POBYTU
Vážení ubytovatelé,
od 1. ledna 2020 nabývá účinnosti novela
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souvislosti s touto novelou také obecně závažná
vyhláška č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy, kterou
se v Praze zavádí místní poplatek z pobytu.
Novela zákona o místních poplatcích zároveň
ruší místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity,
které byly doposud vybírány v souvislosti
s poskytováním krátkodobého ubytování.
Poplatek z pobytu hradí veškeré osoby starší 18 let, které se za úplatu ubytují
na dobu nejvýše 60 kalendářních dnů u jednoho poskytovatele ubytování (nerozhoduje účel pobytu ani účel užívání objektu,
ve kterém se pobyt uskutečňuje).
Sazba poplatku činí 21 Kč za osobu
a každý započatý den, přičemž den příjezdu
se nepočítá.
Poskytovatel ubytování (plátce) poplatky od ubytovaných osob vybere a vždy
do 15. dne následujícího měsíce je odvede
správci místního poplatku, kterým je Úřad
městské části Praha-Újezd. Ve stejné lhůtě
je plátce povinen nahlásit správci poplatku
počet ubytovaných osob a dní, počet osob
osvobozených a celkovou částku poplatku.

Poskytovatel ubytování je povinen ve lhůtě 30 dnů ode dne zahájení poskytování
úplatného pobytu splnit svou ohlašovací povinnost (registraci) u správce poplatku. Tuto
povinnost jsou ve lhůtě 30 dnů od účinnosti této vyhlášky, tedy od 1. 1. 2020,
povinni splnit i osoby, které poskytovaly úplatný pobyt přede dnem nabytí
účinnosti této vyhlášky (byly registrovány k místnímu poplatku za lázeňský
nebo rekreační pobyt nebo k místnímu
poplatku z ubytovací kapacity). Ohlašovací povinnost je třeba splnit za každé ubytovací zařízení zvlášť.
Ukončení činnosti nebo změnu údajů
(např. změnu počtu lůžek) ohlásí plátce správci poplatku ve lhůtě 15 dnů.
Plátce poplatku je rovněž povinen vést
v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo
poskytování úplatného pobytu.
Podrobné informace o předmětu, poplatníkovi a plátci poplatku, o sazbě, splatnosti
a osvobození od poplatku a jednotlivých lhůtách jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce
č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z pobytu.
Další informace získáte na úřadu městské
části nebo na jeho webových stránkách.
Pavla Pitrmanová, tajemnice úřadu

demografické skladby s jistotou naplníme.
Stávající prostory smíšené Základní školy Formanská budou po zprovoznění nové
základní školy využity pro mateřskou školu,
která zde zřídí další dvě třídy. Tímto uspokojíme i poptávku po volných místech v mateřské škole na území naší městské části.
Václav Drahorád, starosta

STANOVIŠTĚ
TŘÍDĚNÉHO ODPADU
V ULICI PROUTĚNÁ
Městská část vybuduje na stanovišti
tříděného odpadu pod ulicí Proutěná
poloprůhledný plaňkový plůtek, který
v případech přeplnění kontejnerů nebo
chybně odloženého odpadu zabrání jeho rozfoukání po Milíčovských kopcích.
Nejbližší místo tříděného odpadu s touto úpravou je ve Vodnické ulici.
Nadále platí, že v rámci rekonstrukce
komunikací bude toto stanoviště zkapacitněno a umístěno pod zem.
Ing. Pavel Staněk, odbor investiční

Tříděný odpad v ulici Proutěná
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ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY FORMANSKÁ
V duchu naší školní myšlenky „pojďme si
školu užít“ se snažíme pokračovat i v letošním školním roce 2019/2020. Vzhledem
k nízkému počtu uchazečů o místo učitele
na prvním stupni jsme byli donuceni poslat
na toto místo posilu z nejvyšších pater vedení školy. Musím přiznat, že je velmi osvěžující podílet se na přímém působení na naše
malá pážata, která všechno mají ještě před
sebou. Věřím, že když tuto činnost učitel
provozuje upřímně a pravdivě, ukazuje se
to obratem nejen na dětech, rodičích, ale
i na učiteli samotném.
Věřím, že se nám podaří pro nový školní
rok připojit do našeho školního kolektivu
další dobré duše, které tuto skutečnost uvidí
stejnou optikou, jakou se díváme i my.
S novou třídou „pážat – Oskaři“ se počet
dětí naší školy rozrostl na 32. Hned v listo-

šeho drátěného plotu. Následovala příprava
na Vánoce a vánoční svátky a tradice s nimi
spojené. Nejprve jsme museli dokázat Mikulášovi, že jsme ale opravdu hodní a zasloužíme si za naše naučené básničky a písničky jen
chválu. Když nám toto prošlo, tak jsme se šli
ukázat našim milým starouškům, babičkám
a dědečkům, na jejich vánoční setkání, že
to myslíme opravdu vážně. Pokusili jsme se
je potěšit řadou písní a recitací a podarovali jsme je drobnými výrobky a dekoracemi
nejen pro jejich domov. Vánoční shon a přípravy všeho druhu jsme zakončili povedeným recitálem „Vánoční štědření“ a myslím,
že jsme se všichni v kamarádském duchu
královsky pobavili. Tímto ještě jednou děkujeme za zpřístupnění hasičské zbrojnice
a pomoc při organizaci a přípravě místním
dobrovolným hasičům a aktivním rodičům.

Výroba vánočních věnců

Podzimní vyřezávání dýní

padu jsme zorganizovali „podzimní chvilku“,
kde jsme se sešli na chodbách naší školy
společně s dětmi a rodiči a vyřezali velkou
spoustu pěkných dýní, které nás ještě měsíc
doprovázely při každém vstupu a odchodu
ze školy. Hlídaly naše kroky z piedestalu na-

Po vánočních svátcích a aktivně stráveném čase volna jsme se, plni pozitivní energie, pustili do uzavření pololetí a hodnocení
našich studijních výsledků. Pro některé z nás
to bylo první seznámení se školou v podobě
hodnocení toho, co jsem se naučil a jak mi to

šlo. K tradičnímu známkování (formativnímu hodnocení) jsme dětem vyhotovili i slovní hodnocení, kde se snažíme naše kamarády
naučit se zapsanou známkou pracovat. Co
taková známka znamená a jak si jí vyložit,
pochopit její význam.
Nyní nás čeká několik pěkných tradic v podobě masopustu, vynášení Morany a Velikonoc. Druhá třída začala docházet do vln plaveckého bazénu Prahy 11, kde zdokonalují
své dosud nabyté plavecké dovednosti. Dále
jsme zvědaví, čím nás děti 1. dubna vypečou.
V květnu se všichni těšíme na školu v přírodě
a věřím, že si ji užijeme naplno a přivezeme
spoustu nových zážitků a veselých příběhů.
No a pak už jsou velké prázdniny na dohled
a před nimi pro první třídu první opravdové
vysvědčení.
Závěrem bych rád všem dětem, učitelům
a rodičům popřál velkou spoustu veselých
a obohacujících zážitků s naší školou.
V případě, že byste měl kdokoli zájem se
o naší škole dozvědět něco víc, rádi vás u nás
přivítáme. V případně zájmu navázat s námi
užší spolupráci, piště nám na zsformanska@
seznam.cz. Sledovat nás můžete také na Facebooku – ZŠ Formanská a instagramovém
účtu školy – zsformanská.
Za školní tým
Tomáš Kunst, ředitel školy

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Blíží se termín zápisů do první třídy Základní školy Formanská,
příspěvková organizace, Na Vojtěšce 188, 149 00 Praha 4 – Újezd
u Průhonic pro školní rok 2020/2021, který proběhne v budově
školy:
– ve středu 1. dubna 2020 od 13:00 do 17:30 hodin pro děti
ze spádových ulic
– ve čtvrtek 2. dubna 2020 od 14:00 do 15:30 hodin pro děti
z nespádové oblasti
Spádový obvod pro 1. stupeň Základní školy Formanská, příspěvková organizace, je stanoven v příloze obecně závazné vyhlášky č.
4/2020 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol,
a zahrnuje následující ulice ze sídelní části Újezd:
Formanská - pouze v sídelní části Újezd, Dendrologická,
Josefa Bíbrdlíka, K Habru, K Mostu, K Motelu, K Sukovu,
Ke Mlýnu, Ke Splavu, Kocourkova, Meandrová, Nad Mlýnským rybníkem, Nad Náhonem, Nad Rybníčkem Nad Statkem, Nad Výpustí, Práškovská, Při Botiči, V Potocích, Ve Vilkách.
Zbývající ulice v městské části Praha-Újezd (Formanská – pouze
v sídelní části Kateřinky, Kateřinské náměstí, Ke Smrčině, Krajanská, Milíčovská, Na Cípu, Na Formance, Na Křtině, Pastevců, Pod
Formankou, Pod Napětím, Pod Platanem, Proutěná, Remízková,
Studánková, Sukovská, Štítová, U Louky, U Močálu, U Pramene
a Vodnická) patří do školského obvodu Prahy 11 a spádovou ško-

lou je pro děti s trvalým pobytem v těchto ulicích Základní škola,
Ke Kateřinkám 1400, Praha 11.
Ředitel školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušné spádové oblasti.
Více informací o zápisu do první třídy Základní školy Formanská
jsou k dispozici na webových stránkách školy www.zsformanska.cz.
Do základní školy se zapisují děti, které nejpozději 31. srpna 2020
dovrší šestý rok věku. Výjimečně lze zapsat i dítě, které dosáhne
šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, ale pouze je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní
docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského
zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce
června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení
a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
Ředitel školy může odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně
vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte. Žádost
musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického
psychologa.
Na všechny se těšíme. Za náš školní tým Tomáš Kunst, ředitel
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ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY FORMANSKÁ
Školkáčci na škole v přírodě
Letos se nám podařilo uskutečnit dvě školy
v přírodě. Na obě, podzimní a zimní, jsme jeli na naše oblíbené místo na Českomoravské
vrchovině. Vesnička Vřesník nás vždy přivítá
svým klidem a vyrovnaností, čistým vzduchem
a krásnou okolní přírodou. A v zimě i sněhem.
Dětem se ve Vřesníku moc líbí, v budově i na její zahradě je jim vše přizpůsobeno
vzhledem i velikostí. Je to takový malý sluníčko koníčkový domeček s hodnou paní
ředitelkou, pánem, který se stará o poníky,
na kterých děti mohou jezdit, s milými tetami a paní kuchařkami a také s malými postýlkami, židličkami i mističkami. Skoro jako
domeček pro skřítky.

Domečky pro skřítky jsou ostatně jednou
ze základních starostí dětí na školce v přírodě,
okolní lesy jsou magické a skřítků určitě plné
a ti musí mít přece také kde bydlet. Děti každoročně, ve všech ročních obdobích, postaví
mnoho takových klacíkových a šiškových „domečků“, ozdobených mechem a jehličím.
Ale my si na školce v přírodě netříbíme
jen dětskou fantazii, ale pokaždé se v lesích kolem Vřesníku také hodně naučíme.
Poznáváme houby, hledáme mraveniště,
učíme se poznávat stromy, chodíme se dívat
na krmelec a posedy, vyprávíme si o lesních
zvířatech, které ke krmelcům přijdou třeba
lízat sůl. Se zdatnými chodci chodíme k nedaleké řece Želivce, která je sice kousek, ale

zato z velkého kopce, který ovšem musíme
zdolat i nazpět k našemu domečku. A když
je někomu od 4 do 6 let, tak to může být
pro takového malého chodce hodně náročná záležitost.
Všichni si to vždycky hodně užijeme, ale
po sedmi dnech pobytu se malí výletníci těší
na svoje rodiče a moc rádi se se svými lesními
trofejemi vrací domů.
Vřesníku, za rok na shledanou.
Bc. Jitka Svátková,
ředitelka MŠ Formanská

Jízda na poníkovi a bobování na školce v přírodě

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY FORMANSKÁ
Informace k zápisu do Mateřské školy Formanská, příspěvkové organizace, Na Vojtěšce 188, Praha 4 – Újezd u Průhonic, detašované pracoviště Vodnická 530/42, Praha 4 - Újezd
u Průhonic
Opět se přiblížila doba zápisu do mateřských škol. Následující informace Vás seznámí s podmínkami zápisu do „mateřinky“ v Městské části Praha – Újezd na školní rok 2020/2021. Pro děti, které
v tomto školním roce dosáhnou šestého roku věku je předškolní
vzdělávání povinné.
Návštěvní dny pro rodiče
Prohlídky obou budov školky spojené s možností získat základní
informace o zápise na školní rok 2020/2021.
– MŠ Formanská, budova v ulici Na Vojtěšce - čtvrtek 9. dubna od 10:00 a úterý 21. dubna od 14:00 hodin
– MŠ Formanská, budova v ulici Vodnická - pondělí 6. dubna
od 10:00 a čtvrtek 23. dubna od 14:00 hodin
Na prohlídky je nutné se objednat na níže uvedených telefonních číslech nebo emailové adrese:
MŠ Formanská – budova Na Vojtěšce: 604100495, 737212528
MŠ Formanská – budova ve Vodnické: 734727269, 737212528
Pro obě mateřské školy: msformanska@seznam.cz
Organizace zápisu
Formuláře potřebné k zápisu, tedy Evidenční list, Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a Prohlášení o shodě máte
možnost získat:
– na návštěvních dnech v obou budovách mateřské školy, viz výše,
– stáhnout na webových stránkách školy (je nutno upravit formát
na jeden list papíru), www.msformanska.cz, v průběhu dubna.

Zápis do Mateřské školy Formanská, příspěvková organizace na školní rok 2020/2021:
– v budově Mateřské školy Formanská v ulici Na Vojtěšce: v pondělí 4. května 2020 od 8:00 do 11:00 a od 13:00 do 17:00
hodin
– v budově Mateřské školy Formanská v ulici Vodnická: ve středu
6. května 2020 od 8:00 do 11:00 hodin
O přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje
ředitelka MŠ v souladu se zákonem 561/2004 Sb., v úplném znění,
na základě stanovených kritérií (zveřejněny na webu MŠ Formanská www.msformanska.cz a na úředních deskách obou budov Mateřské školy Formanská, příspěvkové organizace koncem března).
V tomto rozhodování nehraje roli pořadí odevzdaných žádostí.
K zápisu přijďte s dítětem.
Zákonný zástupce dítěte dále vezme k zápisu s sebou:
1. Platný občanský průkaz, případně doklad o oprávněnosti pobytu na území ČR (týká se zákonných zástupců, kteří nejsou občany ČR)
2. Rodný list dítěte - ORIGINÁL
3. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání - vyplněnou
a podepsanou
4. Evidenční list potvrzený lékařem, dle § 50 zákona č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví, v úplném znění
5. Řádně vyplněné Prohlášení o shodě
Výsledky zápisu budou zveřejněny v zákonné lhůtě do 30 dnů od podání žádosti opět na webových stránkách a na úřední desce obou budov
mateřské školy. Tamtéž bude zveřejněno datum, místo a čas vydávání
ROZHODNUTÍ, které si vyzvednete osobně u ředitelky školy.
Těším se na setkání s Vámi i s Vašimi dětmi.
Bc. Jitka Svátková, ředitelka MŠ Formanská
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KRONIKY MĚSTSKÉ ČÁSTI
Městská část získala v roce 2007 dvě kroniky
popisující historii a život v Újezdu. Obě dvě jsme
již celé odcitovali v jednotlivých číslech Zpravodaje.
První z nich byla Pamětní kniha obce Újezda
u Průhonic, založena roku 1922, která popisuje
život v obci od roku 1850 do roku 1926. Autorem byl Antonín Kocourek, první kronikář zdejší obce, na kterého navázal Josef Bíbrdlík.
Druhou je rodinná kronika pana Jaroslava
Smolíka, která se věnuje letům 1890 až 1937.
Kronika je rozdělena do několika částí: Vzpomínky z dětství, Vzpomínka na dobu mého
učení, Ze vzpomínek mojí rodné obce, Vzpomínky mého blízkého okolí Průhonic, Jak
jsem se vžil do politického života, Vzpomínky

mého vojenského života a Vzpomínky mého
hasičského života.
V roce 2010 začala bývalá místostarostka
městské části, paní Julie Mikolášová, pracovat na přepisu vzpomínek zdejší rodačky paní
Františky Aronové, které na diktafon zaznamenávala její dcera, paní Jaroslava Černá.
Jejich vyprávění sahá od roku 1921 do roku
1971. Vzpomínky se váží k životu v této vesnici blízko Prahy nebo v jejím okolí a k místům,
která pro zdejší obyvatele měla nějaký význam
(pracovní, kulturní, společenský). Nejedná se
o zásadní historické informace, ale o vzpomínky na obyčejný život, jak ho vidělo dítě, později dospívající a dospělá žena v místě, které se
z vesnice během doby měnilo na část Prahy.

VZPOMÍNKY ÚJEZDSKÝCH RODAČEK
Vážení příznivci újezdské historie, v tomto čísle Zpravodaje začínáme citovat ze vzpomínek paní Františky Aronové a její dcery Jaroslavy Černé na život v Újezdu a okolí od roku 1921 do 1971.
1921
Nejbližší škola byla v Průhonicích a tam také děti z Újezda chodily.
Celkem ze vsi v této době chodilo asi 10 dětí různého věku. V Průhonicích na návsi u rybníka, u sochy sv. Jana Nepomuckého (naproti
restauraci U Bezoušků) byla škola s několika třídami. V každé byly
děti různého věku. Menší děti v předních lavicích se učily s učitelkou, větší děti v zadních lavicích dostaly samostatnou práci. V další
části hodiny to bylo opačně.
Učitel kromě učení kontroloval osobní čistotu, ale i slušné chování
a to nejen ve škole. Když se dozvěděl o tom, že se někdo pral, nadával nebo se špatně choval (ubližoval zvířatům, vybíral ptačí hnízda,
zpíval „odrhovačky“, ubližoval mladším, neuctivě se choval ke starším atd.), následoval i fyzický trest. Většinou stačilo jenom důrazné
napomenutí, protože ten, kdo dostal před ostatními vyhubováno,
nebyl hrdina, ale dlouho se udržovala mezi dětmi jeho „ostuda“. Učitelé také podle možnosti pomáhali i mimo školu např. s hledáním
učebního místa (uč. Michálková) nebo jiným uplatnění v životě.
Cesta do školy byla hlavně pro menší děti náročná. Chodilo se
od Újezda přímo k rybníku Komárov. V zimě byly hned za Újezdem
závěje a menší děti šly, až bylo „prošlapáno“.
Na jaře cestu ztěžovaly záplavy od míst, kde Botič opouští Průhonice (louky pod skálou i se dvěma lávkami) až ke Koníčkovu mlýnu.
Tam byla pod vodou lávka i část úvozové cesty. V létě a na podzim si
děti zpříjemňovaly cestu trháním ovoce nebo lesních jahod.
Většina dětí se nedostala daleko od domova. Na rodinné výlety
ani na dovolenou se nejezdilo a příbuzní žili většinou v blízkém okolí. Školní výlety proto byly pro děti velkou událostí. Když byl výlet
na Konopiště, odvezl jeden místní hospodář ráno děti koňským povozem k vlaku do Uhříněvse a večer je od vlaku zase přivezl. Senzací
byl výlet parníkem z Prahy do Chuchle. Výhrůžka, že zlobivci na výlet nepojedou, pomáhala udržovat po celý školní rok.
1922
V době polních prací děti musely doma pomáhat a někdy ani nešly
do školy. Bylo to hlavně v létě, kdy měly na starosti mladší sourozence a také drobná hospodářská zvířata (husy, kozy). Na jaře kromě husy nesly na louku košík s housaty. Často nosily s sebou provaz
na svázání dřeva, které nasbíraly. Ve svázaném šátku nebo zástěře
domů donesly nasbírané šišky nebo houby, jindy jablka, třešně, ořechy nebo šípky atd.
I hry se vázaly k polím a lesu. Děti se např. honily po cestičkách
vytrhaných ve strništi, cvičily kotrmelce na překonání oplocení lesa.
Po sklizni ještě sbíraly klasy, které na poli zůstaly. Dospělí „sekáči“

Paní Františka Aronová s dcerou a starostou v roce 2010

posekali, ženy svázaly snopy. Nejdříve slaměnými povřísly, později
provázky. Když technika pokročila, na sekání a vázání se používal
samovaz (koněm tažený jednoduchý stroj, který vodorovnou lištou
sekal obilí a provázky rovnou svazovaly snopy). Ze snopů se stavěly
„panáky“, tj. několik snopů postavený k sobě a na nich položený snop
jako stříška. Někdy dětem také jako stříška posloužil při nenadálé
bouřce.
Obilí se sváželo do stodol, kde se mlátilo. Ve velkých statcích měli
svoje parní mlátičky, ale pro potřeby menších hospodářů přijížděl
s mlátičkou pan Bohata ze Šeberova. Každé takové mlácení bylo
událostí pro děti, které ho doprovázely na všechna místa, která navštívil. Děti také pomáhaly (odnášely plevy atd.), ale hlavně dostaly
svačinu.
Domy v Újezdě např. mezi průhonickou a kolskou cestou byly
nízké s doškovými střechami. Jeden z nich, č. p. 21, měl vchod ze
severní strany, a protože účel většinou převládal nad vzhledem, tak
na malém plácku přímo před vchodem do domu, bývalo dobře přístupné hnojiště. Stejně tomu bylo např. v ulici K Sukovu, kde bylo
hnojiště na rozšířeném místě před vraty a pod okny obytného stavení. Když nebylo místo před domem, byla tato důležitá část hospodářství přímo ve středu dvora. Umělá hnojiva se nevyráběla a úroda
byla závislá na tomto přirozeném zdroji živin. V současné době se
tato surovina rozvažuje a prodává na kila a používá se při pěstování
biopotravin. Ve formě granulí zlepšují úrodu nebo jiné pěstitelské
výsledky na zahrádkách.
V příštím čísle budeme dále pokračovat ve vzpomínkách,
a to na rok 1923 až 1925.
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HASIČI V ÚJEZDU
HASIČSKÝ SBOR
V obci Újezd byl v roce 1902 založen hasičský sbor, který v roce 1990 z neznámých
důvodů zanikl. Dne 14. srpna 2014 se sešla
parta nadšenců a domluvila se na obnovení
téměř stoleté tradice. Na ustavující valné
hromadě přijali stanovy Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska a založili Sbor dobrovolných hasičů Praha - Újezd (SDH). Plány
byly veliké a některé z nich se nám podařilo
již uskutečnit.
Vzhledem k tomu, že nebylo na co navázat, tak se členové věnovali získávání zkušeností na úseku požární ochrany a práci
s mládeží. Dne 1. 2. 2016 byla zřízena jednotka sboru dobrovolných hasičů. Jednotka
čítala deset členů a velitelem byl zvolen Ivan
Křížek.
Jednotka v současné době slouží pouze
pro potřeby zřizovatele, tj. městské části,
a není zařazena do integrovaného záchranného systému (IZS).
SDH se současně věnuje výchově mládeže
a v současnosti pracuje se 22 dětmi. Sbor úzce spolupracuje s městskou částí a pomáhá
při organizování veškerých kulturních aktivit. Vzhledem k velkému počtu dětí na pravidelných schůzkách a potřebnému zázemí
jednotky jsme již nemohli dále pobývat
pouze ve dvou provizorních stavebních
buňkách a bylo třeba připravit nový důstojný a funkční prostor – hasičskou zbrojnici.
V roce 2016 se naše městská část v čele se
starostou panem Václavem Drahorádem za-

Budova hasičské zbrojnice

čala tomuto velkolepému projektu věnovat.
Po vyřízení všeho nezbytného, výběrem
místa, zpracováním projektové dokumentace a v neposlední řadě financováním, začala
počátkem dubna 2018 samotná výstavba.
Dne 8. února 2019 byla nová hasičská
zbrojnice slavnostně předána do užívání
Jednotce sboru dobrovolných hasičů Praha-Újezd (JSDH). Zbrojnice, jejíž cena vyšplhala k téměř 25 miliónům korun, nabízí
maximální komfort pro uložení techniky
a nejmodernější technologie, a to jak pro
zázemí a výcvik hasičů, tak pro případné
zřízení krizového štábu v nenadálých situacích. V současné době je JSDH velice dobře
vybavena potřebnou technikou, osobními ochrannými prostředky a vozidly Ford
Transit DA L1Z a CAS 32 TATRA 815.

V porovnání s minulostí se nám situace
poněkud otočila a ukazuje se, že dnes již
není nemožné vybudovat kvalitní zázemí
a pořídit techniku za hromadu peněz, ale
sehnat ty, kteří zde chtějí tuto činnost vykonávat. Bohužel se jako většina sborů potýkáme s nedostatkem kvalitních lidí, kteří
jsou ochotní z nějakého neznámého důvodu
a zcela zdarma, na úkor svého volného času
pomáhat ostatním. A tak budoucí dobrovolné hasiče pro naši jednotku hledáme a hledáme…
V případě zájmu o členství můžete kontaktovat velitele sboru pana Ivana Křížka
na e-mailu ivankrizek@seznam.cz. Více informací na webových stránkách www.sdh-praha-ujezd.cz.
Ivan Křížek, starosta SDH

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) Praha-Újezd je zřízena městskou částí Praha-Újezd a z hlediska organizačního,
materiálního a finančního náleží do samostatné působnosti městské části. Jednotka je předurčena k hašení požárů, provádění záchranných prací při živelných pohromách a jiných mimořádných
událostech a k plnění dalších úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva
(evakuace, varování, nouzové přežití obyvatelstva apod.).
Na základě souhlasu Hasičského záchranného sboru hl. m.
Prahy byl starostou městské části jmenován dne 24. 2. 2016
do funkce velitele JSDH pan Ivan Křížek. JSDH je zařazena
jako Jednotka požární ochrany V s místní působností (zpravidla) pro území hl. m. Prahy. Má aktuálně devět členů, hasičů,
a její současné prozatímní označení je JPO N – není zařazena.
O zařazení jednotky do integrovaného záchranného systému se
snažíme již delší dobu, ale z důvodu nedostatku členů v jednotce
to v současné době není možné. Jednotka totiž musí při povolá- Hasičská vozidla
ní k zásahu vyjet do deseti minut ve složení družstva 1 (velitel)
+ 3 (hasiči) nebo 1 + 5. Újezdští hasiči nevykonávají pravidelnou
Jednotka disponuje následujícími hasičskými automobily: Ford
službu na hasičské zbrojnici. Většina z nich má zaměstnání po- Transit s označením DAL 1Z a Tatra 815 6 x 6 s označením CAS
Budova hasičské zbrojnice
měrně dost daleko od místa výjezdu. Z tohoto důvodu jednotka 32 8200/800 S3R. Vozidla jsou plně vybavena k zásahu. Zásahopůsobí prozatím jen v naší městské části a nabízí místním obča- vé automobily a věcné prostředky jsou zaparkovány a uskladněny
nům pomoc například při hubení nežádoucího bodavého hmyzu, v naší rok staré hasičské zbrojnici, která se nachází v ulici Nad
odčerpávání vody ze sklepních a volných prostorů, odstranění Statkem naproti fotbalovému hřišti. V současné době je prostor
poškozených dřevin a při dopravě užitkové vody. V případě výše klubovny v hasičské zbrojnici využíván pro výuku mladých, ale
uvedených případů volejte na telefonní číslo 737 21 25 27 a ha- i dospělých hasičů. Městská část prostory využívá pro zasedání
siči Vám rádi pomohou. Kdo má zájem stát se hasičem, tak má zastupitelstva, setkávání se seniory a při pořádání vítání občánmožnost se hlásit u velitele hasičů a získat podrobnější informa- ků. Jednu polovinu garáže využívají Technické služby Újezd.
Václav Drahorád, starosta
ce o členství v jednotce.
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SPORTOVNÍ KLUB ÚJEZD
Informace o práci s mládeží
Mládež SK Újezd Praha 4, z. s., zahájila zimní přípravu stylu na zimním soustředění již tradičně v našich nejvyšších horách na Benecku. Jelikož se jednalo o již tradiční zájezd naší mládeže, na který
jezdí naši školou povinní svěřenci, tak většina účastníků až na čtyři
nováčky již dobře věděla „do čeho jde“ a zimního soustředění se nemohla dočkat. Je trochu škoda, že se nám letos nahromadily omluvenky a soustředění se tak účastnilo jen 26 dětí, ale ty, co s námi
jely, určitě nelitovaly. Vedle dětí je třeba zmínit obětavou práci šesti
trenérů a jedné zdravotnice, kteří se soustředění také zúčastnili.
Zejména bych rád zdůraznil práci Ondry Liptáka a Radka Jelínka
v rámci příprav a organizace.
Na soustředění jsme tak ve výše zmíněných počtech odjeli ve středu 15. ledna kolem 14:30 hodin, kdy nás všechny vyzvedl krásný
autobus. Spolehlivou jízdou nás doručil kolem 18:00 hodin k luxusnímu hotelu Kubát hrdě se tyčícím na vrcholu Benecka s úžasným
rozhledem do Krkonoš.
Již cestou jsme dětem předali několik užitečných informací
ohledně pravidel chování na zimním soustředění, kdy zejména bonusy v podobě tělesných aktivit za slovíčka „proč?“ a „já?“ některým
výrazně utužili kondici.
Po vylodění v hotelu se děti ubytovaly ve svých pokojích a sešli
jsme se na večeři, kde jsme dětem sdělili zevrubný časový plán soustředění. Druhý den, tedy 16. ledna, nás již čekal tréninkový plán
začínající každý den výběhem před snídaní a následně dopoledními
a odpoledními tréninky. Do plánu byly samozřejmě zahrnuty i jiné aktivity. Navštívili jsme rozhlednu Žalý, jedno odpoledne jsme
strávili na místní oblíbené atrakci snowtubing a poslední večer byl
za odměnu pro všechny rezervován bowling, kde se podávala pizza
a cola.
Za zmínku pak stojí sobotní výlet na běžkách, které všem zapůjčila místní půjčovna lyží. I ti, co s běžkami neměli žádné zkušenosti,
nakonec překonali počáteční nejistotu a předváděli úžasné výkony
a většina z nich dokončila naplánovanou šesti kilometrovou trasu.
Během soustředění jsme měli v hotelu k dispozici i tělocvičnu,
kterou jsme průběžně využívali ať už k florbalovým turnajům, pingpongu, ale i ke kondiční přípravě.

SPORTOVNÍ KLUB ÚJEZD – TENIS
Ukončení zimní sezóny 2019/2020 připadá na 12. dubna 2020, kdy
se složí hala a začne se opět hrát na otevřených antukových kurtech.
Uvítáme každého pomocníka, který nám přijde při bourání haly
pomoci. Sraz bude v neděli 12. 4. 2020 v 8.00 hodin na tenisových
kurtech v ulici Nad Statkem. Každý brigádník si za odměnu vyslouží dvouhodinovou možnost využití tenisového kurtu zdarma. Občerstvení a oběd budou zajištěny.
Ceny pronájmu tenisového kurtu na letní sezónu r. 2020 jsou následující:
všední den 8–14 hod.
180 Kč/ hod.
všední den 14–do tmy
210 Kč/ hod.
so, ne, svátky		
170 Kč/ hod.
Objednávky pronájmu tenisových kurtů se provádějí na telefonních číslech 733 510 805, nebo 728 818 698
Ing. Antonín Mašek, správce tenisových kurtů

Trénink na zimním soustředění

Závěrem je nutné říci, že soustředění bylo jako vždy více než
skvělé, což jistě potvrdí všichni účastníci a doufáme, že za rok, resp.
již na letní soustředění nás pojede víc, neboť SK Újezd do svých řad
stále přijímá děti všech věkových kategorií a koneckonců nepohrdneme ani pomocí při trénování. Není nic jednoduššího než se podívat na FB stránky naší mládeže SK ÚJEZD PRAHA 4 – mládež, kde
najdete i úžasné video ze soustředění a další potřebné informace,
které můžete získat i na tel. 608 979 675, nebo na emailu p.mindza@sk-ujezdp4.cz.
Pavel Mindžak, vedoucí mládeže SK Újezd Praha 4, z. s.

Účastníci zimního soustředění

PROGRAM PRO POSKYTNUTÍ
ÚČELOVÝCH NEINVESTIČNÍCH
DOTACÍ PRO SPORTOVNÍ
A KULTURNÍ AKCE
Na únorovém zasedání zastupitelstva městské části bylo schváleno
vyhlášení programu na 2. pololetí 2020 pro poskytnutí účelových
neinvestičních dotací na sportovní a kulturní akce z prostředků
výherních hracích automatů (VHA). Dne 9. 3. 2020 byl program
zveřejněn na úřední desce a webových stránkách městské části.
Program je určen pro fyzické a právnické osoby, včetně sdružení a Spolků (nestátních, neziskových organizací), které na území
městské části pořádají sportovní a kulturní akce pro děti a mládež. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků pro jednotlivé kalendářní roky je upřesněn dle přidělení neinvestičních
dotací z VHA z rozpočtu hlavního města Prahy. V současné době
je program, včetně žádosti o dotaci, zveřejněn na 2. pololetí roku
2020 a budou se rozdělovat peněžní prostředky ve výši 200 000 Kč.
Zájmové spolky mohou podávat žádosti o dotaci v termínu od 13.
4. do 12. 6. 2020. Podmínkou pro poskytnutí dotace a hodnocení
žádostí je územní příslušnost spolku, dlouhodobá organizovaná
sportovní výchova dětí a mládeže a dále je samozřejmě rozhodující
využití dotace, které je určeno na kulturu, sport a organizovaný
sport.
Ing. Markéta Novotná, odbor občansko-správní
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INFORMACE O POSKYTOVALÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Katalog poskytovatelů sociálních
a návazných služeb
Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb na MČ Praha 11 zpracoval Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu
městské části Praha 11 ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy na základě aktuálních informací o poskytovatelích sociálních
služeb.
V katalogu jsou k nalezení různé druhy
sociálních služeb pro různé cílové skupiny,
které jsou poskytovány ve formě terénní,
pobytové či ambulantní. Jde jen o neúplný
výčet - celkový přehled poskytovatelů sociálních služeb na území České republiky lze
najít v Registru poskytovatelů sociálních
služeb na stránkách MPSV.
Katalog obsahuje abecední seznam organizací a seznam podle cílových skupin, konkrétní službu lze vyhledat i podle obsahu.
Katalog je v elektronické podobě k dispozici na webových stránkách městské části
v sekci Úřad – Sociální služby a v několika
kusech v tištěné formě na Úřadu městské
části Praha-Újezd.
Osobně jednala místostarostka městské
části paní Jana Draštíková s níže uvedenými spolky, které již poskytují služby pro seniory z naší městské části:
ŽIVOT 90 - organizace zaměřující
svou činnost na seniory
Lidé v ŽIVOTĚ 90 pomáhají seniorům žít co
nejdéle plnohodnotný život v prostředí domova. Své služby poskytuje 24 hodin denně,
365 dní v roce.
– v centru Prahy provozuje komunitní centrum pro seniory a jejich blízké, které

veň jsou jejich důležitým spojením s okolním světem
Informace o všech nabízených službách
jsou k dispozici v tištěné formě na úřadu
městské části nebo je naleznete na webových stránkách https://www.zivot90.cz/cs.

–
–
–

–
–

nabízí více než 70 jazykových a aktivizačních kurzů
provozuje jedinou nonstop bezplatnou
linku důvěry pro seniory - Senior telefon
nabízí pobytovou službu pro seniory,
která odlehčuje až na tři měsíce rodinám
v péči o jejich blízké
instaluje systém tísňového tlačítka - nepřetržitě 24 hodin běžící „hlídač“ duševního klidu jak seniorů, tak osob, kterým
na nich záleží. Kdykoliv senior stiskne
náramek s tlačítkem, okamžitě se propojí
s nonstop dispečinkem, který jim zprostředkuje adekvátní pomoc.
provozuje jedinou profesionální divadelní
scénu v Praze určenou seniorům – Divadlo U Valšů
poskytuje pečovatelskou službu - důsledně vybírané pečovatelky a pečovatelé se
stávají partnery klientů při jejich běžných, každodenních činnostech a záro-

Domácí péče Včelka - sdružení
poskytující sociální a zdravotní služby
Sdružení pomáhající lidem, kteří jsou z jakéhokoli důvodu odkázání na pomoc druhých, žít plnohodnotný život v prostředí,
na které jsou zvyklí.
V oblasti sociálních služeb poskytuje:
– pečovatelskou službu, která je určena
osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, osobám s chronickým onemocněním nebo zdravotním postižením
a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
– osobní asistence je určena osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, osobám s chronickým onemocněním nebo
zdravotním postižením, jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
– sociálně aktivizační služba je určena osobám v důchodovém věku nebo osobám se
zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením
V oblasti zdravotních služeb poskytuje
domácí zdravotní péči, kompenzační pomůcky zdarma a dovoz léků a zdravotnických pomůcek.
Informace o všech nabízených službách
jsou k dispozici v tištěné formě na úřadu
městské části nebo je naleznete na webových
stránkách https://www.pecevcelka.cz/.
Pavla Pitrmanová, tajemnice úřadu

JARNÍ VÝLET PRO SENIORY DO ZNOJMA – 14. KVĚTNA A 15. KVĚTNA 2020
Odjezd ve čtvrtek 14. května v 6.20 hodin z újezdského náměstí
a v 6.30 hodin z Kateřinského náměstí. Návrat v pátek 15. května
v odpoledních hodinách.
Cena: 1 795 Kč nebo 1 810 Kč podle výběru ubytování. V ceně je
zahrnuta doprava, ubytování včetně snídaně, večeře, večerní program a vstup do zámku.
Program 1. dne:
– společná prohlídka znojemského zámku
– návštěva pivovaru s ochutnávkou (není zahrnuto v ceně, v případě zájmu doplatek 150 Kč) nebo volný program
– v 16.00 hodin odjezd do penzionu – večerní program včetně večeře, degustace a cimbálovky bude doplněn
– 18.30 hodin – večeře první skupina včetně degustace vín
– 19.30 hodin – večeře druhá skupina včetně degustace vín
– 20.00 – 24.00 hodin – posezení při cimbálové muzice
Program 2. dne:
– snídaně
– cca v 9.30 hodin odjezd do Jihlavy – prohlídka historického sklepení (není zahrnuto v ceně) nebo volný program
– společný oběd (není zahrnuto v ceně) a odjezd zpět do Prahy
Ubytování:
Penzion Váš sklep (zde se bude konat celovečerní program)
1x dvojlůžkový pokoj
2 x třílůžkový pokoj
2 x čtyřlůžkový pokoj (dvojlůžko + palanda)

Cena ubytování včetně snídaně a večerního programu (večeře a degustace) 1 795 Kč.
Penzion Dobrovolný (100 m od penzionu Váš sklep)
12 x dvojlůžkový pokoj
Cena ubytování včetně snídaně a večerního programu (večeře a degustace) 1 810 Kč.
Dopravu hradí městská část Praha-Újezd.
Přihlášení možné na tel. č. 272 690 692, 272 690 545, 737 213 255,
739 202 883 nejpozději do 30. dubna 2020. Přihláška se stává závaznou až po zaplacení ceny zájezdu!
Jana Draštíková, místostarostka
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LIKVIDACE ODPADŮ
Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí, schvaluje každý rok kvóty velkoobjemových kontejnerů pro jednotlivé městské části. Na I. pololetí roku 2020 bude
přistaveno 6 kusů kontejnerů na nadměrný komunální odpad a 8 kusů kontejnerů
na bioodpad. Dále bude na území hl. m.
Prahy pokračovat mobilní sběr nebezpečných odpadů a potravinářských olejů.
V současné době mohou občané hl. m.
Prahy odkládat objemný odpad a bioodpad
bezplatně také na sběrných dvorech hl. m.
Prahy. Nejbližší sběrný dvůr je u stanice
metra Opatov, ulice Bartůňkova 711, Praha 4 – Chodov.

Přistavení
velkoobjemových
kontejnerů
Kontejnery jsou určeny pouze pro velkoobjemový odpad z domácností, nikoliv pro
odpad z živnosti. Do VOK patří např. starý nábytek, koberce a linolea, lyže, snowboardy, kola, velká zrcadla, umyvadla, WC
mísy apod. Do VOK se nesmí odkládat
chladničky, televizory a monitory, zářivky a výbojky, autobaterie, jiné nebezpečné odpady a ostatní vytříditelné složky
komunálního odpadu (papír, plasty, sklo,
nápojové kartony). Upozorňujeme na skutečnost, že VOK budou přistaveny pouze
po dobu 4 hodin a po celou dobu přistavení
bude přítomna obsluha, která bude dbát
na to, aby byla maximálně využita jejich
kapacita.
Kontejnery budou přistaveny:
Pátek 17. dubna 2020 od 16.00
do 20.00 hodin
• křižovatka ulic Proutěná a U Pramene
• ulice Ke Smrčině u č. p. 296
• ulice Formanská u Návesního rybníku
Pátek 12. června 2020 od 16.00
do 20.00 hodin
• křižovatka ulic Proutěná a U Pramene
• ulice Formanská u Návesního rybníku
• ulice Na Vojtěšce

Přistavení kontejnerů
na bioodpad
Kontejnery s obsluhou budou přistaveny
na dobu 3 hodin a odpad je možno přivézt
pouze v době jejich přistavení. Po celou dobu přistavení je u nich přítomna obsluha,
která zabezpečuje čistotu sběru.
Mezi bioodpad patří: větve, listí, tráva,
plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny,
dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína
z květináčů, spadané ovoce atd.

Mezi bioodpad nepatří: zbytky jídel (tzv.
gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny
další bioologicky nerozložitelné odpady.
Kontejnery budou přistaveny:
Sobota 25. dubna 2020 od 13.00
do 16.00 hodin
• křižovatka ulic Proutěná a U Pramene
• ulice Ke Smrčině – naproti č. p. 296
• Formanská u Návesního rybníku
• ulice Na Vojtěšce
Sobota 6. června 2020 od 13.00
do 16.00 hodin
• křižovatka ulic Proutěná a U Pramene
• ulice Ke Smrčině – naproti č. p. 296
• Formanská u Návesního rybníku
• ulice Na Vojtěšce

ZÁKAZ SPALOVÁNÍ
UHLÍ, UHELNÝCH
BRIKET A KOKSU
OD 1. 10. 2020
Dne 19. 9. 2019 byla Zastupitelstvem
hlavního města Prahy schválena obecně
závazná vyhláška, kterou se zakazuje
spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích na území
hlavního města Prahy. S účinností ode
dne 1. 10. 2020 je touto vyhláškou zakázáno na celém území hlavního města Prahy spalovat uhlí, uhelné brikety
a koks ve spalovacích stacionárních
zdrojích o jmenovitém tepelném příkonu
300 kW a nižším s výjimkou zdrojů, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní
soustavu ústředního vytápění, nejsou-li navrženy rovněž pro přímé vytápění
místa instalace, a dosahují alespoň emisních parametrů 3. emisní třídy.

Sběr nebezpečných
odpadů
V rámci organizovaného mobilního sběru
nebezpečných odpadů mohou občané prostřednictvím obsluhy vozidla bezplatně
odevzdat k odstranění následující druhy
nebezpečných odpadů: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy
(přípravky na hubení hmyzu, hlodavců,
plevelu, odstraňování plísní), zářivky
a jiný odpad s obsahem rtuti, olej a tuk
(včetně potravinářského), barvy, tiskařské
barvy, lepidla, pryskyřice, čisticí prostředky, léčiva, baterie a akumulátory. Kapalné
nebezpečné odpady musí být předávány
v pevně uzavřených nádobách.
Svozové vozidlo bude v roce 2020
přistaveno v Újezdě na ulici Formanská u č. p. 3 (újezdské náměstí)
a v Kateřinkách na křižovatce ulic
Vodnická a Na Křtině v následujících
termínech:
• úterý 26. května 2020 v Újezdu v době
od 18.40 do 19.00 hodin a v Kateřinkách v době od 19.10 do 19.30 hodin
• sobotu 8. srpna 2020 v Újezd v době
od 11.40 do 12.00 hodin a v Kateřinkách v době od 12.10 do 12.30 hodin.
Pavla Pitrmanová, tajemnice úřadu

S účinností ode dne 8. 10. 2019 je dále
touto vyhláškou zakázáno po dobu vyhlášení smogové situace na celém území
hlavního města Prahy spalovat všechny
druhy pevných paliv v krbech, kamnech
a jiných spalovacích zdrojích o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším,
které nemají sloužit jako hlavní zdroj vytápění objektu. Tento zákaz tedy dopadá
jen na doplňkové spalovací zdroje, které
jsou určeny pouze pro příležitostné vytápění. Informaci o vyhlášení smogové
situace společně s informací o tomto zákazu přitom hlavní město Praha zveřejní
po vzniku smogové situace na své úřední
desce a webových stránkách.
Pro výměnu emisně nevyhovujících
kotlů mohou lidé využívat kotlíkové
dotace, o které lze žádat ode dne 21. 10.
2019. Podrobné informace ke kotlíkovým dotacím jsou k dispozici na Portálu
životního prostředí hlavního města Prahy http://portalzp.praha.eu.
Pavla Pitrmanová, tajemnice úřadu
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MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ
Upozorňujeme obyvatele městské části Praha-Újezd, že poštovní poukázky s předepsanou výší platby na úhradu místního poplatku
ze psů na rok 2020, které obdrželi v průběhu
měsíce února, jsou splatné nejpozději do 31.
března 2020.
Pokud poplatek činí více než 600 Kč ročně,
je možné ho hradit ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. března a 31. srpna letošního roku. Poplatek je možno uhradit
bezhotovostním převodem z účtu vedeného
u banky na příslušný účet správce poplatku
(k identifikaci platby je nutno použít variabilní symbol a specifický symbol přidělený
správcem poplatku), složenkou na poště nebo v hotovosti na Úřadu městské části Praha-Újezd, Kateřinské náměstí 465/1, Praha
4 – Újezd u Průhonic.

TECHNICKÉ
SLUŽBY ÚJEZD
I v tomto čísle Zpravodaje bychom Vás
rádi informovali o naší práci. Díky velmi příznivé zimě, co se počasí týká, jsme
se místo hrabání a plužení sněhu mohli
zaměřit na úklid městské části a na ořez
a úpravu keřů. V souvislosti s větrem,
který nás poslední týdny trápí, jsme likvidovali několik popadaných stromů jak
v sídlišti, tak na milíčovských kopcích.
Dřevo z těchto stromů jsme odvezli k hasičské zbrojnici, kde bude 30. dubna při
tradiční akci „pálení čarodějnic“ spáleno.

V této souvislosti rovněž upozorňujeme
držitele psů, aby ve vlastním zájmu plnili
ohlašovací povinnosti, především odhlášení psa (úhyn psa, změna držitele apod.) Bez
řádného odhlášení nedojde k ukončení poplatkové povinnosti.
Dále upozorňujeme občany, že dne 1. ledna 2020 vstoupila v účinnost novela veterinárního zákona, která zavedla povinnost
označovat psy na území České republiky
identifikačním číslem psa (mikročipem).
Na splnění povinnosti nechat psa čipovat se
navíc váže platnost očkování proti vzteklině. Pokud tedy nebude pes po 1. lednu 2020
očipován, pozbude platnost i očkování proti
vzteklině bez ohledu na to, jestli pes očkován
je a očkování je zaznamenáno v jeho očkovacím průkazu. Jedinou výjimku z této povin-

nosti mají psi, kteří byli označeni čitelným
tetováním provedeným před 3. červencem
2011. Takové psy nemusí majitel nechat čipovat.
Konkrétní sazby poplatku, ohlašovací
povinnost ke vzniku a zániku poplatkové
povinnosti, splatnost, úlevy a osvobození
od poplatku a příslušnost k řízení o poplatku
stanoví obecně závazná vyhláška č. 23/2003
Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů,
ve znění pozdějších předpisů, která byla
k 1. lednu 2020 novelizována.
Více informací získáte na úřadu městské
části nebo na jeho webových stránkách.
Simona Drábková,
odbor kancelář starosty

KOMUNÁLNÍ ODPADY
Komplexní systém nakládání
s komunálním odpadem v Praze

od 1

. 1. 2

nově se službou nádobového svozu BIOodpadu

020

http://odpady.praha.eu, http://bioodpad.praha.eu

S účinností od 1. 1. 2020 se služba svozu BIOodpadu pomocí
hnědých kontejnerů stává součástí komplexního městského
systému nakládání s komunálním odpadem, nově tedy bude
v Praze možné třídit nejen papír, sklo, plasty, nápojové kartony
a kovové obaly, ale i BIOodpad rostlinného původu.
Podrobné informace k této službě lze nalézt na webových stránkách:
http://bioodpad.praha.eu.
Stávajícím uživatelům služby svozu BIOodpadu se převzetím služby
svozu bioodpadu do systému města zlevní tato služba o 50 % oproti
současné ceně, přičemž o možnostech uzavření nové smlouvy budou
informováni dopisem ze strany Pražských služeb, a.s. Noví zájemci
o službu svozu BIOodpadu mohou konzultovat možnosti na zákaznických
centrech svozových společností dle místa bydliště.
Obyvatelům Prahy je zároveň i nadále k dispozici:

Trochu více nás trápí nepořádek kolem
cest a chodníků. Každý týden vyrážíme uklízet odpadky, které lidé vyhazují
z aut, anebo si jen vyprazdňují kapsy
na procházce. Bohužel tohoto nešvaru
stále přibývá. Chtěli bychom touto cestou apelovat na obyvatele městské části,
aby nebyli lhostejní k přírodě a odpadky
vyhazovali tam, kam patří. Košů a kontejnerů je po městské části rozmístěno
dostatečné množství.
Děkuji.
Jiří Vlach, vedoucí TSÚ
Kontaktní údaje
na Technické služby Újezd:
tel: 724 030 402, e-mail: ts.prahaujezd@seznam.cz

– cca 3 414 veřejných a 1 701 domovních stanovišť tříděného odpadu pro sběr papíru,
plastů, skla, nápojových kartonů a kovů (na 296 stanovištích kontejnery pro sběr
drobných elektrozařízení a baterií);
– 19 sběrných dvorů hl. m. Prahy s provozem i v sobotu a další 4 stabilní sběrny
nebezpečného odpadu;
– více než 300 tras mobilního sběru nebezpečného odpadu (od roku 2019 zde lze
odevzdat také jedlý olej a tuk);
– až 5 500 během roku přistavených kontejnerů na velkoobjemový odpad (VOK) a dále
až 110 přistavených mobilních sběrných dvorů (MSD);
– až 2 200 velkoobjemových kontejnerů pro sezónní sběr bioodpadu a dále stabilní
sběrné místo pro sběr bioodpadu v Praze 10 – Malešicích a kompostárna hl. m. Prahy
v Praze – Slivenci.
Dne 17. října 2019 byla Zastupitelstvem HMP schválena změna vyhlášky, kterou se stanoví
poplatek za komunální odpad. Poplatek se nezvýšil od roku 2005 a s účinností od 1.1.2020
se zvyšuje o 30 % z důvodu dorovnání nákladů města na systém odpadového hospodářství
v Praze.
Důsledným tříděním odpadu, včetně využití nové služby svozu bioodpadu, tedy využitím
všech možností, které nabízí současný pražský systém, můžete výrazně ušetřit své finance
a zároveň i pomoci životnímu prostředí v Praze.
Nejlepší odpad je ten, který nevznikne! Předcházejme vzniku odpadů!

St alo se u nás
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍCH
STROMŮ
První adventní víkend, 30. listopadu
a 1. prosince 2019, pořádala městská část
v Újezdu a v Kateřinkách již tradiční rozsvěcení vánočních stromků. Letos oba dva stromy městská část obdržela od soukromých
dárců z ulice Na Křtině, za což jim moc děkujeme. Součástí akce byla i oblíbená soutěž
o nejhezčí vánoční dekoraci a nejchutnější
vánočku. Atmosféru svátečních dnů navodila nejen vůně svařeného vína a vánočního

SETKÁNÍ SE SENIORY
Ve středu 11. prosince 2019 proběhlo v zasedací místnosti budovy hasičské zbrojnice setkání seniorů, kteří ve IV. čtvrtletí

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ

cukroví, ale zejména vystoupení dětí z mateřské a základní školy Formanská, které si
připravily pásmo koled.

ČERTOVSKÝ REJ
S MIKULÁŠSKOU NADÍLKOU
5. prosinec patří tradičně čertům, andělům
a Mikulášům. Nejinak tomu bylo v Újezdě,
kde se na náměstí konal čertovský rej s mikulášskou nadílkou, který přilákal spoustu
dětí s rodiči. Nejdříve se děti bavily při loutkové pohádce, ale ve vzduchu již bylo cítit
netrpělivé očekávání příchodu čertovské
družiny. A ta skutečně přišla - v čele s Luciferem a neposednými čerty. Po celém náměstí
hořely ohně, aby se zde pekelníci cítili jako
doma. Některé děti se hodně bály, ale naštěs-

tí Mikuláš s andělem udrželi čerty na uzdě.
Nadílka ale nakonec čekala na všechny děti,
na ty hodné i na ty uličníky.
Velký dík patří členům sboru dobrovolných
hasičů, kteří se o hladký průběh nadílky
velmi zasloužili.

loňského roku oslavili svá životní jubilea.
Společně se starostou Václavem Drahorádem a místostarostkou Janou Draštíkovou
diskutovali o dění v městské části, o připravovaných stavebních pracích a plánovaných
kulturních akcích. Kromě malého občerstvení bylo součástí posezení i hudební vystoupení harmonikáře a žáků ze základní
školy. Na závěr byl seniorům předán finanční dar.

KONCERT MOBILNÍ ZVONOHRY
Rok 2019 byl patnáctým v pořadí, kdy
do naší městské části zavítala Pražská mobilní zvonohra. Vánoční setkání občanů
u zvonohry proběhlo v úterý 17. prosin-

Ve středu 1. ledna 2020 byl na milíčovských
kopcích odpálen novoroční ohňostroj, který
přilákal velké množství malých i velkých
diváků.

MASOPUST
V sobotu 29. února 2020 se v uplakaném
dopoledni sešli v ulici Studánková účastníci
masopustního průvodu. Ani zima a déšť je
neodradily od plánovaného veselí. Tradičně v průvodu nechyběl povoz, který táhnul
kozel, kobyla, vodník, řezník s prasetem,
pán s balonem a samozřejmě medvěd. Pro
unavené poutníky byl připraven traktor
s valníkem a kočár tažený koňmi. Tento rok
bylo v průvodu mnoho masek, některé byly
opravdu originální.
Za zvuku hudby se průvod vydal po městské části. Tam, kde byly otevřeny dvorky, se
všichni posilnili něčím dobrým jak k jídlu,
tak k pití a za odměnu si paní domu zatancovala s medvědem.
Chtěli bychom tímto poděkovat účastníkům, že se i přes špatné počasí akce zúčastnili, ale hlavně všem, kteří otevřeli své
dvorky a pro masopustní průvod připravili
pohoštění.

ce na Kateřinském náměstí. Zvonař Petr
Rudolf Manoušek krátce přiblížil historii
vzniku mobilní zvonohry, která se skládá
z 57 zvonů symbolizujících soudržnost jednotlivých městských částí. Kromě poslechu
skladeb nejen v duchu vánočním v podání
carillonera Radka Rejška si přítomní mohli
pochutnat na občerstvení, které připravil
místní sbor dobrovolných hasičů.

Zpravodaj městské části Praha-Újezd, jako informační tisk územního samosprávného celku vydává Úřad městské části Praha-Újezd, Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4, telefon a fax 272 690 692, 272 690 545, e-mail:
info@praha-ujezd.cz. Redakční rada: Pavla Pitrmanová, Jana Draštíková, Ing. Markéta Novotná, Hana Petrová, Ing. Pavel Staněk. Sazba Ondřej Huleš, tisk VH Print. Náklad 1400 kusů. Distribuováno zdarma do každé domácnosti
městské části Praha-Újezd, volná čísla jsou k dispozici v podatelně ÚMČ. Ročně vycházejí 3 čísla. Registrační číslo MK ČR E 13482. Toto číslo vyšlo dne 19. března 2020.

PLÁNOVANÉ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ
AKCE NA I. POLOLETÍ ROKU 2020
25. března
Setkání se seniory

Pátek 26. června
Dětský den

Společenská akce probíhá od roku 2007, a to
vždy čtyřikrát ročně. Na úřad městské části jsou zváni senioři, kteří v daném čtvrtletí
oslavili 70, 75 nebo 80 narozeniny. Od 80 let
se se seniory setkáváme každý rok. Pozvaní
senioři obdrží pozvánky do svých poštovních
schránek.

Oslava svátku dětí se bude konat od 14.00
hodin v areálu SK Újezd v ulici Nad Statkem.
Pro děti budou připraveny hry a soutěže, malé
občerstvení a drobný dárek.

Sobota 27. června
Sportovní den SK Újezd
kem profesionální fotografkou. Sada fotografií a poukázka v hodnotě 500 Kč na nákup zboží v drogerii jsou dárky, které rodiče
k příležitosti narození dítěte obdrží.

V sobotu 27. června pořádá městská část
v areálu SK Újezd v ulici Nad Statkem sportovní den. Jeho součástí budou fotbalové zápasy žáků, staré gardy Újezd s ženami Újezd
a od 17.00 hodin se odehraje zápas staré gardy Slavie Praha A s B mužstvem Újezd.

Sobota 19. dubna
Dětské běžecké závody
Pátek 3. dubna a sobota 4. dubna
Burza jarního a letního dětského
oblečení a vybavení
V pátek 3. dubna od 8.00 do 18.00 hodin
a v sobotu 4. dubna od 9.00 do 12.00 hodin
proběhne ve společenském sálu domu služeb
burza dětského oblečení a vybavení. Výdělek
z burzy bude věnován mateřské škole na vybavení tříd a zahrady. Více informací na webových stránkách Mateřské školy Formanská
nebo na facebooku BurzaVeVodnickeMSFormanska.

Sobota 4. dubna
Ukliďme Česko, ukliďme
Milíčovský les
Úklid Milíčovského lesa proběhne v sobotu 4.
dubna. Sraz je v 9.00 hodin v ulici Vodnická
u dětského hřiště.

Sobota 4. dubna
Taneční zábava
Od 19.00 hodin se koná v budově hasičské
zbrojnice taneční zábava. K tanci a poslechu
bude hrát skupina Horváth band.

8. dubna
Vítání občánků
Ve středu 8. dubna v 14.00 hodin přivítá
starosta naše nejmenší spoluobčánky v zasedací místnosti v budově hasičské zbrojnice v ulici Nad Statkem. Pozvánky obdrží
rodiče dětí narozených od července 2019
do února 2020. Součástí setkání je i vystoupení dětí z Mateřské školy Formanská
a společné fotografování rodičů s mimin-

Akce proběhne od 10.00 hodin u Milíčovského lesa v Kateřinkách. Běžeckých závodů
se mohou zúčastnit všechny dětské věkové
kategorie i dospělí. Budou připraveny trasy
o různých délkách, aby každá kategorie běžela
odpovídající vzdálenost.

Neděle 20. dubna
Jarní úklid Milíčovských kopců
Městská část pořádá od 14.00 hodin veřejnou úklidovou akci na Milíčovských kopcích
a jejich okolí. Zveme všechny, kterým není
lhostejné, v jakém prostředí žijeme. Sraz je
u prvního kopce pod ulicí Proutěná, kde budou k dispozici ochranné rukavice a pytle
na odpadky.

Pátek 26. června a sobota 27. června
Pivní festival
Po oba dva dny budou probíhat v areálu SK
Újezd pivní slavnosti.

Čtvrtek 30. dubna
Stavění májky a pálení čarodějnic
Akce se bude konat tradičně poslední dubnový den, a to od 16.00 hodin na újezdském náměstí. Ve večerních hodinách bude zapálena
hranice s čarodějnicí. V letošním roce na novém místě, a to u hasičské zbrojnice v ulici
Nad Statkem.

14. a 15. května
Výlet seniorů do Znojma
Senioři mohou využít nabídky městské části
a vyrazit na dvoudenní výlet do Znojma.

Neděle 28. června
Tenisový turnaj o pohár starosty
Na tenisovém hřišti v areálu SK Újezd se bude
v neděli 28. června od 9.00 hodin konat tenisový turnaj o pohár starosty.

Sobota 30. května
Kácení májky s májovou veselicí
Tradičně, vždy poslední sobotu v květnu,
pořádáme na újezdském náměstí Májovou
veselici spojenou s pokácením a dražbou
májky. Letos akce proběhne od 13.00 hodin.

Průběh všech akcí bude dokumentován
fotograficky a videem. Záznamy budou
zveřejněny na webových stránkách, facebooku a v periodikách městské části.

