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Újezdem prošel
masopustní průvod
• Zápisy do školy a školky
• Volby do Evropského parlamentu
• Plánované akce
Městská část Praha-Újezd
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Slovo
starosty
Vážení spoluobčané,

vané. Před zahájením prací je počítáno
i s vybudováním dvou dostatečně velkých
provizorních parkovacích stání umístěných
v zadním traktu (u vysokého napětí) ulice
Proutěná.
V současné době je za námi velice vy
dařený Masopustní průvod, kterého se
zúčastnilo více jak 200 osob. Pro letošní
rok připravujeme řadu dalších kulturních
a sportovních akcí, jako je například tradič
ní stavění májky spojené s pálením čaroděj
nic, oslava dětského dne, fotbalový turnaj
s názvem PRD-CUP nebo pivní slavnosti.
Na všechny akce jste srdečně zváni.
V sobotu 21. září plánujeme zorganizo
vat „Den bez aut“. Chtěli bychom se připo
jit k mezinárodní akci, tzv. panevropské
mu dnu, který se slaví každoročně v září.
Do této akce se zapojuje kolem 1400 měst
z celé Evropy. Akce má poukázat na šetr
nější způsoby dopravy, podpořit omezování
městského automobilismu a zároveň sní
žit nadměrné užívání aut. Bližší informace
budou zveřejněny v následujícím vydání
Zpravodaje a také je obdržíte formou letáků
do schránek.

Václav Drahorád, starosta

Foto: martin.bystricky@post.cz

v letošním prvním vydání našeho Zpravo
daje se dozvíte mnoho zajímavých a uži
tečných informací. Rodiče, kteří se s dětmi
chystají k zápisu do Mateřské školy For
manská nebo do základní školy prvního

stupně Formanská, zde získají potřebné in
formace o termínech, podmínkách a organi
zaci zápisu. V krátkosti také připomeneme
slavnostní otevření nové hasičské zbrojnice
v ulici Nad Statkem a ve vzpomínkách pana
Smolíka se vrátíme do roku 1902, kdy byl
v Újezdu založen hasičský sbor. Věnujeme
se i volbám do Evropského parlamentu, kte
ré proběhnou ve dnech 24. a 25. května.
V letošním roce jsme zahájili přípravu
na projektové dokumentaci základní školy
druhého stupně. Projekčně bude připravena
jako plnohodnotná devítiletá základní škola
s jídelnou, kuchyní a tělocvičnou. Již dnes
máme k dispozici studii stavby s investič
ním záměrem. Celkové náklady plánované
stavby se odhadují na 230 mil. Kč.
V sídelní části Kateřinky se připravuje
již avizovaná rozsáhlá rekonstrukce komu
nikací a chodníků. Dále se zde budou rea
lizovat nové inženýrské sítě, jako je např.
veřejné osvětlení, rozvody elektrických ka
belů a plynovod s přípojkami. Jednotlivé
části rekonstrukce jsou rozděleny do etap,
které budou postupovat od zadní části sídli
ště tak, aby těžká zásobovací technika zby
tečně nevjížděla na části již zrekonstruo

Budova mateřské a základní školy Formanská

Slovo
místostarostky

Situace umístění jednotlivých objektů plánované devítileté ZŠ

Ve čtvrtek 31. ledna 2019 bylo rozdáno prv
ní vysvědčení v naší městské části. Nemohla
jsem si to nechat ujít a nepřijít se podívat na
naše prvňáčky v jejich významný den. Škola
začíná mít svou duši. Všude samé obrázky,
barevné pomůcky i nový nábytek. V první
třídě si návštěvník připadá jako ve velkém
dětském pokoji. Tak mě ani nepřekvapilo, že
předávání vysvědčení probíhalo jinak než ve
velkých školách. Na dětech bylo vidět, že se
těší. Seděly v kruhu u paní učitelky, která s
nimi velice krásně mluvila. Na celé atmosfé
ře školy je zřejmé, že pan ředitel s paní učitel
kou myslí především na školáky.
Děkuji za hezký zážitek, protože já, odcho
vanec socialistické školní docházky, jsem se
najednou ocitla v jiném, ale krásném světě
školáků.
Jana Draštíková,
zástupkyně starosty

Předávání vysvědčení v základní škole
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ROZPOČET NA ROK 2019
K přípravě rozpočtu na rok 2019 jsme přistupovali zodpovědně a jeho
návrhem jsme se zabývali již od prosince minulého roku. Návrh roz
počtu jsme tvořili s ohledem na skutečné čerpání v jednotlivých po
ložkách k 31. 12. 2018, v souladu s očekávanými příjmy z rozpočtu
hlavního města Prahy a z vybraných poplatků v naší městské části. Do
části výdajů jsme zapracovali předpokládaný výhled čerpání, jak v ob
lasti neinvestičních, tak zejména v oblasti investičních výdajů. Návrh
rozpočtu byl několikrát upravován dle připomínek vedení a zaměst
nanců městské části. Do rozpočtu byly zapracovány např. položky na
rekonstrukci ulice Proutěná, na revitalizaci rybníků Sukov a Návesní,
na výstavbu dětského hřiště, na výstavbu 2. stupně základní školy, na
vydání knihy o městské části a na nákup nebytového prostoru v uli
ci Pastevců. Rozpočet byl vypracován jako vyrovnaný, to znamená, že
částka výdajů je zcela pokryta příjmy městské části.
Návrh rozpočtu byl zveřejněn k případným připomínkám na úřed
ní desce a po uplynutí zákonné lhůty bude předložen zastupitelstvu
městské části ke schválení.
Hana Petrová, místostarostka
Návrh rozpočtu na rok 2019
Na Zastupitelstvu městské části Praha-Újezd bude ve středu 20. břez
na 2019 předložen ke schválení návrh rozpočtu na rok 2019 v tomto
členění:
Příjmová část vychází z následujících dílčích částek:
a) neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy
18 191 000 Kč
b) dotace na správu ze SR
99 000 Kč
c) daň z nemovitosti
2 100 000 Kč
d) správní poplatky
40 000 Kč
e) poplatek ze psů
80 000 Kč
f) úroky
8 000 Kč
g) zůstatek z roku 2018
10 243 849 Kč
Celkem příjmy
30 761 849 Kč
Výdajová část je tvořena následujícími částkami:
Kapitola 02 – městská infrastruktura (svoz odpadu, péče o zeleň,
rekonstrukce ulic, údržba ÚTUMu)
2 250 000 Kč
Kapitola 04 – příspěvek zřizovatele – MŠ Formanská 2 300 000 Kč
příspěvek zřizovatele – ZŠ Formanská
700 000 Kč
kultura a sport
700 000 Kč
výstavba dětského hřiště
1 000 000 Kč
lanový park
1 000 000 Kč

Příjmy do rozpočtu MČ Praha-Újezd 2019
Neinvestiční dotace z rozpočtu HMP
18 191 000 Kč

Správní poplatky
40 000 Kč

Zůstatek z roku 2018
10 243 849 Kč

Daň z nemovitosti
2 100 000 Kč

Úroky
8 000 Kč

Poplatky ze psů
80 000 Kč

Dotace na správu ze SR
99 000 Kč

Výdaje z rozpočtu MČ Praha-Újezd 2019

Vnitřní správa včetně investic
21 131 849 Kč

Městská infrastruktura (svoz odpadu,
péče o zeleň, rekonstrukce ulic,
údržba ÚTUM)

Příspěvek zřizovatele
- MŠ Formanská
2 300 000 Kč

Tisk Klíče, Zpravodaje a kronika
480 000 Kč

ZŠ Formanská - 2. stupeň
1 200 000 Kč

Lanový park
1 000 000 Kč

Kultura a sport
700 000 Kč

Příspěvek zřizovatele
- ZŠ Formanská
700 000 Kč

Výstavba dětského hřiště
1 000 000 Kč

Kapitola 07 – ZŠ Formanská – 2. stupeň
Kapitola 06 – tisk Klíče, Zpravodaje a kronika
Kapitola 09 – vnitřní správa včetně investic

1 200 000 Kč
480 000 Kč
21 131 849 Kč

Z kapitoly 09 je kromě mzdových prostředků zaměstnanců, odměn za
stupitelů, sociálních a zdravotních odvodů financován například:
– nákup služeb, telekomunikace,
služby peněžních ústavů, nájemné
1 995 000 Kč
– nákup drobného hmotného majetku
670 000 Kč
– opravy strojů a zařízení
195 000 Kč
– nákup energií
799 000 Kč
– dary obyvatelstvu, dary školám, nezisk.org.
672 849 Kč
– nebytový prostor v ul. Pastevců
2 500 000 Kč
Celkem výdaje
30 761 849 Kč

INFORMACE O PETICI KE SNÍŽENÍ HLUKU Z PROVOZU D1

Dálnice D1 u Újezdu

V říjnu loňského roku byla ukončena petice
se žádostí o přijetí opatření ke snížení hluku
z provozu dálnice D1, kterou podpořilo 367
občanů svým podpisem. Následně bylo všech
21 petičních archů rozesláno k vyjádření do
tčeným orgánům státní správy, konkrétně
Ministerstvu dopravy, Ministerstvu zdravot
nictví, Ředitelství silnic a dálnic, Hygienické
stanici HMP a Policii České republiky. Petice
požadovala vybudování dostatečného pro
tihlukového opatření po délce D1 na území
MČ Praha-Újezd, MČ Praha-Šeberov a MČ
Praha 11, snížení rychlosti na úseku 0 km až
6 km D1 na 80 km/hod s následnou kontro
lou dodržování stanovené rychlosti úsekový

mi radary, realizaci tzv. tichého asfaltu v celé
délce uvedeného úseku, a to v obou pruzích,
a zproštění povinnosti dálniční známky v úse
ku D1 Opatov – Průhonice.
Městská část obdržela vyjádření:
• Policie ČR se ve vyjádřeních odkazuje
na Ministerstvo dopravy, jemuž do kom
petence spadá vybudování protihlukových
opatření podél dálnice D1 a na Minister
stvo vnitra, které stanoví místní úpravu
provozu na dálnici.
• Hygienická stanice hl. m. Prahy uvedla, že
v současné době je pro provoz na dálnici
D1 vydáno v souladu s § 31 odst. 1) zákona
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
časově omezené povolení pro provozování
zdroje hluku, u kterého z vážných důvodů
nelze dodržet hygienické limity stanovené
nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochra
ně zdraví před nepříznivými účinky hluku
a vibrací.
• Ministerstvo dopravy uvedlo, že ŘSD ČR
připravuje několik projektů na výstavbu
protihlukových stěn. Na stavbu „Protihlu
ková stěna – D1 – Újezd u Průhonic“ v úse
ku km 4,905–5,351 ve směru na Prahu je

podána žádost o vydání stavebního povole
ní, realizace se předpokládá v průběhu roku
2019. Dále se zpracovává dokumentace pro
územní rozhodnutí pro stavbu „D1 – PHS
Formanská“ v km 3,197–4,094 ve směru
na Prahu. Pro její umístění je nutné dořešit
majetkoprávní vypořádání s vlastníky po
zemků. Souběžně probíhá příprava stavby
protihlukové stěny „Kateřinky – na valu
– I. etapa“ na km 2,441–2,848, na kterou
bylo vydáno územní rozhodnutí. Dále se
Ministerstvo dopravy vyjádřilo ke snížení
rychlosti na 80 km/h v úseku 0-6 km, které
označilo za neúčelné, neefektivní a přede
vším nehospodárné. Realizace tzv. tichého
asfaltu, neboli povrchu se sníženou hluč
ností, je v úseku km 2,35–6,70 ve směru
na Brno plánována v letech 2019–2020.
Ministerstvo dopravy také nenavrhuje
v úseku dálnice v km 0–6 udělení výjimky
z časového zpoplatnění, neboť by toto moh
lo způsobit nárůst intenzity vozidel, což by
ve svém důsledku vedlo ke zhoršení situace
v bezprostředním okolí, a tedy i ke zvýšení
hluku. 
Ing. Markéta Novotná,
odbor občansko-správní
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ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Blíží se termín zápisů do první třídy Základ
ní školy Formanská, příspěvkové organiza
ce, Na Vojtěšce 188, 149 00 Praha 4 – Újezd
u Průhonic pro školní rok 2019/2020, který
proběhne v budově školy:
– v úterý 9. dubna od 13:00 do 17:30 hodin pro děti ze spádových ulic
– ve středu 10. dubna od 14:00 do 15:30
hodin pro děti z nespádové oblasti
Spádový obvod pro 1. stupeň Základní školy
Formanská, příspěvková organizace, je sta
noven v obecně závazné vyhlášce č. 3/2019
Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech zá
kladních 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 Forman
ce, Na Křtině, Pastevců, Pod Formankou, Pod
Napětím, Pod Platanem, Proutěná, Remízko

vá, Studánková, Štítová, U Louky, U Močálu,
U Pramene a Vodnická) patří do školského obvodu Prahy 11 a spádovou školou
je pro děti s trvalým pobytem v těchto
ulicích Základní škola, Ke Kateřinkám
1400, Praha 11.

Ředitel školy je povinen přednostně při
jmout žáky s místem trvalého pobytu v pří
slušné spádové oblasti.
Více informací o zápisu do první třídy
Základní školy Formanská jsou k dispozici

na webových stránkách školy www.zsfor
manska.cz.
Do základní školy se zapisují děti, kte
ré nejpozději 31. srpna 2019 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 zá
stupce. 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 led
na do konce června doporučující vyjádření
školského poradenského zařízení a odbor
ného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný
zástupce.
Ředitel školy může odložit začátek povin
né školní docházky o jeden školní rok, pokud
není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně
vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zá
stupce dítěte. Žádost musí být doložena do
poručujícím posouzením příslušného škol
ského poradenského zařízení, a odborného
lékaře nebo klinického psychologa.
Na všechny se těšíme,
za náš školní tým Tomáš Kunst,
ředitel.

MÁME ZA SEBOU PRVNÍ POLOČAS
Čas předvánoční nám dal poznat, že děti
s námi do školy asi opravdu chodí rády. Při
adventním setkání s rodiči, kde děti před
vedly pěkná divadelní, taneční a hudební
vystoupení, jsme se opravdu královsky ba
vili. Měli jsme čas se společně potkat ve tří
dě, kde jsou děti už jako doma, a rodičům
předvést, co v jejich ratolestech dřímá za ta
lent. Po příjemně stráveném podvečeru se
nám děti podařilo rozplakat. Ne snad ne
přiměřenou kritikou jejich vystoupení, ale
oznámením, že se delší dobu neuvidíme,
jelikož jsou před námi vánoční prázdniny.
Projevená upřímnost, kterou v tak čisté
formě člověk u dětí vidí, nalévá novou ener
gii do snahy být nejen lepším učitelem, ale
i člověkem.
Po prázdninách jsme znovu zasedli
do školních škamen, na koberec do krouž
ku a jiných zákoutí třídy, abychom se plni
nových sil pustili do závěrečného finiše prv
ního pololetí. Ještě nás čekalo pár úkolů,
které museli před polovinou roční plavby
naši námořníci zvládnout, ale my jsme se
této výzvy nezalekli a do prvního přístavu
jsme dojeli všichni na výbornou.
Předání prvního vysvědčení je pro děti
velkou událostí. Ohodnocení jejich práce
nejenom známkou, ale i trefným slovním
hodnocením, je první setkání s případ

nou kritikou, která by neměla negativně
ovlivnit jejich radost z poznávání, proži
tek a snahu něčeho dosáhnout. V tomto
ohledu se nadále budeme snažit o kvalitní
zpětnou vazbu nejen pro školáky, ale i je
jich rodiče.
Před námi je další část plavby, která ve

de na konec prvního školního roku. Věřím,
že plni energie prožijeme nejednu veselou,
objevnou a motivační taškařici. K naší stá
vající posádce se přidá další loď, a to během
měsíce dubna.
Mgr. Tomáš Kunst, ředitel školy

5Zp ravo d aj m ě s t ské č ás ti Pr aha - Új e zd

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Informace k zápisu do Mateřské školy
Formanská, příspěvkové organizace,
Na Vojtěšce 188, Praha-Újezd u Průhonic, detašované pracoviště Vodnická
530/42, Praha-Újezd u Průhonic
Opět se přiblížila doba zápisu do mateřských
škol. Následující informace Vás seznámí
s podmínkami zápisu do „mateřinky“ v MČ
Praha-Újezd na školní rok 2019/2020. 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 mož
ností získat základní informace o zápise
na školní rok 2019/2020:
MŠ Formanská, budova v ulici Na Vojtěšce
– úterý 16. dubna od 14:00 hodin a čtvrtek 25. dubna od 10:00 hodin
MŠ Formanská, budova v ulici Vodnická
– středa 17. dubna od 14:00 hodin a středa 24. dubna od 10:00 hodin
Na prohlídky je nutné se objednat na telefon
ních číslech nebo e-mailové adrese:
MŠ Formanská – budova Na Vojtěšce: tel.:
604 100 495, 737 212 528
MŠ Formanská - budova ve Vodnické: tel.:
734 727 269, 737 212 528
Pro obě budovy mateřské školy: msforman
ska@seznam.cz
Organizace zápisu
Formuláře potřebné k zápisu, tedy Evidenční
list, Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělává
ní a Prohlášení o shodě máte možnost získat:
– na návštěvních dnech v obou budovách ma
teřské 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
2019/2020:
• v budově Mateřské školy Formanská
v ulici Na Vojtěšce: ve čtvrtek 2. května
2019 od 10:00 do11:00 hodin a od 13:00
do 17:00 hodin
• v budově Mateřské školy Formanská v ulici
Vodnická: v pátek 3. května 2019 od 8:00
do 11:00 hodin
O přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání rozhoduje ředitelka mateřské ško
ly v souladu se zákonem 561/2004 Sb., v úpl
ném znění, na základě stanovených kritérií
(zveřejněny na webu MŠ Formanská www.
msformanska.cz a na úředních deskách obou
budov Mateřské školy Formanská koncem
března). V tomto rozhodování nehraje roli po
řadí odevzdaných žádostí.
K zápisu přijďte s dítětem.

se zákonných zástupců, kteří nejsou obča
ny 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 veřejné
ho zdraví, v úplném znění
5. Řádně vyplněné Prohlášení o shodě
Výsledky zápisu budou zveřejněny v zákon
né lhůtě do 30 dnů od podání žádosti opět
na webových stránkách a na úředních des
kách 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

Zákonný zástupce dítěte dále vezme
k zápisu s sebou:
1. Platný občanský průkaz, případně doklad
o oprávněnosti pobytu na území ČR (týká

DĚTI Z MATEŘINKY NA ŠKOLCE V PŘÍRODĚ
Začátkem února odjely děti z Mateřské školy Formanská na školku
v přírodě do Vřesníku, vesnice nedaleko Humpolce nebo chcete-li
nedaleko vodárenské nádrže na řece Želivce.
Areál stálé školy v přírodě je plně přizpůsoben předškolním dě
tem a v kombinaci s milým a vstřícným personálem vedeným paní
Jaroslavou Loukotovou přispěl k domácké atmosféře celého poby
tu. Paní kuchařky velmi dobře vařily a noční tety hlídaly klidné sně
ní nás všech.
Naše sedmidenní zimní dobrodružství na Českomoravské vrcho
vině bylo hlavně spojené s pobytem na čerstvém vzduchu a vzhle
dem k ročnímu období a mrazivému počasí také se sněhem a ježdě
ním na kluzácích, v řeči našich dětí, s lopatováním. Svítilo na nás
sluníčko a my jsme sjezdili a zorali všechna zasněžená a zmrzlá pole
a cesty v okolí.
V okolí je také mnoho možností na procházky přírodou, hleda
li jsme na polích stopy zvěře, byli jsme se podívat u krmelců, kde
lesníci připravili pro zvířátka množství laskomin, aby jim přilepšili
v zimním období. Děti moc bavily také naše pravidelné jízdy na po
níkovi, kobylce Báře. Poslední den jsme si ozvláštnili „bojovkou“ se
světýlky.

Školka v přírodě

Se spoustou společných zážitků jsme se vrátili do Prahy a už se tě
šíme na další návštěvu ve Vřesníku, tentokrát v barvách podzimu.
Bc. Jitka Svátková, ředitelka MŠ
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VOLBY DO EVROPSKÉHO
PARLAMENTU
– 24. A 25. KVĚTNA 2019
Volby do Evropského parlamentu
upravuje zákon č. 62/2003 Sb. o volbách
do Evropského parlamentu. Na území
České republiky se budou volby konat:
v pátek 24. května 2019 od 14.00 hodin
do 22.00 hodin a
v sobotu 25. května 2019 od 8.00 hodin
do 14.00 hodin
Volby na území městské části Praha-Újezd bu
dou probíhat v 3 volebních okrscích:
Okrsek č. 53001 – volební místnost
v Mateřské škole Formanská, Na Vojtěšce
188 pro voliče s trvalým pobytem: Dendrolo
gická, Formanská v Újezdu (od č. p. 199 níže
+ 491), Josefa Bíbrdlíka, K Habru, K Mostu,
K Motelu, K Sukovu, Ke Mlýnu, Ke Spla
vu, Kocourkova, Meandrová, Na Formance,
Na Vojtěšce, Nad Mlýnským rybníkem, Nad
Náhonem, Nad Rybníčkem, Nad Statkem,
Nad Výpustí, Pod Formankou, Práškovská,
Při Botiči, Ve Vilkách
Okrsek č. 53002 – volební místnost
v zasedací místnosti Úřadu městské části
Praha-Újezd, Kateřinské náměstí 465/1 pro
voliče s trvalým pobytem: Formanská v Kate
řinkách (od č. p. 200 výše), Milíčovská, Na Cí
pu, Na Křtině, Kateřinské nám., Ke Smrčině,
Pastevců, Pod Napětím, Remízková, Studán
ková, Štítová, U Louky, U Močálu
Okrsek č. 53003 – volební místnost
ve společenském sálu domu služeb, Vodnická 531/44 pro voliče s trvalým pobytem:
Krajanská, Proutěná, U Pramene, Vodnická.
Volič
Voličem je občan České republiky, který ales
poň 25. května 2019 dosáhne věku 18 let.
Volič může hlasovat, pouze pokud je zapsán
v seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu, popřípadě hlasuje na voličský
průkaz a nemá omezenou svobodu z důvodu
ochrany zdraví nebo nemá omezenou své
právnost k výkonu volebního práva.
Občan jiného členského státu EU má právo
hlasovat ve volbách do Evropského parlamen
tu na území České republiky za předpokladu,
že
• nejpozději druhý den voleb dosáhl věku
18 let,
• je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k tr
valému pobytu nebo přechodnému poby
tu na území České republiky (tj. nejméně
od 10. dubna 2019),
• nevznikla u něj překážka ve výkonu voleb
ního práva (zákonem stanovené omezení
osobní svobody z důvodu ochrany zdraví
lidu nebo omezení svéprávnosti k výkonu
volebního práva)
• je zapsán v seznamu voličů pro volby do Ev
ropského parlamentu.
Pokud volič změní místo trvalého bydliš
tě v rámci území České republiky po zápisu
do seznamu voličů pro volby do Evropského

parlamentu (tj. po 14. dubnu 2019) musí
na obecním úřadě v místě původního bydli
ště požádat o vyškrtnutí ze seznamu voličů
pro volby do Evropského parlamentu. Obecní
úřad o tom vydá potvrzení. Toto potvrzení je
nutné předložit obecnímu úřadu v místě no
vého bydliště nejpozději do 22. května 2019
nebo ve dny voleb okrskové volební komisi
ve volební místnosti v místě nového bydliště,
kde zároveň musí prokázat své právo hlaso
vat ve volebním okrsku (zejména občanským
průkazem s oddělenými rohy a potvrzením
o změně místa trvalého pobytu nebo novým
občanským průkazem s aktuálními údaji).
Volič, který se přestěhuje v rámci území ČR
přede dnem 14. dubna 2019, nemusí tyto
úkony dělat.

Prokázání totožnosti
a státního občanství
Volič, občan ČR, po příchodu do volební míst
nosti prokáže okrskové volební komisi svou
totožnost a státní občanství České republiky
platným občanským průkazem nebo platným
cestovním, diplomatickým nebo služebním
pasem České republiky anebo cestovním
průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost
a státní občanství České republiky potřebný
mi doklady, nebude mu hlasování umožně
no. Také volič z jiného členského státu EU je
povinen prokázat svoji totožnost a příslušné
občanství. Jak voliči z ČR, tak i voliči z jiného
členského státu, který není zapsán ve výpisu
ze seznamu voličů pro volby do EP, okrsková
volební komise neumožní volit. To neplatí,
pokud volič hlasuje na voličský průkaz, který
opravňuje k hlasování ve volbách do EP v ja
kémkoliv volebním okrsku na území ČR. Ten
to voličský průkaz je volič povinen odevzdat
okrskové volební komisi, která tento průkaz
přiloží k výpisu ze seznamu voličů pro volby
do EP a voliče do tohoto výpisu dopíše.
Jak volič hlasuje
Volič obdrží od okrskové volební komise
prázdnou úřední obálku, která je opatřena
úředním razítkem Úřadu městské části Pra

ha-Újezd. Samotné hlasovací lístky budou
dodány voličům do místa jejich trvalého po
bytu nejpozději 21. května 2019. V případě,
že volič takto hlasovací lístky nedostal, nebo
došlo k jejich poškození či ztrátě, okrsková
volební komise mu ve volební místnosti vy
dá novou kompletní sadu hlasovacích lístků
všech kandidujících volebních stran.
S úřední obálkou a hlasovacími lístky vstou
pí volič do prostoru určeného k úpravě hlaso
vacích lístků. Zde si vybere hlasovací lístek
toho kandidujícího subjektu, pro který chce
hlasovat. Na vybraném hlasovacím lístku mů
že volič nanejvýš dvěma kandidátům udělit
preferenční hlas. To učiní tak, že zakroužkuje
jejich pořadové číslo. Pokud volič zakroužkuje
více než dva kandidáty, nebude se přihlížet
k žádnému přednostnímu hlasu. Jiné úpravy
hlasovacího lístku nemají na jeho posuzová
ní vliv. Poté vloží volič tento hlasovací lístek
do úřední obálky a vloží ho před okrskovou
volební komisí do volební schránky.
S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu
vybrat nebo upravit zvolený hlasovací lístek
anebo nemůže číst nebo psát, může být v pro
storu určeném pro úpravu hlasovacích lístků
přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrsko
vé volební komise, a hlasovací lístek za něho
upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě
i úřední obálku vložit do volební schránky.
Voličské průkazy
Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech
voleb do Evropského parlamentu k hlasování
v jakémkoliv volebním okrsku na území České
republiky. Volič může ode dne vyhlášení voleb
požádat o vydání voličského průkazu:
a) písemně tak, aby byla žádost doručena na
adresu ÚMČ Praha-Újezd, Kateřinské nám.
465/1, 149 00 Praha 4 – Újezd u Průhonic
nejpozději 17. května 2019 v 16.00 hodin.
Písemná žádost musí být opatřena úředně
ověřeným podpisem voliče nebo zaslána
v elektronické podobě prostřednictvím da
tové schránky (nestačí pouhý email).
b) osobně do 22. května 2019 do 16.00 ho
din v budově úřadu MČ, Kateřinské nám.
465/1, Praha 4 – Újezd u Průhonic
Volič si může voličský průkaz vyzvednout
osobně nebo k jeho vyzvednutí pověří jinou
osobu, která se prokáže plnou mocí s ově
řeným podpisem voliče žádajícího o vydání
voličského průkazu. Další možností je, že úřad
voličský průkaz voliči zašle do vlastních ru
kou na adresu uvedenou v žádosti. Předávání
voličských průkazů je možné nejdříve 15 dnů
přede dnem voleb do Evropského parlamen
tu, tj. od 9. května 2019. Nejpozději si může
volič voličský průkaz vyzvednout 22. května
2019 do 16.00 hodin.
Volič, který se dostavil do volební místnosti
s voličským průkazem, je povinen po prokázá
ní totožnosti a státního občanství tento prů
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kaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej
přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů.
Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu
voličů nebo zvláštního seznamu voličů obdrží
volič od okrskové volební komise prázdnou
úřední obálku opatřenou úředním razítkem,
případně kompletní sadu hlasovacích lístků.
Informace pro občany jiných členských
států EU o podmínkách hlasování
ve volbách do Evropského parlamentu
na území České republiky
Občan jiného členského státu EU má právo
hlasovat ve volbách do Evropského parlamen
tu na území ČR za předpokladu, že
• nejpozději 25. května 2019 dosáhne věku
18 let,
• je ke druhému dni voleb nejméně 45
dnů přihlášen k trvalému nebo přechod
nému pobytu na území ČR (tj. nejméně
od 10. dubna 2019),
• nemá omezenou svéprávnost k výkonu vo
lebního práva nebo nemá omezenou osobní
svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu a
• je u obecního úřadu v místě svého pobytu
zapsán v seznamu voličů pro volby do Ev
ropského parlamentu.
Seznam voličů pro volby do Evropského parla
mentu vede Úřad městské části Praha – Újezd.
Občan jiného členského státu EU je do tohoto seznamu zapsán, jestliže:
• o zápis do seznamu požádal již při minu
lých volbách do Evropského parlamentu
a od té doby nepožádal o vyškrtnutí z to
hoto seznamu a nadále splňuje podmínky
pro výkon práva volit (těmto voličům se do
poručuje, aby si svůj zápis ověřili na úřadu
městské části),
• je veden v dodatku stálého seznamu voli
čů pro účely voleb do zastupitelstev obcí
a u obecního úřadu v místě svého pobytu
požádá o přenesení svých údajů z toho
to dodatku do seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu,
• podá žádost o zápis do seznamu voličů pro
volby do Evropského parlamentu.
Žádost o přenesení údajů z dodatku stálého
seznamu voličů do seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu pro občany jiných
členských států EU a Žádost o zápis do se
znamu voličů pro volby do Evropského parla
mentu pro občany jiných členských států EU
je třeba podat nejpozději do 14. dubna 2019
do 16.00 hodin, a to osobně na Úřadu městské
části Praha-Újezd, Kateřinské náměstí 465/1.
Při podání žádosti se volič prokáže platným
průkazem totožnosti. Úřad žadatele nejpoz
ději do 9. května 2019 informuje o tom, jak
byla jeho žádost vyřízena. Součástí žádostí je
čestné prohlášení, ve kterém žadatel uvede:
• svoji státní příslušnost,
• místo pobytu na území ČR,
• adresu volebního obvodu, kde byl dosud
pro volby do Evropského parlamentu veden
ve volební evidenci (tj., kde hlasoval v mi
nulých volbách do Evropského parlamentu)
a
• to, že bude hlasovat ve volbách do Evrop
ského parlamentu pouze na území České
republiky.
Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

LIKVIDACE ODPADŮ
Hlavní město Praha, odbor ochrany pro
středí, schvaluje každý rok kvóty velkoob
jemových kontejnerů pro jednotlivé měst
ské části. Na I. pololetí roku 2019 bude
přistaveno 6 kusů kontejnerů na nadměr
ný komunální odpad a 8 kusů kontejnerů
na bioodpad. Dále bude na území hl. m.
Prahy pokračovat mobilní sběr nebezpeč
ných 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 velko
objemový odpad z domácností, nikoliv pro
odpad z živnosti. Do VOK patří např. sta
rý nábytek, koberce a linolea, lyže, snow
boardy, kola, velká zrcadla, umyvadla, WC
mísy apod. Do VOK se nesmí odkládat
chladničky, televizory a monitory, zářiv
ky a výbojky, autobaterie, jiné nebezpeč
né odpady a ostatní vytříditelné složky
komunálního odpadu (papír, plasty, sklo,
nápojové kartony). Upozorňujeme na sku
tečnost, že VOK budou přistaveny pouze
po dobu 4 hodin a po celou dobu přista
vení bude přítomna obsluha, která bude
dbát na to, aby byla maximálně využita
jejich kapacita.
Kontejnery budou přistaveny:
Pátek 12. dubna 2019
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 14. června 2019
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 do
bu přistavení je u nich přítomna obsluha,
která zabezpečuje čistotu sběru.
Mezi bioodpad patří: větve, listí, tráva,
plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáč
ky, 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 4. května 2019
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 8. června 2019
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

Sběr nebezpečných
odpadů
V rámci organizovaného mobilního sběru
nebezpečných odpadů mohou občané pro
střednictvím obsluhy vozidla bezplatně
odevzdat k odstranění následující druhy
nebezpečných odpadů: rozpouštědla, ky
seliny, 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, léči
va, baterie a akumulátory. Kapalné nebez
pečné odpady musí být předávány v pevně
uzavřených nádobách.
Svozové vozidlo bude v roce 2019 přista
veno v Újezdě na ulici Formanská u č. p. 3
(újezdské náměstí) a v Kateřinkách na kři
žovatce ulic Vodnická a Na Křtině v násle
dujících termínech:
• úterý 28. května v Újezdu
v době od 18.40 do 19.00 hodin
a v Kateřinkách v době od 19.10
do 19.30 hodin
• sobota 10. srpna v Újezdu
v době od 11.40 do 12.00 hodin
a v Kateřinkách v době od 12.10
do 12.30 hodin
• úterý 15. října v Újezdu v době
od 18.40 do 19.00 hodin
a v Kateřinkách v době od 19.10
do 19.30 hodin
Pavla Pitrmanová, kancelář starosty
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Vzpomínky z Kateřinek a z Újezdu
– rodinná kronika Smolíků

„Jak již jsem na straně osmé zmínil, byl
u nás v obci v roce 1902 založen hasičský
sbor. Bylo mi tehdy 12 roků a již jsem se teh
dy jako kluk do hasičství vžíval. Tehdy ještě
nebyly ustanoveny ženské odbory nebo ha
sičské mládeže. Členem hasičského sboru
mohl být každý uvědomělý občan starší 18
let. Jisté je, že se členové hasičských sborů
plně těmto úkolům věnovali, poněvadž tou
dobou, jak je mi známo, bylo více jak 50 %
obydlí kryto buď došky nebo šindelem.
V dnešní době to snad je ještě jenom jakási
památka pro příští generace, aby viděli, jak
vypadala krytina z došků nebo šindele. Při
takovém neštěstí ohněm si nemohli ani po
stižení vynést ten chudý nábytek. Některé
okresy na to dbaly, aby obce měly hasičské
sbory, třebaže byly některé vesnice docela
malé.

Členové:
Josef Kulhavý, rolník, nar. 14. 3. 1839, den
přijetí 6. 1. 1902 – starosta sboru
František Růžička, hostinský, nar. 27. 12.
1862, dne přijetí 6. 1. 1902 – velitel sboru
Antonín Řehák, rolník, nar. 14. 11. 1862,
den přijetí 6. 1. 1902 – podvelitel sboru
Alois Hrdlička, hosp. pojezdný, nar. 2. 2.
1876, den přijetí 6. 1. 1902 – sbor. Jednatel
Jan Drahorád, hostinský, nar. 18. 6. 1860,
den přijetí 6. 1. 1902 – pokladník
Václav Rožkota, kovář, nar. 28. 10. 1858,
den přijetí 6. 1. 1902 – dozorce náčiní
František Mračno, poklasný, nar. 18. 2.
1869, den přijetí 6. 1. 1902 – stříkačník
Jan Štěpán, zedník, nar. 4. 5. 1876, den
přijetí 6. 1. 1902 – člen výboru
Karel Smolík, zedník, nar. 9. 6. 1858, den
přijetí 6. 1. 1902 – náhradní člen výboru
Josef Vaníček, zedník, nar. 14. 11. 1876,
den přijetí 6. 1. 1902 – trubač
František Štěpán, hajný, nar. 4. 12. 1839,
den přijetí 6. 1. 1902 – stříkačník
Josef Bíbrdlík, zedník, nar. 10. 1. 1881, den
přijetí 6. 1. 1902 – četař
Jaroslav Horáček, zedník, nar. 26. 3. 1881,

Václav Vaníček, zedník, nar. 24. 10. 1879,
den přijetí 6. 1. 1902 – stříkačník
Václav Zoubek, hospodář, nar. 20. 10. 1878,
den přijetí 1. 7. 1902 – jednatel
O dva roky později se přihlásil ke sboru
dobrovolných hasičů br. Václav Rožkota
mladší 1904. Dále se přihlásil br. Antonín
Vaníček r. 1909. Hasičský sbor byl odběra
telem tisku „Hasičské rozhledy“ od roku
1904. Veškeré ročníky has. rozhledů byly
uloženy v hasičské knihovně, dále tam byly
knihy obsluha has. stříkačky, cvičení se žeb
říky atd. Zachovalo se ještě nějaký čas po re
voluci, kde byly knihy kromě vzdělávacích
i zábavné a velice hodnotné.
Založením skupiny svazu mládeže a je
jím umístěním na MNV se všechny tisko
viny hodily do sběru starého papíru. S tím
se také ztratily různé zápisy hodnotné ce
ny. Brzy po založení prodělal náš hasičský
sbor křest ohněm v Nupacích, kde shořely
ve dvoře hospodářské budovy. Další případ
byl ve Štítě, kde blesk zapálil budovu, přes
tože ona budova měla hromosvody, které
nefungovaly. A v tom týdnu ještě vyhořela
stodola v Křeslicích, kde byl oheň založen.

Ku příkladu Šeberov byl počtem pop. čísel
více jak jednou větší, ale hasičský sbor tam
byl založen mnohem později. To samé Há
je, tam byl založen hasičský sbor až r. 1922.
Ale zde záleželo ještě na jiných okolnostech,
aby si nastávající členové uvědomili, jaké
povinnosti na sebe berou. Neboť hasičské
stanovy sborové dokazují tím členstvím lás
ku k bližnímu, lásku k vlasti a veškerou po
moc při požáru, povodni a jiných přírodních
živlech. Proto se také rozjížděli členové vý
boru okresních žup a přesvědčovali občany,
vedle okresní správy politické, pro založení
hasičských sborů v obcích. A tím také došlo
k založení dobrovolného hasičského sboru
v Újezdě u Průhonic, kde se konala usta
vující schůze 6. ledna 1902. Hlásili se zde
přistoupivší členové a volil se zároveň výbor
činovníků sboru a hodnosti všeho členstva.

den přijetí 6. 1. 1902 – lezec
Bedřich Kocourek, zedník, nar. 6. 3. 1884,
den přijetí 6. 1. 1902 - stříkačník
Václav Krištof, zedník, nar. 25. 11. 1879,
den přijetí 6. 1. 1902 – lezec
Josef Kalimon, zedník, nar. 18. 10. 1883,
den přijetí 6. 1. 1902 – lezec
Jaroslav Horáček, zedník, nar. 25. 3. 1881,
den přijetí 6. 1. 1902 – lezec
Bedřich Smolík, nar. 4. 2. 1884, den přijetí
13. 1. 1903
Bedřich Kocourek, nar. 6. 3. 1884, den
přijetí 6. 1. 1902 – stříkačník
Václav Kalimon, čeledín, nar. 28. 5. 1879,
den přijetí 6. 1. 1902 – stříkačník
Jan Bejr, kovář. Dělník, nar. 29. 6. 1876, den
přijetí 6. 1. 1902 – stříkačník
Václav Böhm, čeledín, nar. 29. 6. 1882, den
přijetí 6. 1. 1902 – stříkačník

A ještě jeden případ, který stojí za zmín
ku se stal v Hrnčířích r. 1911, kde ve dvo
ře majitele p. Krátkého vypukl požár, kde
i nějaká prasata uhořela, jakých byl velkých
rozměrů. Tehdy se náš sbor také plně zú
častnil a my mladíci jsme tam utíkali přes
pole pěšky, takže jsme tam byli dříve nežli
přijeli po silnici na Hole a Rozkoš na místo.
Odtamtud se přijelo kolem půlnoci a zašli
jsme do hostince na pivo, domů jsme šli v 1
hod. A sotva jsme ulehli, již trubač troubil
na poplach, že hoří v Křeslicích. Znovu jel
náš hasičský sbor do Křeslic, kde hořela
p. Hankeho stodola. Domů jsme jeli až ráno,
aby mohli jít hasiči včas do práce.
Dále jsem už nebyl ničeho pamětliv, jeli
kož jsem šel na vojnu a další pokračování
začíná počátkem r. 1919. Bylo to 6. ledna,
kdy byla svolána ustavující schůze, a na té >

Vážení příznivci újezdské historie, v dnešním čísle Zpravodaje se s panem Smolíkem
vrátíme do roku 1902 a začneme vzpomínat
na hasičský život v Újezdu. Citujeme z části
kroniky s názvem „Vzpomínky mého hasičského života“.
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V příštím čísle Zpravodaje se vrátíme do 1919
a budeme se dále věnovat vzpomínkám na hasičský život v Újezdu.

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
HASIČSKÉ ZBROJNICE
Městská část Praha-Újezd ve spolupráci
s Jednotkou sboru dobrovolných hasičů
ve čtvrtek 7. února 2019 slavnostně zahá
jila provoz nové hasičské zbrojnice v ulici
Nad Statkem. Pásku společně se starostou
přestřihl první náměstek primátora hl. m.
Prahy Petr Hlubuček a ředitel Hasičského
záchranného sboru hl. m. Prahy brigádní
generál Roman Hlinovský. Pozvání na tuto
slavnostní akci také přijali první náměstek
policejního prezidenta plukovník Martin
Vondrášek, ředitel OŘ Městské policie Prahy
11 Petr Schejbal společně se svým zástup

cem Janem Barchánkem, starostové obcí
Průhonice a Čestlice, starostové městských
částí Praha 11, Praha-Dubeč, Praha-Kolo
vraty a Praha-Libuš. Dále byli přítomni ně
kteří velitelé Jednotek sboru dobrovolných
hasičů a starostové Sboru dobrovolných
hasičů z městských částí hl. m. Prahy, mís
tostarostky městské části Praha-Újezd Jana
Draštíková a Hana Petrová, ředitelka Zá
kladní školy Ke Kateřinkám Blanka Janeč
ková, kronikář SDH Praha-Újezd Alexandr
Kanócz, a mnoho dalších.
Václav Drahorád, starosta
Foto: martin.bystricky@post.cz

> to schůzi se jednalo o znovuzřízení hasič
ského sboru, který byl touto krutou válkou
připraven o dobré členy, otce rodin, jimž
nebylo osudem dopřáno vrátit se ke svým
drahým. A ti, kteří stáli u kolébky sboru,
byli již staří, někteří zemřeli a jiní přesíd
lili. Členové padlí ve světové válce byli dva
bratři Kalimonové, Josef a František. Při
zahájení této ustavující schůze bylo jich
vzpomenuto a povstáním jim byla věno
vána posmrtná vzpomínka. Z nejstarších
členů tu byli bratři od kolébky – Bíbrdlík
Jos. a Kalimon Václav, další členové Rož
kota Václav, Vaníček Antonín a Růžička
Čeněk. Dále se přihlásili: František Draho
rád, Václav Bíbrdlík, Vendelín Poustka, Jo
sef Moudrý, Václav Doležal, Josef Růžička,
Josef Smolík, Antonín Stoklasa, Josef Ko
níček, Antonín Kocourek, Josef Drahorád,
Miloslav Kulhavý, Václav Kocourek a Vác
lav Mračno.
Dále bylo přikročeno k volbě činovníků
sborových:
Procházka Antonín starší, starosta sboru –
starosta obce
Josef Bíbrdlík, velitel sboru
Václav Rožkota, náměstek velitele
Josef Smolík, jednatel – matrikář, vzděla
vatel
František Drahorád, pokladník
Václav Doležal, dozorce náčiní
Vendelín Poustka, revizor účtu
Josef Růžička, revizor účtu“.

Slavnostní přestřižení pásky

HISTORIE VÝSTAVBY ZBROJNICE
Výstavba hasičské zbrojnice byla zahájena
v jarních měsících loňského roku. Stavba
probíhala v režii vybraného zhotovitele,
kterým byla firma STAVEKO, spol. s r. o.,
za vysoutěženou cenu 23 mil. Kč s DPH.
Stavba probíhala dle projektové dokumen
tace a harmonogramu bez velkých kompli
kací a potíží při samotné realizaci, a tak
na konci roku byla úspěšně zkolaudována.
Stavba je navržena jako nízkoenergetická,
její součástí je i cvičná věž. Objekt zbroj
nice již slouží sboru dobrovolných hasičů,
kteří se dočkali vhodných prostor pro svou
činnost a výcvik jednotky, na cvičné věži
budou zdokonalovat svou fyzickou zdat
nost. Přízemí budovy je rozděleno na dvě
části, jednu část využívají zaměstnanci
údržby městské části pro umístění veške
rého technického vybavení a druhá část
je určena jako zázemí pro hasiče – parko
vání vozů, umístění potřebného vybavení
a oblečení. V patře budovy jsou sociální
a úklidové místnosti, kancelář pro velitele
hasičů a velká společenská místnost, která
je využívána našimi mladými hasiči k pra
videlným setkáním a jednotkou se sborem
hasičů ke školení a odborné výuce.

Budova hasičské zbrojnice

Stavba zbrojnice, včetně pozemku, byla
na lednovém zasedání zastupitelstva MČ
předána formou výpůjčky k využívání
sboru dobrovolných hasičů. Zároveň bylo
zastupitelstvem schváleno založení nové
společnosti Technické služby Újezd, s.r.o.,
která bude sídlit v hasičské zbrojnici. Spo

lečnost zahájí činnost na území městské
části 1. května 2019, v současné době pro
bíhá výběrové řízení na jednatele společ
nosti.

Ing. Markéta Novotná,
odbor občansko-správní
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MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ
V lednu byly držitelům psů přihlášeným v městské části k místnímu
poplatku ze psů zaslány složenky k úhradě poplatku za rok 2019.
Splatnost tohoto poplatku je do 31. března 2019. Ke dni 12. února
2019 je v naší městské části evidováno 237 přihlášených psů. Z vy
braného poplatku ze psů, který se pohybuje okolo 108 000 Kč ročně,
odvádí městská část 25 % Magistrátu hl. m. Prahy. Ze zbylé části,
která zůstává v rozpočtu městské části, je hrazen nákup nových
košů na psí exkrementy, sáčky do košů a jejich úklid.
Každý, kdo se stane držitelem psa a má trvalý pobyt v městské
části Praha-Újezd, je povinen tuto skutečnost oznámit do 15 dnů
na Úřadu městské části Praha-Újezd. Zde vyplní přihlášku k míst
nímu poplatku ze psů a bude mu vydána evidenční známka (20 Kč).
Poplatek ze psů je povinen zaplatit každý držitel psa staršího 3
měsíců. Konkrétní sazby poplatku, ohlašovací povinnost ke vzni
ku a zániku poplatkové povinnosti, splatnost, úlevy a osvobození
od poplatku stanoví Vyhláška hl. m. Prahy č. 23/2003, o místním
poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů. Přihlásit psa jsou po
vinni i občané, kteří chovají psa, jenž podle této vyhlášky poplatku
nepodléhá.
Další povinností, kterou musí každý chovatel psa chovaného
na území hlavního města Prahy splnit, je nechat psa staršího 6 mě
síců trvale označit mikročipem nebo tetováním a do 30 dnů od jeho
označení ho přihlásit do evidence chovatelů psů, kterou vede Ma
gistrát hl. m. Prahy. Po splnění obou podmínek má poplatník nárok
na slevu 350 Kč ve dvou po sobě jdoucích letech následujících po ro
ce, kdy výše uvedené podmínky splnil.

Znečišťování
prostranství
psími
exkrementy
Vážení spoluobčané,
nastává krásné období jara a já se těším,
jak se v naší městské části po zimním ob
dobí začnou zelenat trávníky, kvést stromy
a doufám, že i sluníčko bude příjemně hřát.
Jedno mě však docela trápí. A to znečištění
nejen zelených ploch, ale i chodníků, psí
mi exkrementy. Proto bych ráda oslovila
všechny, kteří vlastní čtyřnohého miláčka,

Koš na psí exkrementy v ulici Pastevců

Závěrem bych chtěla požádat všechny držitele psů, aby využívali
v maximální míře koše na psí exkrementy, případně používali na je
jich likvidaci jakýkoliv kontejner na komunální odpad. Svojí ohledu
plností ke svému okolí pomůžete snížit znečišťování naší městské
části a tím zlepšit prostředí, ve kterém všichni žijeme.
Pavla Pitrmanová, kancelář starosty
aby byli ohleduplní k těm, kteří by rádi žili
v čistém prostředí. Každá maminka je jistě
nešťastná, když její malý capart našlápne
na botičku zapáchající hmotu. Proč o tom
píši? Množí se stížnosti na majitele psů,
kteří jsou na občany po upozornění na to,
že neuklidili po pejskovi potřebu, ještě drzí
a vulgární. Odpověď, že je povinností obce
toto uklízet je běžná. Naše městská část
instalovala několik desítek košů včetně
sáčků na psí exkrementy a ty pravidelně 2x
týdně vyměňuje a vyváží. Částka, kterou
vynakládáme na tento úklid, není zane
dbatelná. Na závěr bych chtěla říci, že ta
to úvaha se netýká všech, jsou i tací, kteří
uklidí i za ty neukázněné.
Jana Draštíková, místostarostka

Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
– povinnosti ubytovatelů poskytujících přechodné
ubytování za úplatu
Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt je upraven zá
konem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, a obecně závaznou vyhláškou č. 27/2003 Sb. hl. m. Prahy.
Jejich obsahem je povinnost ubytovatele vybrat a městské části od
vést poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt.
Poplatek platí fyzické osoby, které přechodně za úplatu pobýva
jí v hl. m. Praze za účelem rekreace nebo léčení, pokud tyto osoby
neprokáží jiný důvod svého pobytu. Poplatek vybírá pro obec
ubytovatel, který přechodné ubytování poskytl, a to i prostřednictvím společností provozujících internetové platformy, jako je např. Airbnb. Tato fyzická nebo právnická osoba je
plátcem poplatku a je odpovědná za jeho správnou výši.
Poplatek se odvádí v místě, kde se nachází nemovitost, v níž se
krátkodobé, přechodné ubytování za úplatu poskytuje.

Ubytovatel je povinen:
• splnit ohlašovací povinnost – oznámit ÚMČ Praha-Újezd zaháje
ní činnosti ve lhůtě do 30 dnů ode dne zahájení činnosti ubytová
ní
• vést v písemné podobě evidenční knihu ubytovaných osob
• vybrat od ubytované osoby poplatek ve správné výši
• odvést vybrané poplatky na účet správce poplatku (ÚMČ Praha
-Újezd) včas a ve správné výši
Poplatková povinnost vzniká dnem následujícím po dni příchodu
a končí dnem ukončení pobytu.
Základní sazba poplatku činí 15 Kč za osobu a noc. Poplatek platí
osoba, ubytovaná za rekreačním účelem svému ubytovateli, který
jej poté odvádí správci poplatku.
Martina Chalupská, odbor ekonomický
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ÚDRŽBA MILÍČOVSKÝCH KOPCŮ

Úklid Milíčovských kopců

Milíčovské kopce

Milíčovské kopce vznikly během výstavby
Jižního Města a metra C jako deponie odpa
du. Následně se realizovala zajímavá myšlen
ka, vybudovat zde síť cest a výsadbou keřů
a stromků změnit skládku v lesopark. Aby
byl tento záměr rychlý a účinný a zabránil
erozi na prudkých svazích, byly keře i strom
ky vysázeny velmi nahusto. Pomyslným ka
menem úrazu byla desítky let zanedbávaná
následná péče. Keře a stromy přerostly, změ
nily se v neproniknutelné houštiny a funkce

lesoparku, nárazníkového pásma před Milí
čovským lesem, se vytratila.
Městská část Praha-Újezd si nechala v ro
ce 2018 zpracovat od zahradní architektky
a členky České asociace pro krajinářskou ar
chitekturu, Ing. Kateřiny Dlabalové, „Plán
péče Milíčovských vrchů“, ve kterém jsou
nastavené mantinely pro údržbu kopců
na nejbližších pět let. Probírky keřů a stro
mů jsou schválené oddělením ochrany pří
rody a krajiny Magistrátu hl. m. Prahy a pro

rok 2019 jsou již hotové, byly realizovány
v prvních třech měsících tohoto roku. V le
tošním roce se zde bude tedy provádět už
jen sečení trávy, odstraňování vývratů a zá
livka nových výsadeb. Kdo na Milíčovské
kopce chodí, tak ví, že se nejednalo o žádný
radikální zásah a podobným způsobem bu
deme pokračovat i v dalších čtyřech letech.
Pro sváteční návštěvníky přikládám foto
grafie, aby si udělali představu, o čem je řeč.
Ing. Pavel Staněk, odbor investiční

JARNÍ ÚKLID KOMUNIKACÍ
S nadcházejícím jarem se také přibližuje každoroční úklid
komunikací. Zametání posypových materiálů, zbytků listí,
nafoukaných nečistot a odstraňování zeleně vyrůstající ze
spár chodníků a silnic. O úklidu komunikace budete vždy
alespoň týden předem informováni dopravním značením.
Na přiložené fotografii je vidět, že ne všichni jsou ochotni si
své vozidlo přeparkovat a pak dané místo zůstane neuklize
né. Proto Vás tímto žádáme o spolupráci, za kterou jménem
naší údržby předem děkujeme.
Ing. Pavel Staněk, odbor investiční

Vozidla nerespektující dopravní značení

VYBUDOVÁNÍ LANOVÉHO PARKU
Městská část byla úspěšná při získání investiční účelové dotace z roz
počtu hl. m. Prahy na realizaci projektů rozvoje sportovní infrastruktu
ry na území městské části. Jedná se o dotaci ve výši 1 mil. korun, která
bude použita na vybudování nového sportoviště s lanovými herními
prvky na konci ulice Pastevců, kolmo na ulici Formanskou. Cílem vy
budování nového sportoviště je zlepšení podmínek pro trávení volné
ho času dětí v této lokalitě a rozšíření občanské vybavenosti.
V průběhu ledna bylo vypsáno výběrové řízení, jehož zadáním bylo
osazení min. 4 samostatných lanových prvků, bezpečný pryžový po

Vizualizace lanového parku

vrch tlumící pád pod všemi prvky a dále dodávka mobiliáře a zakompo
nování a vysazení 4–5 nových stromů, z důvodu zastínění.
Kromě zveřejnění na profilu zadavatele, bylo napřímo osloveno
11 společností dodávajících herní prvky. V termínu podání bylo ode
vzdáno celkem 7 nabídek, z toho 2 nabídky ve variantním řešení.
Po důkladném hodnocení byla nakonec vybrána nabídka od společnos
ti MONOTREND, s. r. o., za celkovou cenu ve výši 997 055 Kč s DPH.
Prostor pro umístění prvků je cca 60 m x 15 m a vybraná společnost
na daném prostoru namontuje celkem 5 lanových prvků. Mezi hlavní
prvky patří lanová dvojpyramida, která bude umístěna na východní
straně hřiště vedle vzrostlých tújí a hlavním dominantním prvkem
bude lanová pětimetrová pyramida, umístěná zhruba na středu hřiště.
Dalším prvkem s tělocvičným charakterem bude prolézací lanová stě
na s lanovým žebříkem, lezeckou sítí, šplhací sítí a hrazdou. Zbylé dva
prvky jsou určeny především pro menší děti, jedná se o lanovou her
ní sestavu se skluzavkou a lanovou houpačku „hnízdo“. Herní prvky
v určeném prostoru doplní 2 nové bezúdržbové lavičky, piknikový set
a odpadkové koše. Na jižním okraji hřiště bude vysazeno 5 ks nových
stromů, které v budoucnu budou vrhat příjemný stín na plochu hřiště.
Termín realizace hřiště je plánovaný na květen letošního roku tak,
aby bylo hřiště plnohodnotně využíváno dětmi již toto léto.
Ing. Markéta Novotná, odbor občansko-správní

St alo se u nás

I n f o r m a c e z m ě s t s ké č á s t i
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masek, který vycházel z ulice Studánková
směrem do Újezdu. Na bezpečný průběh ce
lé akce, která čítala více než 200 účastníků,
dohlíželi strážníci městské policie z Prahy
11. Průvod, který vedl vodník Aleš s kozím
spřežením, prošel ulicemi v Kateřinkách
a Újezdu. Děti se povozily na povozu taže

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍCH
STROMŮ

Setkání se seniory
Ochutnávka vánoček

První adventní víkend, 1. a 2. prosin
ce 2018, pořádala městská část v Újezdu
a v Kateřinkách již tradiční rozsvěcení vá
nočních stromků. Součástí akce byla i ob
líbená soutěž o nejhezčí vánoční dekoraci.
Výtěžek z prodeje výrobků ve výši 9 615 Kč
byl použit na nákup hudebního nástroje pro
Mateřskou školu Formanská. Letošní no
vinkou a zpestřením této předvánoční akce
byla soutěž o nejchutnější vánočku.

letošního roku oslavili svá životní jubilea.
Společně se starostou Václavem Drahorá
dem a místostarostkou Janou Draštíkovou
diskutovali o dění v městské části, o připra
vovaných stavebních pracích a plánovaných
kulturních akcích.

KONCERT MOBILNÍ ZVONOHRY

ČERTOVSKÝ REJ
S MIKULÁŠSKOU NADÍLKOU

Mobilní zvonohra

Čertovský rej na újezdském náměstí

Ve středu 5. prosince 2018 se na újezdském
náměstí konal čertovský rej spojený s Miku
lášskou nadílkou, který přilákal spoustu dě
tí s rodiči. Před příchodem pekelníků se děti
bavily při loutkové pohádce, po které násle
dovala „módní přehlídka“ masek. Poté pro
běhl velmi očekávaný příchod čertů v čele
s Luciferem. Po celém náměstí hořely ohně,
aby se zde pekelníci cítili jako doma. Čerti
měli zapsané všechny hříchy dětí ve své kni
ze. Některé se ze spárů pekla museli vykou
pit básničkou nebo písničkou, a ještě slíbit,
že budou hodné. Nakonec ale všechny děti
dostaly balíček se sladkostmi.

Tradiční a oblíbené setkání u 57 zvonů,
zvonků a zvonečků proběhlo v úterý 18.
prosince v 18.00 hodin na Kateřinském
náměstí. Kromě poslechu skladeb nejen
v duchu vánočním v podání carillonera
Radka Rejška si přítomní mohli pochutnat
na občerstvení, které připravil místní sbor
dobrovolných hasičů. Poděkování také pat
ří zvonaři Petru Rudolfu Manouškovi, který
přítomným přiblížil historii vzniku tohoto
originálního hudebního nástroje.

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
V úterý 1. ledna 2019 byl na milíčovských
kopcích odpálen novoroční ohňostroj, kte
rý se i přes drobnou nepřízeň počasí vydařil
a přilákal velké množství malých i velkých
diváků.

SETKÁNÍ SE SENIORY

MASOPUST

Ve středu 12. prosince 2018 se při kávě se
zákuskem sešli v zasedací místnosti úřadu
městské části senioři, kteří ve IV. čtvrtletí

V sobotu 23. února kolem 10.00 hodiny již
tradičně starosta krátkým úvodem zahá
jil masopustní průvod plný nádherných

Masopustní průvod

ným koňmi a mohly využít valník zapřa
žený za historickým traktorem. Průvod
doputoval na újezdské náměstí kolem 15.00
hodiny. V průběhu trasy si někteří obyva
telé připravili pro účastníky občerstvení,
za což velmi děkujeme. Tradiční odměnou
za pohoštění byl tanec paní domu s medvě
dem.

Uzavírka ulice Újezdské
v Průhonicích
a zavedení náhradní
autobusové dopravy

V době od 1. dubna do 31. července 2019
dojde k dočasné změně trasy a zastávek
pro autobusové linky číslo 363. Bude
zavedena náhradní autobusová doprava
v trase Opatov – K Sukovu a zpět.
Důvodem je dokončení rekonstruk
ce komunikace Újezdská v Průhonicích
– vybudování chodníku, rekonstrukce
a rozšíření mostu, přeložky inženýr
ských sítí, výměna konstrukčních vrstev
vozovky a nové veřejné osvětlení. Pří
pravné stavební práce, omezující jeden
jízdní pruh, byly započaty již 4. března.

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, Martina Chalupská, 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 15. března 2019.

PLÁNOVANÉ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ
AKCE NA I. POLOLETÍ ROKU 2019
Neděle 24. března
Vynášení Morany
Symbolické rozloučení se zimou a vítání jara
pořádá městská část již od roku 2012. Letos
vyjde průvod v 14.00 hodin z újezdského
náměstí k Botiči, kde bude Morana zapálena
a vhozena do vody. Součástí akce je i soutěž
o nejhezčí květinový klobouk.

mohou zúčastnit všechny dětské věkové ka
tegorie i dospělí. V Milíčovském lese budou
připraveny okruhy o různých délkách, aby
každá kategorie běžela odpovídající vzdá
lenost. Více informací, včetně elektronické
přihlášky, soupisu kategorií s délkou trasy
a času startu, k dispozici na www.behkmohy
le.cz/detskybeh.

Neděle 14. dubna
Jarní úklid Milíčovských kopců
spojený se zdoláním indiánské
stezky

Čtvrtek 4. dubna
Vítání občánků
Starosta přivítá naše nejmenší spoluobčánky
v 14.00 hodin ve společenském sále domu
služeb ve Vodnické ulici. Pozvánky obdrží ro
diče dětí narozených od října 2018 do konce
ledna 2019. Součástí setkání je i vystoupení
dětí z Mateřské školy Formanská a společné
fotografování rodičů s miminkem profesio
nální fotografkou. Sada fotografií a poukáz
ka v hodnotě 500 Kč na nákup zboží v dro
gerii jsou dárky, které rodiče k příležitosti
narození dítěte obdrží.

Městská část pořádá v neděli 14. dubna
od 10.00 do 16.00 hodin veřejnou úklidovou
akci na Milíčovských kopcích a jejich blízkém
okolí. Zveme všechny, kterým není lhostej
né, v jakém prostředí žijeme. Sraz je u prv
ního kopce pod ulicí Proutěná, kde budou
k dispozici ochranné rukavice a pytle na od
padky. Dobrovolníci mohou přijít kdykoliv
v průběhu výše uvedené doby.

v 16.00 hodin. Ve večerních hodinách bude
„u skály“ zapálena hranice s čarodějnicí.

Středa 15. května
Výlet pro seniory
Městská část pořádá ve středu 15. května
2019 výlet pro seniory na zámek Kratochvíle
a do Holašovic, které jsou díky unikátnímu
souboru budov ve stylu selského baroka za
psány na seznamu světového kulturního dě
dictví UNESCO.

Letošní akce bude doplněna o program pro
děti s názvem „Duhoví indiáni“, jehož sou
částí je indiánská stezka, na které budou pro
děti připraveny stanoviště s úkoly.

Úterý 30. dubna
Stavění májky a pálení čarodějnic
Sobota 13. dubna
Dětské běžecké závody
Akce proběhne od 10.00 hodin u Milíčovské
ho lesa v Kateřinkách. Běžeckých závodů se

Stavění májky a pálení čarodějnic je v Újezdu
již dlouholetou tradicí. I v letošním roce si
poslední dubnový den tento stále udržovaný
lidový zvyk připomeneme.
Májku budeme tradičně za pomocí lan a žeb
říků vztyčovat na újezdském náměstí, a to

Odjezd je naplánován v 6.30 hodin z újezd
ského náměstí a v 6.40 hodin z Kateřinského
náměstí. Návrat předpokládáme okolo 18.00
hodiny.
Cena zájezdu činí 80 Kč a zahrnuje dopravu
a vstupné do zámku Kratochvíle.
Zájemci o zájezd se mohou hlásit na Úřa
du městské části Praha-Újezd, Kateřin
ské náměstí 465, tel. 272 690 692 nebo
739 202 883. Zároveň s přihlášením Vás žá
dáme o úhradu ceny zájezdu.

Sobota 25. května
Kácení májky s májovou veselicí
Tradičně, vždy poslední sobotu v květnu,
pořádá městská část na újezdském ná >

PLÁNOVANÉ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ
AKCE NA I. POLOLETÍ ROKU 2019
Pro děti budou připraveny hry a soutěže, ma
lé občerstvení a drobný dárek.

Pátek 21. června
a sobota 22. června
Pivní slavnosti, PRD-CUP,
volejbalový turnaj žen a fotbalový
turnaj mužů

> městí Májovou veselici spojenou s pokáce
ním a dražbou májky. Letos akce proběhne
od 13.00 hodin. Pro přítomné je připraven
celodenní kulturní program určený jak pro
děti, tak i pro dospělé.

Neděle 23. června
Fotbalový žákovský turnaj o pohár
starosty a tenisový turnaj o pohár
starosty
Na tenisovém hřišti v Újezdu se od 9.00 ho
din bude konat tenisový turnaj o pohár sta
rosty a na fotbalovém hřišti od 10.00 hodin
fotbalový žákovský turnaj o pohár starosty.

Setkání se seniory
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.

Pátek 21. června
Dětský den
Oslava svátku dětí se bude konat od 14.00
hodin v areálu SK Újezd v ulici Nad Statkem.

Šestý ročník pivního festivalu spojeného
se sportovními utkáními (volejbalový tur
naj žen a fotbalový turnaj mužů) proběhne
na fotbalovém hřišti v Újezdu.
V průběhu celé akce bude pro přítomné při
praven kulturní program.

KONTAKT A ÚŘEDNÍ HODINY
ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI
Úřad městské části Praha-Újezd
Kateřinské náměstí 465/1
149 00 Praha 4 – Újezd u Průhonic
tel: 272 690 692, 272 690 545
e-mail: info@praha-ujezd.cz
www.praha-ujezd.cz
datová schránka: 2w9bx6s

Úřední dny:
Pondělí: 8.00-12.00/13.00-17.00 hodin
Středa: 8.00-12.00/13.00-17.00 hodin
V případě domluvy lze úřad navštívit i v jiných pracovních dnech.
Úřední hodiny podatelny:
Pondělí: 8.00-12.00/13.00-17.00 hodin
Úterý: 8.00-12.00/13.00-15.30 hodin
Středa: 8.00-12.00/13.00-17.00 hodin
Čtvrtek: 8.00-12.00/13.00-15.30 hodin
Pátek: 8.00-12.00 hodin

INZERCE VE ZPRAVODAJI MĚSTSKÉ ČÁSTI
Vzhledem k tomu, že je Zpravodaj vydáván barevně, nabízíme pouze ba
revnou inzerci. O zařazení inzerátu rozhoduje časové pořadí objednávek.
Umístění inzerátů ve Zpravodaji určuje redakce. Za obsahovou stránku
inzerátu ručí inzerent.
Inzeráty jsou přebírány v konečné úpravě. Případné práce na úpravě inze
rátu jsou zpoplatněny částkou 500 Kč/ hod.
Zpravodaj vychází 3x ročně, údaje o termínu vydání jednotlivých čísel
Zpravodaje a technických parametrech inzerátu poskytne redakční rada
na e-mailu: info@praha-ujezd.cz.
FORMÁT INZERCE
1/1 celý formát
1/1 na zrcadlo
1/2 strany
1/4 strana
1/8 strany
1/16 strany
do 3 řádků

ROZMĚR INZERCE
CENA BEZ DPH
210 x 297 mm (5 mm spady)
5 000 Kč
185 x 262 mm
4 500 Kč
185 x 128 mm
2 700 Kč
128 x 90 mm
1 500 Kč
88 x 60 mm
800 Kč
88 x 30 mm
400 Kč
přibližně 190 znaků
100 Kč

