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DEN BEZ AUT – 21. ZÁŘÍ
• Zprávy z mateřské a základní školy
• Likvidace odpadů
• Plánované akce
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
nejen naše městská část je v posledních
letech velice zatížena automobilovou dopravou, a to převážně v ranních špičkách.
Důvodem je rozsáhlý stavební rozvoj nejen
na území hl. m. Prahy, ale i na území Středočeského kraje, který byl zahájen v 90. le-

Slovo místostarostky

Podpora charity
v městské části

Slovo místostarostky

Plnění rozpočtu
v roce 2019

tech minulého století bez řešení dopravní
infrastruktury. Podle mého názoru nebyli
vrcholní politici důslední v prosazování nových dálničních úseků a komunikací. V současné době Praze velmi chybí část pražského
okruhu s názvem 511 propojující brněnskou D1 s hradeckou D11. Praha má bez
pochyby velikou absenci i v realizaci severní
části pražského okruhu. Na části našeho katastrálního území by měla být v budoucnu
postavena, některými obyvateli podporovaná, některými zavrhovaná, křižovatka
na dálnici D1 na 3,7 km. Křižovatka bude
dále napojena na Vesteckou spojku.
Z důvodu velkého nárustu automobilové dopravy a chybějících komunikací jsou
v dopravní špičce všechny příjezdové cesty
do Prahy již za svými kapacitami. Již několik měsíců řeším zvýšení průjezdu křižovatky Opatovská – Ke Kateřinkám ze směru
z Kateřinek. V červnu městská část obdržela vyhodnocení intenzity dopravy křižovatky, které bylo vyhotoveno na základě místního šetření za účasti odborníků dne 14. 3.
2019. Závěrem obsáhlého vyhodnocení je

doporučení upravit softwarové nastavení
videodetekce, zejména na levých odbočeních z Opatovské, aby nedocházelo ke zbytečnému prodlužování a ztrátám kapacity
křižovatky. Tím by mělo dojít ke zrychlení
frekvence řízení křižovatky. Na toto sdělení
jsme čekali dlouhých pět měsíců. V srpnu se
uskutečnila zmíněná úprava videodetekce.
V dohledné době dojde na Opatovské ulici
ke zrušení pruhů vyhrazených pro autobusy, které by údajně mělo být přínosné.
V průběhu srpna byla zahájena rekonstrukce dálnice D1 v úseku od 2 km
po 11 km. Silničáři mimo jiné mění stávající asfalt za tzv. tichý, který by měl o nějaký
ten decibel snížit hluk z provozu D1. Další
dopravní omezení trvá v Průhonicích, kde
po rekonstrukci komunikací v Újezdské
ulici dochází k opravě mostku v Komárově.
Z tohoto důvodu bude komunikace spojující
Újezd a Průhonice uzavřena do konce října.
Náhradní autobusová linka X 122 ukončí
provoz s otevřením Újezdské ulice v Průhonicích.
Václav Drahorád, starosta

Vážení spoluobčané,
je za námi čas dovolených, který jste si,
doufám, krásně užili.
Jistě víte, že se v naší městské části dlouhodobě věnuji charitativní činnosti. Pravdou
je, což jsem již několikrát zmiňovala, že jsem
vždy očekávala větší zájem občanů. Byla
jsem ale vždy nadacemi ubezpečena, že jim
každá částka pomůže.
V sobotu 21. září se naše městská část připojí k celoevropské akci „Den bez aut“. S podrobnějšími informacemi budete seznámeni
na dalších stránkách Zpravodaje.
Osobně bych Vás chtěla na tuto akci pozvat a zejména upozornit na to, že tento den
můžete udělat i něco pro druhé. Na území
městské části budou rozmístěna stanoviště,
na kterých si můžete zakoupit JoJa nadace Domácí anděl jako symbol představující
fakt, že „jednou si dole jednou nahoře“. Jejich koupí podpoříte záslužný projekt nadace

„Děti se léčí doma“, který podporuje léčbu
malých pacientů v domácím prostředí, tzv.
telemedicínu. Všichni víme, jak je těžké smířit se s nemocí dítěte, a proto je vždy lepší
pokud dítě může být léčeno v prostředí, které důvěrně zná.
Nad touto organizací má záštitu paní Soňa
Kodetová. Vybranou částku jí pak ve večerních hodinách před promítáním filmu Pelíšky osobně předáme.
Celá sobota bude nejen o charitě, ale i o zábavě a sportu. Bude si možno nakoupit na bleším trhu nebo na burze dětského oblečení.
Samozřejmě si nemyslím, že všichni občané tuto akci přivítají, ale byla bych ráda,
kdybychom se sešli, popovídali, něco dobrého snědli a vypili, možná i zatančili. Večer,
až budeme předávat šek nadaci Domácí Anděl, si řekli - byl to super den a ještě jsme
pomohli.
Jana Draštíková, místostarostka

Vážení spoluobčané,
jako místostarostka městské části plním
úkoly ve finančním odboru, věnuji se především rozpočtu a účetnictví. Chtěla bych
Vás touto cestou informovat o hospodaření
městské části.
Rozpočet na rok 2019 byl zpracován jako
vyrovnaný, to znamená, že částka výdajů
je zcela pokryta příjmy městské části. Jednotlivé rozpočtové položky jsme tvořili
s ohledem na potřeby městské části jak
v části neinvestiční, tak zejména s přihlédnutím k investičním záměrům. Abychom
dodržovali rozpočtovou kázeň při proplácení výdajů, pečlivě sledujeme jejich účel
a přiřazujeme je k příslušným účetním položkám.
Při kontrole výdajů sledujeme i hospodaření našich příspěvkových organizací,

tj. Mateřské školy Formanská a Základní
školy Formanská. Spolupracujeme s jejich
účetními, abychom ověřili čerpání příspěvků městské části a dotací od ministerstva
školství. Rovněž předávání účetních dat
mateřské a základní školy na MHMP probíhá naším prostřednictvím.
Při plnění povinností v ekonomickém
odboru nás v 1. pololetí 2019 provázely nemalé obtíže, protože dokumenty a činnosti
nebyly minulými úředníky řádně předány.
Ve spolupráci s MHMP jsme museli napravit nejen pracovní postupy, ale provést
i instalaci nebo aktualizaci některých PC
aplikací. V současné době ještě probíhají
kontroly majetku s údaji v účetnictví, aby
příští kontrola z MHMP zjistila co nejméně
nedostatků v naší práci.
Hana Petrová, místostarostka
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WEBOVÉ STRÁNKY MĚSTSKÉ ČÁSTI
V květnu letošního roku byla městská část informována, že datový
server, na kterém byly uloženy mimo jiné i webové stránky naší městské části, byl napaden hackery a umístěná data byla zakryptována. Bohužel data ani zálohy našich webových stránek se nepodařilo získat
zpět. Přišli jsme tak o část své historie, o rozsáhlé fotogalerie jak z kulturních tak investičních akcí, stejně jako o dokumenty týkající se práce
volených orgánů městské části a mnoho dalších.
Již v květnu jsme začali připravovat nové webové stránky. Ty nejprve obsahovaly pouze základní kontaktní údaje a zejména elektronickou úřední desku. V průběhu prázdninových měsíců jsme pracovali
na jejich instalaci, naplnění aktuálními daty a informacemi, a úplném
zprovoznění.
V září pro Vás ve spolupráci s firmou Fimak, s. r. o., spustíme do ostrého provozu nové stránky. Občané zde naleznou všechny informace o městské části i úřadu městské části, jako tomu bylo na stránkách
původních, ale v nové modernější podobě. Naším cílem bylo, aby byly
co nejpřehlednější, měly atraktivní vzhled, moderní grafickou úpravu
a zejména aby pomohly rychle nalézt požadované informace. Na www.
praha-ujezd.cz naleznete čtyři základní sekce – Informace, Městská
část, Samospráva, Úřad a Volný čas. Tyto sekce obsahují další odkazy.
Podle povahy informace si vyberete příslušnou sekci a v ní téma, které
Vás zajímá.
Na hlavní straně budou uveřejněny aktuality, nové dokumenty a kalendář pořádaných akcí.
Webové stránky jsou samozřejmě optimalizované pro mobilní zařízení. Stránky městské části spravuje firma Fimak, s. r. o., v redakčním
systému WordPress. Jedná se o nejrozšířenější redakční systém, který
využívá více jak 25 % celosvětových webů. Díky své velké základně je
neustále aktualizován a drží krok nejen s moderními trendy, ale i z hle-

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
MEZI NÁMĚSTÍM
POD PLATANEM
A JIŽNÍM MĚSTEM

Městská část Praha-Újezd nechala zpracovat
projekt na prodloužení veřejného osvětlení z náměstí Pod Platanem přes ulici Pod Napětím a dále
přes louku směrem na Jižní Město. Ve spolupráci
s Magistrátem hl. m. Prahy, oddělením využití
a správy objektů, byl následně vybrán dodavatel
stavby a na přelomu července a srpna 2019 byla
tato akce zrealizována.
V minulosti jsme přes louku pod stožáry velmi vysokého napětí vybudovali mlatovou cestu,
která mnohým obyvatelům zkrátila docházkovou
vzdálenost na autobus. Novým veřejným osvětlením zvýšíme komfort a bezpečnost na této cestě.
Ing. Pavel Staněk, odbor investiční

diska bezpečnosti a legislativy. Webové stránky budou administrovat
zaměstnanci úřadu.
Doufáme a věříme, že web v této podobě bude sloužit ke spokojenosti občanů městské části i náhodných návštěvníků, a že v nich
ve srozumitelné a jednoduché podobě naleznete to, co právě hledáte.
Budeme samozřejmě rádi i za Vaši zpětnou vazbu. Pokud byste měli nějaké konstruktivní připomínky či podněty, rádi je do webových
stránek zapracujeme. Pokud narazíte na nějaký problém, prosím pište
na info@praha-ujezd.cz.
Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

PROGRAM
PRO POSKYTNUTÍ
ÚČELOVÝCH
NEINVESTIČNÍCH
DOTACÍ PRO
SPORTOVNÍ
A KULTURNÍ AKCE
Městská část dne 15. 7. 2019 zveřejnila program pro poskytnutí účelových neinvestičních dotací z prostředků výherních hracích
automatů. 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 neinvestiční dotace z VHA z rozpočtu hlavního města Prahy. V současné době
je program, včetně žádosti o dotaci, zveřejněn
na 1. pololetí roku 2020 a budou se rozdělovat peněžní prostředky ve výši 97 500 Kč.
Zájmové spolky mohou podávat žádosti
o dotaci v termínu od 19. 8. do 18. 10. 2019.
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

I n f o r m a c e z m ě s t s ké č á s t i4

ROK V MATEŘSKÉ ŠKOLE FORMANSKÁ
Ve školce začínáme podzimem a seznamováním. Děti s dětmi, hračkami, třídami,
paní učitelky s ostatními zaměstnanci MŠ,
paní učitelky s dětmi a jejich rodiči. Zkrátka
seznamuje se každý s každým. Během této
doby si ale zároveň začínáme hrát, tedy učit
se. Učíme se nejdříve pravidla. Děti ta svá
třídní, děti i rodiče ta školková, paní učitelky se zase seznamují s těmi, na která jsou

Formanská v ulici Na Vojtěšce a 2 třídy v budově detašovaného pracoviště Mateřské školy Formanská v ulici
Vodnická, to už je nějakých dětí. A když
se všichni sejdeme v naší tělocvičně, herci
z divadélka nebo lektoři programu s enviromentální či polytechnickou tematikou
nestačí koukat, jak se všichni snaží pořad
bedlivě sledovat. V září se budeme sezna-

Muzeum MHD

děti zvyklé z domova a vysvětlují, proč některá v mateřské škole nefungují. Společně
se potom všichni snaží vytvořit příjemné
prostředí, kde se školková pravidla přirozeně dodržují a respektují.
V tomto období nás čekají i první společné akce. To víte, 4 třídy mateřské školy,
z toho 2 třídy v budově Mateřské školy

Toulcův dvůr

movat i s dětmi z okolních školek, pozvali
jsme je již podruhé na program společnosti
Ornita. Zapojíme se také do akce Den bez
aut.
Pro mladší i starší děti připravujeme opět
i programy mimo mateřskou školu, např.
pojedeme s předškoláky do Rudolfina nebo
s mladšími dětmi do Toulcova dvora, kde se

chystají některé úplně nové programy. Ale
to už není jen podzim.
Pokračujeme zimou a Vánocemi, pro
nás ve školce je to období, kdy máme spoustu práce. V loňském školním roce jsme připravili dvě úspěšná vánoční vystoupení dětí
na rozsvěcení vánočních stromků v Újezdě
a v Kateřinkách a ještě jednou moc děkujeme všem, kteří jste koupí vánočních dekorací přispěli na vybavení školek, a čtyři vánoční besídky pro rodiče. Je to období plné
koled a pečení perníčků. Letos se na toto
období opět připravujeme a na atmosféru
spojenou s Vánocemi moc těšíme.
Ale zima nejsou jen Vánoce, je to také
zimní sportování a zimní krajina, která odešla spát a my s dětmi bedlivě pozorujeme,
jak spí a také jak se plíživě chystá s jarem
probudit.
Jaro je další období našeho školkového
roku. Opět máme spoustu práce, pozorujeme budící se přírodu, na obou našich zahradách, ale i v lese. Je to období vycházek,
třeba někdy i v kalužích, ale jindy už za zářivého teplejšího a teplejšího slunce.
Chystáme výlety za poznáním. Letos
jsme byli v Senohrabech za zvířátky a v muzeu MHD, kde jsme se projeli historickou
tramvají a povídali si o Praze, dále besídky pro maminky a taky pro tatínky a také
připravujeme Zahradní slavnosti. V červnu
letošního roku byly dvě úspěšné zahradní
slavnosti, kde jsme ostužkovali předškoláky a prozpívali se do léta, po kterém se naši
předškoláci již do školky nevrátí. Všichni
jim přejeme na cestu do velké školy hodně
odvahy a v té jejich velké škole krásné přivítání a nejlepší paní učitelku v první třídě.
Nyní je však léto. Připravujeme nový
školní rok, už tušíme, co by nám mohl přinést, a s napětím očekáváme, co nám opravdu přinese. Dětí bude plná školka a paní
učitelky pro ně pilně připravují program,
kde velmi zásadní roli pro předškoláky, ale
i mladší děti, bude hrát polytechnická výchova a spolupráce s Polytechnickou univerzitou. Chystáme se na dvě školky v přírodě v oblíbeném Vřesníku u Želiva a také
opět pravidelně plavat na Jedenáctce. Naše
nové předškoláky čeká rok plný přípravy
do školy, aby tam odešli v roce 2020 stejně
natěšení jako ti předškoláci letošní.

Bc. Jitka Svátková,
ředitelka MŠ Formanská

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

ROZŠÍŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY FORMANSKÁ
Městská část zadala vyhotovení Studie
stavby rozšíření Základní školy Formanská
(urbanistické řešení a architektonické řešení), vč. vytvoření koncepce základního technického zařízení budovy a technologického
zázemí. Podkladem pro vyhotovení studie
stavby byl již zpracovaný Koncept a zadání
investičního projektu ze dne 28. 2. 2019.
Z důvodu aktuální a plánované bytové výstavby na našem katastrálním území chce městská část realizovat základní
školu 1. a 2. stupně s odbornými učebnami včetně varny a tělocvičny na pozemku
parc. č. 670/8 v k. ú. Újezd u Průhonic.
V loňském roce jsme otevřeli tzv. smíšenou základní školu 1. stupně s kapacitou
108 žáků s tím, že po pěti letech budou
děti přecházet do spádové školy na Jižním
Městě, kterou je ZŠ Ke Kateřinkám. Vedení
městské části Praha 11, jako zřizovatel školy, ale nehodlá za „naše“ děti školou povinné hradit náklady na jejich docházku. Také
většina rodičů z naší městské části nechce
své děti umisťovat na Jižní Město.
Městská část proto připravuje stavbu
plnohodnotné základní školy. V současné
době evidujeme 3 300 trvale hlášených obyvatel, z toho 400 dětí ve věku od 6 do 14 let.
V dohledné době očekáváme nárůst obyvatel na 4 000. Základní školu s kapacitou 270
žáků tak plně využijeme.
Stávající prostory základní školy 1. stupně
budou po zprovoznění nové základní školy

Situace ZŠ Formanská, 1. a 2. stupeň

využity pro zřízení dalších dvou tříd Mateřské
školy Formanská. Tímto bychom uspokojili
i poptávku po místech v mateřské škole.
Do konce letošního roku bude studie
školy vyhotovena a projektové přípravě již
nebude nic bránit. Pokud půjde vše podle
plánů a Magistrát hl. m. Prahy v rámci svého rozpočtu vyčlení požadovanou finanční

částku, tak v lednu 2020 zveřejníme zakázku na dodavatele projekčních prací.
Projektová dokumentace, včetně potřebných povolení, by měla být k dispozici do konce roku 2020. Realizace stavby se
uskuteční v letech 2021–2022 a uvedení
do provozu je plánováno na září 2022.
Václav Drahorád, starosta

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Máme za sebou ukončenou první celoroční plavbu po oceánu
poznání, ve které všichni zúčastnění plavčíci uspěli na výbornou. Naše skromná flotila se počátkem nového školního roku 2019/20 rozroste o další skupinu dobrodruhů. Tito noví přátelé s námi 2. září vyrazí na pestrou
a jistě zajímavou cestu.
V uplynulém školním roce jsme měli možnost si vyzkoušet, jak se dá postupně nastavovat výuka a aktivity v úplně nové škole, která není zatížena setrvačností
výuky z let předešlých. Snažili jsme se v průběhu roku využívat pestrou škálu pedagogických a motivačních prostředků, které si myslíme, že patří do školy 21. století. Rádi se necháváme inspirovat různými způsoby učení, jako je například prožitková

Cyklovýlet

pedagogika. Motivační a kreativní prostředí je základem pro
smysluplnou a pestrou výuku, která je žákům blízká. Velký
dík patří také rodičům, kteří nám pomáhají v naší činnosti tím, že podporují svoje děti a pomáhají pro ně vytvářet podnětné prostředí. Na partnerských schůzkách
rodič – žák – učitel (někdy i náčelník) si vzájemně předáváme užitečné informace, které nám pomáhají vhodně a včas nastavit kurz další činnosti a spolupráce. Rádi
bychom zůstali školou otevřenou, která se nebojí nechat
otevřené dveře k nahlédnutí do kuchyně, kde se pro mysl
žáků v hrncích vaří různé pokrmy z rozličných surovin, mnohdy neznámých, nebo málo používaných. Naším úkolem je dokázat, že
tato naše kuchyně bude chutná.
V následujícím školním roce bychom také rádi rozšířili nabídku vícedenních aktivit v přírodě. K již absolvované škole v přírodě, která
byla příjemným překvapením pro mnohé zúčastněné, bychom rádi
přidali seznamovací víkend (lanování), kreativní podzim, lyžařský
kurz atd. Na tyto vícedenní kratochvíle jsou pozváni instruktoři
a kolegové z mnoha zajímavých oborů, mezi které patří např. Horská služba, instruktoři lezení, sportovní instruktoři, ale i kolegové
z hudební, divadelní a výtvarné oblasti. O zábavu jistě nebude nouze.
Závěrem bychom rádi poděkovali našemu zřizovateli, který nás
v uplynulém roce velmi podporoval, a ve vzájemné spolupráci pokračujeme na dalším zvelebování naší školy.
V případě, že byste měl kdokoli zájem se o naší škole dozvědět něco víc, rádi vás u nás přivítáme. V případně zájmu s námi navázat
užší spolupráci, piště nám na zsformanska@seznam.cz.
Myslím, že můžu mluvit za celý náš kolektiv, když řeknu, že se již
nyní těšíme na další pěkné taškařice v novém školním roce.
Za školní team
Tomáš Kunst, ředitel školy
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DEN BEZ AUT
Městská část Praha-Újezd bude
v sobotu 21. září bez aut!
V sobotu 21. září 2019 městská část na jeden den zamezí příjezd vozidel na celé své
území. Touto akcí se připojí k mezinárodní akci „Evropský týden mobility“, která
podporuje omezování městského automobilismu. Cílem akce je propagace bezpečné
a ekologicky čisté dopravy ve městě, jako
je pěší, cyklistická nebo veřejná doprava.
Současně je snahou upozornit na negativní vliv individuální automobilové dopravy
na zdravotní stav obyvatelstva a kvalitu života v městské části.
Upozorňujeme obyvatele městské části
a její návštěvníky, že v souvislosti s konáním
akce bude pro motorová vozidla uzavřena
celá ulice Formanská a Josefa Bíbrdlíka.
Všechny tři příjezdy do městské části (směr
z Jižního Města, z Křeslic i z Průhonic) budou v sobotu 21. září od 8.00 do 18.00 hodin
uzavřeny a označeny značkou zákaz vjezdu
všech motorových vozidel. Na dodržování
zákazu bude dohlížet Policie České republiky a Městská policie hlavního města Prahy.
Průjezd bude umožněn pouze městské hromadné dopravě, složkám integrovaného záchranného systému a místním obyvatelům
ze zdravotních důvodů, z důvodu lékařského
ošetření či naléhavé rodinné péče.
Z výše uvedených důvodů doporučujeme
občanům, aby v případě plánovaného

odjezdu na víkend vyjeli z městské části
v dostatečném předstihu. V naléhavých
případech bude výjezd povolen i během akce.
Na celém území městské části se budou
konat kulturní a sportovní akce pro děti
i dospělé. Svou činnost představí příspěvkové organizace a spolky sídlící v městské
části. Chybět nebude ani edukativní program zaměřený na první pomoc, dopravní
bezpečnost či ekologii. Součástí akce bude
i podpora projektu nadace Domácí anděl
„Děti se léčí doma“, který podporuje léčbu
malých pacientů v domácím prostředí, tzv.
telemedicínu. V den konání akce „Den bez
aut“ budou na území městské části rozmístěna stanoviště, na kterých budou k zakoupení JoJa Domácího anděla, jako symbolika
- jednou jsi dole jednou nahoře.
Na závěr celého dne nabídneme promítání
filmu Pelíšky v letním „cyklokině“. Pozvání přijala paní Soňa Kodetová, která krátce
pohovoří o svém muži, skvělém herci Jiřím
Kodetovi.
Vaši cestu městskou částí doporučujeme začít na Kateřinském nebo újezdském
náměstí, kde budou umístěny infostánky.
Příchozí zde dostanou mapku se stanovišti a přesným rozpisem konání jednotlivých
akcí. Po projití jednotlivých stanovišť získá
každý na památku upomínkový předmět.

Podrobnosti k některým
doprovodným akcím:
Bleší trh – nic nevyhazujte a přijďte výhodně prodat či koupit! V areálu fotbalgolfu bude
v době od 8.00 do 18.00 hodin probíhat bleší
trh. Každý příchozí si může ve výše uvedené
době prodat nepotřebné věci nebo si koupit
nějakou věc pro radost. Na volném prostranství bude k dispozici omezené množství stolků nebo si můžete roztáhnout na trávě deku
či přinést vlastní posezení.
Ukázka práce zdravotníků
Zdravotníci si připravili dva workshopy první pomoci. Jeden pro dospělé, kde budou
probíhat nácviky a ukázky poskytování první
pomoci včetně resuscitace na resuscitačních
modelech dospělých a dětí, ukázka defibrilátoru nebo prezentace aplikace „záchranka“.
Druhý workshop bude věnován dětem – prohlídka sanitního vozu, první pomoc hravou
formou, namaskované poranění včetně soutěží či dárků na danou tématiku.
Workshopy se budou opakovat po celý
den, v době od 10.00 do 17.00 hodin.
Cyklovyjížďka
Pro malé i velké cyklisty bude připravena
přibližně 5 km dlouhá trasa, které povede
od multifunkčního hřiště v Kateřinkách přes
milíčovské kopce a les do Újezda. Na start
mohou účastníci dorazit kdykoliv v době
od 10.00 do 16.00 hodin. Kromě startovního
čísla zde obdrží mapku s vyznačenými stanovišti, na kterých budou plnit úkoly či odpovídat na záludné otázky. V cíli je bude čekat
odměna.
Burza podzimního a zimního
dětského oblečení a vybavení
Burza proběhne v pátek 20. září od 8.00
hodin do 18.00 hodin a v sobotu 21. září
od 9.00 hodin do 14.00 hodin ve společenském sále domu služeb ve Vodnické ulici. Podrobné informace najdete na webu mateřské
školy: http://www.msformanska.cz/burza.
Po skončení prodeje oblečení bude v rámci
Dne bez aut otevřena ve společenském sálu
dílnička pro děti.
Indiánské tábořiště
Na milíčovských kopcích bude indiánské
tábořiště, kde budou připraveny originální
indiánské úkoly a hry. Zde si můžete opéct
i špekáček.
Věříme, že v sobotu 21. září rádi poznáte
naši městskou část bez aut, a že se tato akce
setká s pochopením.
Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

Mapa městské části
s vyznačenými stanovišti
a programem akce
DEN BEZ AUT

7Zp ravo d aj m ě s t ské č ás ti Pr aha - Új e zd

I n f o r m a c e z m ě s t s ké č á s t i8

Vzpomínky z Kateřinek a z Újezdu
– rodinná kronika Smolíků
Vážení příznivci újezdské historie, v dnešním
čísle Zpravodaje pokračujeme ve vzpomínání
pana Smolíka na hasičský život v Újezdě.
„Po válečné době ve svobodné vlasti počalo hasičstvo i s cvičením sekyrkovým a to
mnohým členům sboru se nechtělo cvičit,
tak že se jich mnoho vystřídalo. Jedni vystoupili a druzí se přihlásili. Jako sborový
jednatel měl jsem několik hodností a to matrikáře, vzdělavatele a vedoucího samaritánů. Zahajoval jsem schůze místo starosty
sboru, protokoloval jsem veškeré návrhy
a odhlasované usnesení. Nadarmo se dříve
nepsalo, že jednatel je matkou sboru. Za dobu mého působení v hodnosti jednatele
od r. 1919 do roku 1956, tedy za plných 37
roků, se těch členů vystřídalo, že by pouze
jména bylo jedna strana této knihy. Přes
veškeré pronásledování po stránce politické
nevzdal jsem se myšlenky s tím praštit jako jiní, ale zůstal jsem věrný ideji hasičské.
A že jsem to položil, to už bylo po těžké chorobě v nemocničním ošetřování. Četl jsem
pilně hasičské rozhledy a zjistil jsem, jak
žádat o podporu z věčného fondu pro účely
hasičské. Z dřívější doby, od r. 1902, nebylo
o podporu vůbec žádáno a sbor potřeboval
hlavně hadice o průměru 52, takže jsme obdrželi už několik dílů hadic. Členové sboru
začali cvičit sekyrkové cvičení a to „Novákovo“ a „Forejtovo“. Abych pravdu řekl, nejdříve začal cvičit sbor v Mnichovicích, kde
měli dobrého instruktora bratra Kropáčka,
kde jsme byli účastněni na župním sjezdu.
Dále jsme byli na župním sjezdu druhý rok
ve Stránčicích, kde měli již motorovou stříkačku systém Delahaj, francouzský typ,
zástupce inženýr Bohuslav Ebert, Praha
VIII. Tento typ motorky měli městští hasiči ve Vršovicích již r. 1912. Dále jsme zase
cvičili v Mnichovicích na hřišti, dříve to
bylo na náměstí v obci. Bylo několik druhů
cvičení, to bylo ve čtveřici, ale nejlepší bylo
cvičení „Bergmanovo“ z Újezda nad Lesy.
Cvičilo se ve trojici a to dvě ženy a jeden
muž. Na okrskových cvičeních měli jsme
vždy zvláštní vystoupení Bergmanova cvičení a to v Čestlicích, Křeslicích, Petrovicích, Šeberově a na Hájích 1932 a v Újezdě
na okrskovém cvičení. Zároveň jsme měli
všude veřejné vystoupení i žactva.
Co se týče požárů, každý rok se vyskytl
nějaký požár ve vedlejších obcích. Od blesku
vyhořelo u Šafránka v Holi v roce 1923, v roce
1926 od blesku v Křeslicích domek Zahrádkův, jednou zase u Štítu žebřiňák slámy a pak
nahoře v Šeberově domek. Až v roce 1931
vznikl velký požár v Průhonicích ve dvoře,
kde od mlátičky chytlo obilí na fůře a od toho
stodoly. Bylo to večer v 7 hodin a bylo to vidět
daleko široko. To již bylo hodně motorových
stříkaček a některé sbory byly volány telefonicky, a to z Prahy, ze Říčan a Uhříněvse.
Dále zde byli z Kunratic s motorkou a z Libuše. Oheň vznikl následkem přehřátí hřídele

na lisu, kde se navinovala sláma a provázky
a dlouhá doba provozu, aniž by se mazalo.
V roce 1932, bylo to v sobotu před havelským
posvícením, večer šla paní Marie Kocourková s vodou k obecní studni, a jak byly ještě
vrata do silnice otevřeny, viděla ve stodole
na mlatě oheň z té strany do zahrady, pokřikem volala lidi k ohni, jenže v tom okamžiku
byla stodola plná plamenů a na mlatě celá
mláticí garnitura, která již také hořela, že
nebylo možno ji zachránit. Stodola plná obilí
a voda na blízku žádná, neboť návesní rybník byl vypuštěn, takže jsme stříkali z obecní studny s ruční stříkačkou. Co jsme se zde
takhle namáhali s ručním pumpováním,
hořela již i Srbova hospoda. V prvé řadě lidé
se rozběhli k Procházkovům a žhář to využil
a utíkal do hospody, kde ukradl peníze Václavu Hráškovi a aby zahladil stopy, tak to znovu zapálil. Lidé v tom zmatku každý utíkal
domů, maje obavy ještě z dalšího ohně. Byli
voláni pražští hasiči, kteří také v několika
minutách přijeli a vršovický požární sbor
a uhříněveský sbor. Pražští táhli vodu ze
Sukova na stodolu, vršovičtí táhli vodu z nádržky na stodolu a uhříněveský táhli vodu
ze Sukova na hospodu. Organizoval jsem to
s bratrem Vaníčkem na hospodě, aby se nic
neukradlo, neb se všechno vnitřní zařízení
vynášelo na náves k váze. K ránu ke mně přišli četníci a vyptávali se mě na podrobnosti,
kdo to ve vsi mohl udělat. Říkám, nerad sahám někomu do svědomí, ale udělat to mohl
jedině ten, kdo zde byl s poměry dobře obeznámen, jak by věděl, že Hrášek si dával pod
hlavu peníze.
Sloužil tady Antonín Dřízhal, teď slouží
v Dobřejovicích. Tak si za ním druhý den došli a počkali si na něj, až přijde z Uhříněvse,
neboť již z těch peněz dělal nákup. U Pro-

cházků jsme ještě byli po tři dny, stále to ještě hořelo a v blízkosti byly dva stohy se slámou, najíst a napít jsme chodili domů. Žháře
odvedli a zavřeli, byl potrestán 6 ti léty odnětím svobody, ale státní návladní se odvolal
proti nízké výměře trestu a byl souzen znovu a dostal 13 let. Ty odpykával na Borech
v Dobřanech. Za jeho slušné chování v době
amnestie mu také něco odpustili.
My jsme jako členové sboru uvažovali
o tom, že není možno nadále hasit s ruční
stříkačkou, že budeme hledět si zakoupit
motorovou stříkačku sami. V Průhonicích
již stříkačku koupili, byla z nějaké konkursní podstaty a neměli na ní ani certifikát,
který si museli sami shánět, aby dostali subvenci. Našli se takoví lidé v obci i v Průhonicích v záložně, abychom od koupě upustili,
že mají motorovou stříkačku v Průhonicích.
Můj otec říkal, že je to právě padesát let co
v obci hořelo u Procházků (dříve u Chlebnů)
od blesku. Na žádost zaslanou obecnímu zastupitelstvu o podporu, dovolili hasičskému
sboru po dva roky si ponechati zemskou dávku ze zábav, ovšem těch 25 %, které z toho
přicházely pražskému nemocničnímu fondu,
jsme museli odvádět. Odřekli jsme se všech
diet cestovného, něco jsme již měli a za dva
roky jsme měli hotovost 10.000 Kč. Upsali
jsme se svým majetkem jako ručitelé a již se
jednalo o koupi. Žádný z nás tomu nerozuměl jako bratr Poustka, co jsou válce ležaté
a válce stojaté atd. Byli jsme ve Vršovicích
se dívat na stroj a v Sokolské třídě, kde měli
čtyři stroje, a velitel Chaloupka nám dal šoféra na vysvětlení, sám pak nám doporučoval
firmu inž. Bohuslav Ebert., Praha-Libeň. Vyžádali jsme si nabídku, kterou jsme dostali
a přikročili k jednání. Nabízeli nám ještě
jiné firmy, které jsme odmítali. Tato fa nám
vyšla benevolentně vstříc, to by nám neudělal ani druhý ze sta. Ve všem nám dobře radil a velké výhody činil, byli jsme první my
z okolí, že se budeme vychloubat s jeho strojem. Dodá nám stroj s motorem Škoda 32/35
HP za cenu 22.000 Kč a 200 metrů hadic č. 8
za cenu 4.000 Kč s veškerým příslušenstvím.
Hotovost 10.000 Kč dostane po dodání stroje, subvenci 5.000 Kč po obdržení a ostatní
peníze až po roce bezúročně. Stroj byl předveden v Křeslicích, kde byli zástupci sboru
Čestlice, kteří též objednali si stroj a později
Petrovice a dále Vestec. Měli jsme ujednáno,
že peníze na doplatek nám půjčí pan Hrášek
na 5% úrok.
Usnesením obecního zastupitelstva to
padlo a obec doplatek zaplatila. Motorovou
stříkačku jsme obdrželi v podzimku v roce
1934. Na obsluhu byl pověřen bratr František Suchopár. Byl to jeden z nejlepších pracovníků u stroje. Pomáhal jsem mu ta prvá
léta stroj protáčet za 18 nebo 20 °C mrazu
a stroj nebyl zajetý. To byly puchýře na ruce
jak pětikoruna.“
V příštím čísle Zpravodaje se budeme dále
věnovat vzpomínkám na život hasičů v Újezdu.
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REVITALIZACE NÁVESNÍHO RYBNÍKA
Městská část nechala v roce 2017 zpracovat
pasport rybniční kaskády na újezdském potoce, který byl prvním podkladem pro vypracování projektové dokumentace na plánovanou revitalizaci Návesního rybníku
a rybníku Sukov.
Na základě vypracované technické zprávy a projektové dokumentace městská část
v letošním červnu poptala tři dodavatele
na odbahnění rybníka a vybudovaní bezpečnostního přelivu. Součástí stavebních úprav
je stavba nového vypouštěcího zařízení
(požerák), oprava netěsnící hráze a úprava
břehů, které budou zpevněny kamenivem.
Rybníky na újezdském náměstí plní
funkci retenční a zároveň protipovodňovou. V pondělí 12. srpna 2019 Sbor dobrovolných hasičů Praha-Újezd přečerpával,
v rámci cvičení, vodu z Návesního do rybníka Sukov. Důvodem byl nízký stav vody
v rybníku Sukov. V sobotu 17. srpna 2019
místní rybáři vylovili z Návesního rybníka
ryby, které umístili v rybníku Sukov.
Dokončení revitalizace Návesního rybníku je naplánováno na polovinu prosince

Návesní rybník – průtočný, plocha povodí 1,51 km2, zatopená plocha při provozní hladině 0,69 ha, objem 5,86 tis m3. Rybník je majetkem hl. m Prahy, ve správě MČ Praha-Újezd, která jej na základě smluvního vztahu pronajímá místnímu rybářskému spolku
Požerák k provozování sportovního rybolovu. Rybník je ze tří stran (S, Z, J) obestavěn
trvalou zástavbou, v západní části na něj navazují zemědělské pozemky. Napájení Návesního rybníka zajišťuje přepad od bezpečnostního přelivu a spodní výpusti z rybníka,
ale také otevřený přítok srážkové vody z dešťové usazovací nádrže umístěné pod D1.
Koryto otevřeného odpadu má lichoběžníkový profil, je opevněno betonovými dlaždicemi a je silně zarostlé.
Rybník Sukov – průtočný, plocha povodí 1,12 km2, zatopená plocha při provozní hladině 1,56 ha, objem 11,8 tis m3. Rybník je majetkem hl. m. Prahy, ve správě MČ Praha-Újezd, která jej na základě smluvního vztahu pronajímá místnímu rybářskému spolku
Požerák za účelem extenzivního chovu ryb. Povodí rybníka Sukov tvoří převážně zemědělské pozemky.
Rybník je ze tří stran (S, Z, J) obestavěn trvalou zástavbou, v západní části na něj
navazují zemědělské pozemky.
2019. Staveniště bylo předáno dodavateli
stavby, firmě BAB-mont, s. r. o., v pondělí
19. srpna 2019. Celkové náklady na revitalizaci, včetně zajištění zařízení staveniště
a dopravní obslužnosti činí cca 5 mil. Kč,

Technické služby Újezd

včetně DPH. Částka je hrazena z dotace,
kterou jsme získali z rozpočtu hl. m. Prahy.
V příštím roce plánujeme ve stejném rozsahu revitalizaci rybníku Sukov.
Václav Drahorád, starosta

Deratizace hlodavců
v lokalitě ulice
Pastevců
Po upozornění na zvýšený výskyt hlodavců
na východním konci ulice Pastevců proběhla v měsících červnu a červenci opakovaná
deratizace v této oblasti. Návnady byly ukládány do speciálních boxů tak, aby s návnadou nemohli přijít do styku jiní živočichové.
I přes skutečnost, že v boxech zůstávalo
stále větší množství návnady a počet viděných potkanů se znatelně snížil, objednala
městská část ještě plošnou deratizaci kanalizační sítě v ulicích Pastevců, Remízková
a U Louky.
Ing. Pavel Staněk, odbor investiční

Strojový park TSÚ

Hezký den,
rád bych Vás seznámil s novou společností Technické služby Újezd, s. r. o., (TSÚ)
která vznikla v květnu 2019, a nahradila
údržbu městské části. Jako vedoucí TSÚ
bych rád pokračoval v dobré práci, kterou
za sebou nechávala údržba městské části
a obohatil ji v oblasti služeb pro občany.
V současné době můžeme nabídnout
sečení a odvoz trávy, kdy cenu za službu
řešíme individuálně podle velikosti a terénu sečených ploch. Dále odvoz a dovoz stavebního materiálu do hmotnosti
1,5 tuny. U vzdáleností do 10 km účtujeme paušální částku 500 Kč a nad vzdálenost 10 km účtujeme 29 Kč/km bez DPH.
Ruční nakládka a vykládka dohodou. Ce-

na obsahuje přistavení a naložení kontejneru.
Rádi se Vám pokusíme vyhovět i v pracích, které zde nezmiňuji. Budeme se snažit, aby se naše služby pro občany dále
rozrůstaly, podle možností a techniky,
do které chceme postupně investovat.
Vím, že se asi nedá vyhovět každému, ale
přivítám každou radu nebo nápad, který
povede ke zlepšení bydlení v naší městské části. Děkuji za Váš čas při čtení mého
článku a těším se na Vaše podněty.
Jiří Vlach, vedoucí TSÚ
Kontaktní údaje:
Jiří Vlach, tel. 724 030 402,
e-mail: ts.praha.ujezd@seznam.cz
Deratizace kanalizační sítě v ulici Pastevců

Stalo se u nás
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VYNÁŠENÍ MORANY

BĚŽECKÉ ZÁVODY

V neděli 24. března 2019 jsme se za jarního počasí rozloučili se zimou. Sešli jsme se
již tradičně na újezdském náměstí. Nazdobené proutky vrby a ozdobené klobouky
některých účastníků byly již rozkvetlé.
Děvčata se chopila Morany a vydali jsme se
k Botiči, kde jsme zapálenou Moranu vhodili do vody.

V sobotu 13. dubna 2019 proběhl již 16.
ročník dětských běžeckých závodů. I přes
velmi chladné ráno se na startu sešlo celkem 114 závodníků. Děti byly rozděleny

do několika kategorií a ty nejmenší běžely
s rodiči. Atmosféra byla opravdu v duchu
velkých závodů a někteří závodníci v cíli
nemohli popadnout dech.

VÝLET SENIORŮ NA ZÁMEK
KRATOCHVÍLE A HOLAŠOVIC
Ve středu 15. května 2019 se újezdští senioři vydali na jarní výlet na zámek Kratochvíle a do Holašovic. Dobrou náladu
výletníků nezkazilo ani velmi nepříznivé
počasí – chladno a déšť. Při příjezdu na letní sídlo šlechty, zámek Kratochvíle, si nejdříve prošli zámeckou zahradu a poté si
po skupinách prohlédli velmi hezké prostory zámku.
Další zastávkou byly Holašovice, které jsou
zapsány na seznamu světového kulturního
dědictví UNESCO.

MÁJOVÁ VESELICE
Letošní májové oslavy spojené s kácením
májky se uskutečnily v sobotu 25. května
2019 tradičně v prostoru náměstí Újezdu.
Díky vydařenému počasí přišlo mnoho návštěvníků.

STAVĚNÍ MÁJKY
A PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Na újezdském náměstí si přítomní mohli opéct buřty a dát si na zahřátí čaj nebo
svařené víno.

V úterý 30. dubna se na náměstí v Újezdu
tradičně stavěla májka. Kolem 16.00 hodiny byla májka přenesena na své tradiční
místo vztyčení a děti s dospělými ozdobili
její špičku včetně věnce barevnými pentlemi. Vzápětí sedmnácti metrovou májku
přítomní hasiči s dobrovolníky pomocí lan
a žebříků zvedli a zakotvili do připravené
jámy.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Ve čtvrtek 4. dubna proběhlo v letošním
roce první vítání nově narozených občánků. Starosta Václav Drahorád společně
s místostarostkou Janou Draštíkovou přivítali ve společenském sálu domu služeb
12 dětí narozených od října 2018 do ledna
2019. Všem přejeme touto cestou mnoho
štěstí a zdraví.

Poté jsme se přesunuli do prostoru bývalého kamenolomu „U Skály“, kde starosta
v 18.00 hodin zapálil oheň – „pálení čarodějnic“ tak mohlo začít. Tu letošní povedenou čarodějnici vyrobily děti ze sboru dobrovolných hasičů a dospělí členové SDH
zase dohlíželi na bezproblémový průběh
celého večera.
Po celé odpoledne probíhal na újezdském
náměstí a v prostoru pálení čarodějnic doprovodný program pro děti.

Program zahájil moderátor Jiří Votava mladší v 14.00 hodin a ukončil těsně
po půlnoci.
Úvodní program patřil dětem. Ty zhlédly
ztřeštěnou loutkovou pohádku O Karkulce, vystoupení kouzelníka nebo si mohly
nechat něco hezkého namalovat na obličej nebo na ruce. Ve výtvarné dílničce
pak předvedly svou zručnost a trpělivost.
Uskutečnila se i oblíbená dětská pěvecká
soutěž.
Nejen pro dospělé vystoupila rocková
kapela Rain, Niky předvedla svou soutěžní sestavu ve sportovním aerobiku a Maky pěveckým vystoupením zpříjemnila
dlouhé čekání na hlavní okamžik májové
veselice. Tím bylo kácení a dražba májky,
kterou zahájil starosta kolem 18.00 hodiny. Vydražené prostředky starosta předal
ředitelce mateřské škole, která je využije
na pokrytí nákladů plánovaných výletů
dětí.
Večerním vystoupením hudební skupiny Horváth band, pod vedením kapelníka
Emila Horvátha, byla celá akce zakončena.
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LIKVIDACE ODPADŮ

DĚTSKÝ DEN
V pátek 21. června 2019 se v areálu SK Újezd
konal tradiční dětský den, kterého se aktivně zúčastnilo cca 150 dětí. Letošní ročník
probíhal ve stylu „Piráti z Karibiku“. Pro děti byly připraveny soutěže v pirátském prostředí, po splnění všech úkolů a získání razítek byly děti odměněny dárky a sladkostmi.
V průběhu odpoledne bylo možné sledovat
ukázky práce Policie České republiky, Městské policie hl. m. Prahy a Vodní záchranné
služby. Sbor dobrovolných hasičů uspořádal
v hasičské zbrojnici den otevřených dveří
s možností prohlídky zbrojnice. Po celé odpoledne nás provázelo hezké slunečné počasí. Děti odcházely spokojené, jak se soutěžemi, tak s vybraným dárečkem.

PIVNÍ SLAVNOSTI
Městská část byla v pátek 21. června a v sobotu 22. června 2019 již popáté partnerem
Pivních slavností. V areálu SK Újezd Praha
4 zajistil pivovar Lobkowicz obrovský pivní stan se sezením. Z pěti výčepních zařízení se točilo sedm druhů pivních speciálů
a jedna limonáda vyrobená z pivního sladu. V průběhu celé akce probíhal kulturní
program. Děkujeme všem spoluorganizátorům za skvěle odvedenou práci.

HOLSKÝ PRD – CUP 2019
V sobotu 22. června 2019 se na fotbalovém
hřišti SK Újezd Praha 4 uskutečnil fotbalový
turnaj v malé kopané. Jednalo se již o osmnáctý ročník, z toho se pět ročníků konalo
v Újezdu. Turnaj zorganizovala městská
část Praha-Újezd společně s Vladislavem
Literou, zakladatelem tohoto fotbalového
turnaje. Zúčastnilo se 12 mužstev. Turnaj
probíhal od osmé hodiny ranní do odpoledních hodin. Ve večerních hodinách se
předávaly ceny všem zúčastněným týmům
a nejlepším hráčům.

Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí, schvaluje každý rok kvóty velkoobjemových kontejnerů pro jednotlivé městské části. Na II. pololetí roku 2019 bude
přistaveno 6 kusů kontejnerů na nadměrný komunální odpad a 12 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 13. září 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 11. října 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
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:
Neděle 15. září 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 19. října 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
Neděle 17. listopadu 2019 od 9.00
do 12.00 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 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 2019 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 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

PLÁNOVANÉ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ
AKCE NA II. POLOLETÍ ROKU 2019
Sobota 21. září
Den bez aut
Městská část se připojí k mezinárodní akci
na podporu omezování městského automobilismu a na jeden den omezí příjezd vozidel
do městské části. Od 8.00 do 18.00 hodin
uzavřeme všechny příjezdy do městské části.
Bude připraven celodenní program, který se
bude vztahovat nejen ke sportu, ale ponese
se i v duchu charity. Na celém území městské
části se budou konat kulturní a sportovní
akce pro děti i dospělé. Na závěr celého dne
nabídneme promítání filmu Pelíšky v letním
„cyklokině“.

Středa 25. září
Výlet seniorů
Senioři navštíví zámek Blatná a Zemský
hřebčinec Písek. Cena zájezdu činí 200 Kč
a zahrnuje dopravu a vstupné do zámku
a hřebčince.

připraveny okruhy o různých délkách, aby
každá kategorie běžela odpovídající vzdálenost. Více informací, včetně elektronické
přihlášky, soupisu kategorií s délkou trasy
a času startu, k dispozici na www.behkmohyle.cz/detskybeh.

Pátek 6. prosince
Výlet do Vídně
Neděle 17. listopadu
Sázení lip na Kateřinském náměstí
U příležitosti 30. výročí sametové revoluce
budou v 16.00 hodin na Kateřinském náměstí vysázeny lípy.

Pátek 27. září
Václavská zábava

Neděle 17. listopadu
Lampionový průvod

Společenská akce proběhne od 19.00 hodin v budově hasičské zbrojnice v ulici Nad
Statkem. K tanci bude hrát skupina Horváth
band.

Průvod vyjde v 17.00 hodin z Kateřinského náměstí podél ulice Formanská směrem
na náměstí v Újezdu.

Středa 2. října
Setkání se seniory

Sportovní akce se bude konat od 10.00 hodin
se startem od dětského hřiště u Milíčovského lesa v Kateřinkách. Běžeckých závodů se
mohou zúčastnit všechny dětské věkové kategorie i dospělí. V Milíčovském lese budou

Úterý 17. prosince
Koncert zvonkohry
Tradiční společenská akce se uskuteční
v úterý 17. prosince od 18.00 hodin na Kateřinském náměstí. Předvánoční čas nám hrou
na zvonohru zpříjemní, a to nejen vánočními
koledami, carilloner Radek Rejšek.

Sobota 30. listopadu
Rozsvícení vánočního stromu
v Újezdu
Neděle 1. prosince
Rozsvícení vánočního stromu
v Kateřinkách
První adventní víkend budeme v městské
části zdobit a rozsvěcovat vánoční stromy
na újezdském a Kateřinském náměstí, a to
od 16.00 hodin.

Středa 1. ledna 2020
Novoroční ohňostroj
Nový rok 2020 přivítáme ohňostrojem v Kateřinkách na Milíčovských kopcích.

Společenská akce probíhá od roku 2007, a to
vždy čtyřikrát ročně. Jsou zváni senioři, kteří v daném čtvrtletí oslavili 70., 75. nebo 80.
narozeniny. Od 80 let se se seniory setkáváme každý rok. Ve středu 2. října v 15.00
hodin přivítáme v budově hasičské zbrojnice
seniory, kteří oslavili svá životní jubilea ve
III. čtvrtletí letošního roku.

Sobota 12. října
Dětské běžecké závody

Městská část i v letošním roce pořádá zájezd
na vánoční trhy, tentokrát navštívíme rakouskou Vídeň.

Listopad 2019
Vítání občánků

Čtvrtek 5. prosince
Mikulášská besídka
Čertovský rej spojený s Mikulášskou nadílkou se bude konat od 16.00 hodin na újezdském náměstí.

Starosta přivítá naše nejmenší spoluobčánky
v 14.00 hodin v zasedací místnosti v budově hasičské zbrojnice v ulici Nad Statkem.
Pozvánky obdrží rodiče dětí narozených
od února 2019 do konce června 2019. Součástí setkání je i vystoupení dětí z Mateřské
školy Formanská a společné fotografování
rodičů s miminkem profesionální fotografkou. Sada fotografií a poukázka v hodnotě
500 Kč na nákup zboží v drogerii jsou dárky,
které rodiče k příležitosti narození dítěte obdrží.
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