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Stružkování rybníka Sukov

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
zanedlouho jsou tady, pro některé z nás,
velmi očekávané vánoční svátky. V dnešní
těžké době budou Vánoce jistě zpříjemněním
našeho života. Především naše děti a vnoučata tolik nevnímají současnou nelehkou
situaci a budou určitě toužebně očekávat,
co najdou pod vánočním stromkem za dárky. Důležité je, abychom se snažili alespoň
na čas zapomenout na situaci kolem nás
a prožili vánoční svátky v co největším klidu
a pohodě a s radostí nejen naší, ale zejména
těch nejmenších.
Konec roku je také obdobím bilancování
a hodnocení. Dovolte mi, abych v krátkosti
připomenul, které investiční akce se nám
v uplynulém roce podařilo dokončit či zahájit. Informace o všech investičních akcích,
projektech a jejich realizaci za poslední dva
roky naleznete na dalších stránkách Zpravodaje.
V průběhu jara byla dokončena revitalizace Návesního rybníka. Spočívala v odvozu sedimentu, stavbě nového požeráku
a bezpečnostního přelivu, opravě stávající
kamenné hráze, umístění nového zábradlí
a opevnění lomovým kamenem větší části
břehů.

Nejdůležitější investicí pro městskou
část je výstavba základní devítileté školy
při Formanské ulici v Újezdu. Zpracování
investičního záměru, zastavovací studie
a přesvědčení hlavního města Prahy o nutnosti stavby plnohodnotné základní školy
trvalo dva roky. V únoru bylo zveřejněno
výběrové řízení na zakázku velkého rozsahu na zpracování projektové dokumentace.
Z důvodu koronavirové krize byly výsledky
známé až v září. Jako nejvhodnější byla vybrána nabídka ve výši 4 mil. Kč bez DPH.
V rámci vyhodnocení veřejné zakázky podal účastník, který se umístil jako druhý
v pořadí, námitky, kterým bylo vyhověno.
Jeho cenová nabídka činila 6 mil. Kč bez
DPH. Finanční prostředky v této výši nemá
městská část v rozpočtu k dispozici. Z tohoto důvodu jsme byli nuceni výše uvedenou
veřejnou zakázku zrušit. Výběrové řízení
prověřilo, že dokumentaci ke sloučenému
stavebnímu řízení, dokumentaci pro výběr
zhotovitele stavby a následný autorský dozor pro výstavbu základní školy, jsou architekti schopni naprojektovat do 4 mil. Kč bez
DPH. Zastupitelstvo městské části na svém
zasedání dne 18. listopadu schválilo nové
zadání veřejné zakázky velkého rozsahu.
Následně byla zakázka zveřejněna na profilu zadavatele, a výsledky by měly být známé
začátkem příštího roku.

Návesní rybník

V podzimním období bylo zahájeno tzv.
stružkování Sukovského rybníka. To spočívá
v nahromadění usazeného sedimentu do několika dlouhých hromad, aby voda obsažená
v bahně lépe odtékala. Revitalizace Sukovského rybníka bude pokračovat v jarních
měsících roku 2021.

Původní a nové lampy veřejného osvětlení v sídlišti
Kateřinky

V sídelní části Kateřinky, v ulicích U Pramene, Vodnická a v části Proutěná, se
zhruba z padesáti procent podařilo zrealizovat výměnu veřejného osvětlení s novým rozvodem kabelů a výměnu rozvodů
elektrických kabelů. Příští rok budeme
pokračovat ve výměně veřejného osvětlení
a elektrorozvodů ve zbývající části kateřinského sídliště.
Dále byla v Kateřinkách provedena oprava
čtyř propojovacích chodníků vedoucích směrem na Jižní Město.
Formanská ulice mezi Kateřinkami
a Újezdem je z části nově osvětlena. Investor přilehlé zástavby v Sukovské ulici zajistil v minulém roce mlatový chodník a letos
na podzim přisvícený přechod pro chodce se
dvěma autobusovými zastávkami. Dopravní
podnik hl. m. Prahy nainstaluje v průběhu
prosince označníky autobusové zastávky
a uvede ji do provozu.

Autobusová zastávka Sukovská

Dále se na jaře podařilo znovuobnovit samostatnou autobusovou linku č. 122. Ano,
prozatím jen čtyři ranní spoje, které kyvadlově jezdí na trase Újezd-Opatov. V tuto
chvíli jsme na dobré cestě přesvědčit příslušné politiky z magistrátu o nutnosti navýšení dopravní obslužnosti naší městské části.
Neustále jim připomínám, že jsme součástí
Prahy a nechceme být závislí na příměstské
dopravě. Linka č. 122 se plánuje zavést v trase Újezd-Opatov-Hostivař.
Po dlouhém čekání byla Jednotka dobrovolných hasičů Praha-Újezd dne 1. října
2020 začleněna do složky Integrovaného
záchranného systému. Jednotka absolvovala již několik výjezdů a v listopadu odsloužila tři čtyřiadvacetihodinové služby.
Celodenní služby byly nařízeny z důvodu
onemocnění Covid-19 některých profesionálních hasičů.
Na závěr bych vám rád popřál krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí
a mnoho pracovních úspěchů v novém roce
2021.
Václav Drahorád, starosta
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Slovo místostarostky

Čas adventu

Vážení spoluobčané,
v předcházejícím čísle našeho Zpravodaje
jsem psala, že se všichni těšíme na setkání
s vámi na našich tradičních kulturních akcích.
Bohužel se tak nestalo, máme zde další
koronavirovou vlnu. Všichni procházíme
opravdu zvláštním obdobím svého života.
Když procházím městskou částí, tak je to
vidět všude. Sousedé se nezastavují a nepo-

vídají si před domy, hřiště jsou poloprázdná,
nepotkáte děti se školními taškami na cestě
do školy nebo domů. Dá se říci, že městská
část nežije.
Osobně jsem toho názoru, že všichni bychom měli být optimističtí a dívat se hlavně
dopředu, říkat si, že vše špatné jednou skončí. Věřím, že nám na tuto dobu zbydou jen
vzpomínky, i když pro někoho smutné.
Je před námi čas adventu. V mnoha médiích se píše, že bude trochu jiný, smutný, tím
nás straší i někteří politici. Nenechme si toto
namluvit, vánoční čas podle mě není nikdy
smutný. Máme rodiny, děti, rodiče, prarodiče, vnoučata a přátele. I když se s některými
nesetkáme osobně, tak na sebe určitě myslíme a komunikace přes různé sociální sítě
není v současné době problém.
My se k té správné vánoční atmosféře pokusíme přispět tím, že městskou část vyzdobíme tak jako minulé roky a vánoční stromy
budou určitě zářit jak v Kateřinkách, tak
v Újezdu.
Na závěr bych vám chtěla popřát krásné
prožití vánočních svátků, hodně pohody
a štěstí do nového roku a ať se všichni společně sejdeme ve zdraví v příštím roce 2021.
Jana Draštíková, místostarostka

– nákup nebytového prostoru v ulici Pastevců – v souladu s plánovací smlouvou byla
ve 3. čtvrtletí 2020 zaplacena 1. splátka,
– projekt na rekonstrukci ulice Proutěná
– předložená fakturace byla zaplacena
v srpnu 2020,
– výstavba dětského hřiště – zrealizováno,
– projektová dokumentace pro výstavbu ZŠ
Formanská 1. a 2. stupeň – je vyhlášeno
nové výběrové řízení na veřejnou zakázku
velkého rozsahu na zhotovitele projektové
dokumentace.
Z rozpočtu hlavního města Prahy nám byly
ponechány nevyčerpané finanční prostředky
z dotací z roku 2019 na opravu spojovacích

Slovo místostarostky

Hospodaření
městské části

Vážení spoluobčané,
využívám této příležitosti, abych vás seznámila s plněním rozpočtu naší městské
části za období 1. až 3. čtvrtletí 2020. Plnění rozpočtu pravidelně sledujeme, a to jak
v části příjmů, tak i v části výdajů.
Objem příjmů za výše uvedené období je
v souladu s plánovanými údaji v rozpočtu
na rok 2020. Vyšší příjem se nám podařilo
získat z místního poplatku za užívání veřejného prostranství. Jednalo se o zábor pro výkopové práce v souvislosti s přeložkou elektrických kabelů veřejného osvětlení.
Neinvestiční a investiční výdaje jsou pokryty schváleným rozpočtem na rok 2020.
Pro vaši informaci uvádím stav naplánovaných investičních akcí k 30. 9. 2020, které
jsou financovány z rozpočtu městské části:
– nákup pozemků parc. č. 624/2, 625/3
a 626/19 – zrealizováno,

Jeden z opravených chodníků spojující Kateřinky
s Jižním Městem

Vánoční strom v Újezdu

chodníků ze sídliště Kateřinky na Jižní Město a na revitalizaci rybníku Sukov:
– oprava spojovacích chodníků je dokončena,
– revitalizace rybníku Sukov – na základě
jednání mezi hl. m. Prahou a městskou
částí zastupitelstvo dne 30. 9. 2020 přijalo
usnesení o odsvěření pozemků Návesního
a Sukovského rybníku včetně břehů.
Na rok 2020 jsme obdrželi z rozpočtu hlavního města Prahy prostředky na tyto akce:
– opatření v souvislosti s šířením nového
koronaviru – byla nakoupena dezinfekce a ochranné prostředky, dotace bude
do konce roku vyčerpána,
– činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů Praha-Újezd – vyčerpání prostředků je
naplánováno do konce roku 2020,
– příprava a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti – referentka úřadu městské části
úspěšně v srpnu složila závěrečné zkoušky,
– údržba zeleně v městské části – květnatá louka – zastupitelstvo městské části
schválilo výběr zhotovitele,
– oprava cyklostezky z Újezdu do Křeslic –
práce byly ukončeny v polovině listopadu,
– organizace Dne bez aut – akce proběhla
dne 19. 9. 2020.
Čtvrtletně sledujeme i hospodaření našich
příspěvkových organizací, tj. MŠ Formanská
a ZŠ Formanská. Spolupracujeme s jejich
účetními a ověřujeme jak čerpání příspěvků
od městské části, tak i dotací z hlavního města Prahy a od Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy.
Závěrem mi dovolte popřát vám hezké vánoční svátky a pevné zdraví do nového roku
2021.
Hana Petrová, místostarostka
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OKÉNKO ZASTUPITELŮ
Vážení čtenáři,
na tomto místě bude v každém čísle Zpravodaje věnován prostor pro zveřejňování sdělení a názorů členů Zastupitelstva
městské části Praha-Újezd.

Činnost kontrolního
výboru zastupitelstva
městské části
Vážení spoluobčané,
jako předseda kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha-Újezd bych
vás rád informoval o jeho činnosti. Na pravidelných jednáních kontrolního výboru jsou
v souladu se zákonem o hlavním městě Praze
v první řadě kontrolována plnění usnesení
zastupitelstva, a to včetně úkolů uložených
starostovi. Dále členové výboru dohlíží
na dodržování právních předpisů ostatními
výbory a na uplatňování zásad hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti při vynakládání
finančních prostředků s vazbou na rozpočet.
Činnost kontrolního výboru je nezbytná pro
nezávislé posouzení, dohled a kontrolu, které pomáhají zdravému fungování městské
části, ve shodě se všemi platnými zákony
a předpisy.

Členové výboru na svých jednáních také
aktivně diskutují o možnostech zlepšení života v naší městské části.
Žádná zásadní pochybení v tomto roce
zjištěna nebyla. Díky za to patří starostlivému vedení úřadu i pečlivým zaměstnancům
jeho administrativy.
Ing. Zdeněk Hromádka,
zastupitel městské části
a předseda kontrolního výboru

Činnost finančního
výboru zastupitelstva
městské části
Vážení spoluobčané,
jako předsedkyně finančního výboru bych
vás ráda informovala o jeho činnosti. Finanční výbor plní úkoly ze zákona a úkoly,
kterými jej pověří zastupitelstvo městské
části. Kontroluje hospodaření městské části, projednává případné rozpočtové změny

dětí. Dětem pod vánoční stromeček přinese Ježíšek hromadu dárků. Velmi si vážíme
podpory všech, kteří nám s organizací pomáhají! A děkujeme všem, kteří burzu navštíví,
nakoupí a podpoří tím dobrou věc! Věříme,
že jarně/letní v pořadí již 20. burza bude rovněž tak úspěšná!
Za tým burzy
Mgr. Ilona Šimková,
zastupitelka městské části, členka
finančního výboru
a Věra Vondrášková

a doporučuje je zastupitelům ke schválení.
Projednává zprávy o přezkoumání hospodaření za uplynulý rok a dbá na dodržování
všech zákonných povinností stanovených
městské části při hospodaření. Dále kontroluje, zda je majetek městské části využíván účelně a hospodárně, v souladu s jejími
zájmy a úkoly. Dbá také na to, zda městská
část neručí za jiné závazky, než stanoví zákon, a zda jsou zveřejňovány její majetkové
záměry.
Ing. Barbara Rozsypalová,
zastupitelka městské části
a předsedkyně finančního výboru

Burzu dětského
oblečení a vybavení
při MŠ Formanská
ve Vodnické se letos
podařilo uspořádat
na jaře i na podzim!
Vážení spoluobčané,
rády bychom vás společně s celým týmem
burzy informovaly, že celý výtěžek z obou letošních burz v celkové částce přes 40 tisíc Kč
byl darovaný naší mateřské školce na zútulnění tříd a zahrady a na pomůcky pro rozvoj

Život v době
koronaviru
Vážení spoluobčané,
všichni bez rozdílu prožíváme období,
které můžeme nazvat „válkou 21. století“,
bohužel s neviditelným nepřítelem. Je to

pro nás všechny nové a velmi náročné. Pandemie, a nepřítel zvaný „Covid-19“, změnila naše životy a je otázkou, do jaké míry
se mnohým z nás v původní podobě vrátí.
Pokusme se být „pozitivně negativní“, udržujme si co nejvíce optimismu a víry v to,
že vše překonáme a znovu se budeme moci
volně potkávat na společných akcích naší městské části, sousedských posezeních,
s našimi milými seniory, pro které je zvýšená izolace mnohdy opravdu velmi bolestivá,
pořádat sportovní a kulturní akce společně
s našimi dětmi, které tento „nenormální“
režim také velmi poznamenal. Z celého srdce vám přeji, abyste byli zdraví, abychom
i nadále měli důvod k úsměvu a radosti ze
života.
Těším se na vás všechny, doufejme, že již
brzy, na společných akcích v naší městské
části.
Dana Zdeňková,
zastupitelka městské části,
členka finančního výboru
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TECHNICKÉ SLUŽBY ÚJEZD
Vážení obyvatelé městské části,
po delší době vám přináším několik informací o práci technických služeb. V létě jsme
se rozrostli o jednoho kolegu a nyní bojujeme
ve čtyřčlenném kolektivu.

Úklid u kontejnerů

V letních měsících naše práce spočívala
v sekání trávy, úpravě křoví, údržbě majetku
městské části a zejména v jejím úklidu. A věřte, že toho úklidu nebylo málo. Téměř každý

týden odvážíme do sběrného dvora nepořádek, který nám odložíte, či spíše odhodíte,
u kontejnerů (ledničky, postele, skříně a jiné
věci). Každý jistě ví, že patří úplně jinam než
k popelnicím. Naše městská část zveřejňuje
termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů a i technické služby jsou ochotny po dohodě odpad odvézt. Navíc, nejbližší sběrný
dvůr je kousek od nás, u stanice metra Opatov. Tak, prosím, berte ohled na ostatní spoluobčany, kteří chtějí mít okolí svého domu
čisté a pěkné.
Teď alespoň trochu pozitivního, povedlo
se nám opravit většinu laviček rozmístěných
po celé městské části, které už nám dosloužily. Také se samozřejmě snažíme reagovat
na podněty občanů, kteří nám volají s žádostí
o pomoc.
V tuto chvíli připravujeme techniku
na zimní měsíce a dáváme dohromady posypový materiál. Zastupitelstvo městské části
schválilo na svém zasedání plán zimní údržby
a pracovníci technických služeb si naplánovali pohotovost pro případné sněžení. Pro potřeby zimní údržby je městská část rozdělena
do čtyř částí: Kateřinky – původní zástavba,
a ulice Na Formance; Viladomy v Kateřinkách; Sídliště Kateřinky; Újezd. Dále je stanoveno pořadí zimní údržby dle důležitosti.

Opravené lavičky

První v pořadí jsou vedlejší komunikace
a chodníky v sídelní části Kateřinky a Újezd,
chodníky vedoucí k autobusovým zastávkám, k úřadu městské části, k nádvoří před
mateřskou školou a domem služeb Vodnická
a ulice Na Vojtěšce, kde se nachází mateřská
a základní škola Formanská. Druhým v pořadí jsou schodiště a stání pro komunální a separovaný odpad.
Rozloučil bych se s vámi s přáním krásné
zimy a hezkých vánočních svátků.
Jiří Vlach, jednatel
Technických služeb Újezd, s. r. o.

PROGRAM PRO POSKYTNUTÍ ÚČELOVÝCH NEINVESTIČNÍCH
DOTACÍ PRO SPORTOVNÍ A KULTURNÍ AKCE
Na říjnovém zasedání zastupitelstva městské
části bylo rozhodnuto o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace na 1. pololetí 2021. Městská část v termínu pro podání žádostí obdržela
tři žádosti o poskytnutí finančních prostředků od místních spolků. V programu, který byl
zveřejněn v termínu od 22. 6. do 23. 9. 2020,
bylo v plánu rozdělení peněžních prostředků
ve výši 112 000 Kč. Zastupitelstvo z důvodu
nedodržení stanovených podmínek ve schváleném zveřejněném programu jedné žádosti

nevyhovělo, zbývající dvě žádosti byly schváleny a finanční prostředky ve výši 80 000 Kč
byly rozděleny takto:
• 65 000 Kč pro Sbor dobrovolných hasičů
Praha-Újezd, který částku použije na úhradu zimního soustředění
• 15 000 Kč pro AC SAKÉ KATEŘINKY, z. s.,
na pořízení cen pro závodníky a lepší organizační zajištění závodu Běh pro Zuzanku.
Nevyčerpané peněžní prostředky ve výši
32 000 Kč budou převedeny do programu

na 2. pololetí 2021, který bude zveřejněn
v jarním období 2021.
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 občanskosprávní

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ
Vážení držitelé psů,
v souvislosti se správou místního poplatku ze psů vás žádáme o ohlášení veškerých
změn souvisejících s poplatkovou povinností
(pořízení nového psa, uhynutí psa, přestěhování držitele psa).
Poplatníkem místního poplatku ze psů je
držitel psa (nikoliv majitel) podle místa trvalého pobytu nebo sídla, nebo s ohlášením
místa pobytu (cizinci). Držitelem psa je osoba, která se o něho stará, zajištuje mu veterinární péči apod.
Poplatkům podléhají psi od 3 měsíců věku, které držitel přihlašuje písemně
na příslušném tiskopisu buď osobně přímo
u správce poplatku, jeho zasláním poštou
na adresu Úřadu městské části Praha-Újezd
nebo v elektronické podobě (s elektronic-

kým podpisem), a to do 15 dnů od nabytí
psa.
Při jednání je držitel psa povinen prokázat
svoji totožnost platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Zástupce držitele psa je povinen předložit neověřenou plnou
moc.

Poplatník prokazuje všechny skutečnosti,
které je povinen uvádět při ohlášení. Pokud
uplatňuje osvobození nebo úlevu, jedná se
např. o tyto dokumenty: doklad o převzetí
psa z útulku, průkaz ZTP/P, osvědčení o speciálním vycvičení služebních psů Policie ČR
a městské policie a dále záchranářských a lavinových psů a průkaz člena Svazu záchranných brigád, potvrzení uživatele honitby, že
jde o loveckého psa drženého a užívaného
k honitbě apod. V případě, že poplatníkem
je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu jako jediného
zdroje příjmu, vyžaduje správce poplatku
vyplnit čestné prohlášení o této skutečnosti.
Více informací získáte na úřadu městské
části nebo na jeho webových stránkách.
Simona Drábková, kancelář starosty
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INVESTIČNÍ AKCE A PROJEKTY
ZA PRVNÍ POLOVINU VOLEBNÍHO OBDOBÍ
ZŠ FORMANSKÁ
PRO 1. A 2. STUPEŇ
Jednou z největších plánovaných investicí v právě probíhajícím volebním období
je stavba základní školy pro 1. a 2. stupeň.
Záměr realizace byl schválen jako první investiční akce hned na prvním zastupitelstvu.
Průběh přípravy a zdolávání překážek při
výběrovém řízení na zhotovitele projektové
dokumentace je podrobně popsán v samostatném článku na straně 7 Zpravodaje.

LANOVÝ PARK
Na únorovém zastupitelstvu 2019 byla schvá
lena dodávka a montáž lanových herních
prvků umístěná na konci ulice Pastevců.
Na herní prvky získala městská část dotaci
z rozpočtu hlavního města Prahy. Realizace
proběhla v jarních měsících, v květnu bylo
hřiště hotové a připravené pro děti a mládež.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
FORMANSKÁ
Stávající škola, která zahájila výuku v září
2018, byla při otevření vybavena základním
nábytkem tak, aby splňovala požadavky pro
zahájení výuky prvních prvňáčků. Následně
během zimních měsíců 2018–2019 a na konci roku 2019 probíhala dodávka a montáž doplňkového nábytku a vybavení jak tříd, tak
šaten a společných prostor.

TECHNICKÉ SLUŽBY ÚJEZD
Na prosincovém zastupitelstvu 2018 byl
schválen záměr založení společnosti Technické služby Újezd, s. r. o. Během následujících
měsíců byly vypracovány stanovy, vybrán
jednatel společnosti, podepsány smlouvy
na údržbu zeleně a komunikací v městské části a byly předány do užívání stroje a zařízení.
Společnost k 1. 5. 2019 zahájila plnohodnotnou činnost.

HASIČSKÁ ZBROJNICE
Dne 2. 1. 2019 byla zkolaudována hasičská
zbrojnice. Na lednovém zasedání zastupitelstva byl schválen bezúplatný převod požárního vozu Tatra pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Praha-Újezd. Dne 7. 2. 2019
byla hasičská zbrojnice slavnostně otevřena.
Od té doby slouží jako zázemí jak pro naši
jednotku sboru dobrovolných hasičů, tak
k práci a výuce našich malých hasičů. Zbrojnice byla dodatečně vybavena mokrými šatnami a potřebným nábytkem.

HŘIŠTĚ U MILÍČOVSKÉHO
LESA, KATEŘINKY

Před koncem minulého roku byla schválena
dodávka a montáž herních prvků na dětské
hřiště u Milíčovského lesa. V lednu letošního
roku byla zahájena demolice prvků, které již
neodpovídaly bezpečnosti, a následně montáž nových prvků. Na konci února bylo hřiště
již otevřeno dětem na hraní.

TECHNICKÉ VYBAVENÍ
V červnu loňského roku byl zakoupen žací
stroj Rider, který technickým službám velmi
usnadnil práci při údržbě zeleně v městské
části. Letos v červnu byla zakoupena cisternová nástavba, čelní mycí lišta a kropící rameno jako příslušenství k multikáře. Během
loňského roku došlo k výsadbě nových stromů, které technické služby, díky cisternové
nástavbě, mohou pohodlně během léta zalévat. Mycí lišta bude sloužit při pravidelném
úklidu komunikací.

NÁVESNÍ RYBNÍK
V červenci loňského roku byl vybrán zhotovitel stavby rekonstrukce Návesního rybníka, stavba započala v září loňského roku,
dokončena byla letos v jarních měsících. Rekonstrukce spočívala v odvozu sedimentu,
stavbě nového požeráku a bezpečnostního
přelivu, opravě stávající kamenné hráze,
umístění nového zábradlí a opevnění větší
části břehů lomovým kamenem.

OPRAVA CYKLOSTEZKY
ÚJEZD – KŘESLICE
Na konci letošního roku dojde k opravě povrchu cyklostezky v délce 1,2 km a to od zadního vchodu do Dendrologické zahrady v Újezdě až po altán v Křeslicích. Oprava spočívá
v odbagrování pařezů, prořezu náletových
dřevin, rozšíření cesty a úpravě povrchu, jeho hutnění a válcování.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
NA ULICI FORMANSKÁ
V říjnu letošního roku bylo schváleno a zároveň zrealizováno veřejné osvětlení na ulici Formanská. U ulice Sukovská vznikla tzv.
adaptační zóna u autobusové zastávky, která
má za úkol upozornit řidiče na zvýšený pohyb chodců.

STANOVIŠTĚ
SEPAROVANÉHO ODPADU

REKONSTRUKCE
KOMUNIKACÍ V ULICI
PROUTĚNÁ
V únoru byly vyhodnoceny nabídky na zhotovitele čtyř propojovacích chodníků vedoucích od ulice Proutěná směrem na Jižní
město. Jedná se o první část realizace rekonstrukce komunikací na sídlišti, lokalita
je rozdělena na 5 etap, které na sebe navazují a budou se realizovat postupně. Zároveň
na sídlišti došlo z části k výměně veřejného
osvětlení s novým rozvodem kabelů a výměně rozvodů elektrických kabelů.

Za poslední dva roky proběhlo vybudování
komplet nového stanoviště na separovaný
odpad v ulici Štítová, Nad Statkem a Na Křtině. V ulici Pastevců a Proutěná bylo stávající
stanoviště upraveno a doplněno o oplocení.
Ing. Markéta Novotná,
odbor občanskosprávní
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INFORMACE O INVESTIČNÍCH AKCÍCH
Přechod pro chodce
u autobusové
zastávky Sukovská
Tento přechod se nachází na neosvětlené
části Formanské ulice u nové autobusové zastávky Sukovská. Městská část Praha-Újezd
zde po doporučení Policie ČR vybudovala
nový bezpečnostní prvek – adaptační zónu.
Jde vlastně o sedm stožárů veřejného osvětlení, tři před přechodem, tři za ním a jeden
uprostřed.

Adaptační zóna

Tam, kde není tato zóna vytvořená, je sice
chodec na osvětleném přechodu dostatečně
vidět, avšak přijíždějící řidič už nemá informaci o situaci za přechodem pro chodce.
U řidiče, který projede na jinak tmavém místě přes osvětlený přechod, dojde k adaptaci
na vyšší jas, než je za tímto přechodem. Řidič tak dočasně ztrácí za přechodem vizuální
kontakt s okolím. Pokud by chodec přecházel
až za přechodem, řidič by neměl informaci o jeho výskytu na vozovce, neboť místo
za přechodem není osvětleno a řidičův zrak
po projetí osvětleného přechodu ještě není
dostatečně adaptován na nízký jas.
Ing. Pavel Staněk, odbor investiční

Rekonstrukce
rybníka Sukov
Kdo se prošel v posledních dnech kolem
Sukovského rybníka, musel si všimnout, že
je tam i bez vody živo. Do práce se dal bagr,
byl zahájen proces „stružkování“. Tím se do-

Práce na revitalizaci rybníka Sukov

statečně odvodní rybniční sediment. Po jeho
proschnutí bude sediment odvezen na újezdská pole. Ze strany zemědělců je o sediment
velký zájem, neboť dle výsledků laboratorních testů neobsahuje žádné škodlivé látky
a bude z něj naopak kvalitní hnojivo.
V rámci stavby bude provedena výměna
výpustí, schodů, bezpečnostního přelivu
a manipulačních ploch. Opraven bude též
odtok mezi výpustí ze Sukovského rybníka
a Návesním rybníkem. Po rozebrání opevnění z vegetačních tvárnic bude dno a břehy
ve stejném profilu opevněno kamennou rovnaninou s vyklínováním.
Dokončení všech prací a opětovné napouštění rybníku je plánováno v roce 2021.
Ing. Pavel Staněk, odbor investiční

Protihluková opatření
v Kateřinkách
a Újezdu
Ve středu 4. 11. 2020 se uskutečnila schůzka mezi zástupci městské části a Ředitelstvím silnic a dálnic (RŠD) ohledně stavebně nedořešených a dlouho plánovaných
protihlukových opatření v Kateřinkách
a Újezdu. Opatření jsou navržena z důvodu
šíření nežádoucího hluku z provozu na dálnici D1.
Realizace protihlukových stěn je podle informací z ŘSD naplánována následovně.
Stavební práce v úseku I. etapy a z části
II. etapy zemního ochranného valu v Kateřinkách se uskuteční v jarních měsících roku 2021. V případě vhodných klimatických

podmínek mohou být započaty již dříve.
Práce budou prováděny mezi tělesem valu
a dálnicí, takže provoz na dálnici nemusí být
omezován. K zásobování stavby se využije příjezd z Formanské ulice přes pozemek,
na kterém se realizují řadové domy. V současné době je znám dodavatel stavby a čeká
se jen na podpis smlouvy.
Další protihlukové opatření je plánováno
od čerpací stanice v Újezdu k II. etapě zemního ochranného valu v Kateřinkách. ŘSD má
platné územní rozhodnutí o umístění stavby a dělení pozemků pro samotnou realizaci stavby. V rámci veřejně prospěšné stavby
probíhá proces vyvlastnění pozemků pod
plánovanou stavbou. ŘSD pokračuje na přípravách podkladů pro stavební povolení.
Stavba bude zahájena až po vyřešení majetkoprávních vztahů. Termín není možné odhadnout.

Místo pro umístění protihlukové stěny mezi Újezdem
a Kateřinkami

Od roku 2005 městská část usiluje o stavbu protihlukového opatření ve spodní části
Újezdu, a to od přemostění Botiče k nadjezdu směrem na Průhonice. Nechci a nebudu
se vracet k patnáctiletému řešení příprav.
Osobně mě zajímá současnost a ta je následující: ŘSD má připravené podklady pro výběr zhotovitele a v nejbližších dnech zveřejní
zakázku velkého rozsahu. Předpokládá se, že
dodavatel stavby bude znám v průběhu letošní zimy a stavba bude zahájena v jarních
měsících příštího roku. Doufám, že výběrové
řízení proběhne bez průtahů a v příštím roce
se konečně dočkáme samotné realizace protihlukové stěny.
Václav Drahorád, starosta

PŘÍPRAVA PROJEKTU STAVBY
ZÁKLADNÍ ŠKOLY FORMANSKÁ PRO 1. A 2. STUPEŇ
Již při výstavbě základní školy 1. stupně, která je v současné době
koncipována jako nástavba nad mateřskou školu s trochu omezeným
prostorem pro další rozvoj, bylo v plánu realizovat na území městské
části samostatnou základní devítiletou školu. Důvod byl naprosto
jednoduchý a spočíval ve stále rostoucím počtu našich nejmenších
občánků, budoucích školáčků, a tedy zvyšující se poptávce po místech jak v mateřské, tak základní škole.
O záměru realizace stavby zastupitelstvo městské části rozhodlo
již 21. 11. 2018, na následujícím zasedání schválilo vypracování studie stavby. V březnu 2019 byla studie odevzdána a dále sloužila jako

podklad k vypracování investičního projektu. Společnost Etlesse Investment, s. r. o., na základě schválení zastupitelstvem, zpracovala
velmi detailní a obsáhlý investiční projekt, který byl během přípravy několikrát prezentován na zasedání zastupitelstva. Zároveň byla
připravovaná stavba projednávána se všemi dotčenými orgány státní
správy tak, aby následné stavební řízení proběhlo bez velkých potíží.
Začátkem letošního roku byl projekt odevzdán a stal se podkladem
pro zadání výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace, které bylo zveřejněno 24. 2. 2020 na profilu zadavatele. Doba
podání nabídek se vlivem žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace >
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> několikrát prodlužovala, proto k prvnímu jednání hodnotící komise
došlo až 18. 5. 2020. Nabídku podaly tři společnosti, nejnižší nabídku podala společnost A. I. P. Projektová kancelář s nabídkovou cenou
ve výši 3,897 mil. Kč, druhá nabídka byla od firmy Společnost pro
ZŠ Formanská pro 1. a 2. stupeň za cenu 6,870 mil. Kč a nejdražší
nabídku podala společnost basepoint, s. r. o., s cenou 6,875 mil. Kč.
Po vyhodnocení komise byly rozeslány žádosti o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, o písemné objasnění nabídky a o doložení všech chybějících dokladů. Po získání všech doplňujících informací
a podkladů došlo dne 25. 6. 2020 k závěrečnému posouzení komisí
a dne 1. 7. 2020 zastupitelstvo konečně mohlo schválit nejvýhodnější nabídku na zpracování projektové dokumentace, a to od společnosti A. I. P. Projektová kancelář. Bohužel druzí v pořadí podali
námitky proti postupu zadavatele, námitky muselo zastupitelstvo
přijmout formou zrušení rozhodnutí o výběru dodavatele a došlo
k pokračování ve výběru nejvhodnější nabídky. Po dlouhém a podrobném prozkoumání a dokládání první nabídky bylo zjištěno, že
v jednom bodě nesplňuje požadavky zadávací dokumentace. Tedy
nastala fáze, kdy se zastupitelstvo muselo rozhodnout, zda veřejnou
zakázku raději zruší nebo schválí druhou, skoro dvakrát dražší nabídku. Dle podaných nabídek víme, že je projektovou dokumentaci
možné vypracovat do ceny 4 mil. Kč, je tedy zbytečné utrácet z rozpočtu dvakrát tolik finančních prostředků. Na základě této skutečnosti bylo rozhodnuto a veřejná zakázka byla na zastupitelstvu dne

30. 9. 2020 zrušena. Na listopadovém zastupitelstvu byla schválena nová upravená zadávací dokumentace a došlo k jejímu zveřejnění na profilu zadavatele. V současném době běží termín pro podání
nabídek na zhotovitele projektové dokumentace. Doufáme, že tentokrát nebude výběrové řízení trvat 8 měsíců a na dokumentaci se
začne brzo pracovat, ideálně tak, aby koncem roku 2021 bylo vydáno
stavební povolení na stavbu základní školy.
Ing. Markéta Novotná,
odbor občanskosprávní

ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
ROZZÁŘENÁ ŠKOLKA
Letošní školní rok je velmi netradiční. Vše
zdárně začalo, jezdili jsme na výlety a plavat,
chodili na kroužky, potkávali se s kamarády
z obou budov. Ale jak zdárně vše začalo, tak
se to také rychle zastavilo.

Učíme se opět zpívat nové koledy a je nám
moc líto, že vám to letos nebudeme moci
ukázat o prvním adventním víkendu na náměstí jako každý rok. Ani besídky letos nebudou, ale rodiče nemusí být smutní, děti pro
ně chystají s paní učitelkami velké překvapení pod stromeček.
Dvě tradice se nám přece jen ve školce
podaří udržet. V předvánočním čase plném
očekávání přijde Mikuláš se svou družinou
a něco sladkého dětem nadělí. Společnou
slavnost mít děti sice také nebudou, ale i malé třídní oslavy s moudrým Mikulášem, andělíčkem a rozpustilým čertíkem každé dětské srdce potěší.
I školkový Ježíšek už od nás dopis dostal
a i jeho příchod očekáváme během adventu.

Než se školka uzavřela před světem – včely v Toulcově dvoře

Žijeme ve školce v našem malém mikrosvětě a tváříme se, že svět kolem nás nic
netrápí. Na opatření spojená s touto dobou si
děti už zvykly, už jim nepřipadá zvláštní člověk s rouškou na obličeji, už se neptají, proč
se stále učíme mýt si ruce tak dlouho a proč
to visí na obrázku nad umyvadlem, aby snad
někdo nezapomněl.
V loňském roce nám školka voněla perníčky a letos nám, k nemalému údivu všech, bude vonět zase. Výzdoba se ve třídách rozsvítí
už na začátku adventu, který letos začíná již
v posledním listopadovém týdnu.

Stavění hadu ze žaludů

Podzimní pouštění draků

Ještě, že jsme mu napsali včas. A že nám naše obětavé maminky na něj burzou dětského
oblečení, kterou se jim jako každoročně podařilo zorganizovat, přispěly. Moc jim za to
děkujeme.
A po Vánocích tu už bude nový rok 2021.
My všichni ze školky vám všem v okolním
světě přejeme jen samé krásné a usměvavé
chvilky s vašimi nejbližšími spojené s pohodou, štěstím a zdravím.
A i já osobně totéž přeji všem zaměstnancům mateřské školy. Ráda bych jim touto cestou všem poděkovala za jejich nelehkou práci.
Bc. Jitka Svátková,
ředitelka MŠ Formanská
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VZPOMÍNKY ÚJEZDSKÝCH RODAČEK
Vážení příznivci újezdské historie, v letošním posledním čísle Zpravodaje pokračujeme v citaci vzpomínek paní Františky Aronové a její dcery paní Jaroslavy
Černé na život v Újezdu a okolí. Tentokrát se vrátíme do let 1926 až 1928.
1926
Muži z vesnice, pokud se nejednalo o sedláky,
se snažili najít práci v okolí. Pracovali hlavně
jako zedníci. Tato práce byla sezonní, takže
v zimě do práce nechodili. Tuto dobu využívali
k opravám vlastních domků, zařízení a nářadí
na polní práce (koše, provazy, hrábě, motyky
apod.)
V Újezdě bylo několik řemeslníků, kteří
zajišťovali potřeby místních obyvatel. Byla
zde kovárna, kde se prováděly opravy zemědělských a řemeslnických nástrojů a nářadí
(Roškota), pokrývač (Novák), tesař (Bíbrdlík),
lakýrník (Hříbek), ale i cestář (Doležal, později Hrábek).
Rodina Drahorádova se zabývala studnařstvím. Před domem č. p. 36, podél silnice, měli složené silné kmeny. Ty rozřezali
na části, ze kterých velkým dvouručním vrtákem vyvrtali střed a do vykopané studny
se tyto díly skládaly jako roury. Vedla se jimi
voda z několikametrové hloubky. Dětem složené kmeny samozřejmě sloužily jako sportovní nářadí.
V zimě se sekal led. Z Návesního rybníka
se kusy ledu táhly po zemi rovnou do sklepa
hospody. Tato činnost vypadá jednoduše, ale
bylo v ní nebezpečí. Místní občan p. Permon
(bydlel ve výměnku u Kulhavých, č. p. 6) sekal
sám led na rybníku za Milíčovským lesem. Asi
se smekl a spadl do vody. Nepodařilo se mu
z ledové vody dostat ven. Když mu jeho žena
přinesla oběd, byl zamrzlý pod bradu ve vodě v rybníku. Od té doby se začalo říkat, že
rybník je jeho vrah a pak i cestě do Petrovic,
která rybník těsně míjela, se začalo říkat cesta
„vrahem“.
Děti samozřejmě nezůstaly pozadu ani v této činnosti. V době, kdy led povoloval, ale ještě
se nedělil, chodili větší kluci „rupat“. Vytvořili
řadu, která se poklusem přesunula k protějšímu břehu. Led praskal, ale než se stačil probořit, odvážlivci už byli o několik kroků dál.
Nikdo nesměl zůstat pozadu, ale nemohl být
ani rychlejší než ostatní, protože před řadou
běžících se tvořila ledová vlna, která se posouvala současně s řadou. Když koncem zimy
na Návesním rybníku led praskal, děti chodily
„šífovat“, tj. přeskakovat po krách. Nejzábavnější bylo, když se kry (šífy) pod tíhou skokanů potápěly a muselo se rychle přeskočit
dál. Tato zábava se přes svou nebezpečnost
nebo hlavně kvůli ní udržela po mnoho roků
a přes několik generací, které sice nic nevěděly
o adrenalinových sportech, ale bavilo je hledat
hranice své šikovnosti a předvádět svou odvahu před ostatními, když věděly, že se na ostatní mohou spolehnout.
Naštěstí se kromě občasného namočení nikomu nic vážného nestalo a to i proto, že rybník nebyl hluboký.

1927
Děti z Újezda chodily do Průhonic do školy
i do kostela. Nejmladší, ale už dospělá dcera
hraběte, občas zvala děti k sobě. Když měla
na děti čas, dala jim „tajné“ znamení. Při jejich každonedělní návštěvě zámecké kaple našly děti na dveřích zastrčený lístek. Podle jeho
barvy děti věděly, jestli po mši mají ke komtese přijít.
„Milostivá komtes“ děti učila náboženství,
potom byla svačina a zábava. Ke svačině si
děti donesly z kuchyně např. tác s nakrájenou
vánočkou pomazanou povidly.
Na Vánoce byl v kapli postavený velký
strom. Kolem něj byly v několika patrech železné obruče a na nich svíčky. Komtesa dětem
dávala dárky: boty ušité v předstihu na míru,
látku na šaty, na kabát, spodní teplé prádlo,
majetní dostávali knížky, košíčky na vyšívání

Průhonický zámek rok 1925

apod. Děti hrály různé hry, a kdo vyhrál, šel
si ze stromku utrhnout čokoládovou figurku.
Na Velikonoce děti hledaly schovanou čokoládu, bonbony, čokoládová vajíčka. Komtesa jim pomáhala hledat a napovídala. Někdy
za úkryt posloužila i kapsa jejího kabátu.
Mimo tyto sváteční dny děti hrály různé
hry (kdo nejdál doběhne se zapálenou svíčkou
nebo prskavkou, kam doskáče po jedné noze). Někdy procházely zámek, šly se podívat
do věže, do žehlírny atd.
Komtesa dětem půjčovala knížky a časopisy např. Malý čtenář, Růžová zahrádka, atd.
Někdy si s dětmi jen tak povídala. Často je doprovodila až do Újezdu a sama se pak vracela
zpět.
Ostatní členy hraběcí rodiny děti nepotkávaly. Do kaple chodila hraběnka chodbou přímo z obytné části zámku. Vždy v černém čepci
uvázaném mašlí pod bradou sedávala na svém
vyhrazeném místě. Děti o ní slyšely od rodičů,
že k ní chodily místní ženy, které měly někoho
ve válce (1914-1918) a paní hraběnka je informovala podle svých zpráv o situaci na frontě

a o postupu vojska. Měla soucit s místními
lidmi, i když se s nimi moc nestýkala. Traduje
se, že když např. viděla ženu s otepí roští, nařídila, aby ženě dovezli fůrku dřeva. Nechtěla,
aby kočí používali bič. Hrabě měl zálibu v zahradničení. Ze svých cest si vozil různé rostliny a sám je sázel v parku na místa, která odpovídala jejich původnímu stanovišti. V prostém
oblečení, s kolečkem zeminy nebo na kolenou
u kytek, by nikdo nepoznal, o koho se jedná.
Jeden ze synů (Amadeus) měl první auto v širokém okolí a budil s ním velký rozruch a mezi
děvčaty obdiv.
1928
Život na vesnici začínal ráno brzy. Ještě za tmy
jezdily vozy mlékařů do Prahy. Den předem
večer chodili mlékaři do větších statků „sbírat“ mléko, které se v mlékařských konvích
ráno vozilo prodat. Každý mlékař měl svoje
dodavatele. V Újezdě mléko sbírali Poustkovi,
k Procházkům (č. p. 37) a do mlýna jezdil pan
Knotek z Perkverku (Chodovce). Každý mlékař měl také svoje místo v Praze, kam denně
dojížděl prodávat. I okruh kupujících byl stálý.
Někdy šly hospodyně ochutnat ke konkurenci
mléko nebo máslo a rozhodovaly se, od koho budou kupovat. Mlékaři lákali zákazníky
i tím, že máslo zdobili různými ornamenty,
které na hrudku másla vymačkávali lžící nebo vidličkou. Mlékařští koně, kteří tahali vozy
s nákladem denně stejnou cestou, byli schopni cestu projet spolehlivě i bez povelů. Mlékař
si mohl na voze ještě dospat. V Průhonicích
se vrátil kůň s vozem domů, a když z něj před
vraty dlouho nikdo nevystupoval, zjistili domácí, že hospodář (p. Vejvoda) cestou zemřel.
Čím byla rodina bohatší a měla větší hospodářství, bylo i pro děti více práce. Pomáhaly
na poli, na dvoře i v domě. Např. v poledne,
v době žní, se rychle najedly a honem se šly
koupat. Když po obědě vozy vyjížděly opět
na pole, musely se děti přidat.
Děti si nacházely zábavu v tom, co přinášel život. Chodily do lesa pro suché dřevo,
na houby, na jahody. „Nacvičovaly“ si překonávání plotu, který byl kolem lesa, přeskok
přes potok, přes který musely přecházet. Hajný procházel lesem a zaháněl vetřelce. Nikdy
ale nikomu neublížil. Občas někomu sebral
provaz nebo pilku, hříšník si pro věci musel
dojít do kanceláře panského statku a zaplatit
pokutu. Stejně se řešilo, když hlídač zahnal
do dvora husy, které se pásly na panském poli.
Aby se majitel pokutě vyhnul, musel by se zabavené věci vzdát a nevyzvednout ji.
Přímo ve vsi se děti bavily tím, že honily
obruč, honily se nebo hrály na schovávanou.
Když jel po silnici povoz, nasedlo šikovné dítě
na konec vozu a schované za náklad se kousek vezlo. Ten, kdo se nevezl a záviděl, volal:
“Za vozem“. Některý kočí si toho nevšímal, ale
někdo práskl bičem dozadu a černého pasažéra švihl.
V příštím roce 2021 budeme dále pokračovat
ve vzpomínkách paní Aronové, a to na rok 1929
až 1931.
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HASIČI V MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRVNÍ 24HODINOVÁ SLUŽBA JEDNOTKY SDH PRAHA-ÚJEZD
V neděli 1. listopadu 2020 se jednotka SDH
Praha-Újezd poprvé připojila k výpomoci
profesionálním hasičům. Byla to naše první
24 hodinová služba. K 1. říjnu 2020 byla jednotka zařazena do JPO V (jednotka požární
ochrany s místní působností), tudíž je způsobilá pro vykonávání této činnosti.
Jednotka má momentálně devět členů,
takže rozdělení služby proběhlo rovným poměrem v podobě dvou 12hodinových služeb
od 7.00 do 19.00 a od 19.00 do 7.00 hodin.
Rozdílem oproti běžné výpomoci sboru je to,
že v případě vyhlášení nouzového poplachu
musí jednotka vyjet do dvou minut, stejně
jako profesionální družstvo. V běžném režimu má naše jednotka povinnost vyjet maximálně do deseti minut. Jelikož jsme zařazeni
relativně krátkou dobu, tak každá tato pohotovost nebo jiná běžná povinnost je pro nás
dobrou zkušeností, a to nejen pro ověření
a vyzkoušení našich znalostí, ale hlavně pro
převedení si teorie do praxe.
Sbor má k dispozici dvě plně vybavená vozidla. Osobní automobil značky Ford Tranzit a cisternovou automobilovou stříkačku
značky Tatra T 815 CAS 32. Obě vozidla jsou
provozuschopná a připravená k okamžitému
výjezdu.

Velké díky patří všem zúčastněným členům. Dali jsme dohromady tým, který bude
schopen fungovat tak, jak po něm městská
část požaduje, a zároveň plnit příkazy od Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy.
Všichni jsme za to rádi.

Přejeme všem pevné zdraví v této nelehké době a zároveň co nejméně situací, kdy
budete potřebovat pomoc od integrovaného
záchranného systému ČR.
Petr Nemynář,
člen JSDH

JSEM RÁDA, ŽE MÁME HASIČE
O Jednotce sboru dobrovolných hasičů Praha-Újezd (JSDH) se toho napsalo již mnoho. Já bych trochu odbočila. Činnost dobrovolných hasičů zastupitelé obnovili v roce 2016. V té době byly slyšet
i názory, že to bude stát mnoho peněz pro nic. Názor, že se budou
jistě věnovat více pití než práci, se také objevil. Jsem ráda, že se vše
podařilo dotáhnout do fáze, kdy máme v naší městské části plnohodnotnou JSDH a hned vám řeknu proč.
První koronavirovou vlnu, se kterou neměl nikdo zkušenosti, se
naší městské části díky hasičům podařilo zvládnout natolik dobře,
že nám někteří obyvatelé jiných pražských městských částí záviděli.
Rozváželi dezinfekci a roušky, pomáhali nejen našim občanům, ale
i sousednímu Jižnímu Městu s rozvozem dezinfekčních prostředků. Dezinfikovali hřiště a autobusové zastávky. Zkrátka pomáhali
se vším potřebným.
Hasiči při akci pořádané městskou částí

Hasiči rozvážejí dezinfekci

Hasiči také spolupracují při kácení stromů nebo se podílejí na rekultivaci milíčovských kopců.
V neposlední řadě byla občany velice oceněna pomoc při nedávném zásahu požáru bytu v ulici Proutěná. Nešlo přímo o hašení, ale
o následnou rychlou pomoc při likvidaci vyhořelého bytu, zapůjčení
vysoušečů a přistavení kontejneru.
Kdo pravidelně navštěvuje kulturní nebo sportovní akce, které
městská část pořádá, tak si určitě všimnul, že hasiči jsou vždy přítomní a pomáhají s jejich organizací či připravují občerstvení. Vše
výše uvedené samozřejmě dělají bez jakýchkoliv odměn.
Hasiče je zkrátka vidět v naší městské části všude tam, kde se
něco děje, nebo je potřeba pomoci, a tak jsem ráda, že je máme.
Jana Draštíková, místostarostka
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St alo se u nás

Vážení spoluobčané,
rubrika „Stalo se u nás“ patří tradičně do každého čísla
Zpravodaje. Informujeme v ní o kulturních a sportovních
akcích, které se konaly v naší městské části. Bohužel vzhledem k současné situaci týkající se omezení v souvislosti s epidemií COVID-19 se mnoho z nich nemohlo uskutečnit. Byly
zrušeny všechny plánované říjnové a listopadové akce jako
jsou například běžecké závody, dětské rybářské závody nebo
lampionový průvod.
Vánoční strom v Újezdu a v Kateřinkách byl rozsvícen bez
přítomnosti veřejnosti. S ohledem na aktuální epidemickou
situaci jsme byli nuceni zrušit i oblíbený čertovský rej s Mi-

DEN BEZ AUT
V sobotu 19. září 2020 se městská část
Praha-Újezd připojila k mezinárodní akci
„Evropský týden mobility“, která podporuje omezování městského automobilismu.
Cílem této celoevropské akce je nejen propagace bezpečné a ekologicky čisté dopravy ve městě, jako je pěší, cyklistická nebo
veřejná doprava, ale i snaha o dosažení
vyváženého stavu v dopravní situaci měst,
kdy prostor v ulicích patří nejen autům, ale
také chodcům, cyklistům a městské hromadné dopravě.

kulášskou nadílkou. Jelikož nikdo nemůže vědět, jaká budou
platit v polovině prosince nařízení vlády, rozhodli jsme se
zrušit i koncert mobilní zvonohry. Bude to poprvé za osmnáct let, co u nás před Vánoci zvonohra nezahraje. Pořádání
novoročního ohňostroje zatím zůstává v platnosti.
Den bez aut se začátkem září ale podařil a určitě nebyl
poslední. Příští rok plánujeme další ročník. V září také naši
senioři vyjeli na podzimní výlet na zámek Kačina.
Závěrem mi dovolte popřát krásné adventní dny a do nového roku 2021 mnoho zdraví a štěstí.

lávání – abeceda peněz. Do celé akce se zapojila i Základní škola Formanská a Sbor
dobrovolných hasičů Praha-Újezd.
Celý den byl ukončen promítáním filmu
Přes prsty na újezdském náměstí.
Děkujeme moc všem účinkujícím a organizátorům a těšíme se na setkání s vámi
i v příštím roce.
Pavla Pitrmanová,
tajemnice úřadu

VÝLET SENIORŮ
NA ZÁMEK KAČINA
Ve čtvrtek 24. září pořádala městská
část výlet pro seniory na zámek Kačina
a do Kutné Hory. Zámek Kačina patří mezi nejvýznamnější empírové stavby v Čechách. Po prohlídce zámeckých interiérů
jsme si prošli suterén zámku, kde se nachází expozice hospodářského zázemí jako je
kuchyně, prádelna, ale i třeba vinný sklípek nebo sklep na zeleninu. V zámecké zahradě nás nejvíce zaujala bylinková a užitková zahrada.

Městská část připravila pro děti i dospělé celodenní program, a to nejen edukativní, ale i kulturní. Podél ulice Formanské,
která byla pro automobily uzavřena, bylo
pro přítomné připraveno pět stanovišť,
na kterých si návštěvníci všech věkových
kategorií mohli zatančit zumbu, poslechnout si hudební vystoupení kapel různých
žánrů, podívat se na loutkovou pohádku,
nechat si namalovat obrázek na obličej, vyzkoušet si elektrokola, simulátor přetočení
vozidla na střechu nebo brýle simulující
opilost. Vodní záchranáři, kromě ukázek
první pomoci, potěšili zejména děti projížďkou v motorovém člunu po Návesním
rybníku. Česká spořitelna připravila pro
děti program týkající se finančního vzdě-

Pavla Pitrmanová, tajemnice úřadu

Po společném obědě jsme odjeli do Kutné
Hory, kde si každý v rámci individuálního
programu prohlédl to, co ho zajímalo.
Počasí nám přálo, což jistě přispělo k tomu, že se výlet velice vydařil.
Jana Draštíková,
místostarostka

PRAHA DRŽÍ SPOLU! – INFORMACE O KORONAVIRU
Praha spustila nové webové stránky, které nabízejí přehled o nejbližších volných termínech testování na COVID-19 na území Prahy a Středočeského kraje. Web covid.praha.eu je určen všem zájemcům o testování se žádankou i pro samoplátce. Najdeme zde informace o průměrné
čekací době, o typech testů, jaké jednotlivá místa nabízí, o možnosti
testování z automobilu či bez rezervace.
Další aktuální informace o koronaviru, včetně důležitých kontaktů
a doporučení, mimořádných opatřeních Vlády ČR a jednotlivých ministerstev najdete na stránkách bezpečnost.praha.eu.

Praha drží spolu!
COVID-19

V tomto ročním období jsou časté rýmy, kašle a mírné teploty, což však
neznamená, že musí jít o nákazu koronavirem. V první řadě příznaky
konzultujte se svým praktickým lékařem, který Vám doporučí další postup.

Důležité linky a kontakty pro veřejnost
na území hl. m. Prahy

Připomínáme, že městská část Praha-Újezd nabízí seniorům od věku 60 let s trvalým pobytem
v naší městské části dva kusy dvouvrstvé bavlněné skládané roušky s kapsou na kapesník
nebo filtr. Roušky jsou zdarma k vyzvednutí
na Úřadu městské části Praha-Újezd, Kateřinské náměstí 465/1 ve dnech pondělí až čtvrtek
od 8.00 do 15.00 hodin. Dále jsou na úřadu stále k dispozici 500 ml lahve s dezinfekcí Anti-COVID pro všechny obyvatele městské části.

Informační linka ke koronaviru: 1221
Linka pomoci seniorům a potřebným zdarma: 800 160 166
Hygienická stanice hl. m. Prahy: 227 272 065
Celostátní informační linka pro podnikatele: 1212

Stále platí pravidlo 3R:
noste Roušky
myjte si Ruce
dodržujte Rozestupy
Doporučujeme stáhnout si zdarma aplikaci eRouška.
Aplikace umožňuje včas a anonymně upozornit uživatele na
rizikové setkání s nakaženým.

Pavla Pitrmanová, tajemnice úřadu

COVID - 19

CHŘIPKA

nakažlivé onemocnění způsobené novým koronavirem
inkubační doba je 2 - 14 dnů, nejčastěji 5 - 6 dnů
vyvolává především onemocnění dýchacího a trávicího ústrojí

Nejčastější
příznaky

Časté
příznaky

nakažlivé onemocnění způsobené virem chřipky
inkubační doba je 1 - 3 dny
začíná náhle z plného zdraví horečkou, zimnicí, bolestí svalů
a kloubů, později přistupuje suchý dráždivý kašel.

Nejčastější
příznaky

Méně časté
příznaky

,5

Časté
příznaky

Méně časté
příznaky

,8

37

38

obtížné dýchání

bolest hlavy

průjem

zvýšená teplota

bolest v krku
horečka

,8

38

závratě

závraťě
bolest svalů

průjem

zimnice

bolest kloubů
rýma

horečka

únava

suchý kašel
zvracení

rýma
bolest v krku

suchý kašel
parfum

ztráta chuti

únava

svědivá vyrážka

r

zánět spojivek

r

ztráta čichu

covidové prsty

Závažné
příznaky
závažná dušnost
bolest na hrudi
tlak na hrudi
ztráta řeči
ztráta pohybu
zmatenost
vykašlávání krve
selhávání ledvin

nechutenství
bolest hlavy

bolest svalů

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

schvácenost

bolest kloubů

bolestivý pohyb
očních bulbů,
bolest za očima

Závažné
příznaky
závažná dušnost
bolest na hrudi
tlak na hrudi

www.cdc.gov/ﬂu/symptoms/ﬂu-vs-covid-19/htm
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