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Slovo starosty

Slovo místostarostky

Vážení spoluobčané,
letošní druhé vydání našeho zpravodaje
věnujeme nejen tomu, co se v naší městské
části připravuje nebo co se úspěšně dokončilo, ale také plánovaným kulturním a sportovním akcím nebo volbám do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR.
Na úvod bych vás rád informoval o zrušené stránce ve zpravodaji městské části Praha 11 Klíč. Stránku již nebudeme využívat
pro naše příspěvky, ale nadále zachováme
distribuci měsíčních vydání Klíče do přístupných schránek obyvatel naší městské
části.
Zpravodaj městské části Praha-Újezd bude vycházet třikrát až čtyřikrát ročně.
Václav Drahorád, starosta

Vážení spoluobčané,
skončil čas prázdnin a já doufám, že jste
prožili příjemné léto plné zážitků.
Život se vrací do normálu a snad i naše
městská část znovu ožije všemi kulturními
akcemi, na které jsme byli zvyklí.
Již před prázdninami jsme mohli přivítat naše jubilanty z řad seniorů. Setkání
proběhlo v přátelském duchu a vystoupení
našich nejmenších z Mateřské školy Formanská se velice líbilo. Jak už je zvykem,
tak i harmonika přispěla k dobré náladě.
Poslední červnový víkend patřil jako vždy

Slovo místostarostky

Informace o plnění
rozpočtu za 1. pololetí
2021
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás v krátkosti seznámila s plněním rozpočtu naší městské části
za 1. pololetí letošního roku.
Objem příjmů za 1. pololetí 2021 je v souladu s plánovanými údaji v rozpočtu na rok
2021, pouze příjem z místního poplatku
za užívání veřejného prostranství je oproti
plánu vyšší. Poplatky byly uhrazeny za zábor
za výkopové práce v souvislosti s úpravou
STL plynovodů v sídlišti Kateřinky.
Objem výdajů pravidelně kontrolujeme
a ověřujeme, že výdaje jsou pokryty schvá-

Městská část ožívá
kulturními akcemi

leným rozpočtem. Z rozpočtu městské části
byla kromě běžných neinvestičních výdajů
financována klimatizace v Mateřské škole
Vodnická ve výši 285 000 Kč a úprava autobusové zastávky na újezdském náměstí
ve výši plánovaných 420 000 Kč.
Z rozpočtu hlavního města Prahy nám
byly na základě naší žádosti ponechány tyto
nevyčerpané finanční prostředky z poskytnutých dotací v roce 2020:
– na projekt ZŠ Formanská pro 1. a 2. stupeň ve výši 1 895 000 Kč. Celkové náklady
na projektovou dokumentaci činí 5,5 mil.
Kč včetně DPH. V únoru začala schválená
projektová kancelář na projektu pracovat
s tím, že termín odevzdání včetně vyjádření všech dotčených účastníků řízení
je stanoven na říjen 2021. Dne 12. 7.
2021 dodavatel v souladu se Smlouvou
o dílo předložil fakturu na 1 466 157 Kč
se splatností 11. 8. 2021 za vypracování
1. výkonové fáze.
– na květnatou louku ve výši 814 200 Kč.
Akce byla ukončena, dodavateli byla
uhrazena faktura ve výši 794 970 Kč.
– na činnost Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Praha-Újezd (JSDH) ve výši
9 400 Kč. Dotace v 1. pololetí nebyla čerpána.
Rozpočet městské části byl navýšen o další přiznané dotace z rozpočtu hlavního
města Prahy. Jedná se o:
– 50 000 Kč pro ZŠ Formanská na výuku
angličtiny (městská část převedla na účet
základní školy),

dětem. Dětský den se i přes odpolední průtrž mračen velice vydařil, o čemž svědčí rekordní účast téměř 200 dětí.
I podzim bude kulturně a sportovně velice bohatý. Začínáme „dnem bez aut“, pak
budou následovat tradiční běžecké závody, rybářské závody a lampionový průvod.
V prosinci budeme rozsvěcovat vánoční
stromy, těšit se na nadílku Mikuláše a koncert mobilní zvonohry.
Ale to není vše, v září nás čeká dlouho odkládané vítání občánků a také výlet pro seniory. S těmi seniory, kteří oslaví své životní
jubileum v druhém pololetí letošního roku, se
setkáme v listopadu v sále hasičské zbrojnice.
Na všechna setkání se velice těším a doufám, že už nebudeme nuceni žádnou akci
rušit či přeložit do dalšího roku.
Jana Draštíková, místostarostka

Oslava dětského dne

– 100 000 Kč na provozní výdaje JSDH,
– 380 000 Kč na opravu techniky pro JSDH,
– 300 000 Kč na regeneraci zeleně na Milíčovských kopcích,
– 348 500 Kč na posílení mzdových prostředků pro mateřskou a základní školu Formanská (městská část převedla
na účet mateřské a základní školy).
Prostředky týkající se JSDH a regenerace
zeleně na Milíčovských kopcích dosud nebyly čerpány (údaj k 31. 7. 2021), protože
jsme je obdrželi až v červnu 2021.
Závěrem bych vás chtěla informovat
o podpoře obce Hrušky poničenou dne
24. 6. 2021 tornádem. Městská část poskytla ihned dne 25. 6. 2021 okamžitou finanční pomoc na likvidaci následků živelné
pohromy a obci Hrušky převedla na účet
částku ve výši 100 000 Kč.
Hana Petrová, místostarostka

Květnatá louka u Milíčovských kopců
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OKÉNKO ZASTUPITELŮ
Na tomto místě je v každém čísle Zpravodaje věnován prostor pro zveřejňování sdělení a názorů členů Zastupitelstva městské části Praha-Újezd. Do doby uzávěrky tohoto čísla žádný ze členů zastupitelstva svůj příspěvek nezaslal.
Redakční rada

DOTACE NA KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE
MĚSTSKÁ ČÁST BUDE ROZDĚLOVAT 200 000 KČ
Z PROSTŘEDKŮ VÝHERNÍCH HRACÍCH AUTOMATŮ
Na červnovém zasedání zastupitelstva městské části bylo schváleno
vyhlášení programu na 1. pololetí 2022 pro poskytnutí účelových
neinvestičních dotací na sportovní a kulturní akce z prostředků výherních hracích automatů (VHA). Dne 28. 6. 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 výše přidělené neinvestiční dotace
z VHA z rozpočtu hlavního města Prahy. V současné době je program,
včetně žádosti o dotaci, zveřejněn na 1. pololetí roku 2022 a budou se
rozdělovat peněžní prostředky ve výši 200 000 Kč. Zájmové spolky
mohou podávat žádosti o dotaci v termínu od 29. 7. do 4. 10.
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.

Soustředění mladých hasičů

Spolky čerpající dotace v 1. pololetí roku 2021
Zastupitelstvo městské části na loňském říjnovém zasedání schválilo
poskytnutí dotace na 1. pololetí 2021 pro dva spolky, a to v celkové
výši 80 000 Kč. Dotace pro Sbor dobrovolných hasičů Praha-Újezd
ve výši 65 000 Kč byla určena na úhradu vodáckého soustředění Sázava 2021 a spolek AC SAKÉ KATEŘINKY, z. s., dotaci ve výši 15 000 Kč
využil na pořízení cen pro závodníky a lepší organizační zajištění závodu Běh pro Zuzanku. Sbor dobrovolných hasičů Praha-Újezd celou výši dotace nevyužil a nevyčerpaná částka ve výši 17 129 Kč byla
v řádném termínu vrácena na účet městské části. Oba spolky v pořádku předložily v daném termínu vyúčtování dotace.

Informace o poskytnutých dotacích v 2. pololetí 2021
Poskytnutí účelové neinvestiční dotace na 2. pololetí roku 2021
bylo zastupitelstvem městské části schváleno na letošním červnovém zasedání. Dotaci obdržely čtyři spolky, a to Sbor dobrovolných
hasičů Praha-Újezd ve výši 65 000 Kč, spolek FG Slavia Praha, z. s.,
ve výši 35 000 Kč, SK Újezd Praha 4, z. s., ve výši 95 000 Kč a AC SAKÉ KATEŘINKY, z. s., ve výši 5 000 Kč. Spolky mají termín čerpání
do 31. 12. 2021.

Ing. Markéta Novotná,
odbor občansko-správní

PRAVIDLA PRO TRANSPARENTNÍ SPOLUPRÁCI
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ÚJEZD S INVESTORY
Umisťování nových stavebních záměrů
na území městské části s sebou nese navyšování počtu obyvatel a vyvolává nezbytné
náklady na rozšíření kapacit stávajících či
vybudování zcela nových staveb a zařízení
pro veřejnou infrastrukturu, včetně zajištění
občanského vybavení pro vzdělávání a výchovu, sociální a zdravotní služby a zajištění
potřebných kapacit veřejných služeb. Tyto
kapacity nemůže městská část zajišťovat výhradně ze svého rozpočtu, je proto třeba, aby
se na nich přiměřeným způsobem podíleli
také jednotliví investoři/stavebníci.
Z výše uvedených důvodů Zastupitelstvo
městské části Praha-Újezd schválilo na svém
zasedání dne 21. 4. 2021 „Pravidla pro transparentní spolupráci městské části Praha-Újezd s investory“.
Městská část bude při stavbě nového rodinného nebo bytového domu umisťovaného na pozemcích nacházejících se na území
městské části požadovat po každém inves-

torovi/stavebníkovi poskytnutí finančního
příspěvku. Pravidla se vztahují na všechny
investorské záměry k účelu užívání bydlení
nebo administrativa s malou či velkou návštěvností umisťovaných v plochách obytných (OB, OV) a smíšených (SV, SMJ). Dále
se pravidla vztahují na všechny investorské
záměry umisťované v plochách výroby a služeb (VN, VS), zvláštních komplexů občanského vybavení – obchodní a ostatní (ZOB,
ZVO) a technické infrastruktury – odpadové
hospodářství (TVO).
Výše finančního příspěvku se odvíjí
od součinu hrubé podlažní plochy (HPP)
investorského záměru v m2 a níže uvedené
ceny:
• při žádosti o vydání územního, stavebního
nebo sloučeného řízení u rodinné výstavby
500 Kč za 1 m2 HPP,
• při žádosti o vydání územního, stavebního
nebo sloučeného řízení u bytové výstavby
1500 Kč za 1 m2 HPP,

• v případě investorského záměru vyžadujícího změnu územního plánu hl. m. Prahy je výše příspěvku navýšena o 500 Kč
z 1 m 2.
Dokument dále obsahuje podrobnosti
k procesu vyjednávání o uzavření smlouvy
mezi městskou částí a investorem a podrobnosti k uzavření samotné Smlouvy o spolupráci včetně výše investorského příspěvku
ve formě peněžitého plnění.
Úplné informace k podmínkám uzavření
smlouvy o spolupráci a k investorskému příspěvku jsou zveřejněny na webových stránkách městské části, v sekci městská část/rozvoj městské části a investiční akce a na úřadu
městské části, odboru investičním.
Investorský příspěvek se stane součástí
rozpočtu městské části, nebude použit pro
hrazení běžných výdajů městské části a o jeho využití rozhodne vždy zastupitelstvo
městské části.
Pavla Pitrmanová, tajemnice úřadu

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

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR se konají ve dvou dnech,
– v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin
do 22.00 hodin
– v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin
do 14.00 hodin
Hlasování probíhá na území České republiky, a to ve 14 volebních krajích. Hlasuje
se i v zahraničí na zastupitelských a konzulárních úřadech ČR. Volič hlasuje v tom
volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Výjimkou jsou voliči hlasující
na voličský průkaz nebo voliči nacházející se
v době voleb v nemocnici, ústavu sociální péče nebo jiném obdobném zařízení.
Volební okrsky na území městské části
Volby na území městské části Praha - Újezd
budou probíhat v třech volebních okrscích:
Okrsek č. 53001 - volební místnost v Mateřské škole Formanská, Na Vojtěšce
188 pro voliče s trvalým pobytem v ulicích: Dendrologická, Formanská v Újezdu
(od č. p. 199 níže + č. p. 491, 579, 584, 585,
630), Josefa Bíbrdlíka, K Habru, K Mostu,
K Motelu, K Sukovu, Ke Mlýnu, Ke Splavu,
Kocourkova, Meandrová, Na Formance, Nad
Mlýnským rybníkem, Nad Náhonem, Nad
Rybníčkem, Nad Statkem, Nad Výpustí, Pod
Formankou, Práškovská, Při Botiči, Sukovská, Ve Vilkách
Okrsek č. 53002 - volební místnost v zasedací místnosti Úřadu městské části
Praha-Újezd, Kateřinské náměstí 465/1
pro voliče s trvalým pobytem v ulicích:
Formanská v Kateřinkách (od č. p. 200 výše),
Milíčovská, Na Cípu, Na Křtině, Kateřinské
nám., Ke Smrčině, Pastevců, Pod Napětím,
Remízková, Studánková, Štítová, U Louky,
U Močálu
Okrsek č. 53003 - volební místnost
ve společenském sálu domu služeb, Vodnická 531/44 pro voliče s trvalým pobytem v ulicích: Krajanská, Proutěná, U Pramene, Vodnická.
Volič a jeho prokázání totožnosti
Voličem je občan České republiky, který nejpozději 9. října 2021 dovrší věku 18 let.
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství
České republiky:
• platným občanským průkazem,
• platným cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky anebo
cestovním průkazem.
Neprokáže-li volič svou totožnost
a státní občanství České republiky potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volby do Poslanecké
sněmovny jsou vytištěny pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici

samostatně. Na každém hlasovacím lístku je
uvedeno číslo určené losem. Hlasovací lístky
týchž politických stran, politických hnutí
a koalic musí být ve všech volebních krajích
označeny stejným vylosovaným číslem. Pokud některá politická strana, politické hnutí nebo koalice nepodaly kandidátní listinu
ve všech volebních krajích, zůstane v daném
volebním kraji toto číslo neobsazeno. Vzhledem k tomu nemusí hlasovací lístky, které
volič obdržel, tvořit úplnou nepřerušenou
číselnou řadu a sada hlasovacích lístků tak
nemusí obsahovat všechna čísla.
Na hlasovacím lístku těch politických
stran, politických hnutí a koalic, u kterých
bylo při registraci rozhodnuto o škrtnutí
kandidáta, zůstává pořadové číslo na hlasovacím lístku, původně určené pro tohoto
kandidáta, neobsazené.

Příslušnost kandidáta k určité politické straně nebo politickému hnutí je na hlasovacím
lístku vyjádřena zkratkami uvedenými v přiložené informaci. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka krajského úřadu.
Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem voleb (5. října
2021) do schránky.
Průběh hlasování
Volič obdrží od okrskové volební komise
prázdnou úřední obálku opatřenou úředním
razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků. Každý volič hlasuje
osobně, zastoupení není přípustné.
S úřední obálkou a hlasovacími lístky se
musí volič odebrat do prostoru určeného
k úpravě hlasovacích lístků. Jinak mu nebude hlasování umožněno. Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá do prázdné úřední
obálky, může zakroužkováním pořadového
čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému
z nich dává přednost (udělení preferenčního
hlasu).
Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je
hlas voliče neplatný.

Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací
lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.
Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.
S voličem, který nemůže pro tělesnou
vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo
nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků
přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek
za něho vybrat a vložit do úřední obálky,
a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech
voleb svoji okrskovou volební komisi o to,
aby mohl hlasovat mimo volební místnost
do přenosné volební schránky. Okrsková
volební komise však může vysílat své členy
s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.
Mimo území České republiky nelze hlasovat
do přenosné volební schránky.
Hlasování na voličský průkaz
Volič, který nebude moci volit ve volebním
okrsku v místě svého trvalého pobytu, může
požádat o vydání voličského průkazu.
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů pro volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky ve dnech voleb v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky
i v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku
v zahraničí zřízeném při zastupitelském
a konzulárním úřadu ČR, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky.
Požádat o vydání voličského průkazu lze:
a) písemnou žádostí s ověřeným podpisem voliče, doručenou nejpozději 7 dnů
přede dnem voleb, tj. do 1. října 2021
do 14.00 hodin, na adresu ÚMČ Praha
- Újezd, Kateřinské nám. 465/1, 149 00
Praha 4;
b) žádostí zaslanou prostřednictvím
datové schránky, doručenou nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 1. října
2021 do 14.00 hodin, identifikační číslo
datové schránky úřadu městské části je
2w9bx6s;
c) osobně, do okamžiku uzavření stálého
seznamu tj. do 6. října 2021 do 16.00
hodin, v budově úřadu městské části, Kateřinské nám. 465, Praha 4.
Žádost o vydání voličského průkazu je k dispozici v el. podobě na webových stránkách
městské části (www.praha-ujezd.cz) nebo
v podatelně úřadu městské části, Kateřinské
nám. 465/1.
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Volič si může voličský průkaz vyzvednout
osobně nebo k jeho vyzvednutí pověří jinou
osobu, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání
voličského průkazu nebo bude voličský průkaz voliči zaslán do vlastních rukou na adresu uvedenou v žádosti. Předávání voličských průkazů je možné nejdříve 15 dnů
přede dnem voleb, tj. od 23. 9. 2021.
Při ztrátě nebo odcizení voličského
průkazu nelze vydat duplikát, resp. nový voličský průkaz.
Volič, který hlasuje na voličský průkaz,
musí průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Komise mu poté vydá prázdnou úřední obálku a sadu hlasovacích lístků. Pokud
se volič, kterému byl vydán voličský průkaz, rozhodne hlasovat ve "svém" volebním
okrsku, musí voličský průkaz rovněž odevzdat okrskové volební komisi. Jinak mu
komise hlasování neumožní.
Hlasování v zahraničí
Volič může hlasovat v zahraničí ve zvláštním
volebním okrsku při zastupitelském a konzulárním úřadu České republiky, s výjimkou
konzulárního úřadu vedeného honorárním
konzulárním úředníkem (dále jen "zastupitelský úřad").
Hlasování je možné:
• na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem (při dlouhodobém pobytu).
V případě zápisu do zvláštního seznamu
voličů je volič, má-li trvalý pobyt na území České republiky, vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním
úřadem, v jehož územním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu. Pokud by chtěl
volič v budoucnu opět volit na území České republiky, je třeba, aby požádal zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního
seznamu voličů. Zastupitelský úřad vydá
voliči potvrzení o vyškrtnutí, které je třeba odevzdat přede dnem voleb obecnímu
úřadu, v jehož územním obvodu má volič

místo trvalého pobytu, nebo v den voleb
okrskové volební komisi.
• na základě voličského průkazu
Seznam zastupitelských úřadů, u kterých
je možné podat žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů nebo žádost o voličský
průkaz, včetně kontaktů na ně je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí https://www.
mzv.cz/, ikona O ministerstvu - Adresář
diplomatických misí – Zastoupení ČR v zahraničí.
Státní volební komise určila losem Ústecký kraj jako kraj, kterému budou podřazeny všechny zvláštní volební okrsky
v zahraničí. Tzn., že voliči, kteří budou
hlasovat v zahraničí na zastupitelských
úřadech, budou volit kandidáty z Ústeckého kraje.
Informace pro voliče v karanténě/
izolaci z důvodu onemocnění covid-19
Vláda České republiky dne 14. června 2021
schválila návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021. Dne 7. července 2021 návrh zákona
schválila Poslanecká sněmovna (sněmovní
tisk č. 1242) a postoupila ho Senátu (senátní tisk 130). Senát návrh schválil ve znění
postoupeném Poslaneckou sněmovnou dne
21. července 2020. Zákon putuje k podpisu
prezidentu republiky a následně bude vyhlášen ve Sbírce zákonů.
Zákon umožní hlasovat ve volbách do Poslanecké sněmovny 2021 i osobám, jimž bude v době voleb nařízena karanténa nebo izolace z důvodu onemocnění covid-19. Zákon
též umožní hlasování voličům umístěným
v zařízeních, která byla rozhodnutím krajské
hygienické stanice uzavřena.
POZOR: zvláštní způsoby hlasování
se použijí, bude-li dne 15. září 2021 trvat stav pandemické pohotovosti nebo
nouzový stav vyhlášený alespoň pro
část území České republiky z důvodu

ohrožení zdraví šířením onemocnění
covid-19.
Pro výše uvedenou skupinu voličů se zavádí
tři možnosti zvláštního způsobu hlasování:
• Hlasování ze silničního motorového vozidla u volebního stanoviště (tzv. drive-in
hlasování) - tato volební stanoviště budou
zřízena pro každý okres. Stanoviště budou
uzpůsobena pro průjezd motorového vozidla. Takto může volič hlasovat ve středu
ve volebním týdnu (6. října) od 8 do 17 hodin.
• Hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno - pokud
krajská hygienická stanice nahlásí uzavřená zařízení na svém území krajskému
úřadu, ten do nich vyšle speciální komisi
pro hlasování. Takto hlasovat bude možné
od čtvrtka (7. října) volebního týdne od 8
hodin do pátku volebního týdne (8. října)
do 18 hodin.
• Hlasování do zvláštní přenosné volební
schránky - pokud volič v nařízené karanténě či izolaci nemůže využít drive-in hlasování, může do čtvrtka volebního týdne (6.
října) do 20 hodin oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd speciální komise pro
hlasování s přenosnou volební schránkou.
Toto hlasování bude probíhat od pátku volebního týdne (8. října) od 8 hodin do soboty volebního týdne (9. října) do 14 hodin.
Zvláštní způsoby hlasování budou zajišťovat
v rámci jednotlivých krajů speciální hlasovací komise složené ze tří osob jmenovaných
ředitelem příslušného krajského úřadu; také sčítání takto odevzdaných hlasů provede
zvláštní sčítací komise u krajského úřadu.
Umístění volebních stanovišť a kontakty
na krajské úřady pro zažádání o zvláštní přenosnou volební schránku zveřejní krajské
úřady 15 (umístění), resp. 10 (kontakty) dní
před prvním dnem voleb. Uvedené informace budou též zveřejněny na webových stránkách MV.
Pavla Pitrmanová, tajemnice úřadu

SLUŽBY ÚŘADU
Potřebujete výpis z Czech Pointu?
Na Úřadu městské části Praha-Újezd je vám tato služba k dispozici.
Pracoviště Czech Point poskytuje ověřené výstupy z centrální evidence na jednom místě, aniž by občan musel navštívit několik různých úřadů veřejné správy. Na počkání vám můžeme vyřídit např.
výpis z rejstříku trestů, obchodního, živnostenského, insolvenčního rejstříku, ověřený výpis z katastru nemovitostí či výpis z bodo-

vého hodnocení řidiče. Požádat můžete o autorizovanou konverzi dokumentů, zřídit si datovou schránku nebo zažádat z agendy
základních registrů o poskytnutí referenčních údajů z registru

obyvatel jiné osobě, atd. Všechny služby, které poskytuje Czech
Point, naleznete na https://www.czechpoint.cz/public/verejnost/
sluzby/.

Ověřování listin a podpisů
Na našem úřadu jsou také poskytovány služby vidimace a legalizace.
Vidimací se ověřuje, že kopie se doslova shoduje s předloženou
listinou. Vidimací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů
uvedených na vidimované listině ani jejich soulad s právními předpisy.
Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou
vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených
v listině ani jejich soulad s právními přepisy a ověřující úřad za obsah listiny neodpovídá. 

Simona Drábková,
odbor kancelář starosty

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

6

INVESTIČNÍ A STAVEBNÍ AKCE A PROJEKTY
Základní škola Formanská
Příprava základní školy s jedenácti kmenovými třídami pro 330 dětí s tělocvičnou, vlastním kuchyňským stravováním a prostory
pro školní družinu a mimoškolní aktivitu, je
v plném proudu. Původně předpokládané náklady 250 mil. Kč se zřejmě navýší z důvodu
neutěšeného stavu cen stavebního materiálu.
Začátkem července byla odevzdána dokumentace pro sloučené územní a stavební povolení. Předpokládáme, že v průběhu letošní
zimy bude podaná žádost o potřebné povolení
ke stavbě školy. Následně se začne zpracovávat prováděcí projektová dokumentace s výkazem výměr a samotným rozpočtem celé
stavby základní školy. Dokumentace bude
sloužit pro zpracování zadávacích podmínek
výběrového řízení na dodavatele stavby. Plánovaný termín zahájení stavby zůstává stále
stejný, a to jaro 2023. Termín uvedení školy
do provozu je reálný v září roku 2024.

Autobusová zastávka
Formanská
V rámci plánovaného podzimního navýšení
spojů autobusové linky č. 122 byla provedena úprava zastávky před bývalou restaurací
U Srbů, která spočívala ve zvýšení obrubníku
a nového předláždění zastávky pro komfortnější vystupování a nastupování z dopravního prostředku. Z důvodu navýšení intervalu linky č. 122 se dočasně omezí parkování
v prostoru autobusové zastávky. Parkující
řidiči v průběhu provozu linky se mohou setkat se situací, že nebudou moci parkoviště
opustit po dobu povinného stání autobusu
v zastávce. V příštím roce dojde k úpravě
parkovacího ostrůvku a parkování bude situováno z protilehlé strany. V souvislosti s výše uvedeným městská část plánuje pořízení
autobusového přístřešku.

Oprava povrchu
v ulici Na Formance
Městská část zajistila slibovanou opravu
zámkového povrchu kruhového chodníku v ulici Na Formance. V rámci překládky
zámkové dlažby byla výškově upravena víka
od vstupních kanalizačních otvorů, některé
obruby a zatravňovací kostky v těsné blízkosti chodníku.

Milíčovské kopce
Milíčovské kopce se v rámci „Plánu péče“
pomalu přetvářejí v lesopark. V jarních
a podzimních měsících dochází k prořezávání keřových skupin a pravidelně se sečou
podrosty ve vyčištěných částech stromových
skupin. Technické služby Újezd zajišťuje průběžné sečení krajnic podél asfaltových chodníků. Dále se sečou vrcholy kopců a jednot-

livé průseky mezi keřovými a stromovými
skupinami.

Nová výsadba stromů
V podzimních měsících se uskuteční na vytipovaných místech výsadba čtyřiceti kusů
listnatých stromů (obvod kmínku 16/18)
a 20 bm keřových skupin. Za účasti dobrovolníků se stromy vysadí na třech místech:
Milíčovské kopce, prostor za hasičskou
zbrojnicí a hráz Návesního rybníka. Finanční prostředky ve výši 540 tis. Kč jsme získali
z rozpočtu hl. m. Prahy jako účelovou dotaci
na výsadbu zeleně na veřejných prostranstvích. Částka za výsadbu zeleně zahrnuje
výkopy pro uložení kořenového balu, ukotvení dřevěnými kůly a zafixování páskami
proti větru, zajištění trubního přívodu pro
zalévání a roční péči.
Václav Drahorád, starosta

žení Formanské ulice s D1 a končit 28 metrů
za stávajícím mostem přes Botič. Výstavba
této stěny si vyžádá i částečnou uzavírku D1,
jsou zde opravdu omezené prostorové podmínky.
Uzavírky na D1 jsou povolovány převážně
v prázdninových měsících, kdy je podle výpočtů nejmenší provoz. Po dobu výstavby
je uzavřen podchod pro pěší a cyklisty pod
mostem přes Botič. Doufáme, že pozitiva
z hotového díla převáží ústrky, které budeme
muset vydržet během výstavby.
Ve stejném termínu došlo k zahájení prací
na výstavbě protihlukové stěny na stávajícím valu v Kateřinkách. Stavbu stěny provádí dodavatelská firma Samson Praha, s. r. o.,
a její dokončení je naplánováno do poloviny
října 2021. Do konce letošního roku mohou
probíhat ještě dokončovací práce na nejbližším okolí stavby. Během výstavby stěny je
uzavřen průchod pod zemním ochranným
valem a dálnicí D1.

Rekonstrukce komunikací
v Kateřinkách
Městská část Praha-Újezd nechala zpracovat
projektovou dokumentaci na rekonstrukci
komunikací v sídlišti Kateřinky. Než dojde
k vlastní rekonstrukci komunikací a chodníků, je nutné opravit veškeré inženýrské sítě
tak, aby v nejbližších letech po rekonstrukci
komunikací nedocházelo na těchto rozvodech k haváriím a rozkopávkám.
V roce 2020 proběhla výměna rozvodů

Stavba protihlukových
stěn
Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) zahájilo v červnu 2021 práce na výstavbě protihlukové stěny, D1 Újezd u Průhonic (vlevo)
v km 4,905 – 5,351, která ochrání zástavbu
v Újezdě před nadlimitním hlukem z provozu na dálnici D1. Protihluková stěna celkové
délky 446 metrů bude čtyři metry vysoká,
bude začínat v místě mimoúrovňového kří-

kabelů firmy PRE, a. s., a výměna kabeláže
a stožárů veřejného osvětlení v polovině
kateřinského sídliště. V letošním roce bude
tato akce dokončena a také firma Pražská
plynárenská, a. s., vymění veškeré své rozvody na sídlišti za nové. Plánované dokončení
je v září 2021. Tím stavební ruch pro letošní
rok skončí.
V roce 2022, pokud seženeme finanční
prostředky, budou v sídlišti opraveny topné
kanály.
Moc Vám děkujeme za trpělivost během
probíhajících rekonstrukcí!
Ing. Pavel Staněk, odbor investiční
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VÝZNAMNÉ ZMĚNY VE VYDÁVÁNÍ
OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
Od pondělí 2. srpna 2021 začal platit nový
zákon č. 269/2021, o občanských průkazech,
ve znění pozdějších předpisů, který přinesl
významné změny. Na tomto místě vás seznámíme s těmi nejdůležitějšími.
– V občanských průkazech (OP) budou vedeny biometrické údaje, kterými se rozumí
zobrazení obličeje a otisky prstů. Tyto údaje budou uložené v čipu, který bude součástí občanského průkazu. Otisky prstů se
nebudou pořizovat u osob mladších 12 let.
– Na žádost je uváděn rodinný stav nebo údaj
o registrovaném partnerství.
– Do OP již není možné zapsat akademický
titul nebo vědeckou hodnost.
– Rodná čísla se budou zapisovat pouze
do konce roku 2023.
– Na žádost jsou ukládána data pro elektronické využití OP nebo data do něj může
uložit sám jeho držitel (uvedení čísla OP,
toto číslo nebude možné přečíst vložením
OP do čtečky kontaktního elektronického
čipu, a to bez zadání autentizačních kódů,
které chrání identifikační certifikát; možno
uložit i data sloužící k elektronickému podepisování držitele OP).
– Bezpečností osobní kód (BOK) již není povinný, je zadáván na základě principu dobrovolnosti.
– Vzhledem k pořizování biometrických údajů je žadatel povinen podat žádost osobně,
nelze zmocnit jinou osobu. Pokud žádost
podává jiná osoba (zákonný zástupce, opatrovník atd.) je vyžadována rovněž osobní
přítomnost žadatele.

– OP je možno převzít na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem – při
převzetí zmocněncem se neaktivuje čip, to
lze opět jen osobně.
– Pokud bude hlásit ztrátu, poškození, odcizení, zneužití jiná osoba – je nutné opět doložit zvláštní plnou moc s úředně ověřeným
podpisem.
– Lze si ponechat znehodnocený "starý" občanský průkaz – stačí požádat při vyřizování nového.
– Zákon uvádí důvody, které vedou ke skončení platnosti OP ve lhůtě 45 dnů ode dne,
kdy nastala předmětná skutečnost. Jedná
se o:
– ohlášení změny místa trvalého pobytu
– změna jména nebo příjmení
– změna rodného čísla
– změna pohlaví
– změna rodinného stavu (pokud je ve stávajícím OP uveden).
– Nově je možné ohlásit Policii ČR i ztrátu
OP (dosud bylo možné pouze odcizení).
Po ztrátě, odcizení, poškození nebo skončení platnosti OP z jiných důvodů se již nebude vydávat Potvrzení o občanském průkazu.
– Dočasný občanský průkaz se nově vydává
pouze na 2 měsíce a musí o něj být požádáno do 2 měsíců ode dne nabytí státního
občanství ČR – lhůta pro vydání je 5 pracovních dnů.
– Již se nebudou vydávat občanské průkazy
k výkonu volebního práva s platností 1 měsíce.

– Dále v souvislosti se změnou zákona o občanských průkazech dochází ke změně zákona o správních poplatcích, které se mění
následovně:
– ztráta, odcizení, poškození OP – 200 Kč
(dosud 100 Kč)
– žádost o OP pro občana mladšího 15 let –
100 Kč (dosud 50 Kč)
– OP bez trvalého pobytu (po ukončení
trvalého pobytu na území ČR) – 200 Kč
(dosud 100 Kč).
Žádosti o vydání OP přijímá:
– Obecní úřad s rozšířenou působností,
v hlavním městě Praze úřad městské části
Praha 1 až 22.
– Ministerstvo vnitra – pro OP vydávané
ve zrychleném režimu, tj. ve lhůtě 24 hodin
nebo 5 pracovních dnů.
– Pověřený zastupitelský úřad.
– Pokud se nemůže žadatel o vydání OP dostavit na pracoviště podacího místa (omezení na svobodě, dlouhodobé zdravotní
důvody, jiný závažný důvod) podací místo,
v jehož správním obvodu se žadatel zdržuje, umožní žadateli podání žádosti mimo
pracoviště.
Pavla Pitrmanová,
tajemnice úřadu

TECHNICKÉ SLUŽBY ÚJEZD
Hezký poprázdninový čas. Přinášíme pár informací o technických službách.
Jako každé léto bylo naší hlavní pracovní
náplní sekání trávy a stříhání keřů. Letos naši činnost trochu komplikovalo počasí, takže
jsme mezi deštivými dny vyhlíželi ty hezké,
aby bylo možné vše posekat. Ale i za špatného počasí jsme nezaháleli a prováděli opravy
a natírání tam, kde bylo potřeba. Trošku nás
trápí vytvořené předzahrádky na městských
pozemcích, kde si obyvatelé vysazují různé
okrasné květiny a keře, které ovšem nejsou
řádně označené. Není v našich silách u každého vchodu zjišťovat, co vyrostlo samo a co
je záměrně zasazené jako okrasné. Po dohodě
s městskou částí rádi pro obyvatele příslušných bytových domů vytvoříme před jejich
domem prostor pro realizaci okrasné předzahrádky dle jejich představ. Podmínkou je ovšem i následná péče místních rezidentů o vybudované předzahrádky.
Bohužel nás opět zaměstnal místní fantom,
který neustále ničí lavičky a čmárá po autobusových zastávkách a vývěskách. Ani letos
tomu nebylo jinak a tři lavičky u multifunkčního hřiště byly poškozené. Dvě lavičky se
podařilo opravit, ale jedna je poškozena ne-

návratně. Bohužel ani zastávky a vývěsky se
jeho zájmu nevyhnuly a téměř všechny prošly
úpravou sprejem. Dotyčný si neuvědomuje, že
čas strávený opravou a úklidem můžeme využít smysluplněji jinde.
Když už se zmiňuji o úklidu, stále řešíme
odkládání „bordelu“ (např. poházené pytle
s odpadem, plastové láhve na zemi, matrace,
kusy nábytku apod.) tedy nepořádku vedle
kontejnerů, který hyzdí okolí nás všech a ni-

kdo nám ho neodveze. Popeláři provedou
pouze výsyp a svoz takového odpadu, který se
nachází uvnitř dané odpadové nádoby a nemají povinnost odvézt i další odpad odložený
okolo ní. Je sice hezké, že dotyční spoluobčané si doma uklidí a mají to tam hezké, ale
na jejich vyklizené věci, tedy „bordel“, se pak
musí každodenně dívat sousedé, kterým záleží na tom, v jakém prostředí žijí. Tak prosím
nedělejme to, co nechceme, aby ostatní dělali
nám. Nejbližší sběrný dvůr je ve vzdálenosti
cca 3 kilometry od městské části a je zde možné úplně zdarma vše odevzdat. Tak nebuďme
líní odvézt objemnější odpad do sběrného
dvora, případně pečlivě třídit, a tím eliminovat nepořádek u kontejnerů. Pokud nemáte
možnost vyklizené věci odvést, lze si vše dohodnout s technickými službami.
Nyní nás budou čekat podzimní práce. Proběhne zařezávání stromů, keřů a následné
štěpkování. Na Milíčovských kopcích vyměníme tři koše za stávající, které jsou zničené.
Budeme doufat, že počasí bude příznivé a vše
se povede.
Děkuji za čas strávený čtením tohoto článku
a těšíme se na vás v ulicích městské části.
Jiří Vlach, jednatel TSÚ

Zp ráv y z e s p o r t ov n í c h k l u b ů , š ko l a š ko l e k8

U NÁS VE ŠKOLCE
Máme za sebou další covidový školní rok
a celý tento rok jsme se, stejně jako všichni
ostatní lidé, vyrovnávali s většími i menšími
obtížemi.
Myslím, že se všichni zaměstnanci a celá
školka vyrovnala s touto nelehkou dobou velmi dobře. V prvním pololetí jsme stihli několik plánovaných akcí i plavat jsme začali jezdit,
ale jak rychle vše začalo, tak rychle to muselo
zase skončit. Slíbené a očekávané předvánoč-

A potom přišel červen, honem jsme doháněli akce. Z Toulcova dvora za námi přijela
do školky mláďátka, konstruovali jsme věže
s Malou technickou univerzitou a viděli několik divadélek, např. loutky pana Hrubce.
A s předškoláky jsme stihli i školu v přírodě ve Vřesníku. Děti si mimo jiné zajezdily
na kobylce Lindě, viděly malou elektrárnu,
přehradu na řece Želivce a postavily nespočet
lesních staveb. Další povedenou akcí bylo kul-

Nový školní rok je opět připravený, nabitý aktivitami a vzdělávacími i zábavnými
akcemi. Na společný výlet pojedeme raději
hned v září do Liberce. Ve spolupráci s naší městskou částí připravujeme vystoupení
dětí na vítání občánků, prezentaci školky
chystáme na Den bez aut a doufáme, že si

ní slavnosti se místo veřejné produkce natočily a pozitivní na tom bylo, že je na webových
stránkách školy mohlo vidět daleko více příbuzných dětí, než by je vidělo na besídce.
Ve druhém pololetí jsme museli opět vzbudit náš školní projekt „Formánek“, vyšlo 21
dílů v nových tématech, ale stejnou předškoláckou přípravou jako každý rok. Jednotlivé díly obsahovaly mimo pracovních listů
i návody a možnosti pro rodiče, jak vyplnit
chytře a účelně čas se svými dětmi, například
vycházkami do přírody se zábavnými úkoly.
Projekt byl opět doplněn o bonusy tentokrát
v podobě devíti výukových videí, které natočila paní učitelka Lenka Zapletalová.

turní vystoupení našich dětí ze třídy Skřítků
na setkání seniorů naší městské části.
V červenci během letního provozu se podařilo zopakovat i setkání rodin s dětmi
v areálu hasičské zbrojnice ve spolupráci
s místním SDH.
Velkou novinkou jara 2020 byl zkušební
provoz nové školkové aplikace Twigsee pro
chytré telefony. Od školního roku 2021/22
budeme již aplikaci využívat na 100 %. Aplikace usnadní rodičům omlouvání dětí a pedagogům zjednoduší administrativu. I zápis
na tento školní rok proběhl poprvé elektronicky právě díky zkušebnímu provozu nové
aplikace.

společně s vámi všemi zazpíváme koledy
při rozsvěcení vánočních stromů v Újezdě
i v Kateřinkách, aby na nás všechny dýchla
ta magická vánoční atmosféra, která zahání
všechny chmury.
Možná se to nezdá, ale naše školka je tu
s vámi už celých 5 let, postupně jsme přidávali třídu po třídě a před 3 lety i detašované
pracoviště ve Vodnické ulici. Vstupujeme tedy do 6. roku naší existence a společně si přejeme, aby se nám všem, dětem i dospělým,
v ní dařilo přinejmenším stejně jako v letech
předchozích.
Bc. Jitka Svátková,
ředitelka školy

BĚH PRO ZUZANKU A DALŠÍ AKCE
SPORTOVNÍHO KLUBU AC SAKÉ KATEŘINKY
Místní sportovní klub AC SAKÉ KATEŘINKY uspořádal 9. 6. 2021
již sedmý ročník Běhu pro Zuzanku v Milíčovském lese. Za příjemného počasí se běhu o délce 6,2 km účastnilo 34 závodníků, obsazené byly kategorie od juniorů, přes dospělé až po seniory. Všichni
závodníci doběhli úspěšně do cíle, povětšinou s úsměvem ;-) Díky
finanční podpoře městské části Praha – Újezd jsme mohli pořídit
ceny pro vítěze, tombolu pro závodníky, vylepšit organizační vybavení závodu a přitom zachovat nízké startovné.
Dále 17. 8. 2021 proběhl v Milíčovském lese Márův běh, opět
s podporou naší městské části, trasa závodu měřila 6,2 km a vedla
lesem s dvěma přeběhy Milíčovských vrchů, více www.behkmohyle.
cz/maruvbeh.
Pokud preferujete běhat v horách, tak bychom vás rádi pozvali
na Běh k Mohyle Hanče a Vrbaty v Krkonoších (délka 9 km / 696 m
převýšení), který pořádáme letos 11. 9. 2021, více www.behkmohyle.cz anebo příští rok na jaře Vlkův kros v Krušných horách (délka
8 km / 611 m převýšení) www.vlkuvkros.cz, nebudete litovat ;-)
Lukáš Novák, AC SAKÉ KATEŘINKY
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ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY FORMANSKÁ
Každý rok pro žáka i učitele na základní škole je něčím jiným, novým než roky předešlé. U uplynulého školního roku
2020/21 to platí ještě víc.
„Jedna vlna za druhou“
Uplynulý školní rok by se dal vystihnout rčením: „Jestli chceš rozesmát Boha, řekni mu své plány na další den.“ V našem podání „Jestli
chceš rozesmát ministra zdravotnictví, řekni mu své plány na následující školní týden“.
Výuka ve školách za poslední rok a půl byla v mnohém velkým testem, zkouškou pro nás všechny – žáky, učitele i rodiče. Při prvním
vlnobití jsme si myslím ještě plně nedovedli představit, co všechno
nás může potkat, co nás čeká a nemine. „…si představ, že by nás to
potkalo už v září, ještě, že to přišlo až teď v březnu, to nějak v nejhorším do prázdnin dáme…“ to jsme si kolikrát říkali mezi sebou
na chodbách škol. Než jsme v září spočítali nové prvňáčky, které jsme
zhusta ani neměli možnost poznat na zápisech, přišlo další vlnobití.
Říjen. A pak jsme se už ani nestačili divit, co se děje.
Často se našim dětem snažíme vysvětlovat pravidla různých her
a činností. Například jaký je cíl hry, kolik hráčů ji může hrát, že se
střídají po směru hodinových ručiček, jak vypadá herní plán a tak
dále. Ovšem při této hře zvané „Den Covidů“ (v originále „Den Trifidů“) by si na pravidlech vylámal zuby i Jaroslav Foglar s Milošem
Zapletalem v jednom týmu. Než se stačilo říct kdy a kde se hra bude
konat, kolik hráčů je ve skupině a než jsme se rozdělili do družstev,
stačila se pravidla poprvé změnit. Výsledkem bylo, že na startu hry
byly všechny týmy pozdě, ve špatném počtu a na nesprávném místě.
Pak už se vše jen „vylepšovalo“. Do školy za a) můžeme za b) nemůžeme za c) nevím, další otázku.
Rodiče volali do školy ředitelům informace o tom, jaké je aktuální
platné opatření, jaké jsou rozestupy dětí mezi lavicemi, jestli se už
může zpívat nebo jen recitovat a že se mimořádné opatření znovu
prodloužilo dříve, než se oficiální cestou informace do školy vůbec
dostaly.
Obvykle bych se v tomto článku rozepisoval o tom, co vše jsme
s naší školou v tomto školním roce podnikli, ale bohužel by to než
jako článek, vypadalo spíš jako inzerát do novin: „Hledám spolehlivého učitele s negativním testem na Covid-19, pozitivním přístupem
k dětem, vlastním, popřípadě rezervním notebookem pro případné
zapůjčení našemu Pepíčkovi, neomezeným datovým tarifem a omezenou představou o dobře placené práci. Značka: Pro osamělé chvíle
v lockdownu.“
Učitelé se snažili, seč jim představivost dovolila, o pestrou a smysluplnou výuku. Po jisté době ale měli všichni zúčastnění plné zuby
veselých úkolů, fyzikálních testů v kuchyni, koupání s Archimédem,
a hledání zadání úkolů po všech mediálních čertech. Mnohdy už nešlo o pochopení zadání úkolů a cvičení, ale o holé přežití celých rodin.
Kvapem se blížily Vánoce a konec prvního pololetí. V případě slovního hodnocení tu šlo o pokročilou techniku věštění, se kterou by
měla práci i slavná kněžna Libuše s jejím „…vidím snahu velikou, jejíž výsledky tvé budoucí práce dotýkati se budou…“ Opravdu, nebylo
to lehké. A se slovy známé televizní věštkyně Jolandy „vidím velký
špatný“ jsme se ubírali do druhého pololetí. V nedohlednu žádný lyžařský kurz, škola v přírodě, ani drobný výlet, jen samé nuly a jedničky ve virtuálním prostoru.
I přes všechny tyto lapálie jsme zažili také spoustu legrace, naučili
se novým věcem a činnostem a procvičili ty staré. Podařilo se nám
zorganizovat různé soutěže, vědomostní kvízy a výtvarné nápady
na plotu naší školy. Byla to taková alespoň trochu oživlá interaktivní
zeď. Dále jsme se účastnili soutěže OC Štěrboholy ve tvorbě veselé květiny a hádejte co? Podařilo se nám ji vyhrát. Oslavili jsme stý
den školy v tomto školním roce, podpořili dobrou věc fotkami našich
ponožek a v neposlední řadě jsme se seznámili s mistrem malířem
Kubou Kupčíkem, který vedl naše pastelky a tužky při našich prvních
pokusech o kresbu, například kolibříka, či lemura.
Při opětovném pokusu o návrat co největšího počtu dětí do škol
a při začátku testování jsme si se sadou „Malý chemik“ zahráli
na „Malé laboranty“. Testování jsme nakonec zvládli a nebylo již vel-

kou překážkou při každém zahájení nového školního týdne. Směrem
k blížícím se prázdninám začalo docházet k částečnému uvolňování
mimořádné situace a tu a tam jsme si mohli i drobně zazpívat. Dětem
jsme pomalu začali říkat: „Ještě se dvakrát, třikrát vymění pan ministr zdravotnictví a budou tu prázdniny“.
Zlatý hřeb druhého pololetí, potažmo celého uplynulého školního
roku, byla skutečnost, že jsme na poslední chvíli mohli zorganizovat
školu v přírodě. Plni opojného pocitu chystané změny v našem učebním stereotypu jsme tuto outdoorovou aktivitu pojali jako velkou
oslavu volnosti pohybu a teambuildingovou šanci nejen pro celý učitelský sbor, ale prakticky všechny zaměstnance školy. Plni svobodného pocitu jsme nevěděli, co dřív. Jít na výlet do Harrachova, skočit
se vykoupat do Jizery, zazpívat si u táborového ohně, užít si s paní
učitelkou výuku v přírodě, nebo pomoci při noční výpravě Lesnímu
dědovi přinést ingredience do léčebného lektvaru na jeho bolavý zub.
Prostě organizační lahoda.
Takto osvěženi jsme se mohli pustit do závěru školního roku
2020/21 a závěrečného hodnocení druhého pololetí. Na tomto
místě bych opět rád poděkoval všem rodičům za trpělivost a ochotu se prodírat společně s dětmi zadanými úkoly a cvičeními, dětem
za nasazení při vzdálené výuce a jejich veselý přístup při dodržování
vládních nařízení a v neposlední řadě učitelskému sboru a všem kolegům za bezbřehou trpělivost, nasazení při tvorbě příprav na výuku
a upřímnou péči o jejich žáčky, děkuji moc!
Velmi se všichni těšíme na další posilu v podobě nové první třídy,
čímž se počet tříd naší školy dostane již na čtyři. Věřím, že společně
zažijeme spoustu radostných chvilek, veselých
taškařic a ukážeme si, že
učení se novým věcem je
velké dobrodružství.
Závěrem bych rád nabídl možnost osobní návštěvy pro každého, kdo
bude chtít o naší škole
více informací nejen co
se týče výuky, koncepce
do dalších let, ale i se jen
po lidské stránce seznámit s naším kolektivem.
Budeme rádi za upřímný
zájem.
Za celý školní kolektiv,
Mgr. Tomáš Kunst,
ředitel školy
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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 1932 až 1935.
1932
Ten větrný, tmavý, říjnový večer, týden
po posvícení, šla paní Kocourková z č. p. 25
pro vodu k obecní studni u Návesního rybníka. Napumpovala do „štandlíků“ vodu
a vracela se s ní domů. Náhodný pohled
na Procházkův statek č. p. 37 ji asi ohromil. Z vrcholu střechy u stodoly, která byla
po sklizni naplněná slámou, stoupal dým.
Zabušila na vrata u Procházkova statku,
a to byl začátek poplachu. Zpráva se rychle
šířila, lidé se sbíhali. Oheň – největší nebezpečí a pohroma pro hospodáře – se rozhořel.
Sousedi pomáhali hasit a odvádět dobytek,
jedna vystrašená, zmatená kráva se ve snaze utéct natlačila pod mostek u Návesního
rybníka.
Voda nošená ve vědrech nestačila požár
hasit. Místní hasiči napájeli stříkačku ze
studny na návsi. Voda byla brzy vyčerpaná.
Naštěstí se objevili pražští hasiči. Ke vratům postavili světlomety a osvětlili celý
dvůr. Natáhli hadice do mlýnské nádrže
a oheň se zvolna dařilo likvidovat.
To už se ale ozvalo volání, že hoří hospoda
u Hrášků (U Srbů). Všichni se rychle přesunuli tam. Návesní rybník byl zrovna vypuštěný, takže bylo třeba táhnout vodu ze
Sukova. Znovu zmatek, ale i ochotná pomoc
sousedů. Majitel hospody p. Hrášek běžel
zachraňovat majetek a hlavně peníze, které měl doma. Ty se také staly, jak se později
ukázalo, důvodem obou požárů.
Dřív než ohně dohořely, byl znám žhář.
Podle jeho přiznání byl první oheň určen
na odvedení pozornosti majitele hospody
a na odlákání všech lidí z domu, aby mohl
hledat peníze.
Oba ohně byly tak velké, že přilákaly lidi ze širokého okolí. Z Průhonic přišli i návštěvníci taneční zábavy i s muzikanty.
Zbytky spálené slámy vítr roznášel
po okolí a spálené obilí bylo vyneseno
do míst, kde nyní stojí benzinová pumpa.
Ještě dlouho bylo cítit kouř a pražené obilí.
U soudu byl místní občan Ant. Dřízhal
za tento skutek odsouzen na 7 let vězení.
Přestože uváděl na svou obhajobu, že byl
k činu naveden a odvolal se, nikdo další
v této věci souzen nebyl a žháři u vrchního
soudu v Brně zvýšili trest o dalších 8 roků.
Do vězení šel mladík, skoro chlapec (cca 18
let) a po válce se vrátil zestárlý, šedivý muž.
Místní ženy ho potkaly, když se šel po návratu podívat do Újezda. Řekl, že se ve vězení vyučil krejčím a dosyta se najedl jen,
když byl přidělen na práci na statek.
1933
Obyvatelé obce si uvědomovali, jak velké
nebezpečí od ohně hrozí. Hodně domků
mělo doškové střechy, na půdách seno,

slámu, stejně jako v kůlnách a chlévech.
Tentokrát naštěstí silný západní vítr odvál
jiskry z ohně u Procházků do polí mimo
obec a zbytky slámy se nacházely na polích
u Křeslic. Hospoda měla kolem sebe volný
prostor.
Majitel hospody se pustil do opravy. Aby
zdivo dobře vysychalo, byly v sále postaveny koksáky (železné koše na nohách, ve kterých hořelo uhlí). Děti, které si hrály na návsi, se k nim chodily hřát.
Když byl sál schopný provozu, uspořádali hasiči bál, aby vybrali peníze na nové
vybavení. Chtěli využít situace po požárech pro podporu své činnosti. Losováním
se sestavily dvojici členů sboru (hasičky si
vylosovaly partnera), které prošly přidělený
úsek okolních vesnic. Tam, kde osobně zvali
hasiči, lidé si ochotněji kupovali vstupenky. Někde dávali i peníze navíc. Hasiči byli
považováni za spolek, který je třeba podporovat. Protože byla zima, měli vyslanci
na sobě kabáty. Někde se stalo, že se domácí
ptali, jestli se skutečně jedná o hasiče, a tak
děvčata ukázala, že pod kabátem mají hasičský slavnostní kroj. Pak už byl úspěch
zajištěn. Dvojice byly všude vítány a často
i pohoštěny. Možná i zvědavost slibovala
velký počet návštěvníků. Bál byl úspěšný
a všichni byli spokojeni.
1934
Jednou z mála organizovaných činností
v naší vsi bylo cvičení dobrovolných hasičů.
Nahrazovalo cvičení v Sokole, který zde nebyl. Hlavně mladí chtěli předvést i ostatním
občanům co umí. Pan Bíbrdlík se šel na takovou akci podívat do Uhříněvse a začalo se
i v Újezdě.
Jednalo se o cvičení s nářadím, které
představovaly dřevěné sekerky pro děvčata,
pro muže žebříky. Cvičilo se večer po práci
na dvoře u Kocourků, při špatném počasí
v hospodě. Pro ostatní obyvatele to byla
příležitost se sejít a podívat se na činnost
svých sousedů.
Konala se setkání a cvičení hasičských
sborů, na kterých se scházeli dobrovolní
hasiči z okolních vesnic. Újezd pořádal setkání hasičů „ve dvoře“ č. p. 1. Děvčata uklidila a vyčistila „cvičiště“. Cvičících i diváků
místních i přespolních se sešlo a sjelo tolik,
že se nemohli vejít. Místní přespolním návštěvu na jejich cvičení rádi a v hojném počtu opláceli. Větší přehlídky se konaly v Říčanech, v Mnichovicích atd. Naše děvčata
reprezentovala v jednotném oblečení, které
jim ušila paní Vodešilová: modré skládané
sukni, bílé blůze, která měla u krku a na rukávech červené lemování. Muži měli hasičský oblek: kalhoty, blůzu a helmu.
Cvičení v Hájích se konalo zrovna na naši
pouť. Hasiči se zúčastnili, ale požádali, aby
byli na řadě mezi prvními. Když docvičili,
hned se vraceli do Újezda, aby ještě stihli
užít pouťové veselí. Když se blížili k Újezdu, seřadili se a pochodovali ve spořádaném
útvaru. Hudba z hospody jim vyšla naproti

a hrála jim do pochodu. Hasiči vešli v útvaru až do sálu a hned se zapojili do tance.
1935
Mladí se scházeli na návsi na rozcestí dnešních ulic Formanská a K Motelu. Bavili se
a také poslouchali gramofon na kliku, který dali jeho majitelé (Pazderovi v č. p. 25)
do okna. Když skončila deska nebo došlo pero a přestávka se posluchačům zdála dlouhá, křičeli: Hrajte nebo nám peníze vraťte!
Za poslech pod cizími okny samozřejmě nic
neplatili. Na této křižovatce stávaly ukazatele, které rozevřenou dlaní ukazovaly směr
Průhonice a směr Hole. Nyní je jedna společná cesta. Dříve se při cestě do Průhonic
chodilo cestou kolem Komárova a podle Botiče až pod zámek (tzv. Potokama). Do Hole
se použila dnešní Formanská. Další cesta
z tohoto rozcestí vedla podle Procházkova
statku (č. p. 37) ke mlýnu.
Nejen do Průhonic vedla dnes již nepoužívaná cesta. Další taková spojovala nynější
Formanskou za č. p. 43 se Sukovem. Ze zatáčky mezi Kateřinkami a Újezdem se zase
oddělovala tzv. Babská cesta, která vedla
do Hole a Průhonic. Napojovala se na cestu
Rozkoš-Hole, která ústí v Holi u kovárny
(naproti Hliněné bašty). Na Babskou cestu se z Újezda došlo cestou podle Sukova
nebo podle hřiště. Ze stejné zatáčky u Kateřinek vedla cesta do Šeberova. Začátkem
50. let bylo toto místo, ze kterého je rozhled
do dalekého okolí, využito vojáky a v zemljankách tu byla na krátkou dobu umístěna
skupina našich vojáků.
Úzkou uličkou se také mohlo projít podle
kamenité zdi mezi domy č. p. 25 a 65. Ostatní domy tu nestály a cesta využívala širší
mez mezi poli jako spojku ke mlýnu. Cesty
byly hlavně pro pěší, protože to byl běžný
způsob cestování. Širší cesty do polí užívaly
koňské povozy. Po hlavní silnici z Průhonic
do Prahy občas projelo také auto.
Do Čestlic se chodilo kolem mlýna, přes
les, podle Černého rybníka a k čestlickému
hřbitovu. Podle lesa z Průhonic ke Koníčkovu mlýnu a dál ke Křeslicům, vedla cesta po tzv. Háčkově stráňce. Do Křeslic se
šlo z Újezda od mlýna také podle Botiče.
Do Hájů podle Milíčovského lesa a dvora
a přes Háje i do Hostivaře. Do Osnice byla
cesta podle průhonického parku.
Okresní úřad, potřebný pro různá povolení, byl v Říčanech. I tam se chodilo pěšky. Nepříjemné bylo, když na místě člověk
zjistil, že mu chybí nějaký doklad nebo něčí
podpis.
Čas nutný na cesty a energie cestám věnovaná byla ta, kterou nyní chodíme za peníze
vydávat do fitcenter a posiloven.
V příštím vydání Zpravodaje budeme dál
pokračovat ve vzpomínkách paní Františky
Aronové, a to na roky 1936 až 1939.
V příštím čísle budeme dále pokračovat
ve vzpomínkách paní Aronové, a to na rok 1926
až 1928.
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Tak šel čas…
Představujeme místa z naší městské části, která v posledních letech doznala velkých změn

Ulice Nad Statkem, Újezd – 2006

Ulice Vodnická, Kateřinky – 2004

Komunikace Formanská, Újezd – 2005

Ulice Nad Statkem, Újezd – 2021

Ulice Vodnická, Kateřinky – 2021

Komunikace Formanská, Újezd – 2021

Praha kvete
Květnatá loučka na Kateřinském náměstí
a u Návesního rybníku
Původně rozmanitá krajina se pod lidskou
rukou mění v jediné, biologicky chudé prostředí. Kde nerostou květiny, nežije ani
hmyz.
Podle entomologů, odborníků na hmyz,
kteří počty hmyzích opylovačů dlouhodobě sledují, klesl jejich počet za posledních
několik desítek let o více než polovinu.

Vztah mezi opylovači a rostlinami je pro
fungování přírody, a tedy i pro člověka,
natolik důležitý, že při dalším úbytku
může dojít k nevratným škodám. Řešení
přitom není vůbec složité. Mnoho měst
západní Evropy zakládá nové luční porosty, a podporuje tak původní rostlinnou skladbu, nejen v zahradách a sadech.
Praha naštěstí nechce patřit mezi výjimky
a i naše městská část Praha-Újezd se zapojila do projektu „Praha kvete“. Máme založené dvě květnaté plošky, jednu na Kateřinském náměstí a druhou u autobusové
zastávky K Sukovu.
„Praha kvete“ je projekt České zemědělské univerzity v Praze, katedry životního
prostředí, s podporou Magistrátu hlavního města Prahy. Na květnatých loučkách
najdete například tyto druhy rostlin: čičorka pestrá, hvozdík kartouzek, chrpa
luční, chrpa latnatá, jetel prostřední, jitrocel kopinatý, kopretina bílá, krvavec menší, mrkev obecná, řepík lékařský, silenka
nící, sléz velkokvětý, šalvěj přeslenitá, vičenec ligrus, komonice lékařská, pohanka
obecná, svazenka vratičolistá, vikev ptačí,
kostřava ovčí, kostřava červená, lipnice
luční a další.

Ing. Pavel Staněk,
odbor investiční

Diamantová
svatba
12. července 1961 si na Staroměstské radnici v Praze řekli své ano manželé Jiřina
a Václav D., kteří žijí v naší městské části.

Šedesát společně prožitých let se rozhodli oslavit obnovením manželského slibu. Bylo nám ctí, že oslovili pana starostu,
aby jejich slib přijal. V krásném prostředí
zahrady restaurace Železná panna, za přítomnosti rodiny a kamarádů, tento slib
obnovili.
Ještě jednou gratulujeme a přejeme pevné zdraví do dalších let.
Jana Draštíková, místostarostka
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ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE NA ÚZEMÍ MČ
Na okrskové služebně Újezd slouží dva strážníci a to Tomáš Kule a Rudolf Masnica. Nejčastěji se s nimi můžete setkat při zajišťování veřejného pořádku, bezpečného přechodu
pro chodce u ZŠ Ke Kateřinkám, odpoledního dozoru jmenované základní školy a řešení
problematiky dopravy v klidu na svěřeném
území.
Dále zajišťují veřejný pořádek na akcích
pořádaných MČ Praha-Újezd, jako jsou dětský den, běžecké nebo cyklistické závody,
sportovní turnaje, průvody, nebo vánoční
setkání u rozsvícených stromků a zvonohry.
Jedním z úkolů městské policie je odchyt
zatoulaných a zraněných domácích zvířat,
jedná se především o psy a kočky. Na území
městské části se nachází několik rybníků,
Milíčovský les, louky a pole. Není proto divu,
že tato péče se rozšiřuje i o zvířata divoká.
V červenci tohoto roku byla hlídka měst-

ské policie vyslána na tísňovou linku 156.
Vyděšený majitel nového domu zjistil, že má
v obýváku hada. Had vlezl do domu zřejmě
otevřenými dveřmi z terasy. Na místě stráž-

Včelstva na Milíčovských kopcích
Již v době prvních úprav zeleně na Milíčovských kopcích jsme počítali s jedním
místem, které je po obvodě ohraničené
stromy a keři, pro umístění včelích úlů.
Včelař, který zde chtěl svá včelstva umístit, však nevydržel čekat až bude vše hotové a realizoval svůj záměr v jiné lokalitě.
Nyní po několika letech, kdy pozemek
ležel ladem, projevil jiný včelař zájem
o spolupráci. První úly jsou již na místě
a v okolí je pro včelky dostatek kvetoucích
rostlin pro „pastvu“.
Včelí palouček je na třetím kopci, v mírném svahu, od okolních cest je oddělen
bariérou stromů a keřů, které zabezpečují,
že se koridor, ve kterém se včely pohybují,
nebude křížit s chodci.
Když vše dobře dopadne, tak vás včas
upozorníme, že je možné zakoupit med
z Milíčovských kopců.
Ing. Pavel Staněk, odbor investiční

níci zjistili, že se jedná o užovku obojkovou.
Přivolaný pracovník odchytové služby městské policie nezvaného hosta umístil do boxu
na plazy a odvezl. Had byl vypuštěn u Vltavy
v Praze 7 Troji, aby se případně nevracel.
V současné době probíhají v městské
části stavební činnosti a výkopové práce,
které způsobují občasné znečištění veřejných komunikací a zhoršenou průjezdnost.
Strážníci řeší tyto nedostatky ve spolupráci
s městskou částí a s příslušnými vedoucími
staveb.
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.
Tomáš Kule a Rudolf Masnica,
strážníci okrskáři

Činnost Jednotky
Sboru dobrovolných
hasičů
Červen a červenec byl pro naši jednotku
skutečně prázdninový. Kromě pravidelných
čtvrtečních schůzek, na kterých se zpravidla hasiči proškolují, kontrolují funkčnost
techniky a provádí nezbytné údržbářské práce v okolí hasičské zbrojnice, nebyli voláni
k žádnému zásahu.
Hasiči pro letošní rok získali dotaci ve výši
380 tis. Kč určenou na opravu cisterny automobilové stříkačky (CAS) Tatra 815. V půlce
července byla odhlášena z výjezdu IZS. Co
se vše opravovalo: čerpadlo a vývěva včetně
ovládacích prvků, brzdová a tlaková soustava, lafeta, výfuk, čištění 9 m3 vodní nádrže
včetně vnitřního nátěru a další drobné opravy. Začátkem srpna byla Tatra 815 opět připravena k výjezdu.
Václav Drahorád,
člen JSDH

Předzahrádky u rodinných domů
v Újezdě a Kateřinkách
Přesahy dřevin ze soukromých pozemků
V naší městské části je mnoho předzahrádek, které si obyvatelé přiléhající nemovitosti osázeli. Jsem ráda, že některé ulice
působí jako zahrada. Zeleň je zde upravená a nijak nenarušuje průchod chodců,
ani průjezd dopravních prostředků. Chtěla
bych spíše upozornit na ty předzahrádky,
které jsou sice osázené, ale nejsou z nějakého důvodu udržované. Pokud není ani
po upozornění městské části zeleň upravena, tak zaměstnanci Technických služeb
Újezd zeleň sami upraví. Již několikrát jsme
se setkali se stížností, že je úprava špat-

ná. Chtěla bych tímto upozornit, že zeleň
z předzahrádek nesmí zasahovat do komunikace a bránit v chůzi či jízdě. Pokud již
sami nechcete zeleň udržovat, tak je nejlépe
zavolat na úřad a dohodnout se na dalším
postupu.
Dále vás vyzýváme ke kontrole dřevin,
které rostou na soukromých pozemcích
a přerůstají přes ploty do ulice. Na mnoha
místech zasahují větve do chodníků a ohrožují bezpečnost chodců. Zejména při ulici
Formanská v Újezdu, kde je užší chodník,
nelze na několika místech bezpečně projít.
Jana Draštíková, místostarostka

Stav před opravou

Stav po opravě
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INFORMACE O MÍSTNÍM POPLATKU ZE PSŮ
Poplatek je vybírán dle zákona č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závazné vyhlášky č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním
poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů. Správa poplatku se řídí zákonem č.
280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

platník, který bude uplatňovat zákonnou
možnost osvobození od poplatku.
V případě, že poplatník bude žádat
o osvobození od poplatku na základě
zvláštního právního předpisu, musí mít
s sebou doklad opravňující k takovému
osvobození. Takovým dokladem může být
například důchodový výměr nebo potvrze-

Předmět poplatku
Předmětem místního poplatku ze psů je
držení psa, který je starší tří měsíců. Poplatek platí každá fyzická a právnická osoba,
která je držitelem psa. Ve věci je oprávněn
jednat poplatník či jeho zástupce na základě plné moci.
Přihlášení k poplatku
K přihlášení se k poplatkové povinnosti
musí mít s sebou fyzická osoba občanský
průkaz, v případě zastupování poplatníka
pak ještě zároveň plnou moc (nemusí být
úředně ověřena). Pokud je k poplatkové
povinnosti přihlašována právnická osoba,
musí fyzická osoba jednající za právnickou
osobu předložit občanský průkaz a zmocnění k jednání (v případě, že za právnickou
osobu jedná přímo statutární orgán, stačí
pouze občanský průkaz).
Poplatník splní ohlašovací povinnost
k místnímu poplatku ze psů oznámením
o vzniku poplatkové povinnosti (nabytí
psa), popř. o ukončení, a to do patnácti dnů
ode dne, kdy nastala skutečnost, která má
za následek vznik povinnosti platit poplatek. Do patnácti dnů je poplatník rovněž
povinen oznámit každou skutečnost, která
má vliv na výši poplatku, a to buď osobním podáním, poštou nebo elektronicky
(bez použití zaručeného elektronického
podpisu je nutné podání do 5 dnů potvrdit
písemně nebo ústně do protokolu). Ohlašovací povinnost je povinen splnit i po-

ní v případě poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu,
potvrzení poživatele sirotčího důchodu,
potvrzení o nabytí psa z útulku, doklad
o provozování psího útulku, doklad o provádění výcviku psů pro nevidomé a bezmocné, průkaz ZTP/P, apod.
Chovatel, který chová psa, je povinen zajistit označení psa čipem do 3 měsíců věku,
nejpozději však před přechodem k novému
majiteli.

Sazby poplatku
Roční sazba poplatku za psa chovaného v bytě činí 1 500 Kč za jednoho psa,
2 250 Kč za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele.
Roční sazba poplatku za psa chovaného
v rodinném domě 300 Kč za jednoho psa,
600 Kč za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele.
Je-li poplatníkem poživatel invalidního,
starobního, vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným zdrojem
příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu
anebo osoba starší 65 let činí sazba poplatku 200 Kč ročně za jednoho psa a 300 Kč
ročně za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele.
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný bez vyměření nejpozději do 31. března 2021 v případě, že částka nečiní více jak 600 Kč. Činí-li více jak
600 Kč, pak je splatný ve dvou stejných
splátkách, a to k 31. březnu a 31. srpnu
2021. Městská část Praha-Újezd všem evidovaným poplatníkům rozesílá v průběhu
měsíce února poštovní poukázky s předepsanou výší platby. Tuto složenku je samozřejmě možné zaplatit nejen na poště,
ale také prostřednictvím bezhotovostního
převodu nebo osobně na úřadu MČ.
Vybrané finanční prostředky pak slouží
městské části k pokrytí výdajů spojených
s údržbou čistoty veřejných prostranství.
Je z ní hrazeno doplňování košů na psí
exkrementy novými sáčky, údržba košů
a pravidelné doplňovaní, případně také instalace nových košů.
Simona Drábková,
kancelář starosty

ZÁKLADNÍ INFORMACE O MÍSTNÍM POPLATKU Z POBYTU
Výběr poplatku je upraven zákonem č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závaznou vyhláškou č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z pobytu s účinností od 1. 1. 2020. Správa poplatku se řídí zákonem č.
280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
Předmět poplatku
Poplatek hradí veškeré osoby starší 18 let, které se za úplatu ubytují na dobu nejvýše 60 kalendářních dnů u jednoho poskytovatele ubytování (bez ohledu na účel pobytu).
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí 21 Kč za osobu a každý započatý den, přičemž
den příjezdu se nepočítá.
Povinnosti plátce poplatku
Poskytovatel ubytování (plátce) poplatky od ubytovaných osob
vybere a vždy do 15. dne následujícího měsíce je odvede správci

místního poplatku, kterými jsou pro ubytování nehotelového
typu městské části příslušné dle místa poskytnutí pobytu. Ve
stejné lhůtě je plátce povinen nahlásit správci poplatku počet
ubytovaných osob a dní, počet osob osvobozených a celkovou
částku poplatku.
Poskytovatel ubytování je povinen ve lhůtě 30 dnů ode dne zahájení poskytování úplatného pobytu splnit svou ohlašovací povinnost (registraci) u příslušného správce poplatku. Ohlašovací
povinnost je třeba splnit za každé ubytovací zařízení zvlášť.
Ukončení činnosti nebo změnu údajů ohlásí plátce správci poplatku ve lhůtě 15 dnů.
Plátce poplatku je rovněž povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo poskytování úplatného pobytu.
Více informací o místních poplatcích naleznete na webových
stránkách městské části www.praha-ujezd.cz, v sekci Jak si vyřídit nebo na telefonu č. 272 690 692.
Simona Drábková, kancelář starosty
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LIKVIDACE ODPADŮ
Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí, schvaluje každý
rok kvóty velkoobjemových kontejnerů pro jednotlivé městské
části. Na II. pololetí roku 2021 bude přistaveno 6 kusů kontejnerů
na nadměrný komunální odpad a 6 kusů kontejnerů na bioodpad.
Dále bude na území hl. m. Prahy pokračovat mobilní sběr nebezpečných odpadů a potravinářských olejů.
V současné době mohou občané hl. m. Prahy odkládat objemný
odpad a bioodpad bezplatně také na sběrných dvorech hl. m. Prahy. Nejbližší sběrný dvůr je u stanice metra Opatov, ulice Bartůňkova 711, Praha 4 – Chodov. 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 10. září 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 22. října 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.

Nechceme žít
na smetišti!
Až 1 000 000 Kč můžete
zaplatit za založení
černé skládky!
Odpad lze ZDARMA* odevzdat
na sběrných dvorech hl. m. Prahy.
Nejbližší sběrný dvůr naleznete
v ulici Bartůňkova 711, Praha 11, u metra Opatov.

odpady.praha.eu

*Pro občany s trvalým pobytem v Praze

Odbor ochrany prostředí MHMP

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 16. října 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
Sobota 13. listopadu 2021 od 13.00 do 16.00 hodin
• křižovatka ulic Proutěná a U Pramene
• ulice Na Vojtěšce
• Formanská u Návesního rybníku

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 přistaveno v Újezdě na ulici Formanská u č. p. 3 (újezdské náměstí) a v Kateřinkách na křižovatce ulic Vodnická a Na Křtině
• v 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
Pavla Pitrmanová, tajemnice úřadu

CHCETE INZEROVAT
VE ZPRAVODAJI MČ?
Nabízíme možnost inzerce ve Zpravodaji městské části, který je zdarma distribuován do schránek místních
obyvatel. Zpravodaj vychází 3x ročně, údaje o termínu
vydání jednotlivých čísel Zpravodaje a technických parametrech inzerátu poskytne redakční rada na e-mailu:
info@praha-ujezd.cz.
Formát inzerce
1/1 celý formát
(5 mm spady)
1/1 na zrcadlo
1/2 strany
1/4 strana
1/8 strany
1/16 strany
do 3 řádků

Rozměr inzerce

Cena bez dph

210 x 297 mm
185 x 262 mm
185 x 128 mm
128 x 90 mm
88 x 60 mm
88 x 30 mm
přibližně 190 znaků

5 000 Kč
4 500 Kč
2 700 Kč
1 500 Kč
800 Kč
400 Kč
100 Kč
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St alo se u nás

STAVĚNÍ MÁJKY
Vzhledem k omezením souvisejících s onemocněním COVID-19 byla městská část
nucena zrušit oblíbenou akci „stavění májky a pálení čarodějnic“. O tradiční májku
ale městská část nepřišla. Hasiči městské
části ji za dodržení všech hygienických
nařízení a bez účasti veřejnosti postavili
na újezdském i Kateřinském náměstí.

la bezmála 20 m vysoká a byla vydražena
za 17 000 Kč. Program celého dne tradičně
uzavřela skupina Horváth Band.

SETKÁNÍ SE SENIORY
Po dlouhém čekání způsobeném pandemií
koronaviru jsme se dne 15. června společně sešli v zasedací místnosti hasičské
zbrojnice se seniory, kteří oslavili v prvním
pololetí roku 2021 svá životní jubilea. Kro-

mě malého občerstvení a finančního daru
od městské části si pro ně připravily děti
z mateřské školy krátké vystoupení a harmonikář všem přítomným zahrál lidové
písničky.

MÁJOVÁ VESELICE
14. ročník májové veselice se uskutečnil
v sobotu 29. května po dlouho očekávaném rozvolnění protiepidemických opatření. Program byl zahájen muzikálovou
pohádkou, kterou si všechny přítomné
děti užily. Milovníci tvrdší rockové hudby
si mohli poslechnout skvělé vystoupení
skupiny AC/DC Tribute. Májovou veselici
dále obohatil svým uměleckým projevem
imitátor Petr Jablonský. Letošní májka by-

DĚTSKÝ DEN
Městská část uspořádala poslední červnový pátek od 14.00 hodin oslavu dětského
dne. Místní dobrovolní hasiči připravili

náři předváděli svou zručnost a odbornost
u Návesního rybníku, na kterém se také
děti mohly svést na motorovém člunu, Policie ČR měla připravený vzdělávací naučný program. Na každém stanovišti získaly
děti za splnění úkolu na připravenou kartičku razítko a po jejím odevzdání si mohly
vybrat malý dárek.

PIVNÍ SLAVNOSTI
Letošní šestý ročník pivních slavností se
uskutečnil v pátek 25. a v sobotu 26. června 2021 pod patronací pivovaru Hubertus
z Kácova. Milovníci piva měli možnost
ochutnat osm druhů piv od světoznámých
pivovarů Lobkowicz z Náchoda a Plzně.
Na oba dva dny byl připraven kulturní
program. K tanci a poslechu hrály rockové
skupiny Lajna a Jen Blbni, hudební skupina Horváth Band a lidové písničky na harmoniku zahrál a zazpíval pan Stančík.

FOTBALOVÝ TURNAJ PRD – CUP
Tradičně se ke konci června, v letošním
roce v sobotu 26. června 2021, uskutečnil
fotbalový turnaj v malé kopané PRD-CUP.
Na fotbalovém hřišti SK Újezd Praha 4
v ulici Nad Statkem proběhl již pošesté
v pořadí. PRD-CUP byl založen v roce 1999
v Průhonicích, kde se odehrálo prvních 14
ročníků. Po tříleté pauze byl roku 2016
turnaj znovuobnoven v Újezdu. Turnaj
se odehrál jako vždy v přátelském duchu
s následujícím umístěním: 1. místo Piráti z Dobešky, 2. místo Chodov, 3. místo
Újezd, 4. místo U Vendyse, 5. místo Policie
ČR, 6. místo Dřeváci.

v okolí i uvnitř hasičské zbrojnice prostor
pro jeho konání. Pro děti byl zajištěn bohatý program. Aleš Bílek přichystal soutěže ve stylu „ze života brouka“, hasiči
organizovali střelbu ze vzduchové pistole
a jistili děti na lezecké stěně, vodní záchra-

Podzimní výlet pro seniory – 23. září 2021
Na podzimní zájezd jsem vybrala hrad a zámek Bečov nad Teplou. Součástí prohlídky
bude unikátní relikviář sv. Maura a základní
prohlídkový okruh zámecké interiéry.
Vzhledem k pravidlům, které určuje správa hradu, budeme rozděleni do dvou skupin.
První skupina bude v čase od 10.10 do 11.00
hodin na prohlídce relikviáře a druhá od
10.15 do 11.10 hodin v zámeckých interiérech, následně se vyměníme.
Odjezd z náměstí v Újezdu bude 6.50 hodin a z Kateřinského náměstí v 7.00 hodin.

Cena zájezdu pro seniory nad 65 let je 210 Kč
a pod 65 let 260 Kč a zahrnuje vstupné do
zámku a na relikviář v Bečově nad Teplou.
Městská část hradí dopravu autobusem.
Z Bečova přejedeme na zámek Manětín,
kde při naší poslední návštěvě nebyl hotový
park ani náměstí. Zde bude možnost výběru,
někdo může jít na prohlídku zámku a někdo
si projde zámeckou zahradu. Na závěr dne se
přesuneme do Chyše na společný oběd a dobré pivo z místního malého pivovaru.
Jana Draštíková, místostarostka

PLÁNOVANÉ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ
AKCE NA II. POLOLETÍ ROKU 2021
Vážení spoluobčané,
přinášíme vám přehled plánovaných kulturních a sportovních akcí na druhé pololetí
letošního roku. Pevně věříme, že se všechny
vzhledem k současné situaci týkající se určitých omezení v souvislosti s onemocněním
COVID-19, uskuteční. Doporučujeme sledovat naše webové stránky www.praha-ujezd.
cz, facebook městské části nebo si zaregistrovat 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 16. října
Dětské běžecké závody
Sportovní akce se bude konat od 10.00 hodin
se startem od multifunkčního hřiště u Milíčovského lesa v Kateřinkách. Běžeckých
závodů se mohou zúčastnit všechny dětské
věkové kategorie i dospělí. V Milíčovském
lese budou připraveny okruhy o různých délkách, aby každá kategorie běžela odpovídající vzdálenost.

Sobota 27. listopadu
Rozsvícení vánočního stromu
v Kateřinkách
Neděle 28. listopadu
Rozsvícení vánočního stromu
v Újezdu
První adventní víkend budeme v městské
části zdobit a rozsvěcovat vánoční stromy
na Kateřinském a újezdském náměstí, a to
od 16.00 hodin.

Neděle 5. prosince
Mikulášská besídka
Čertovský rej spojený s Mikulášskou nadílkou se bude konat od 16.00 do 18.00 hodin
na újezdském náměstí.

Sobota 18. září
Den bez aut
Městská část se potřetí připojí k mezinárodní akci Evropský týden mobility a na jeden
den omezí průjezd vozidel městskou částí.
Od 8.00 do 18.00 hodin bude uzavřena ulice
Formanská pro motorovou dopravu.
Bude připraven celodenní program. V areálu fotbalgolfu, v ulici Na Vojtěšce, na újezdském náměstí a u hasičské zbrojnice se budou konat kulturní, sportovní a vzdělávací
akce pro děti i dospělé.

Středa 8. září a 13. října
Vítání občánků

Středa 3. listopadu
Setkání se seniory

Z důvodu omezení týkajících se nemoci COVID-19 jsme nemohli tuto akci v uplynulém
roce pořádat tak jako obvykle. Proto přivítáme v hasičské zbrojnici naše nejmenší spoluobčánky hned ve dvou termínech. Na den
8. září obdrží pozvánky rodiče dětí narozených od srpna 2019 do konce roku 2020
a na 13. října rodiče dětí narozených od ledna do května 2021. Součástí setkání je i vystoupení dětí z Mateřské školy Formanská
a společné fotografování rodičů s miminkem
profesionální fotografkou. Sada fotografií
a poukázka v hodnotě 500 Kč na nákup zboží
v drogerii jsou dárky, které rodiče k příležitosti narození dítěte obdrží.

Společenská akce probíhá od roku 2007, a to
vždy čtyřikrát ročně. Jsou zváni senioři, kteří v daném čtvrtletí oslavili 70., 75., 80. nebo
85. narozeniny. Od 85 let se se seniory setkáváme každý rok.

Sobota 23. října
Dětské rybářské závody
spojené s neckyádou

Čtvrtek 23. září
Výlet seniorů
Senioři navštíví zámek Bečov nad Teplou,
kde si budou moci kromě zámeckých interiérů prohlédnout i relikviář sv. Maura.

Pátek 10. prosince
Výlet na vánoční trhy
Městská část pořádá zájezd na vánoční trhy
do sousedního Německa.

Čtvrtek 16. prosince
Koncert mobilní zvonkohry
Tradiční společenská akce se uskuteční
ve čtvrtek 16. prosince od 18.00 hodin na Kateřinském náměstí. Předvánoční čas nám
hrou na zvonohru zpříjemní, a to nejen vánočními koledami, carilloner Radek Rejšek.

Na Návesním rybníku proběhnou od 10.00
do 18.00 hodin dětské rybářské závody v lovu ryb na udici a na rybníku Sukov ve stejném čase neckyáda.

Středa 17. listopadu
Lampionový průvod
Průvod vyjde v 17.00 hodin z Kateřinského náměstí podél ulice Formanská směrem
na náměstí v Újezdu.

Sobota 1. ledna 2022
Novoroční ohňostroj
Nový rok 2022 přivítáme v 18.00 hodin ohňostrojem.

Zpravodaj městské části Praha-Újezd, jako informační tisk územního samosprávného celku vydává Úřad městské části Praha-Újezd, Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4, telefon a fax 272 690 692, 272 690 545, e-mail:
info@praha-ujezd.cz. Redakční rada: Pavla Pitrmanová, Jana Draštíková, Ing. Markéta Novotná, Hana Petrová, Ing. Pavel Staněk. Sazba Ondřej Huleš, tisk VH Print. Náklad 1400 kusů. Distribuováno zdarma do každé domácnosti
městské části Praha-Újezd, volná čísla jsou k dispozici v podatelně ÚMČ. Ročně vycházejí 3 čísla. Registrační číslo MK ČR E 13482. Toto číslo vyšlo dne 1. září 2021.

DEN BEZ AUT
Městská část Praha-Újezd bude
v sobotu 18. září 2021 bez aut!
V sobotu 18. září 2021 městská část na jeden den omezí průjezd
motorovým vozidlům ulicí Formanská. Touto akcí se již třetím rokem připojí k mezinárodní akci „Evropský týden mobility“, která
podporuje omezování městského automobilismu. Sloganem letošního ročníku je Cestovat zdravě = cestovat udržitelně.
Cílem akce je nejen obrátit pozornost k cestování bezpečně
a zdravě udržitelnou dopravou, ale i snaha o zdůraznění výhod aktivní mobility pro naše tělesné a duševní zdraví a pohodu.
Upozorňujeme obyvatele městské části a její návštěvníky, že
v souvislosti s konáním akce nebude možné projet městskou částí,
neboť bude pro motorová vozidla uzavřena celá ulice Formanská.
Všechny tři příjezdy do ulice Formanská (směr z Jižního Města,
z Křeslic i z Průhonic) budou v sobotu 18. září od 8.00 do 18.00 hodin uzavřeny a označeny značkou zákaz vjezdu všech motorových
vozidel.

Program na jednotlivých stanovištích:
Areál fotbal golfu
Turnaj ve fotbalgolfu – od 10.00 do 17.00 hodin
Po celý den bude probíhat sportovní turnaj ve fotbalgolfu. Jedná
se o hru, jejímž cílem je překonat fotbalovým míčem 18 jamek zahrnujících přírodní i umělé překážky na co nejméně kopů. Přijďte
si zdarma vyzkoušet tuto sportovní aktivitu.
Zumba – několikrát v průběhu programu od 11.00 do 17.00 hodin
Už jste někdy tančili zumbu? Přijďte si zatančit na latinsko-americkou hudbu s lektorkou zumby Terezií Kašákovou a nabít se energií
Loutková pohádka – od 15.00 do 16.00 hodin
Odpoledne bude pro všechny děti připravena loutková pohádka,
začínáme hrát v 15.00 hodin.
Zpěv – 15.30 hodin
Přijďte se odpoledne podívat a poslechnout si nebo si zatančit
u vystoupení zpěvačku Maky.
Malování na obličej a třpytivé tetování – od 13.00 do 17.00 hodin
Nejen děti si budou moci nechat udělat třpytivé tetování nebo si
na obličej nechat namalovat vybraný motiv a proměnit se v oblíbeného hrdinu nebo třeba zvířátko.

Z výše uvedených důvodů doporučujeme občanům, aby v případě plánovaného odjezdu na víkend vyjeli z městské části
v dostatečném předstihu. Průjezd bude umožněn pouze městské
hromadné dopravě, složkám integrovaného záchranného systému
a místním obyvatelům ze zdravotních důvodů, z důvodu lékařského ošetření či naléhavé rodinné péče.
Na čtyřech místech v městské části, u ulice Formanská, se budou
konat od 10.00 hodin kulturní a sportovní akce pro děti i dospělé.
Svou činnost představí nejen příspěvkové organizace a spolky sídlící v městské části. Chybět nebude ani vzdělávací program zaměřený na první pomoc či dopravní bezpečnost. Mezi jednotlivými
stanovišti se návštěvníci budou moci bezpečně pohybovat na kole
či pěšky.
Vaši cestu městskou částí doporučujeme začít v areálu fotbalgolfu nebo újezdském náměstí, kde budou umístěny infostánky. Příchozí zde dostanou mapku se stanovišti a přesným rozpisem konání jednotlivých akcí. Poté, co projdete všechna stanoviště, získáte
v infostánku na památku upomínkový předmět.
Stanoviště budou umístěna v areálu fotbalgolfu, u mateřské a základní školy Formanská, na újezdském náměstí a u hasičské zbrojnice. Na každém z nich bude možnost občerstvení.
Věříme, že v sobotu 18. září si s námi přijdete na vlastní kůži
zažít, jak může vypadat páteřní ulice městské části, když utichne
hluk od projíždějících aut a ulice patří lidem.

Bleší trh – od 10.00 do 17.00 hodin
Nic nevyhazujte a přijďte výhodně prodat či koupit! V době
od 10.00 do 17.00 hodin bude probíhat bleší trh. Každý příchozí si
může ve výše uvedené době prodat nepotřebné věci nebo si koupit
nějakou věc pro radost. Součástí trhu bude i stánek určený pro výměnu pokémonů.
Ukázka práce zdravotníků – od 10.00 do 18.00 hodin
V době od 10.00 do 18.00 hodin si budete moci prohlédnout plně
vybavený sanitní vůz. Toto stanoviště bude také zajišťovat případnou zdravotnickou pomoc.
Rocková skupina Rain – od 16.00 hodin do 21.00 hodin
V průběhu celého odpoledne až do večerních hodin bude hrát rocková skupina Rain.

Mateřská a základní škola –
ulice Na Vojtěšce
Prezentace plánované základní devítileté školy – od 10.00
do 17.00 hodin
Zájemci si budou moci prohlédnout vizualizaci plánované základní školy, její urbanistické a architektonické řešení. Získají zde základní informace o stavu této investiční akce.
Mateřská škola – od 10.00 do 17.00 hodin
Mateřská škola Formanská bude mít pro děti připravenou dílničku.

Základní škola – od 10.00 do 17.00 hodin
Základní škola Formanská bude na svém stanovišti informovat
o svém vzdělávacím programu a bude mít připravené soutěže pro
děti.

dobu konání akce budou k dispozici odborníci, na které se budete
moci obrátit se svými dotazy.

Areál hasičské zbrojnice
a Návesní rybník

Náměstí v Újezdu
Nanuková show – od 16.00 do 17.00 hodin
Od 16.00 do 17.30 hodin bude připravena vtipná a hudebně-zábavná show určená dětem bez rozdílu věku. Na všechny čeká skvělá zábava, tanec, písničky, soutěže, laskominky, legrace a především sladké nanuky.
Aerobik – 14.00 hodin
Ukázku sportovního aerobiku předvede slečna Nicky.
Horváth band – od 14.00 do 18.00 hodin
Po celý den bude hrát k tanci i poslechu skupina Horváth band.
Bezpečnost silničního provozu – od 10.00 do 17.00 hodin
V době od 10.00 do 17.00 hodin budou připraveny soutěže
podporující znalosti a dovednosti v oblasti silničního provozu. Například automobilový Logitech trenažér, písemné testy
bezpečnosti silničního provozu, alkobrýle – překážková dráha
s jednoduchými úkony nebo Road Show Bus s trenažéry (cyklistický, motocyklový, automobilový, Xbox, PC s interaktivními
besip hrami).
Prezentace elektrokol Mountfield – od 10.00 do 18.00 hodin
Přijďte se podívat a vyzkoušet si jízdu na elektrokolech. Po celou

Nafukovací atrakce – od 10.00 do 17.00 hodin
Pro děti bude připravená nafukovací skluzavka.
Vodní záchranáři – od 10.00 do 17.00 hodin
Oblíbení vodní záchranáři z ČČK Prahy 15 připraví pro přítomné
projížďku na motorovém člunu po Návesním rybníku.
Dopravní výchova – od 10.00 do 18.00 hodin
Policie České republiky bude mít pro děti připraveno stanoviště se
vzděláváním v dopravní bezpečnosti.
Lezecká stěna – od 10.00 do 17.00 hodin
Malí i velcí lezci si mohou vyzkoušet svou šikovnost a sílu na lezecké stěně.
Duhoví indiáni – od 10.00 do 18.00 hodin
Indiáni budou mít na svém stanovišti připraveno týpí, indiánské
malování na obličej nebo možnost opékání špekáčků.
Rocková kapela Jen Blbni – od 15.00 do 18.00 hodin
Den otevřených dveří SK Újezd – od 10.00 do 17.00 hodin
Pavla Pitrmanová, tajemnice úřadu
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Areál fotbalgolfu
1. Areál fotbalgolfu

Turnaj ve fotbalgolfu
Bleší trh
Zdravotníci
Malování na obličej
Divadélko
Zumba
Zpěv
Kapela Rain

3. Náměstí Újezd

Kapela Horváth band
Aerobic
Nanuková show
Elektrokola
Road Show Bus, alkobrýle
Alkobrýle, auto trenažér
Dopravní hřiště
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MŠ a ZŠ Formanská

10.00 – 17.00
10.00 – 17.00
10.00 – 18.00
13.00 – 17.00
15.00 – 16.00
11.00 – 17.00
15.30
16.00 – 21.00

Prezentace plánované
devítileté ZŠ Formanská
MŠ – dílničky
ZŠ – vzdělávací program

14.00 – 18.00
14.00
16.00 – 17.00
10.00 – 18.00
10.00 – 17.00
10.00 – 17.00
10.00 – 17.00

Střelba ze vzduchovky
Lezecí stěna
Nafukovací atrakce
Vodní záchranáři
PČR dopravní výchova
Duhoví indiáni
Kapela Jen Blbni

2. MŠ a ZŠ Formanská
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10.00 – 17.00
10.00 – 17.00
10.00 – 17.00

4. Hasičská zbrojnice

10.00 – 17.00
10.00 – 17.00
10.00 – 17.00
10.00 – 17.00
10.00 – 18.00
10.00 – 18.00
15.00 – 18.00

Náměstí Újezd
4
Hasičská zbrojnice

