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Likvidace odpadů
Sčítání lidu,
domů a bytů
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v letošním roce městská část vydává první číslo Zpravodaje, ve kterém se dočtete
spoustu důležitých a zajímavých informací.
Základní i mateřská škola připravují
zápisy dětí na školní rok 2021/2022. Více informací o datu, formě a potřebných
náležitostech zápisů najdete na stranách
6 a 7. Na straně 6 přinášíme i nové zprávy o plánované výstavbě základní devíti-

leté školy.
Důležité informace o realizaci inženýrských sítí v sídlišti Kateřinky
naleznete na straně 9, kde se dočtete o plánovaném provedení rozvodu elektrického vedení a veřejného osvětlení a o výměně potrubí

tepla a teplé vody. Nebudou chybět ani informace o dalších investičních a udržovacích pracích, které bude realizovat městská část nebo
jiný investor.
Pravidelnou součástí Zpravodaje jsou informace o likvidaci odpadů, tentokrát doplněné také užitečnými zprávami o možnosti odvozu vysloužilých elektrozařízení nebo možnosti odložit funkční věci
do vybraných sběrných dvorů, ze kterých budou nabídnuty potřebným k dalšímu využití.
Milovníci historie se mohou začíst do další z částí kroniky, ve které
újezdská rodačka paní Františka Aronová tentokrát vzpomíná na roky 1929 až 1931.
Na straně 10 vás újezdští hasiči seznámí s dosavadní činností
a svou práci představí také městská policie.
Důležitou součástí tohoto čísla jsou informace o očkování proti
onemocnění COVID-19 a o konání sčítání lidu, domů a bytů, které
začíná již tento měsíc. To vše na stranách 11 a 12.

Václav Drahorád, starosta

Slovo
místostarostky
Informace o rozpočtu
městské části
Vážení spoluobčané,
jsem ráda, že mám příležitost seznámit vás s plněním rozpočtu v roce 2020
a představit vám schválený rozpočet
na rok 2021.
Zpráva o plnění rozpočtu v roce 2020
Objem příjmů z vybraných místních poplatků za rok 2020 naplnil
plán, který jsme si stanovili v rozpočtu na rok 2020 u jednotlivých
položek. U místního poplatku za užívání veřejného prostranství se
nám dokonce podařilo vybrat výrazně vyšší částku za zábor za výkopové práce v souvislosti s přeložkou elektrických kabelů veřejného
osvětlení na sídlišti Kateřinky.
Rovněž výdaje, neinvestiční i investiční, byly pokryty schváleným rozpočtem na rok 2020. Z rozpočtu městské části byl financován nákup pozemku, první splátka na nákup nebytového prostoru
v ulici Pastevců, projekt na rekonstrukci ulice Proutěná a výstavba
dětského hřiště.
Přiznané dotace z rozpočtu hlavního města Prahy byly využity
na opravu spojovacích chodníků mezi sídlištěm Kateřinky a Jižním
Městem, na opatření proti šíření nového koronaviru (byla nakoupena
dezinfekce a ochranné prostředky), na vybavení a provoz Jednotky
sboru dobrovolných hasičů Praha-Újezd, na školení a zkoušku zvláštní odborné způsobilosti, na opravu cyklostezky z Újezdu do Křeslic
a na organizování akce Den bez aut.
Rozpočet na rok 2021
Návrh rozpočtu městské části a jejích příspěvkových organizací
na rok 2021 byl projednán na zasedání finančního výboru dne 25. 1.
2021 a zveřejněn k případným připomínkám na úřední desce a webových stránkách městské části. Dne 17. 2. 2021 byl schválen na zasedání zastupitelstva městské části.
Rozpočet v hlavní činnosti městské části pro rok 2021 je sestaven jako schodkový, na straně příjmů činí 23 192 000 Kč, strana
výdajů je ve výši 30 015 000 Kč. Schodek je vyrovnán finančními prostředky z minulých let.
Rozpočtové příjmy jsou tvořeny převážně přijatými transfery
od hlavního města Prahy (18 943 000 Kč) a ze státního rozpočtu
(111 500 Kč). Vlastní příjm y jsou očekávané prakticky ve stejné výši
jako v minulém roce a tvoří je zejména daň z nemovitosti, poplatek
ze psů, poplatek z pobytu, poplatek za zábor veřejného prostranství
a výnosy ze správních poplatků.
Mezi významné neinvestiční výdaje patří příspěvek Základní
škole Formanská ve výši 800 000 Kč, Mateřské škole Formanská ve výši 2 000 000 Kč a Technickým službám Újezd ve výši 3 483 000 Kč,

dále 100 000 Kč na provoz Sboru dobrovolných hasičů Praha-Újezd,
výdaje na kulturní akce ve výši 770 000 Kč a 7 960 000 Kč na činnost
místní správy a zastupitelstva městské části.
Plánované investiční výdaje jsou v celkové výši 8 850 000 Kč.
Jedná se o výstavbu nových parkovacích míst (1 000 000 Kč), rekonstrukci ulice Proutěná (200 000 Kč), projekt na výstavbu ZŠ Formanská pro 1. a 2. stupeň (4 500 000 Kč), druhou splátku na nákup nebytového prostoru v ulici Pastevců (3 150 000 Kč).
Rozpočet ve vedlejší hospodářské činnosti je sestaven jako
přebytkový, v celkové předpokládané výši příjmů 117 000 Kč a výdajů ve výši 50 000 Kč.
Veškeré informace o hospodaření městské části včetně informací
o schváleném rozpočtu a jednotlivých rozpočtových opatřeních v daném roce naleznete na webových stránkách městské části www.praha-ujezd.cz v sekci Samospráva – hospodaření městské části.
Hana Petrová,
místostarostka
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Slovo
místostarostky
Zimní radovánky a vítání jara
Vážení spoluobčané,
ráda bych se v úvodu vrátila o měsíc nazpět.
Únorové dny nám letos přinesly opravdu
krásnou a dostatečnou nadílku sněhu. Pohled
na zasněženou krajinu kolem Botiče a bílý
Milíčovský les byl opravdu nádherný. Díky
velkým mrazům zamrzly rybníky a tím byly

Zimní Milíčovský les

pro děti zimní radovánky úplné. Na kopcích
se všude bobovalo, běžkaři se proháněli na zasněžených polích a na Návesním rybníku byli
jako doma nejen hokejisté, ale i ti nejmenší,
kteří se teprve učili bruslit. Ve dnech zalitých
sluncem vypadala naše městská část jako zim-

ní horské středisko. Týden zimy byl skutečně
velmi krásný a každý z nás si tu zimní atmosféru jistě užil.
S roztáním sněhu a oteplením se již všichni začínáme těšit na jaro. Bohužel i to letošní
bude trochu jiné. Nebudou se konat tradiční
společné akce. Nebudeme vynášet Moranu
a Velikonoce budou zřejmě bez pomlázky. Ale
přece si tyto svátky jara nenecháme zkazit.
Naše městská část pro vás připravuje netradiční výzdobu, které se můžete zúčastnit i vy. Mimo květinové výzdoby budou na Kateřinském
a újezdském náměstí připraveny od 24. března stromky, které můžete libovolně ozdobit
velikonočními vajíčky nebo mašlemi. Pod
stromky pro vás bude 1. dubna volně k odběru
velikonoční větvička.
Již v současné době plánujeme květinovou
výzdobu na letní měsíce a doufám, že se bude
líbit a udělá vám radost.
Závěrem mi dovolte popřát vám krásné
a pohodové velikonoční svátky.
Jana Draštíková,
místostarostka

OKÉNKO ZASTUPITELŮ
Prostor pro zveřejňování příspěvků členů Zastupitelstva městské části Praha-Újezd

Potřeba společenských setkání
a prostého osobního kontaktu

Stav naší páteřní
komunikace Formanská

Stejně jako obyvatele naší městské části, tak i mě velmi mrzí, že
nám všem koronavirus vzal krásné akce pořádané městkou částí.
Právě na nich se obyvatelé blíže
setkávají, udržují důležitý, ale
v dnešní době neexistující, sociální kontakt. Jako zázrakem jsme
na podzim 2020 stihli uspořádat
Den bez aut, ale pak už vládní
opatření znemožnila organizaci veškerých následných akcí, včetně běžeckých a rybářských
závodů, lampionového průvodu, tradičního koncertu mobilní
zvonohry, rozsvěcení vánočních stromků, a v letošním roce
2021 taktéž masopustu, vítání jara s vynášením Morany atd.
Akce jsou oblíbené především u dětí, tak jen doufám, že v této
zvláštní době nezapomenou co to je setkávání s kamarády.
Pevně věřím, že se situace brzy zlepší a letos se už na kulturních akcích pořádaných městskou částí budeme moci sejít.
Bohužel nám zřejmě epidemická nařízení nedovolí v dubnu
pořádat pálení čarodějnic v nově vytvořeném společenském
místě mezi hasičárnou a rybníkem Sukov. Městská část tam už
vybudovala altán, ohniště, venkovní stůl na stolní tenis – vše
za grant, který jsme obdrželi od České spořitelny a na jehož získání jsem se výrazně podílel. V těchto dnech tam probíhá stavba
kamenného schodiště a pozvolného přístupu do rybníka.
Snad však už vyjde letošní májová veselice, dětský den a pivní festival. Budu rád, když lidé ocení organizační zajištění akcí
a v hojném počtu přijdou i ti, kteří se dosud žádných kulturních
nebo sportovních akcí nezúčastňovali.
Po izolujících covidových opatřeních všichni sdílíme velký
deficit společenských setkání a prostého osobního kontaktu.
Strach pak pomůže překonat i očkování. Já osobně se ke zlepšení situace snažím aktivně přispět i svým malým podílem jako
dobrovolný hasič při rozvozu dezinfekce a charitativními dary
potřebným.
Ing. Zdeněk Hromádka, zastupitel městské části
a předseda kontrolního výboru

Hezký den, vážení sousedé a občané,
moje jméno je Barbara Rozsypalová, jsem členkou zastupitelstva a předsedkyní finančního
výboru zastupitelstva městské části. Úkolem
výboru je kontrola hospodaření s majetkem a finančními prostředky městské části Prahy-Újezd.
Tento výbor se zpravidla setkává jednou za měsíc, projednává a sleduje plnění rozpočtu městské
části, jednotlivá rozpočtová opatření, kontroluje
efektivnost vynakládání rozpočtových finančních prostředků a návrhy na poskytnutí darů
fyzickým anebo právnickým osobám. Dále projednáváme návrh rozpočtu,
střednědobý výhled rozpočtu vč. závěrečného účtu naší městské části. Své návrhy a stanoviska následně předkládáme zastupitelstvu a já osobně pravidelně
podávám zprávu o naší činnosti.
Profesí jsem privátní bankéř (ing. ekonomie). V městské části Praha -Újezd
bydlím trvale již 16 roků. S ohledem na fakt, že náš bytový komplex je zasazený
mezi části obce Kateřinky-Újezd, nenechává mě osobně lhostejnou (a myslím,
že i většinu z vás občanů) stav naší páteřní komunikace Formanská a zejména
každodenní potkávání se ze skutečností, že většina projíždějících motoristů si
tuto dopravní a výletní cestu plete doslova se závodní dráhou. Jako by nestačilo, že naše městská část začíná a končí – bohužel, pomníčkem.
Spolu s dalšími občany, zejména matkami a cyklisty, kterým tato situace leží
rovněž na srdci, požaduji, aby zde byly umístěny zpomalovací retardéry popř.
nainstalován tzv. zpomalovací semafor. Tedy stejně tak, jak tomu je v sousedních městských částech Šeberov (semafor u rybníka, kdy při překročení povolené rychlosti „naskočí“ červená a řidiče zpomalí), Křeslice a další. A rovněž,
aby byly řádně označeny přechody pro chodce a zpevněny krajnice vozovky,
v některých doslova dezolátních úsecích.
Naše městská část je vyhledávanou odpočinkovou i sportovně aktivní lokalitou, je prozatím bezpečná a veřejně snadno dostupná i pro další občany z okolí.
Važme si tedy toho a udělejme vše, aby naše městská část byla ještě více pro
komfortní život nás všech a zejména našich dětí, přístupnější. Já osobně pro
to udělám vše a budu velmi ráda, když mne v tomto úsilí společně podpoříte.
Přeji vám všem v této nelehké době zejména pevné zdraví, a pokud to jen
bude možné, hezké i pohodové dny.
Ing. Barbara Rozsypalová, zastupitelka městské části
a předsedkyně finančního výboru, barbararozsypal@seznam.cz

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

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ
Vážení držitelé psů,
připomínáme přihlášeným poplatníkům,
kteří dostali do svých schránek poštovní poukázky s předepsanou výší platby na úhradu
místního poplatku ze psů pro rok 2021, že
se blíží termín splatnosti, který je k 31. březnu 2021, nečiní-li více než 600 Kč ročně.
Činí-li více než 600 Kč ročně, je možné poplatek hradit ve dvou stejných splátkách,
a to nejpozději do 31. března a 31. srpna
letošního roku. Poplatek je možno uhradit
bezhotovostním převodem z účtu vedeného
u banky na příslušný účet správce poplatku
(k identifikaci platby je nutno použít specifický symbol přidělený správcem poplatku),
složenkou na poště nebo v hotovosti na Úřadu městské části Praha-Újezd, Kateřinské
náměstí 465/1, Praha 4 – Újezd u Průhonic.
V této souvislosti rovněž upozorňujeme
držitele psů, aby plnili ohlašovací povinnosti
(úhyn psa, změna trvalého bydliště, změna
držitele apod.) Bez řádného odhlášení nedojde k ukončení poplatkové povinnosti. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení,
které mohou mít vliv na jeho poplatkovou
povinnost, zejména se jedná o skutečnosti,
které mají vliv na změnu sazby (např. přiznání starobního důchodu, držitel průkazu
ZTP, ZTP/P, atd.), je poplatník nebo plátce
povinen tuto změnu oznámit osobně nebo
písemně do 15 dnů ode dne, kdy nastala
na oddělení místních poplatků. V případě,
že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj
rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku v této lhůtě, nárok na osvobození
nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká.
Nedodržení povinností
Upozorňujeme na skutečnost, že pokud nebude poplatek zaplacen včas nebo ve správ-

né výši, vyměří správce poplatku poplatek
platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho část se tak může zvýšit až
na trojnásobek. Za nesplnění ohlašovací nebo jiné oznamovací povinnosti může správce
poplatku uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy.
Povinnost označení psů
a přihlášení do evidence chovatelů
Dále upozorňujeme na povinnost označovat psy mikročipem a nutnost přihlásit psa
do evidence chovatelů psů, a to do 30 dnů
od označení psa. Evidence chovatelů psů je
vedena Magistrátem hlavního města Prahy.
Přihlášení do evidence se provádí pomocí registrační karty chovatele a o přihlášení do evidence chovatel obdrží potvrzení. Chovatel
je také povinen evidenci ohlásit nejpozději
do 30 dnů ukončení chovu psa na území hlavního města Prahy nebo jeho uhynutí. Evidence a odhlášení chovatele psa je bez poplatku.
Čipování v souvislosti
s očkováním proti vzteklině
Na splnění povinnosti nechat psa čipovat
se váže platnost očkování proti vzteklině.
Pokud tedy nebude pes po 1. lednu 2020
očipován, pozbude platnost i očkování proti
vzteklině bez ohledu na to, jestli pes očkován
je a očkování je zaznamenáno v očkovacím
průkazu. Výše uvedená povinnost vyplývá
z novely veterinárního zákona, který obsahuje povinnost chovatele zajistit označení
psa čipem do tří měsíců věku psa. Pokud
pes přechází k novému majiteli dříve než
ve třech měsících věku, musí v moment přechodu být již označen. Mikročipem nemusí
být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011.

Počet psů evidovaných v městské části
V městské části Praha-Újezd je k 1. lednu
2021 evidováno k místnímu poplatku ze psů
248 přihlášených psů. V minulém roce městská část vybrala z poplatku ze psů celkem
121 616 Kč. Z vybraného poplatku ze psů
odvádí městská část 25 % Magistrátu hl. m.
Prahy. Ze zbylé části, která zůstává v rozpočtu městské části (v roce 2020 činila 91 212
Kč), je hrazen nákup nových košů na psí exkrementy, sáčky do košů včetně jejich úklidu
a částečně i péče o veřejná prostranství.
Více informací o místním poplatku ze psů
získáte na úřadu městské části nebo na jeho
internetových stránkách www.praha-ujezd.
cz, v sekci Úřad – Jak si vyřídit.
Simona Drábková,
odbor kancelář starosty

INFORMACE O NOVELE ZÁKONA
NA OCHRANU ZVÍŘAT PROTI TÝRÁNÍ
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání byl významně novelizován
zákonem č. 501/2020 Sb. Novela přináší
nové povinnosti vlastníkům či chovatelům domácích i hospodářských zvířat.
Většina změn nabyla účinnosti dne 1. 2.
2021.
Přinášíme Vám jen několik významných
změn, kterým je potřeba věnovat pozornost
a předejít tak případnému přestupkovému
řízení:
– Do ustanovení § 4 přibývá nový odstavec
4, kterým se nově každému chovateli ukládá povinnost zajistit zvíře, které chová, aby nezranilo ani neusmrtilo zvíře
jiného chovatele. Tímto ustanovením je
reagováno na (bohužel) dosti časté situace, kdy na veřejném prostranství dojde při
venčení psů k napadení jednoho psa jiným
psem s vážnými zdravotními následky
pro napadeného psa. Doposud byla událost řešena pouze dle občansko-správních
předpisů o náhradě škody, nově bude toto

jednání postižitelné rovněž podle zákona
o přestupcích.
– Mění se ustanovení § 7a, které má za cíl
ochranu psů a koček při jejich rozmnožování. Především odstavec 1 nově
zakazuje chov psů a koček, včetně jejich
rozmnožování, v zařízení, včetně bytu,
ve kterém jsou chováni a rozmnožováni
psi nebo kočky v nevhodných podmínkách,
které způsobují jejich utrpení, a ve větším
počtu, který jim neumožňuje uspokojovat
jejich fyziologické, biologické nebo etologické potřeby. Takové zařízení zákon nově
nazývá „množírnou“.
– Přidává se ustanovení § 7b, které nově zakazuje prodej nebo předání psa nebo
kočky novému chovateli v obchodech
se zvířaty či na veřejném prostranství.
– V ustanovení § 8 se upřesňují povinnosti
pořadatele veřejného vystoupení zvířat, který tuto skutečnost je povinen nově
oznámit nejméně 7 dnů přede dnem koná-

ní veřejného vystoupení krajské veterinární správě a příslušné obci.
– V ustanovení § 25 odst. 4 přibyla pro provozovatele útulků povinnost provozovat internetové stránky útulku a zveřejňovat na nich aktuální seznam
všech zvířat v útulku s jejich fotografií
a datem a místem nálezu.
– V ustanovení § 27 odst. 12 se zdvojnásobují sazby pro výše pokut ukládaných
za přestupky fyzickým osobám a zároveň v ustanovení § 27a odst. 19 se zvyšuje
podstatná část sazeb pro výše pokut ukládaných za přestupky právnickým a podnikajícím fyzickým osobám.
Agendu přestupků mimo hlavní město Praha řeší obecní úřady obcí s rozšířenou působností. V hlavním městě Praze je připraven návrh změny obecně závazné vyhlášky
č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává
Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, kde se nově navrhuje svěřit >
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> výkon agendy pouze úřadům městských částí Praha 1 až Praha 22.
Pro představu, zde uvádíme výčet několika
málo přestupků, které souvisí s porušením
zákona č. 501/2020 Sb., na ochranu zvířat
proti týrání:
– Fyzická osoba se dopustí přestupku,
za který lze uložit pokutu až do výše
1 mil. Kč tím, týrá zvíře nebo utýrá zvíře; že v rozporu se zákonem usmrtí zvíře, vyrobí, nabídne, prodá nebo použije
čelisťovou nebo lepicí past, usmrtí zvíře
při domácí porážce, usmrtí rybu, provede
deratizaci, poruší zákaz odchytu; provede
pokus nebo projekt pokusů bez osvědčení, provede pokus na pokusném zvířeti,
pečuje o pokusné zvíře nebo usmrtí po-

kusné zvíře, aniž k tomu získala osvědčení o odborné způsobilosti k provádění
pokusů na pokusných zvířatech; usmrtí
pokusné zvíře
– Fyzická osoba se jako chovatel dopustí
přestupku, za který lze uložit pokutu až
do výše 1 mil. Kč tím, že nezajistí, aby
jí chované zvíře nezranilo ani neusmrtilo
zvíře jiného chovatele; chová druh zvířete
vyžadující zvláštní péči v rozporu se zákonem; poruší zákaz činnosti s volně žijícími
zvířaty v rozporu se zákonem.
– Fyzická osoba se dopustí přestupku,
za který lze uložit pokutu až do výše
400 tis. Kč tím, že propaguje týrání zvířat; usmrtí zvíře veterinárními prostředky, ačkoliv není oprávněnou osobou; po-

řádá kurz na úseku ochrany zvířat proti
týrání bez akreditace.
– Fyzická osoba se dopustí přestupku,
za který lze uložit pokutu až do výše
100 tis. Kč tím, že odchytí zvíře ve volné
přírodě, které má být použito k pokusům;
nesplní povinnost stanovenou na základě
tohoto zákona v obecně závazné vyhlášce
obce.
– Fyzická osoba se jako chovatel dopustí
přestupku, za který lze uložit pokutu až
do výše 100 tis. Kč tím, že neučiní opatření proti úniku zvířat; prodá nebo daruje
zvíře v zájmovém chovu v rozporu se zákonem.
Ing. Markéta Novotná,
odbor občansko-správní

DOTACE NA KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE
Městská část bude rozdělovat 200 000 Kč z výherních
hracích automatů
Na březnovém zasedání zastupitelstva městské části bylo schváleno
vyhlášení programu na 2. pololetí 2021 pro poskytnutí účelových
neinvestičních dotací na sportovní a kulturní akce z prostředků výherních hracích automatů (VHA). Dne 18. 3. 2021 byl program zveřejněn na úřední desce a webových stránkách městské části.
Program je určen pro fyzické a právnické osoby, včetně sdružení a Spolků (nestátních, neziskových organizací), které na území
městské části pořádají sportovní a kulturní akce pro děti a mládež.
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků pro jednotlivé
kalendářní roky je upřesněn dle přidělení neinvestiční dotace z VHA
z rozpočtu hlavního města Prahy. V současné době je program, včetně žádosti o dotaci, zveřejněn na 2. pololetí roku 2021 a budou se
rozdělovat peněžní prostředky ve výši 200 000 Kč. Zájmové spolky
mohou podávat žádosti o dotaci v termínu od 19. 4. do 17. 6. 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.
Spolky čerpající dotace v roce 2020
Zastupitelstvo městské části na loňském červnovém zasedání schválilo poskytnutí dotace na 2. pololetí 2020 pro čtyři spolky, a to v celkové výši 200 000 Kč. Dotace určená pro Sbor dobrovolných hasičů
Praha-Újezd ve výši 55 000 Kč byla vyčerpána na letní dětské soustředění, Spolek FG Slavia Praha, z. s., použil dotaci ve výši 35 000 Kč
na startovné, stravování a materiál na turnaj o pohár starosty městské části, SK Újezd Praha 4, z. s., uhradil pomocí dotace ve výši
95 000 Kč náklady letního soustředění a spolek AC SAKÉ KATEŘIN-

Letní soustředění SDH Praha-Újezd

KY, z. s., dotaci ve výši 15 000 Kč vyčerpal na podporu sportovní činnosti členů spolku a mládeže. Všechny spolky dotaci vyčerpaly v plné
výši v určeném termínu a zároveň řádně a včas předložily vyúčtování.
Informace o poskytnutých dotací v 1. pololetí letošního roku
Poskytnutí účelové neinvestiční dotace na 1. pololetí roku 2021
bylo zastupitelstvem městské části schváleno vloni na říjnovém zasedání. Dotaci obdržely dva spolky, a to Sbor dobrovolných hasičů
Praha-Újezd ve výši 65 000 Kč a AC SAKÉ KATEŘINKY, z. s., ve výši
15 000 Kč. Oba spolky mají termín čerpání do 30. 6. 2021.
Ing. Markéta Novotná,
odbor občansko-správní

ÚDRŽBA MĚSTSKÉ ČÁSTI
Vážení obyvatelé naší městské části,
mám pro vás několik jarních informací
o údržbě městské části. Na začátku března
proběhla kontrola dětských hřišť a zároveň
jejich rozsáhlá dezinfekce. Pravidelní návštěvníci Milíčovských kopců si jistě všimli,
že došlo k opravě všech laviček včetně terénních úprav v okolí. Budeme doufat, že
nám budou opět sloužit při procházce pouze
k odpočinku a nikoliv k tréninku bojových
sportů.
Na prosbu našich spoluobčanů byl v ulici
K Motelu nainstalován nový koš na psí exkrementy. Prosíme majitele psů z této lokality o využívání koše, ne každý chce mít
na zemi před svým domem psí exkrementy.
Na území městské části je v současné době

Oprava laviček u Milíčovských kopců

umístěno již 23 kusů košů na psí exkrementy, které pravidelně dvakrát týdně vyprazdňujeme a zásobníky doplňujeme novými
sáčky.
Největším jarním úkolem je jednoznačně
úklid po zimě, který se bude týkat chodníků a silnic ve správě městské části. Prosím
sledujte webové stránky městské části, kde
budou zveřejněny přesné termíny úklidu
jednotlivých lokalit, a respektujte přenosné
dopravní značení se zákazem zastavení motorových vozidel. Pomůžete tak k bezproblémovému úklidu komunikací v místě vašeho
bydliště.
Přeji hezké Velikonoce.
Jiří Vlach, jednatel Technických
služeb Újezd, s. r. o.
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ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY FORMANSKÁ
INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY FORMANSKÁ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE,

Na Vojtěšce 188, Praha 4 – Újezd u Průhonic,
detašované pracoviště Vodnická 530/42, Praha 4 – Újezd u Průhonic
obou budov Mateřské školy Formanská koncem března).
V tomto rozhodování nehraje roli pořadí
odevzdaných žádostí.

Opět se přiblížila doba zápisu do mateřských škol. Následující informace vás seznámí s podmínkami zápisu do „mateřinky“
v městské části Praha-Újezd na školní rok
2021/2022. Pro děti, které v tomto školním
roce dosáhnou šestého roku věku, je předškolní vzdělávání povinné.
Informace níže uvedené berte prosím jako
předběžné a sledujte webové stránky školy
www.msformanska.cz , případně úřední desky na obou budovách mateřské školy, situace
se vyvíjí, tam vždy naleznete aktuální informace.
Návštěvní dny pro rodiče
Hromadné návštěvní dny ani letos vzhledem
epidemické situaci pořádat nemůžeme.
Pro případné aktuální informace volejte na telefonní číslo 737 212 528 nebo
pište na e-mail msformanska@seznam.cz
Organizace zápisu
Formuláře potřebné k zápisu, tedy Evidenční list, Žádost o přijetí k předškolnímu
vzdělávání a Prohlášení o shodě máte
možnost získat:
1. v budově MŠ po předchozí domluvě telefonicky nebo mailem
2. nebo si je můžete stáhnout na webových
stránkách školy (je nutno upravit formát
na jeden list papíru), www.msformanska.
cz, v průběhu dubna.

Zápis do Mateřské školy Formanská,
příspěvková organizace na školní rok
2021/2022:
1. V budově Mateřské školy Formanská v ulici Na Vojtěšce:
pondělí 3. 5. 2021 od 8:00 do10:00 hodin a 13:00 do 17:00 hodin
2. V budově Mateřské školy Formanská v ulici Vodnická:
středa 5. 5.2021 od 8:00 do 10:00 hodin
O přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání rozhoduje ředitelka mateřské
školy v souladu se zákonem 561/2004 Sb.,
v úplném znění, na základě stanovených
kritérií (zveřejněny na webu MŠ Formanská
www.msformanska.cz a na úředních deskách

Zákonný zástupce dítěte
dále vezme k zápisu s sebou:
1. Platný občanský průkaz, případně doklad o oprávněnosti pobytu na území ČR
(týká se zákonných zástupců, kteří nejsou
občany ČR)
2. Rodný list dítěte - ORIGINÁL
3. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání – vyplněnou a podepsanou
4. Evidenční list potvrzený lékařem, dle
§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v úplném znění
5. Řádně vyplněné a podepsané Prohlášení
o shodě
Podle aktuální epidemické situace přijďte prosím vybaveni ochrannými pomůckami.
Výsledky zápisu budou zveřejněny v zákonné lhůtě do 30 dnů od podání žádosti
opět na webových stránkách a na úřední desce obou budov mateřské školy. Tamtéž bude zveřejněno datum, místo a čas vydávání
ROZHODNUTÍ, které si vyzvednete osobně
u ředitelky školy.
Těším se na setkání s vámi i s vašimi dětmi.
Bc. Jitka Svátková,
ředitelka MŠ Formanská

INFORMACE O PŘÍPRAVÁCH STAVBY
ZÁKLADNÍ DEVÍTILETÉ ŠKOLY
Městská část s ročním zpožděním úspěšně ukončila výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace základní devítileté
školy. V pátek 19. února 2021 byl svolán první koordinační kontrolní den. V současné době se intenzivně pracuje na sloučené
dokumentaci pro územní a stavební povolení. Předpokládám, že
začátkem léta bude dokumentace dokončena a dodavatel obešle
všechny příslušné instituce s žádostí o jejich vyjádření k plánované
stavbě. Velké obavy jsou u zajištění potřebného hlukového měření
venkovního prostoru, neboť v době nouzového stavu není dovoleno měření provádět. Pokud půjde vše podle plánů, tak na podzim
letošního roku městská část požádá stavební úřad o povolení k realizaci stavby základní školy.
Základní škola s jedenácti kmenovými třídami pro tři sta třicet dětí,
s tělocvičnou a s vlastní kuchyní by se mohla začít stavět na jaře roku
2023. Celkové náklady celé stavby činí 250 mil. Kč včetně DPH.
Předpokládaný termín uvedení školy do provozu je září 2024. Někomu se může zdát termín poněkud dlouhý, ale ze zkušeností, jak dlouho probíhají jednotlivá výběrová řízení a samotná výstavba, raději
ponechávám celé přípravě a realizaci více času. Snaha celého úřadu je
co nejrychleji uskutečnit celý proces příprav a vlastní výstavbu devítileté základní školy. Samozřejmě, že nezáleží jen na nás, ale s ohledem
na výši částky potřebné na stavbu školy, také na získání finanční podpory z rozpočtu hlavního města Prahy.
Pozemek pro stavbu základní školy
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ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY FORMANSKÁ
ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY

Blíží se termín zápisů do první třídy Základní školy Formanská, příspěvková organizace, Na Vojtěšce 188, 149 00 Praha 4 –
Újezd u Průhonic pro školní rok 2021/2022,
který proběhne online formou v termínu:
od 1. dubna do 12. dubna 2021.
Zápisy budou probíhat pouze distanční formou.
Registraci k přijetí do první třídy žadatelé
vyplní online. Na základě této registrace vám
systém automaticky odešle e-mailem zápisní
lístek. Žádost k vyplnění najdete na našich
webových stránkách http://zsformanska.cz/
pod odkazem „Zápisy online“.
Zápisní lístek je rovněž ke stažení
na webových stránkách školy na záložce „zápisy do prvních tříd“.
Možnosti doručení zápisního lístku
do školy (prosím, volte pouze jednu z uvedených možností):
– vyplnění žádosti ,,Zápisy online“
– vyplnění zápisního lístku a zaslání datovou schránkou (tk4cgfp).
– vyplněný zápisní lístek s elektronickým podpisem zaslat na zsformanska@seznam.cz
– zaslat na adresu školy: ZŠ Formanská,
příspěvková organizace, Na Vojtěšce 188,
Praha 4 – Újezd u Průhonic 149 00
O dalším postupu vás budeme informovat
na vámi uvedený e-mail v přihlášce.
Pravidla pro přijímání dětí
do 1. ročníku základní školy pro školní
rok 2021/2022
1. Pro školní rok 2021/2022 je plánováno
otevřít jednu třídu s počtem 24 míst.
2. V případě převisu poptávky e přijmou děti
do naplnění kapacity postupně dle následujících kritérií:
a) Hlavní kritérium – trvalé bydliště žáka, který má trvalé bydliště ve spádové

oblasti společně s minimálně jedním
rodičem (sídelní část Újezd, která je
vymezena soupisem ulic tak, jak uvádí
Obecně závazná vyhláška o školských
obvodech základních škol č. 4/2020
s účinností od 1. dubna 2020, viz níže).
b) V případě nenaplněnosti kapacity bude příspěvková organizace na zbývající
volná místa přednostně přijímat žáka,
který má trvalé bydliště v městské části
Praha-Újezd.
c) Při nenaplněnosti kapacity se přijímá
dítě s místem trvalého pobytu v jiné
městské části a mimo hlavní město Praha.
d) Rozhodne se losem
V případě jakýchkoli nejasností volejte kancelář školy, telefonní číslo 730 510 092.
Spádový obvod
Základní školy Formanská
Spádový obvod pro 1. stupeň Základní školy
Formanská, příspěvková organizace, je stanoven v obecně závazné vyhlášce č. 4/2020
Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol, a zahrnuje následující ulice ze
sídelní části Újezd:
Formanská – pouze v sídelní části
Újezd, Dendrologická, Josefa Bíbrdlíka,
K Habru, K Mostu, K Motelu, K Sukovu,
Ke Mlýnu, Ke Splavu, Kocourkova, Meandrová, Nad Mlýnským rybníkem, Nad
Náhonem, Nad Rybníčkem, Nad Statkem, Nad Výpustí, Práškovská, Při Botiči, V Potocích, Ve Vilkách.
Zbývající ulice v městské části Praha-Újezd
(Formanská – pouze v sídelní části Kateřinky, Kateřinské náměstí, Ke Smrčině, Krajanská, Milíčovská, Na Cípu, Na Formance,
Na Křtině, Pastevců, Pod Formankou, Pod
Napětím, Pod Platanem, Proutěná, Remízková, Studánková, Štítová, U Louky, U Močálu,
U Pramene a Vodnická) patří do školského

KRONIKY MĚSTSKÉ ČÁSTI
Městská část získala v roce 2007 dvě kroniky popisující historii a život v Újezdu.
První z nich byla Pamětní kniha obce Újezda u Průhonic, založena roku 1922, která
popisuje život v obci od roku 1850 do roku
1926. Autorem byl Antonín Kocourek, první kronikář zdejší obce, na kterého navázal
Josef Bíbrdlík. Druhou je rodinná kronika
pana Jaroslava Smolíka, která se věnuje letům 1890 až 1937. Věnovala nám ji paní
Hana Kovandová, rozená Smolíková. V roce
2010 začala paní Julie Mikolášová pracovat
na přepisu vzpomínek zdejší rodačky paní Františky Aronové, které na
diktafon zaznamenávala její dcera, paní Jaroslava Černá. Jejich vyprávění sahá od roku 1921 do roku 1971.
V roce 2016 zpracoval PhDr. Jiří Bartoň Kroniku Újezdu u Průhonic
do roku 1945. Jedná se o souhrnnou kroniku, která mapuje historii Újezdu, Kateřinek a Milíčova od prvních zpráv až do 20. století. PhDr. Jiří
Bartoň dále zpracoval kroniky městské části za roky 2015 a 2016.

obvodu Prahy 11 a spádovou školou je pro
děti s trvalým pobytem v těchto ulicích Základní škola, Ke Kateřinkám 1400, Praha 11.
Upozorňujeme, že ředitel školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném spádovém školském obvodu.
Podmínky zápisu dětí
Do základní školy se zapisují děti, které nejpozději 31. srpna 2021 dovrší šestý rok věku.
Výjimečně lze zapsat i dítě, které dosáhne
šestého roku věku v době od září do konce
června příslušného školního roku, ale pouze je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé
a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období
od září do konce prosince k plnění povinné
školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna
do konce června doporučující vyjádření
školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný
zástupce.
Ředitel školy může odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud
není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně
vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného
lékaře nebo klinického psychologa.
Na všechny se těšíme.
Za náš školní tým
Tomáš Kunst, ředitel

MĚSTSKÁ ČÁST HLEDÁ
ZÁJEMCE O POZICI
KRONIKÁŘE/KRONIKÁŘKY
Oslovujeme občany naší městské části, kteří mají k Újezdu vztah a rádi by se podíleli na zapisování informací
o životě v městské části do kroniky městské části Praha-Újezd.
Kronikář musí být bezúhonným občanem, měl by mít základní znalosti práce s PC, neboť kronika je zpracovávána
v elektronické podobě. Zájemce by měl mít dobrou znalost
češtiny a pravopisu, mít znalost místních poměrů a všeobecný
přehled a samozřejmě by se měl zajímat o veškeré dění v naší
městské části i okolí. Práce kronikáře je spojená s finanční odměnou formou dohody o provedení práce.
Písemné nabídky obsahující stručný životopis prosím zasílejte na adresu: Městská část Praha-Újezd, Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4, a to do konce května 2021.
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VZPOMÍNKY ÚJEZDSKÝCH RODAČEK
Vážení příznivci újezdské historie,
v dnešním 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 1929 až 1931.
1929
Když děvčata skončila školu, jen některá se
šla učit řemeslo (švadlena). Některá zůstala
pomáhat doma, ostatní si hledala zaměstnání. Možnosti byly omezené. Pracovalo se
v zemědělství, někdo nastoupil do továrny
(ševcárna ve Vršovicích). Mohlo to být i tak,
jak u naší pamětnice:
Na letní byt k nim (do domku o 2 místnostech) jezdil hoteliér z Prahy s rodinou (2
děti). Událostí bylo, že je sem vozilo auto.
Před koncem prázdnin navrhli „pražáci“,
aby s nimi jela naše babička – tehdy 14letá
dívka – do Prahy do služby. K jejím povinnostem by patřilo doprovodit 6letou slečnu
do školy a hrát si s mladším chlapcem. Když
ale vesničanka zjistila, že ovoce si musí jít
koupit na trh a že Praha se jí zúží na cestu
do školy s dětmi, příležitostně na trh a občas do hospody pro pivo k večeři, jinak se
ztratí v chaosu města, rozhodla se po několika dnech vrátit domů a raději chodit
do práce. Pražáci ji tedy nechali vyfotografovat, aby měla foto na legitimaci na vlak
a se službou byl konec.
Od září tedy 14letá dívka dětské postavy
začala chodit do práce. Den začínal tím, že
v 5 hodin vycházely s kamarádkou na cestu pěšky do Horních Měcholup na vlak,
kterým dojely do Strašnic. Tady, v bývalém
statku, byla dílna na zpracování ryb, které
se přivážely v dřevěných sudech, naložené
v soli. Sudy se vozily i v zimě a pro prkénka z nich si chodily děti z okolí, přivazovaly
si je na boty a používaly jako lyže. Jinak se
dříví pálilo a ohřívala se voda na mytí stolů
a v poledne se ohřívaly bandasky a kastrůlky s obědem Teplo nesmělo být, ryby by se
zkazily.
Ryby se rozdělily na dlouhých stolech
na hromádky pro cca 30 žen sedících ve dvojicích kolem stolů. Úkolem jedné bylo rybu
rozpůlit, vykuchat, očistit a předat „očkářce“. Ta ½ ryby stáčela, přidala kapary a „očka“
upravila do plechové krabičky. Pak se krabičky zalévaly olejem a strojem zavíčkovaly.
Tato jednotvárná, špinavá, mokrá a nevábně vonící práce začínala v 7 hodin ráno
a končila v 17 hodin. Ráno a večer používala
děvčata šatnu, tj. půdu přímo pod taškami,
s otevřeným vikýřem, s klenutou podlahou.
To byl strop dolejší místnosti. Jediným zařízením tohoto dobře větraného, ale špatně
osvětleného, prostoru byly dřevěné lavice
a na zdi prkno s hřebíky na pověšení zástěry střídavě s kabátem. Že kabát ani kožené
šněrovací boty, mokré z ranní cesty, nestačily uschnout, je samozřejmé a zůstaly mokré
celý týden.
Jediná možnost, jak se trochu ohřát, bylo
dát si pod nohy horkou tašku (ze střechy)

nebo si ruce umýt v horké vodě připravené
na mytí stolů. Bylo ale lepší, když nohy byly
studené. Když se někdy zahřály, omrzliny nesnesitelně svěděly. Stejně na tom byly i ženy,
které chodily ze Šeberova, Křeslic, Petrovic,
ale i Šestajovic nebo Klánovic, Chodova, Hostivaře, Záběhlic, Kunratic. Práce v rybárně
nebyla moc příjemná. Některá děvčata odešla zkusit práci do ševcárny, ale většinou se
po několika dnech vrátila zpět.
1930
U Růžičků byl kromě tanečního sálu a hospody také obchod, který měl skutečně smíšený sortiment. Některé potraviny si na vesnici každý obstaral vlastní výrobou (zelenina,
brambory, ovoce, vajíčka, mléko, event. maso
tj. králíci, prasata).
V obchodě se prodávala mouka, cukr, koření, chleba, pečivo, ale i petrolej, cigarety,
drobné hospodářské nářadí (biče, srpy, kosy,
brousky). Děti při nákupu (cikorky na kávu)
dostávaly obrázky, pohádkové skládačky
a podobné drobné reklamní maličkosti.

Někdy se stalo, že na nákup nebyly peníze a pro ten případ měl p. Růžička sešit, kam
dluh zapisoval. Žádný neřešitelný problém
však nikdy nevznikl. Způsob prodeje byl docela namáhavý. Mouka byla v pytli a do sáčků se sypala lopatkou až při vážení při prodeji. Cukr se nejdříve odsekával z homolí,
později se také nabíral z pytlů. Tento prodej
měl svá „rizika“. Např. když obcí projížděly
cikánské vozy, přišla jedna žena nakupovat.
Měla ve zvednuté zástěře džbán, do kterého
chtěla nasypat otruby pro koně. Pro zjednodušení řekla, že džbán má obsah 2 litry a není nutné ani vážit. Stačí džbán naplnit. To, že
je džbán bez dna, zjistil pan Růžička, až když
se mu zdálo, že množstvím, které už nasypal,
by muselo být vrchovatě a tady se může pořád přidávat.
Jindy cikánka nakoupila, vzala zboží
a na pult položila peníze. Obchodník dával
zpět, ale zákaznice se začala zlobit, že nazpět
nedostala správně. Vyvolala zmatek a celá
rozčílená shrábla všechny peníze, které ležely na pultě. Odnesla si nákup, svoje peníze
a ještě ty, které původně dostávala nazpět.
Protože rychle vyšla ven a s křikem zamířila
ke skupině své rodiny, nikdo si netroufal jít
jí něco vzít. Naopak ona ještě cestou vytáhla
z pusy cigaretu p. Chlebnovi a hned začala sama kouřit. Nadávky a výhrůžky, které jediné
ji následovaly, jí zjevně vůbec nevadily. Když

přijeli cikáni v zimě, jejich děti si bosýma nohama vyčistily klouzačku na rybníku. Když
jim na ni šly místní děti, došlo ke rvačce, protože ji botami poškrábaly a do bosých nohou
rýhy dřely.
1931
Byly některé věci, které si lidé sami nevypěstovali a v obchodě je nedostali. Např. boty
do obce nosil ve velkém modrém ranci pan
Chudomel z Hájů. Když přišel do domku, kde
chtěl prodávat, ranec rozvázal a zboží rozložil na podlaze. Pak bylo nutné vybrat 2 boty,
které k sobě patří a dobře je vyzkoušet. Byly
pevné, šněrovací a vydržely, ale jejich vzhled
nebyl vycházkový a už vůbec ne taneční. Často to byly opravené boty jinde vykoupené.
Do vsi také jezdili obchodníci, kterým
s jejich obchodem na vozíku pomáhal jejich
pes. Přiváželi např. naložené okurky, nádobí,
zmrzlinu, droždí, hlávky zelí, vápno na bílení místností (po létě bylo potřeba překrýt
památky po mouchách). Někdy přijel flašinetář. Když takový obchodník přijel, zastavil
na návsi a to byla zase událost pro děti, které
se kolem něj seběhly, ale také roznesly zprávu o jeho příjezdu a samozřejmě podporovaly
obchod.
Někdy přijel do sálu v hospodě biograf. To
se děti musely snažit někde pomáhat, aby
získaly korunu na vstup. Podařilo se jim to
např. v neděli odpoledne, kdy chodili hospodáři k Růžičkovům hrát kuželky. Tam
byl zdroj drobných příjmů i zábava pro děti.
Když stavěly kuželky, dostaly pár drobných
a limonádu.
Při biografu děti chápaly, že vidí pohyblivé
obrázky, ale někteří jejich rodiče si neuměli
vysvětlit rozdíl mezi divadlem a filmem. Není přece možné vidět něco, co vlastně není.
A tak se některé babky divily, že vidí na plátně běhat tolik lidí a zvířat. A jak se všichni
takhle večer dostanou odsud domů?
Na některé zábavy děti ani peníze nepotřebovaly. Když přijel na pouť (1. neděle v červenci) nebo posvícení (Havelské – polovina
října) kolotoč, který se roztáčel lidskou silou,
střídaly se větší děti v roztlačování a vždycky se jeden mohl povozit. Roztáčelo se tak, že
po ochozu nad hlavami dětí, které se vozily,
chodily ty, které tlačením paprskovitých ramen otáčely středovou osou a tím i celým kolotočem. Ten kvůli dopravě a manipulaci, ale
hlavně vzhledem k možnostem, byl poměrně
malý a lehký. Když si několik větších kluků
sedlo na jednu stranu, podařilo se jim kolotoč zvrhnout. Vzhledem k výšce a rychlosti
se nikomu nic vážného nestalo.
Hudbu obstarával flašinet. Někdy se vešel
na vozík, ale někdy sám byl jako pouťový vůz.
Stánkaři dali prkno přes vyprázdněnou
bednu a mohlo se prodávat. Pouťová lízátka
a mejdlíčka dětem chutnala víc než doma
pouťové koláče.
V příštím vydání Zpravodaje budeme dál pokračovat ve vzpomínkách paní Františky Aronové,
a to na roky 1932 až 1935.
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INFORMACE O REKONSTRUKCI
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V SÍDELNÍ ČÁSTI KATEŘINKY
Výměna elektrických kabelů
a veřejného osvětlení v sídlišti
Kateřinky
V druhé polovině března byly zahájeny avizované práce na výměně rozvodů elektrických kabelů a nového veřejného osvětlení
v části ulic Vodnická, Proutěná a v celé ulici Krajanská. Jedná se o druhou část prací, které v loňském roce nebyly provedeny.
Během června budou rozvody elektrických
kabelů a veřejného osvětlení, včetně umístění nových lamp, dokončeny.

jednala a uhradila projektovou dokumentaci pro výměnu rozvodů. S obsahem dokumentace byl seznámen radní hl. m. Prahy
a předseda majetkové komise Mgr. Jan
Chabr a ředitel Odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy Ing. Jan
Rak. Poukazovali jsme na nutnost výměny
rozvodů, a to ještě v letošním roce v letních
měsících. Pan radní se bohužel jednoznačně vyjádřil, že letos se z důvodu nedostatku finančních prostředků s výměnou potrubí nepočítá.
Plynovodní rozvody
v rodinné zástavbě
V letních měsících se stavebnímu ruchu
nevyhne rodinná zástavba v sídelní části
Kateřinky. Společnost Pražská Plynárenská, a. s., zahájí v červnu práce na nových
rozvodech plynovodního řadu a přípojkách. Zatím neznáme přesnější harmonogram prací. Až ho budeme mít k dispozici,
všechny obyvatele dotčené lokality v předstihu budeme informovat. Dodavatel prací
má za úkol co nejméně omezovat místní

Ulice Vodnická

Rozvod tepla a teplé vody
v sídlišti Kateřinky
Sídelní část Kateřinky, konkrétně panelová zástavba, je v souvislosti s vytápěním
a teplou vodou závislá na provozu stávající
centrální kotelny v ulici Proutěná. Kotelna
i rozvody jsou v majetku hlavního města Prahy a provozovatelem je společnost
Veolia Energie, a. s. Minulý rok městská
část informovala o nutnosti výměny rozvodů tepla a teplé vody v ulicích Proutěná
a U Pramene z důvodu nízké životnosti
stávajícího potrubí. Městská část dále ob-

Ulice Proutěná

REKONSTRUKCE RYBNÍKU SUKOV
Rekonstrukci rybníku Sukov provádí firma Nowastav, a. s. Na rybníku proběhly úpravy již v roce 2000, kdy byl odbahněn a bylo upraveno výpustní zařízení, bezpečnostní přeliv a hráz. Úpravy však nebyly provedeny kvalitně, a tak byly betonové a zděné konstrukce již
téměř rozpadlé. Opevnění hráze z kamenného pohozu se postupně
sesunulo do nádrže.
Z výše uvedených důvodů bylo nutné přistoupit k rekonstrukci
výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu a opevnění hráze.
Veškeré nové konstrukce budou obložené kamenem ve stylu oprav
nedalekého Milíčovského rybníka v Milíčovském lese. V rámci
oprav bude zřízen i přístup k vodní hladině od hasičské zbrojnice.
Rybník bude odbahněn, vyvezeno bude cca 1 600 m3 sedimentu.
I když to podle přiložené fotografie nevypadá, rekonstrukce by
měla být v době distribuce tohoto Zpravodaje před dokončením.
V době vzniku tohoto článku byl na stavbě pouze pětidenní skluz
způsobený mrazivým počasím z počátku února.
Ing. Pavel Staněk, odbor investiční

Ulice Krajanská

rezidenty stavebním ruchem, ale musíme
si uvědomit, že vše zřejmě nebude bez problémů.
Technologicky se budou práce provádět
otevřenými výkopy nebo průtahem nového
potrubí ve stávajícím potrubí. Dále se zrealizují plynovodní přípojky k nemovitostem. Práce v části ulice Pod Napětím a téměř v celé délce ulice Vodnická se provedou
otevřeným výkopem a jen tři krátké úseky u ulic Krajanská (15,5 bm), U Pramene
(19,5 bm) a Proutěná (15,5 bm) se realizují
průtahem. V Krajanské ulici se uskuteční
z větší části výměna potrubí průtahem, jen
ve dvou částech v délce 15 bm a 22,5 bm
se práce provedou otevřeným výkopem.
Od křižovatky ulic Krajanská a Proutěná se
v ulici Proutěná realizuje jen 119 bm průtahem, neboť potrubí zde pak končí.
Další úsek výměny potrubí otevřeným
výkopem je od křižovatky ulic Vodnická
a Na Křtině, a to v části ulice Na Křtině
k č. p. 248 a v části ulice Milíčovská k ulici
Štítová.
Václav Drahorád, starosta
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ČINNOST JEDNOTKY SBORU
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PRAHA-ÚJEZD
Újezdští hasiči byli dne 1. října 2020 zařazeni do Integrovaného záchranného systému (IZS). Desetičlenná jednotka v době od zapojení
do IZS do konce února 2021 odsloužila celkem sedm 24hodinových
služeb ve složení 1 velitel a 3 hasiči. Hasiči se střídali po 12 hodinách.
Celodenní služby byly nařízeny z důvodu výskytu onemocnění Covid-19 u některých profesionálních hasičů.
Hasiči zasahovali nebo se účastnili celkem čtrnácti mimořádných
událostí. Převážně se jednalo o technickou výpomoc u dopravních
nehod (úklid oleje, spadlý sloup nízkého napětí), u požáru bytu
a u dohašování vybydleného prostoru. Dále hasiči odstraňovali spadlé stromy a byli k dispozici jako záloha při zásazích profesionálních
hasičů. Hasiči služby vykonávali a dále budou vykonávat bez nároků
na refundace.
Odborná příprava jednotky
Na základě oznámení náměstka generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky pro Integrovaný záchranný systém
a operační řízení a v souladu s Pokyny generálního ředitele HZS ČR
č. 57/2013, kterým se stanoví základní zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany, mají jednotky za povinnost
každoročně absolvovat 40hodinovou odbornou přípravu. Příprava je
naplňována v průběhu celého roku, pro který byla stanovena. Odborná školení si musí hasiči v určených cyklech obnovovat. Na přelomu
března a dubna se čtyři hasiči účastní víkendového školení velitele
družstva a čtyři hasiči musí absolvovat strojnické zkoušky.
Odbornosti, které musí hasiči v průběhu své činnosti procvičovat
v rámci přípravy: nositel dýchací techniky, práce s motorovou pilou,
pravidelná kontrola veškerého vybavení jak technického, tak materiálního a kondiční jízdy s Tatrou 815, CAS – cisterna automobilová
stříkačka a Transitem.
Případní zájemci o zapojení do činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Praha-Újezd jsou vítáni. Podmínkou je dovršení věku 21 let, zdravotní způsobilost a fyzická zdatnost.
Václav Drahorád, člen Jednotky
sboru dobrovolných hasičů

ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI
Již více než před dvaceti lety bylo zřízeno pracoviště OŘ MP Praha 11 – okrsková
služebna městské policie v městské části
Praha-Újezd. V současné době na okrskové
služebně slouží dva strážníci. Nejčastěji se
s nimi můžete setkat při zajišťování veřejného pořádku, bezpečného přechodu pro chodce u ZŠ Ke Kateřinkám, odpoledního dozoru
u jmenované základní školy a řešení problematiky dopravy v klidu na svěřeném území.
Dále zajišťují veřejný pořádek na akcích
pořádaných městskou částí Praha-Újezd, jako byly v roce 2019 dětský den, běžecké nebo
cyklistické závody, sportovní turnaje, průvody nebo vánoční setkání u rozsvícených
stromků a zvonohry.
Strážníci také dozorují Milíčovský les
a přilehlé kopce, které slouží jako oddychová
zóna se sportovním vyžitím. Zdejší příroda láká nejen občany za účelem procházek
a sportu, ale také osoby bez domova. Včasným odhalením jejich pobytu se předchází
narušování veřejného pořádku a vzniku
skládek.
V městské části také probíhají stavební
činnosti, které v závislosti na počasí způso-

bují občasné znečištění veřejných komunikací. Strážníci řeší tyto nedostatky ve spolupráci s městskou částí a s příslušnými
vedoucími staveb.
Vzhledem k nárůstu počtu osobních automobilů strážníci dohlížejí na bezpečné
a ohleduplné parkování – průjezdnost ulic.
Nedávný požár v sídlišti Kateřinky ukázal,
jak je tato průjezdnost ulic a křižovatek důležitá pro složky IZS, jejich techniku a k záchraně ohrožených životů.
Na strážníky se také obracejí lidé, kteří nalezli opuštěné zvíře. Ti poté dohledají majitele nebo zajistí odvoz zvířat do útulku.
Okrsková služebna Městské policie Praha 11 - Újezd se nachází v objektu víceúčelového domu v ulici Vodnická č. p. 531, kde
jsou vám strážníci k dispozici každé úterý
od 15:00 do 18:00 hodin při úředních hodinách. Při nepřítomnosti strážníků - okrskářů volejte operační středisko Obvodního
ředitelství Městské policie Praha 11, telefon
222 025 674 a 675, které je vám k dispozici
24 hodin denně.
Tomáš Kule a Rudolf Masnica,
strážníci okrskáři
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PROČ SE NECHAT OČKOVAT PROTI COVIDU
Magistrát hlavního města Prahy připravil
očkovací strategii pro obyvatele Prahy.
Více informací naleznete na této a další
straně našeho Zpravodaje.
Já bych se s vámi chtěla podělit o názor
na očkování a citovat zde MUDr. Hanu
Roháčovou, Ph.D., primářku Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí, fakultní nemocnice Bulovka, která
velice stručně vysvětluje, proč se nechat
očkovat.
„Očkování je jedním z nejúčinnějších prostředků k omezení vzniku a šíření nákazy
v populaci. Očkování slouží k ochraně před
nákazou, zejména před jejím závažným průběhem s možnými komplikacemi a déletrvají-

cími následky. Jelikož nelze předem odhadnout, jak by v případě nákazy onemocnění
covid-19 probíhalo, je nejbezpečnější udělat
vše pro to se tomuto onemocnění vyhnout.
Očkování je způsob, jak si vytvořit vysokou
ochranu konkrétně proti onemocnění covid-19, a to již za 1 – 2 týdny po druhé dávce
očkování.
V minulosti se díky rozsáhlým očkovacím
kampaním podařilo řadu infekčních onemocnění, na které ročně na celém světě umíraly
miliony lidí, významně potlačit (např. spalničky nebo záškrt), nebo zcela zlikvidovat
(např. pravé neštovice nebo přenosná dětská
obrna). Je zde tedy velká naděje, že i v případě pandemie covid-19 bude očkování nej-

účinnější zbraní a tedy i cestou k běžnému
životu před pandemií bez plošných opatření.
Čím více lidí je v populaci očkováno, tím méně lidí se onemocněním může nakazit. Díky
tomu lze nejen oslabit epidemii, ale i ochránit
zdravotnický systém, který je kvůli velkému
množství nakažených pacientů po několik
měsíců značně přetěžován.“
Výše uvedenou citací nechci v žádném
případě nikoho přemlouvat k očkování.
Rozhodnutí je na každém z nás, ale třeba
někomu výše uvedené k rozhodnutí pomůže.
Jana Draštíková,
místostarostka

INFORMACE K OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19
Hlavní město Praha zpracovalo speciální webové stránky s informacemi
o očkování proti Covid-19: https://ockovani.praha.eu/.
Webové stránky obsahují aktuální
informace k očkování, seznam a mapu
očkovacích míst, aktuální situaci o počtu pozitivních, hospitalizovaných,
vyléčených a očkovaných v Praze, vysvětluje a vyvrací nejčastější mýty
a hoaxy o očkování a zejména přehledně informuje o registraci očkování krok za krokem. Na stránkách jsou
i odpovědi na nejčastěji kladené otázky v souvislosti s očkováním a jeho
rezervací, dále odpovědi na praktické
a lékařské otázky. Některé jsme pro
vás vybrali.
Je vakcína bezpečná?
Vakcína prochází před uvedením na trh rozsáhlými klinickými testy, které se testují
na desítkách tisíc dobrovolníků, a to pod
lékařským dohledem. Ty odhalí případné
nežádoucí účinky. Teprve poté je možné
uvést vakcínu na trh. Všechny očkovací látky, které se na území ČR používají, musí být
schváleny Evropskou lékovou agenturou,
čímž je zajištěna nejen jejich bezpečnost, ale
i její kvalita a účinnost. Bezpečnost vakcín
je dále sledována i po jejich registraci a uvedení na trh. Aktuálně dostupné očkovací
látky proti covid-19 všechny tyto podmínky
splňují.
Při řešení současné epidemie se využilo všech dostupných znalostí a navázalo
se na již existující technologie, které jsou
vyvíjeny od konce 80. let. Vzhledem k nutnosti co nejdříve epidemickou situaci vyřešit, byla vývoji vakcíny proti covid-19
udělena maximální priorita a byly zkráceny administrativní a ekonomické procesy,
které obvykle vývoj očkovacích látek a jiných léčivých přípravků značně prodlužují.
Technologický postup byl striktně zachován, klinické studie probíhaly podobně jako u jiných vakcín.

Jak vakcína funguje?
Očkování přiměje imunitní systém, aby se
naučil bránit proti infekci virem. Jestliže se
tato osoba později virem nakazí, imunitní
systém virus rozpozná, bude proti němu
připraven bojovat a danou osobu před onemocněním covid-19 ochrání.
Princip očkování spočívá v přípravě imunitního systému na případný kontakt s patogenem, avšak bez toho, že by došlo k rozvoji onemocnění. Organismu je představena
ta část patogenu (antigen), která sama o sobě není infekční, avšak na kterou imunitní
systém reaguje tvorbou protilátek a speciálních buněk. Díky tomu je organismus připraven na kontakt s reálným patogenem,
kterého díky očkování dokáže zničit dříve,
než u něj vyvolá infekční onemocnění.

V ČR máme prozatím 2 typy vakcín.
První, od Pfizer/BioNTech a Moderna, je
vyvinut na principu mRNA tvořící spike
protein. Jedná se o moderní technologii, jejímuž vývoji se vědci věnují posledních 30
let. Tato technologie byla již využita k přípravě vakcín nejen proti virům (např. viru
chřipky, viru Zika), ale i proti některým
typům zhoubných nádorů. Druhý typ vak-

cíny, od AstraZeneca, je založen na bázi virového nosiče, tzv. adenoviru. Tento postup
se v minulosti využil už při vývoji vakcíny
proti ebole, tuberkulóze nebo malárii.
Je očkování povinné?
Očkování je dobrovolné a je zdarma.
Na území ČR se může k očkování objednat
každá osoba se zdravotním pojištěním a to
ve chvíli, kdy bude splňovat podmínky právě očkované skupiny obyvatel (dle věku,
zdravotního stavu či povolání). Člověk, který očkování odmítne, zůstává v neustálém
ohrožení, že v případě nakažení se u něj objeví vážné zdravotní problémy.
Jak se mám objednat na očkování?
Objednat se na očkování je možné několika
způsoby.
– Online pomocí registračního formuláře
na adrese http://registrace.mzcr.cz.
– Telefonicky na centrální lince 1221.
– Telefonicky na infolince hlavního města
Prahy 800 160 166.
Jak se registrovat na očkování?
1. V případě zájmu o očkování je nutné provést nejprve registraci do systému.
2. Na stránce https://registrace.mzcr.cz zadáte své telefonní číslo.
3. Obdržíte PIN, který zadáte do systému.
4. Vyplníte jednotlivé kroky v registračním
formuláři.
5. Vybrané preferenční očkovací místo je závazné pro provedení Vašeho očkování.
6. Jakmile bude dle vyplněných údajů vyhodnocena vaše registrace jako platná,
obdržíte na obrazovce potvrzení platné
registrace (systém neodesílá potvrzení
emailem).
7. Nečekejte na okamžité zaslání SMS s kódem PIN2 k provedení rezervace, ten
Vám bude zaslán z Vašeho preferovaného
očkovacího místa až na základě reálné
dostupnosti vakcíny pro Vaše očkování.
8. PIN2 zůstává platný až do úspěšného
provedení rezervace podle dostupných >

I n f o r m a c e z m ě s t s ké č á s t i12
>

volných míst k očkování na preferovaném očkovacím místě.
9. Pokud vyžadujete změnu očkovacího místa, je nutné provést novou registraci.
Potřebuji před očkováním
podstoupit test na covid-19?
Před podáním vakcíny nepotřebujete test
na covid-19. Česká vakcinologická společnost nepovažuje testování před očkováním
za efektivní či přínosné a podobně jako u jiných očkování ho nedoporučuje.

Jak se mám na očkování připravit?
V termínu očkování nesmíte být v karanténě a mít příznaky akutně probíhající
infekce. To se týká i například situace, pokud máte krátkodobé onemocnění, jako je
streptokoková infekce v krku nebo střevní
infekce. Naočkujte se, až se budete cítit lépe.
Dostanu potvrzení o očkování?
Ano, očkovaní lidé dostanou potvrzení
o provedené vakcinaci. Všechna provedená

očkování jsou vedena v elektronické evidenci. V tuto chvíli na většině očkovacích míst
obdržíte po aplikaci první dávky kartičku
se základními údaji o aplikaci první dávky
(datum, název vakcíny, šarže…) a termínem
dávky druhé. Jakmile obdržíte i druhou
dávku očkování, bude Vám vydán certifikát
o očkování a to jak v tištěné, tak i v elektronické podobě.
Čerpáno z webových stránek
https://ockovani.praha.eu/

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ ZAČNE JIŽ V BŘEZNU
Sčítání pomáhá všem
Sčítání je tradiční součástí statistiky v každé
zemi. Na našem území se koná už od roku
1869. Probíhá každých 10 let, stejně jako
ve většině ostatních zemí. Výsledky sčítání
umožňují srovnání současného stavu naší
země s minulostí i se zbytkem světa. Význam
sčítání je naprosto zásadní i pro naši budoucnost. Výsledky ovlivňují činnost veřejné
správy, podnikatelské záměry i směřování
aktivit výzkumných či vědeckých pracovišť.
V konečném důsledku ovlivňují život každého z nás. Poskytují obrázek o ekonomické
činnosti obyvatel a ve spojení s údaji o vzdělání, bydlení či složení domácností umožňují analyzovat například situaci čerstvých
absolventů, samoživitelů, lidí, kteří ztratili
práci před důchodem, pracujících seniorů
či lidí bez příjmu. Data jsou podkladem pro
analýzy trhu práce či dopravy v konkrétních
lokalitách. Pomáhají při tvorbě nových pracovních míst, nabídky služeb nebo programů
podpory sociálně slabších.
Historie sčítání
Na našem území se soupisy obyvatel nebo
některých vybraných skupin obyvatelstva
uskutečnily již ve středověku. V historii byly prováděny především k vojenským a daňovým účelům. Zpočátku tedy zahrnovaly
pouze část populace. Zdokonalení soupisů
obyvatelstva u nás i v Evropě pak souviselo
s nástupem absolutismu a s rozvojem státního aparátu. Rokem 1869 začíná období tzv.
"moderních sčítání" vyznačujících se dodržováním hlavních zásad vytyčených mezinárodními statistickými kongresy a na podkladě konkrétní zákonné normy. Na sčítání
v Rakousku-Uhersku pak navazují sčítání
v době první republiky a postupně i další sčítání prováděná až do dnešní doby. Zatím poslední sčítání lidu, domů a bytů se konalo
k 26. 3. 2011.
Sčítání je povinné
Sčítání je ze zákona povinné. Zjišťované
údaje, které jsou dány závaznými evropskými nařízeními, je nezbytné získat prostřednictvím celoplošného šetření. Hodnota
cenzu spočívá v získání informací od všech
obyvatel, a to k témuž okamžiku. V případě
dobrovolné účasti by výsledky sčítání nebyly
spolehlivé a dostatečně kvalitní. To by velmi
negativně omezilo možnost jejich využití –
například při rozhodování o kapacitách ško-

lek nebo domovů pro seniory, při analýze záplavových území nebo plánování dopravních
služeb. Pokud by sčítací formuláře vyplnila
jen část obyvatel, hrozilo by, že sčítání nebude obsahovat údaje za všechny obce. Starostové, regionální firmy či provozovatelé lokálních služeb by tím přišli o vysoce potřebné
údaje pro svou činnost.
Kdo sčítání zabezpečuje
Sčítání 2021 na základě zákona řídí, koordinuje a zabezpečuje Český statistický úřad.

Významným partnerem je Česká pošta, která zajišťuje především roznos a sběr listinných sčítacích formulářů a provoz více než
800 kontaktních míst Sčítání 2021. Kontaktní místa najdete na vybraných pobočkách České pošty, nejbližšími jsou:
– Roztylská 2321/19, Praha 11 – Chodov
– Podjavorinské 1595/1 Praha 11 – Chodov
– Benkova 340/2, Praha 11 – Chodov
– Opatovská 874/25 Praha 11 – Háje.
Čerpáno z www.scitani.cz
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PRAHA DÁVÁ POUŽITÝM VĚCEM DRUHOU ŠANCI
Nejlepší odpad je ten, který nevznikne. Řada použitých věcí může
dále sloužit a nemusí se odpadem vůbec stát. Hlavní město Praha
společně s Pražskými službami proto nově nabízí lidem možnost
odložit dosud funkční, zachovalé či takřka nové věci ve dvou sběrných dvorech - na Spořilově a ve Vysočanech v tzv. re-use pointech.
Odtud budou nabídnuty potřebným k dalšímu využití. Množství
městského odpadu s postupem let stále roste. Odpadem se stávají
i věci, které jsou funkční, téměř nové či jednoduše znovupoužitelné.
Praha nyní apeluje na své obyvatele, aby před vyhozením například
nábytku, knih či sportovního vybavení uvažovali nad tím, zda by se
tyto předměty nedaly znovu využít pro potřebné obyvatele Prahy.
Díky projektu hlavního města Prahy je totiž nyní mohou lidé jednoduše odvézt do sběrného dvora s re-use pointem. Zde už pro ně
zaměstnanci Pražských služeb najdou nové uplatnění prostřednictvím elektronické aplikace https://praho.nevyhazujto.cz/.
V pilotním projektu fungují dva sběrné dvory: v ulici Zakrytá,
Praha 4 – Spořilov, a Pod Šancemi 444/1, Praha 9 - Vysočany. Ty
jsou vybaveny speciálním uzavřeným skladovým velkoobjemovým
kontejnerem pro uložení objemných předmětů (nábytek, sportovní vybavení, kočárky, zdravotní pomůcky atd.) a stavební buňkou
pro uložení drobných předmětů (nádobí, knihy, hračky, apod.).
Proškolená obsluha předměty posoudí, zdokumentuje a postará se
o jejich správné uskladnění. Následně je zanese do aplikace, kde se
nejdříve zobrazí partnerským organizacím – neziskovým organizacím, městské nábytkové bance, sociálním odborům města a dalším.
Předměty, které nevyužijí tyto organizace, si mohou lidé následně
rezervovat ve veřejně přístupné části aplikace a poté zdarma vyzvednout.
Více informací na stránkách https://reuse.praha.eu/.
Lidé mohou také sami přímo využít internetovou aplikaci https://
praho.nevyhazujto.cz/ a nabídnout zde věci k dalšímu použití.
Kontakty na pilotní sběrné dvory:
– Zakrytá: mob. 731 122 891, e-mail: info@psas.cz
– Pod Šancemi: mob. 739 682 180, e-mail: info@psas.cz
Čerpáno z portálu životního prostředí hl. m. Prahy

Někdo už po nich
netouží, jinému
ještě poslouží
Dejte věcem 2. šanci

Nábytek, hračky, bicykly, nádobí, knížky, ... Opravdu už je
nechcete? Nikdo z okolí o ně nestojí a s prodejem by byly
starosti? Vyhodit je by ale byla škoda, když mohou ještě
dlouho dělat radost jiným. Dejte svým věcem 2. šanci!
Odvezte je do některého z vybraných pražských sběrných
dvorů s RE-USE pointem. Uloží je tu, nafotí a přednostně
nabídnou nejpotřebnějším. Třeba azylovým domům…
Více o projektu na: reuse.praha.eu
Sběrné dvory:
Zakrytá, Praha 4 - Záběhlice
Pod Šancemi 444/1, Praha 9 - Vysočany

reuse.praha.eu

JARNÍ ÚKLID ELEKTROZAŘÍZENÍ A BATERIÍ
Buď líný a nech si zdarma odvézt staré elektrospotřebiče
Pokud se chystáte uklízet doma či na chalupě, můžete využít nabídky firmy REMA
na zajištění rychlé recyklace elektrospotřebičů. Firma převezme vysloužilé elektro
a baterie, které bez dalšího využití skladujete a chcete se jich v rámci jarního úklidu
ekologicky zbavit.
Firma nabízí fyzickým osobám zapojení
do projektu Buď líny a re:Balík.
Co firma REMA nabízí
v rámci projektu Buď líný:
• svoz nepotřebných elektrospotřebičů
z domácností
• služba je zdarma a funguje v rámci celé
České republiky
• firma odveze veškeré elektrospotřebiče
(např.: sekačky, elektrické pily, pračky,
televize, monitory, počítače, fény, rychlovarné konvice, autobaterie, zářivky atd.),
baterie, tonery, CD a DVD
• pro více informací volejte na bezplatnou linku Chytré recyklace 800 976 679
(v pracovních dnech od 8 hodin do 18 ho-

din) nebo pište na provoz@rema.cloud
• více informací o zpětném odběru elektrozařízení, baterií a akumulátorů se můžete
dozvědět na www.chytrarecyklace.cz
• minimální váha k založení objednávky je
10 kg
• pokud máte méně než 10 kg, můžete využít službu re:Balík
• další informace a návody naleznete na adrese https://www.rema.cloud/bud-liny/

•

•
•
•

Co firma REMA nabízí
v rámci projektu re:Balík
• služba odeslání nepotřebných elektrospotřebičů z domácností je určená pro
širokou veřejnost, je zdarma a funguje

•
•

na celém území ČR ze všech poboček České pošty
prostřednictvím balíku vyplaceného
adresátem můžete odeslat veškeré elektrospotřebiče do hmotnosti 10 kg/balík
(např.: domácí spotřebiče, elektrické pily,
televize, monitory, počítače, fény, rychlovarné konvice atd.), přenosné baterie
a akumulátory, tonery, CD a DVD
minimální rozměry: 14 x 9 cm (válcovitý
tvar: 14 x 3 cm)
maximální rozměry: žádná strana nesmí
přesáhnout 35 cm
stačí správně vyplnit objednávku, následně vám firma elektronicky (e-mail) zašle
adresní štítek, který vytisknete a umístíte na zabalený balík, který následně donesete na nejbližší pobočku České pošty
pro více informací volejte 840 550 650
(od 9 hodin do 17 hodin) nebo pište
na provoz@rema.cloud
další informace a návody na adrese https://www.rema.cloud/re-balik/

Čerpáno z www.rema.cloud
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LIKVIDACE ODPADŮ
Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí, schvaluje každý
rok kvóty velkoobjemových kontejnerů pro jednotlivé městské
části. Na I. pololetí roku 2021 bude přistaveno 6 kusů kontejnerů na nadměrný komunální odpad a 4 kusy 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. Seznam všech sběrných dvorů včetně kontaktních údajů naleznete na portálu životního prostředí
hlavního města Prahy (https://portalzp.praha.eu), v sekci odpady
nebo na webových stránkách městské části www.praha-ujezd.cz
v sekci Úřad – odpady.

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 16. dubna 2021 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. června 2021 od 16.00 do 20.00 hodin
• křižovatka ulic Proutěná a U Pramene
• ulice Formanská u Návesního rybníku
• ulice Na Vojtěšce

Přistavení
kontejnerů na bioodpad
Kontejnery s obsluhou budou přistaveny na dobu 3 hodin a odpad je možno přivézt pouze v době jejich přistavení. Po celou dobu
přistavení je u nich přítomna obsluha, která zabezpečuje čistotu
sběru.

Mezi bioodpad patří: větve, listí, tráva, plevel, zbytky ovoce,
zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny,
dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané
ovoce atd.
Mezi bioodpad nepatří: zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé
oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.
Kontejnery budou přistaveny:
Sobota 24. dubna 2021 od 13.00 do 16.00 hodin
• křižovatka ulic Proutěná a U Pramene
• ulice Ke Smrčině – naproti č. p. 296
• Formanská u Návesního rybníku
• ulice Na Vojtěšce

Sběr nebezpečných odpadů
V rámci organizovaného mobilního sběru nebezpečných odpadů
mohou občané 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 2021 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 25. května 2021 v Újezdu v době od 18.40 do 19.00
hodin a v Kateřinkách v době od 19.10 do 19.30 hodin
• sobotu 7. srpna 2021 v Újezd v době od 11.40 do 12.00
hodin a v Kateřinkách v době od 12.10 do 12.30 hodin
• úterý 12. října 2021 v Újezdu v době od 18.40 do 19.00
hodin a v Kateřinkách v době od 19.10 do 19.30 hodin

STANOVIŠTĚ TŘÍDĚNÉHO ODPADU
NA ULICI JOSEFA BÍBRDLÍKA
Firma TEMPUS NET, s. r. o., posunula stanoviště tříděného
odpadu na ulici Josefa Bíbrdlíka tak, aby chodník vycházející
z ulice Nad Mlýnským rybníkem mohl pokračovat až na křižovatku ulic Formanská a Josefa Bíbrdlíka, kde je přechod
pro chodce. Touto stavební úpravou došlo ke zkrášlení dříve
nevzhledného koutu městské části a především se tím zvýšila bezpečnost chodců jdoucích z nové lokality rodinných
domů na autobusovou zastávku Formanská.
Tímto děkujeme firmě TEMPUS NET, s. r. o., za realizaci výše uvedené stavby.
Ing. Pavel Staněk,
odbor investiční

Pavla Pitrmanová, tajemnice úřadu
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PLÁNOVANÉ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ
AKCE NA I. POLOLETÍ ROKU 2021
Vážení spoluobčané,
omezení související s onemocněním COVID-19 citelně zasáhlo do možnosti konání kulturních a sportovních akcí. Žádná
z plánovaných akcí v měsíci prosinci 2020 a v prvním čtvrtletí 2021 se nám nepodařila uskutečnit. I přesto věříme, že
se situace zlepší a připravujeme další akce i s tím rizikem,
že existuje možnost, že je budeme muset zrušit. Prosím sle-

dujte vývěsky rozmístěné po městské části, webové stránky,
facebook městské části nebo si zaregistrujte mobilní aplikaci
ADAM, kde naleznete vždy aktuální informace o tom, zda se
konkrétní akce bude konat, popřípadě za jakých podmínek.
Pavla Pitrmanová,
tajemnice úřadu

Sobota 17. dubna
Dětské běžecké závody

Pátek 30. dubna
Stavění májky a pálení čarodějnic

Pátek 25. června a sobota 26. června
Pivní festival

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

Akce se bude konat tradičně poslední dubnový den od 16.00 hodin na újezdském náměstí.
Ve večerních hodinách bude zapálena hranice
s čarodějnicí, a to u hasičské zbrojnice v ulici
Nad Statkem.

Po oba dva dny budou probíhat v areálu SK
Újezd pivní slavnosti.

Sobota 29. května
Kácení májky
s májovou veselicí

Na tenisovém hřišti v areálu SK Újezd se bude
v neděli 27. června od 9.00 hodin konat tenisový turnaj o pohár starosty.

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

Pátek 25. června
Dětský den
Neděle 18. dubna
Jarní úklid Milíčovských kopců

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

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

Neděle 27. června
Tenisový turnaj o pohár starosty

Vítání občánků
V roce 2020 se z důvodu preventivních opatření a doporučení souvisejících s onemocněním COVID-19 tato společenská akce vůbec nekonala. Děti narozené od srpna 2019
do současné doby tak stále čekají na okamžik,
kdy se opět budou moci obřady vítání občánků konat. Nevzdáváme se a předpokládáme,
že taková situace by mohla nastat na podzim
letošního roku. O termínu budeme rodiče
včas informovat.

Setkání se seniory
Setkání se seniory v roce 2020 proběhlo netradičním způsobem. Přistoupili jsme k náhradnímu řešení a finanční dar předávali
jednotlivcům přímo na úřadu městské části.
Doufáme, že v letošním roce budeme moci
pokračovat v osobních setkáních tak, jak jsme
byli dříve zvyklí. Všem jubilantům slavícím
v roce 2021 70., 75., 80., 85. a každé další
narozeniny přijde osobní pozvání na setkání
přímo do poštovní schránky.

Sobota 26. června
Sportovní den SK Újezd
V sobotu 26. června pořádá městská část
v areálu SK Újezd v ulici Nad Statkem sportovní den. Jeho součástí budou fotbalové zápasy a nohejbalový turnaj.
Zpravodaj městské části Praha-Újezd, jako informační tisk územního samosprávného celku vydává Úřad městské části Praha-Újezd, Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4, telefon a fax 272 690 692, 272 690 545, e-mail:
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