městské části Praha-Újezd
vydává MČ Praha-Újezd | zdarma | ročník XVII. | číslo 1/2022

www.praha-ujezd.cz

Zápisy do základní
a mateřské školy
Likvidace odpadů
Plánované akce

Městská část Praha-Újezd

2
řinek plánuje realizace šesti nových parkovacích stání v prostoru Kateřinského náměstí.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
městská část v minulém roce připravila a dokončila několik investičních akcí a v letošním
roce plánujeme další, které bych vám rád
v krátkosti představil. Finanční prostředky
na jejich realizaci budou čerpány nejen z rozpočtu městské části, ale i z jiných finančních
zdrojů.
Oprava komunikace Pastevců,
Remízková a U Louky
V průběhu letních měsíců proběhne oprava
části komunikace ulice Pastevců spočívající v přeložce zámkové dlažby a dále lokální
oprava asfaltového povrchu v ulici Remízková
a U Louky. V současné době připravujeme požadovaný rozsah oprav a tento podklad bude
sloužit pro výběr dodavatele prací. Po dokončení oprav dojde k obnovení vodorovného
dopravního značení. Dále se v této části Kate-

Komunikace Pastevců

Oprava teplovodů v ulici Proutěná
a U Pramene
Důležitá investice nás čeká v kateřinském
sídlišti, kde bude provedena avizovaná výměna stávajícího, a již dosluhujícího, rozvodu
tepla a teplé vody. Nové rozvody se budou
týkat přilehlých nemovitostí v ulicích Proutěná a U Pramene. Stavební práce plánujeme
zahájit v letních měsících. Samozřejmě bude
záležet na získání potřebných finančních prostředků na samotnou realizaci. V uplynulých
dvou letech probíhaly v sídelní části Kateřinky, v ulicích Vodnická, Proutěná, Na Křtině,
U Pramene a Krajanská, výměny rozvodů
kabelů nízkého a vysokého napětí, veřejného osvětlení a rozvodu plynu včetně přípojek
k řadovým domům, některým panelovým domům a ke stávající kotelně. Celková investice
činila prozatím cca 42 mil. Kč.

Brod přes Botič

brodu a tím k zvýšení stávající nivelity cesty.
V současné době se připravuje potřebná dokumentace.

Základní devítiletá škola
Devítiletá základní škola Formanská je největší samostatnou investiční akcí naší městRekonstrukce komunikací
ské části. Škola s kapacitou 330 žáků nabídne
i učebny pro výuku odborných předmětů např.
Milíčovská a Krajanská
V podzimních měsících připravujeme v Ka- chemie, fyziky, dílny, hudební a výtvarné výteřinkách, ve spolupráci s odborem investic chovy, je také myšleno na inkluzivní vzděláMagistrátu hl. m. Prahy, rekonstrukci komu- vání. Součástí stavby je velká multifunkční
nikací. Jedná se o realizaci III. etapy v části tělocvična a střešní otevřené hřiště. Projekt
ulic Krajanská a Milíčovská. V Milíčovské obsahuje prostorné kuchyňské zázemí s kaulici směrem k multifunkčnímu hřišti dojde pacitou max. 1 000 jídel umožňující expedici
k vybudování dešťové kanalizace a přeložce jídel pro ty, kteří budou mít zájem odebírat
kabelového vedení. Na komunikacích bude obědy ze školní jídelny.
vyfrézována vozovka, umístěny nové obruby
V posledním třetím ustupujícím podlaží
a položen nový asfalt.
budou postaveny letní učebny a plochou střeO všech akcích budou místní obyvatelé chu budou moct žáci použít pro výuku pěstia jednotliví předsedové SVJ a SBD dotčení telských prací. Škola bude využívat spoustu
stavebními pracemi včas informováni. Jed- technologických prvků. Ve všech třídách bude
notlivé akce budou zkoordinované tak, aby rozvedena rekuperace, pod celou zastavěnou
byly eliminovány nepříjemné dopady na byd- plochou se zrealizují hloubkové vrty pro zíslení a dopravu.
kávání tepelné energie a na střeše ustupujícího podlaží se umístí kolektory pro získání
elektrické energie.
Nový povrch ulice Ke Mlýnu
V dnešních dnech probíhá sloučené staV původní zástavbě Újezdu plánujeme zrealizovat nový povrch ve spodní části ulice vební řízení. V případě, že se podaří dokončit
Ke Mlýnu kolem Mlýnského rybníka až k zaduvedenou stavbu, zapíše se bezpochyby tato
PŘÍJMY DO ROZPOČTU MČ NA ROK 2022
nímu vstupu do Dendrologické zahrady. Z dů- investice ve výši cca 350 mil. Kč do historie
PŘÍJMY DO ROZPOČTU MČ NA ROK 2022
PŘÍJMY
DO ROZPOČTU
MČ NA ROK 2022
Újezdu.
vodu bezpečnějšího přejezdu přes Botič
kDO
poPŘÍJMY
MČ
PŘÍJMY
DOROZPOČTU
ROZPOČTU
MČNA
NAROK
ROK2022
2022
PŘÍJMY DO ROZPOČTU MČ NA ROK 2022
sledním dvěma nemovitostem dojdePŘÍJMY
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DO ROZPOČTU MČ NA ROK 2022 Václav Drahorád, starosta
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Slovo
místostarostky

PŘÍJMY DO ROZPOČTU MČ NA ROK 2022

Daň z nemovitosti Daň z nemovitosti

Vážení spoluobčané,
jako místostarostka městské části plním
úkoly ve finančním odboru, věnuji se
především kontrole hospodaření městské části a tvorbě a kontrole plnění rozpočtu.
Dovolte mi, abych vás touto cestou seznámila se schváleným rozpočtem na rok 2022.
Rozpočet na rok 2022
Návrh rozpočtu městské části a jejích příspěvkových organizací na
rok 2022 vychází z konečného výsledku příjmů a výdajů za rok 2021.
Byl projednán na finančním výboru dne 31. 1. 2022, k případným
připomínkám byl zveřejněn na úřední desce a na webových stránkách městské části a 23. 2. 2022 byl schválen zastupitelstvem městské části.
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Rozpočet v hlavní činnosti městské části pro rok 2022 je sestaven jako schodkový, strana příjmů činí 24 680 700 Kč a strana výdajů
je ve výši 43 973 000 Kč (schodek ve výši 19 293 000 Kč bude vyrovnán finančními prostředky z minulých let).
>
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Kapitola 09 - vnitřní správa, investice
25 020 000 KčKapitola 09 - vnitřní správa, investice
25 020 000 Kč
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VÝDAJE Z ROZPOČTU MČ ZA ROK 2022Kapitola 09 - vnitřní správa, investice
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25 020 000 Kč
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MČ ZA ROK
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MČ ZA2022
ROK 2022

Kapitola 09 - vnitřní správa, investice
Rozpočtové příjmy jsou tvořeny převážně přijatými transfery
25 020 000 Kč
Kapitola 07 - hasičská zbrojnice
Kapitola
09
vnitřní
správa,
investice
od hlavního města Prahy (20 336 000 Kč) a ze státního
rozpočtu
Kapitola 07 - hasičská zbrojnice
700 000 Kč
25
020
000
Kč
700 000 Kč
na výkon státní správy (115 700 Kč). Vlastní příjmy jsou očekávané
Kapitola 07 - hasičská zbrojnice
prakticky ve stejné výši jako v minulém roce a tvoří je zejména daň
700 000 Kč
z nemovitosti (4 000 000 Kč) poplatky ze psů (85 000 Kč), poplatKapitola 07 - hasičská zbrojnice
700 000 Kč
ky z pobytu (1 000 Kč), poplatky za zábor veřejného prostranství
Kapitola 07 - hasičská zbrojnice
700
000
Kč
(100 000 Kč) a správní poplatky (40 000 Kč).
Mezi významné neinvestiční výdaje patří příspěvek ZŠ Formanská ve výši 1 000 000 Kč, MŠ Formanská ve výši 2Kapitola
250
000 Kč Kapitola 06 - Zpravodaj, kronika
06 - Zpravodaj, kronika
000 Kč
455 000 Kč
a Technickým službám Újezd ve výši 3 404 000 Kč, dále 100455000
Kč
Kapitola 06 - Zpravodaj, kronika
455 000 Kč
na provoz Sboru dobrovolných hasičů Praha-Újezd, 300 000 Kč na
Kapitola 06 - Zpravodaj, kronika
opravu veřejného osvětlení, 3 000 000 Kč na opravu chodníků a vý455 000 Kč
daje na kulturní akce ve výši 825 000 Kč.
Kapitola 04 - školství, kultura
Kapitola 04 - školství, kultura
Kapitola 02 - městská infrastruktura
Kapitola 02 - městská infrastruktura
Kapitola 06 - Zpravodaj, kronika 10 558 700 Kč
10 55804
700
Kč
Kapitola
- školství,
kultura
7 240 000 Kč
7 240 infrastruktura
000 Kč
Kapitola 02 - městská
000 Kč
Částka na plánované investiční výdaje byla oproti 455
roku
10 558 700 Kč
7 240 000 Kč
2021 navýšena o 86 % na částku 16 500 000 Kč. Jedná se zejméKapitola 04 - školství, kultura
Kapitola 02 - městská infrastruktura
10 558 700 Kč
Rozpočet ve vedlejší
hospodářské činnosti je sestaven
na o výstavbu nových parkovacích míst (2 500 000 Kč), rekonstrukci
7 240jako
000 Kč příulice Proutěná (400 000 Kč), projektovou dokumentaci na výstavbu jmový,
celkové
výši příjmů 117 000 KčKapitola
a výdajů
ve
výši
80
000 Kč.
Kapitola 04 - v
školství,
kultura
02 - městská infrastruktura
10 558 700 Kč
000 Kč
ZŠ Formanská pro 1. a 2. stupeň (5 000 000 Kč), navýšení kapacity Příjmy
jsou předpokládány ve stejné výši jako7 v240minulém
roce, plánovyučovacího prostoru v ZŠ Formanská 1.–5. stupeň (1 000 000 Kč), vané náklady jsme oproti loňskému roku zvýšily o 30 000 Kč, očeká2. a 3. splátku na nákup nebytového prostoru v ulici Pastevců vaný příjem tak činí 37 000 Kč.
(6 300 000 Kč).
Hana Petrová, místostarostka
Kapitola 09 - vnitřní správa, investice
25 020 000 Kč

Kapitola 07 - hasičská zbrojnice
700 000 Kč

Kapitola 06 - Zpravodaj, kronika
455 000 Kč

Kapitola 04 - školství, kultura
10 558 700 Kč

Slovo
místostarostky
Vážení spoluobčané,
v minulém roce jsem měla konečně větší
možnost se setkávat s našimi seniory. Život
ve společnosti nebyl ještě ideální, ale přesto
se nám podařilo několik společných akcí zorganizovat.
Zejména jsme mohli uspořádat dvoje
setkání se seniory při příležitosti jejich životních jubileí. Tato setkání jsou opravdu
velice přátelská a vždy si příjemně popoví-

dáme. K pohodové atmosféře jistě přispívá
i vystoupení harmonikáře a dětí z Mateřské
školky Formanská, které vždy potěší svým
připraveným programem.
Dále se též podařilo zorganizovat tradiční
podzimní zájezd. Tentokrát jsme navštívili
zámek Bečov nad Teplou a Manětín a pochutnali si na obědě v pivovaru Chyše.
Jsem velice ráda, že se nám podařilo obstarat rozvoz obědů pro seniory z naší
městské části. Tuto službu již nelze objednávat přes společnost Jihoměstská sociální,
proto jsme zajistili na doporučení sousedních městských částí soukromou firmu, která se touto službou zabývá. Dotazovala jsem
se několika občanů, kteří využívají dovoz
jídel, a jsou spokojeni. Městská část doplácí
na jeden oběd 20 Kč, pokud senior splňuje
stanovené podmínky.
Ráda bych v letošním roce vynahradila
seniorům všechny akce, které nebylo možné uskutečnit. Doufám, že se podaří odjet
na výlet jak na jaře, tak na podzim. Setkání
se seniory se budou konat každé čtvrtletí, jak
bylo zvykem v letech minulých.

Kapitola 02 - městská infrastruktura
7 240 000 Kč

Na závěr bych chtěla všechny spoluobčany
pozvat na naše plánované kulturní a sportovní akce. Věřím, že se již vše vrací do normálního života a naše městská část konečně
ožije při společném setkávání.
Jana Draštíková, místostarostka

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

DŮLEŽITÁ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

•
•
•
•
•

Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd dne 23. 2. 2022:
• schválilo rozpočet na rok 2022
• schválilo plán činnosti finančního výboru na rok 2022
• schválilo plán činnosti kontrolního výboru na rok 2022
vzalo na vědomí informaci o provedených veřejnoprávních kontrolách v roce 2021
schválilo program pro poskytnutí účelových neinvestičních dotací
z prostředků VHA na 2. pololetí 2022 s celkovým objemem peněžních prostředků ve výši 200 000 Kč
souhlasilo s vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března 2022 a připojení se tak k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
schválilo kupní smlouvu na prodej garáží, skladového prostoru
a pozemků parc. č. 183/1 a 183/11 v ulici U Močálu
schválilo nájemní smlouvu na pronájem části pozemku parc.

č. 626/21 a 617/1 pro instalaci a provoz dobíjecí stanice pro elektromobily, v lokalitě SK Újezd
Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd dne 26. 1. 2022:
• schválilo nabídku na provozovatele pekárny, kavárny, cukrárny nebo pizzerie v nebytovém prostoru v budově CATHA II v ulici Pastevců podanou panem Bc. Jindřichem Barákem
• vzalo na vědomí, že k 1. 1. 2022 je v městské části evidováno 3 686
obyvatel
• vzalo na vědomí informaci o poskytnutí dotace pro městskou část
ve výši 481 000 Kč jako podíl z výnosu daně z technických her
• souhlasilo se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 265/399
pro umístění dalších parkovacích míst u věžových domů Vodnická
č. p. 438/50, 439/52 a 440/54
>

I n f o r m a c e z m ě s t s ké č á s t i4
> • souhlasilo se stavbou „Park a zahradní restaurace Formanská“
na pozemcích parc. č. 214/11, 214/256, 214/12, 214/13 a 214/141
• souhlasilo s návrhem na pořízení změny územního plánu na pozemcích 676/1, 673, 670/3, 671/5, 211/1, 671/1, 671/3 a 670/4,
označené jako P92/2021, nazvané Vodoteč
• schválilo dodatek č. 5 ke Smlouvě o vydávání Zpravodaje MČ Praha-Újezd
• schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemcích parc. č. 213/23 a 526/2 se společností CETIN, a. s. na pokládku optického kabelu v délce 4 m

• schválilo nabídku na zpracování zjednodušené dokumentace pro
ohlášení stavby stavebních úprav stávající budovy ZŠ Formanská
potřebnou pro navýšení prostor školy
• zřídilo v souladu se školským zákonem školskou radu při ZŠ Formanská, stanovilo počet členů zřízené školské rady na 3 členy a vydalo volební řád
Úplné znění textů je zveřejněno na Úřední desce, informačních vývěskách a na webových stránkách úřadu.
Ing. Markéta Novotná,
odbor občansko-správní

ZMĚNA VE VYDÁVÁNÍ ZPRAVODAJE MĚSTSKÉ ČÁSTI
Vážení čtenáři,
městská část připravuje od letošního roku změnu ve vydávání Zpravodaje městské části Praha-Újezd, který byl poprvé vydán a distribuován do schránek v prosinci roku 2005. Zpravodaj nahradil
Informační Bulletin místního úřadu městské části, který vycházel
v 90. letech.
Nově budou vycházet 4 čísla ročně v nákladu 1 400 kusů. Zpravodaj bude i nadále roznášen zdarma do všech přístupných schránek,
je k dispozici na úřadu městské části a ke stažení na webových stránkách https://praha-ujezd.cz/kategorie-zpravodaje/zpravodaj-mestske-casti/.
Kromě zvýšení periodicity dojde také k obsahovým změnám. Již
v minulém roce jste si mohli všimnout, že jsme se vrátili k rubrice
„Tak šel čas“, ve které představujeme místa z naší městské části, která
v posledních letech doznala velkých změn. Byla zavedena i rubrika
nová „Okénko zastupitelů“, ve které je dán prostor pro zveřejňování sdělení a názorů členů Zastupitelstva městské části Praha-Újezd.
V tomto prvním letošním čísle se také objeví nová rubrika věnovaná
výpisu z přijatých usnesení zastupitelstva městské části.
I nadále je cílem redakční rady informovat občany městské části
o nejnovějším dění a zajímavostech, které se v městské části v daném
období udály. Naší snahou je přinést více informací o investičních
a stavebních akcích, své místo budou mít stále naše příspěvkové or-

Bulletin z roku 1997

Zpravodaj z roku 2007

ganizace a spolky sídlící v naší městské části, budeme i nadále citovat
z kronik a zejména se věnovat zprávám o kulturních a sportovních
akcích, které městská část pořádá.
Pavla Pitrmanová,
členka redakční rady

PROGNÓZA VÝVOJE OBYVATELSTVA
V MĚSTSKÉ ČÁSTI NA OBDOBÍ DO ROKU 2045
V souvislosti se zpracováním projektové dokumentace na stavbu nové Základní školy
Formanská bylo zadáno vypracování demografické studie naší městské části. Studie je
zaměřená na předpokládaný nárůst obyvatel
městské části v důsledku migrace do nově realizovaných rodinných domů a bytů a s tím
spojenou potřebu navýšení kapacit mateřské
a základní školy. Horizontem prognózy byl
stanoven rok 2045.
V městské části v roce 2020 žilo celkem 3 606 obyvatel, jedná se o součet
osob hlášených k trvalému pobytu
a cizinců s povolením k dlouhodobému
pobytu. Věkový průměr je 37,8 let, což je
výrazně nižší číslo v porovnání například
se sousední městskou částí Praha 11, kde
je průměrný věk 44,8 let nebo ve srovnání
s celým hlavním městem, kde je průměr 42
let. Muži tvoří v městské části 48 % obyvatel, převaha žen je obvyklá u starší populace.
Za posledních 5 let se dle statistik České
statistického úřadu postavilo v městské části v součtu cca 230 nových rodinných domů
a bytových jednotek. Za stejné období se počet obyvatel zvýšil z 2965 na 3606, což re-

prezentuje nárůst o 21,6 %. Vlivem stále rostoucího zájmu lidí o bydlení v naší městské
části lze předpokládat, že dosavadní trend
růstu počtu bytů, respektive obyvatel bude
pokračovat. Díky tomu je zcela reálné, že
kolem roku 2045 může mít městská část
mezi 8-10 tisíci obyvateli.
Aktuálně na území městské části individuální stavebníci a developeři připravují stavební záměry, jejichž budoucí
realizace představuje celkem cca 2 000
nových bytů. Možnost masivní výstavby

bytů a rodinných domů vyplývá z platného územního plánu. V současnosti
probíhá výstavba cca 125 nových bytů
a minimálně dalších 80 je před vydáním
stavebního povolení.
Na základě uvedených trendů byly vytvořeny tři scénáře vývoje v horizontu do roku
2045:
• Optimistický – v případě realizace 95 % veškeré bytové zástavby vyplývající z územního plánu by došlo k nárůstu počtu o 5 534
obyvatel

Vývoj v horizontu do roku 2045

Aktuální počet obyvatel (ČSÚ 2020)

Optimistický scénář

Realistický scénář

Pesimistický scénář

celkový reálný přírůstek
obyvatelstva
předpokládaný reálný
počet obyvatel
celkový reálný přírůstek
obyvatelstva
předpokládaný reálný
počet obyvatel
celkový reálný přírůstek
obyvatelstva
předpokládaný reálný
počet obyvatel

2020

2022

2025

2030

2035

2040

2045

3 606

3 606

3 606

3 606

3 606

3 606

3 606

236

653

1 457

2 515

4 062

5 534

3 842

4 259

5 063

6 121

7 668

9 140

187

516

1 150

1 985

3 207

4 369

3 793

4 122

4 756

5 591

6 813

7 975

124

344

767

1 324

2 138

2 912

3 730

3 950

4 373

4 930

5 744

6 518

3 606

3 606

3 606

>
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> • Realistický – střední varianta, která předpokládá, že plánovaná výstavba bude naplněna na 75 % a tedy přírůstek obyvatel by
činil 4 369 obyvatel
• Pesimistický – předpokládaná realizace
pouze 50 % rozsahu volných zastavitelných
ploch, kdy by přírůstek byl 2 912 obyvatel
Předpokládá se, že do nových rodinných domů a bytů se budou stěhovat především lidé
v produktivním věku, tj. 26–40 let, u nichž je
vysoká pravděpodobnost zakládání rodin vč.
zvyšování počtu narozených dětí. Uvedená
populace je z hlediska potřeb nejnáročnější
na občanskou infrastrukturu (hřiště, hlídání
dětí, mateřské a základní školy, obchodní síť,
služby, restaurace, plochy pro rekreaci). S mírným odstupem bude věková skupina v rozmezí 41–64 let, se kterou ve většině případů
přijde dospívající mládež ve věku 11–25 let.
V současnosti má městská část k dispozici
jednu mateřskou školu se dvěma pracovišti
(Vodnická a Na Vojtěšce), jejíž maximální kapacita činí 112 míst. V době, kdy se obě budovy stavěly (Vodnická v roce 2011 a Na Vojtěšce
v roce 2016), byla kapacita naddimenzovaná,
ale vlivem stále se zvyšujícího počtu obyvatel
je již dnes kapacitně mateřská škola nedostačující a rodiče jsou nuceni zapisovat své děti
do jiných škol (např. v roce 2020/2021 bylo

Realistický scénář - odhadované počty kmenových tříd/žáků

1. stupeň

2024

2030

2035

2040

2045

8

11

13

15

18

206

272

316

368

439

5

6

8

9

10

počet žáků

128

145

190

218

254

počet kmenových tříd

13

17

21

24

28

počet žáků

334

417

506

586

693

počet kmenových tříd
počet žáků

2. stupeň

Celkem

počet kmenových tříd

hlášeno k trvalému pobytu 132 dětí ve věku
3–5 let). Lze očekávat, že počet dětí v příštích
10 letech výrazně stoupne. Dojde-li k realizaci
nové základní školy, bude možné rekolaudovat 2. NP stávající MŠ Na Vojtěšce, využívané
v současnosti jako I. stupeň ZŠ, na dvě třídy
mateřské školy. Což by výrazně pomohlo vyřešit současnou a budoucí situaci s potřebnými kapacitami.
V roce 2018 došlo k realizaci prvního stupně základní školy formou přístavby 2. NP nad
stávající mateřskou školu s kapacitou 108
žáků, se spádovostí pro sídelní část Újezd.
V současné době jsou obsazeny čtyři třídy

s celkovým počtem 77 žáků, v příštím školním roce dojde k naplnění všech pěti tříd,
které jsou k dispozici a bude nutné řešit přechod dětí z 5. třídy na II stupeň. Aktuálně žije
v městské části 371 dětí ve věku 6–15 let.
V dlouhodobém horizontu s výhledem
do roku 2045 je dle jednotlivých scénářů
předpokládaný růst počtu dětí ve věku 6–15
let velmi rozdílný:
• Pesimistický – 648 dětí
• Realistický – 738 dětí
• Optimistický – 810 dětí
Při plánování kapacit místní základní školy
se vychází z potřeby kmenových tříd, nikoliv z počtu dětí. Kapacita třídy je stanovena
na 25 žáků s předpokladem, že do první třídy
nastoupí 100 % počtu šestiletých dětí bydlících v MČ a do šesté třídy nastoupí 85 % počtu
jedenáctiletých dětí bydlících v MČ. Z uvedeného realistického scénáře vyplývá, že řešení
infrastruktury, v rozsahu mateřské a základní
školy na území městské části, by mělo mít nejenom na úrovni městské části, ale i Magistrátu hl. m. Prahy, nejvyšší prioritu.
Zdroj: Demografická studie
MČ Praha-Újezd,
SPS správa nemovitostí, s. r. o.

DOTACE NA POŘÁDÁNÍ KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ
MĚSTSKÁ ČÁST BUDE ROZDĚLOVAT 200 000 KČ
Z VÝHERNÍCH HRACÍCH AUTOMATŮ
Vyhlášení programu na 2. pololetí 2022
Na únorovém zasedání zastupitelstva městské části bylo schváleno
vyhlášení programu na 2. pololetí 2022 pro poskytnutí účelových
neinvestičních dotací na sportovní a kulturní akce z prostředků výherních hracích automatů. Program byl dne 28. 2. 2022 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 dotací z VHA
z rozpočtu hlavního města Prahy. Na 2. pololetí roku 2022 budou
se rozdělovat peněžní prostředky ve výši 200 000 Kč. Zájmové spolky mohou podávat žádosti o dotaci v termínu od 1. 4.
do 3. 6. 2022. 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 1. pololetí roku 2022
V současné době čerpají dotaci tři spolky, a to Sbor dobrovolných ha-

Soustředění mladých hasičů

sičů Praha-Újezd ve výši 60 000 Kč, SK Újezd Praha 4, z. s., ve výši
90 000 Kč a AC SAKÉ KATEŘINKY, z. s., ve výši 15 000 Kč. Rozdělení
finančních prostředků bylo schváleno na loňském říjnovém zasedání
zastupitelstva a termín čerpání je do 30. 6. 2022.
Ing. Markéta Novotná,
odbor občansko-správní
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INVESTIČNÍ A STAVEBNÍ AKCE V MĚSTSKÉ ČÁSTI
O nejvýznamnějších stavebních akcích městské části informuje starosta
na straně 2 tohoto Zpravodaje. Níže
jsou v krátkosti zmíněny další plánované nebo již dokončené stavby.

Protihluková stěna v Kateřinkách
S dvouměsíčním zpožděním byly dokončeny
hlavní stavební práce na stavbě protihlukové stěny na koruně zemního ochranného
valu v Kateřinkách. Od 17. ledna 2022 je
opět otevřen podchod pod zemním valem
a dálnicí D1. V současné době jsou již vyklizené veškeré pozemky, které stavební firma
během realizace využívala a zbývá pouze
v jarních měsících vysázet popínavé rostliny
k patě stěny, která je přivrácená k obytným
domům.

Formankou a Na Formance spadají prvním
i druhým stupněm do Základní školy Ke Kateřinkám v městské části Praha 11. V současné době evidujeme k 1. 1. 2022 v městské
části 3 686 trvale hlášených obyvatel, z toho
cca 400 dětí od 6 do 15 let. V dohledné době,
vzhledem k masivní výstavbě zejména v sídelní části Újezd, čekáváme nárůst na 4 000
obyvatel. Plánovanou novostavbu základní
školy s kapacitou 330 žáků dle demografické
skladby s jistotou naplníme. Stávající prostory smíšené Základní školy Formanská budou
po zprovoznění nové základní školy využity
pro mateřskou školu, která zde zřídí další
dvě třídy. Tímto bychom uspokojili i poptávku po volných místech v mateřské škole
na území naší městské části. V současné době probíhá pro ZŠ Formanská sloučené a stavební řízení. Nejdůležitějším závazkem je
zajistit potřebné finanční prostředky na výstavbu ve výši cca 350 mil. Kč, které nebude
v dnešní době lehké dát dohromady.
Václav Drahorád, starosta

Komunitní záhonky
Na přiložené fotografii je místo za ulicí Pastevců, kde budou umístěny komunitní záhonky. Celkem bude instalováno 5 kusů zvýšených záhonů ve velikosti 190x120x60 cm.

Cyklostezka ze šeberovské strany měla být
osvětlena včetně podchodu pod dálnicí D1.
Tento záměr šeberovského úřadu se zřejmě
v nejbližší době neuskuteční. Z tohoto důvodu prověří městská část Praha-Újezd možnost osvětlení podchodu z naší strany. V ideálním případě by mohlo být toto osvětlení
do jednoho roku hotové.
Ing. Pavel Staněk, odbor investiční

zování podnikatelské činnosti v oblasti pohostinství. V prosinci loňského roku vypsala
městská část výběrové řízení na dlouhodobý
pronájem tohoto prostoru.
V současné době je již znám provozovatel
rodinné kavárny, bistra a pekárny. Spolupracuje na dokončovacích pracích nebytového
prostoru, který je předmětem nájmu. Jeho
povinností je zajištění kompletního vybavení provozovny na své náklady. Případné nadstandardní požadavky na úpravu prostoru
před jeho dokončením si bude taktéž hradit
sám.
Součástí provozovny je prostorná terasa
a pozemek, na kterém bude travnatý povrch.
Otevření nové kavárny s pekárnou se konečně dočkáme koncem letošního roku.
Václav Drahorád, starosta

Rozšíření ZŠ Formanská o 5. třídu
Městská část ve spolupráci s ředitelem základní školy již od loňského roku připravuje
realizaci 5. třídy v prostoru stávající šatny
školy. Zdá se to být jednoduché, ale dotčené správní orgány jsou neúprosné. Změna
ze šatny na plnohodnotnou třídu je dost
složitá. Začali jsme zpracováním studie prokazující vhodnost umístění nové třídy s doloženým měřením vnitřního a venkovního
hluku, denním a umělým osvětlením a dostatečným větráním. Dále se prokazovalo
požárně bezpečnostní řešení a od února se
pracuje na zjednodušené projektové dokumentaci, ke které se opět, jako ke studii, bude vyjadřovat hygienická stanice a hasiči. Celý proces končí podáním žádosti na stavební
úřad o změnu užívání stavby.
V současné době městská část zajišťuje
nákup nových šatních skříněk, které budou
umístěny na spojovací chodbu tříd, nákup
protipožárních dveří před vstup do třídy,
kompletní interiérové vybavení a novou interaktivní tabuli.
V nové třídě se dále musí provést pokládka linolea, hlukové podhledy, připojení vody
a odpadu, rozvod elektřiny k tabuli a ke katedře a také přívod datového kabelu. Finanční
prostředky ve výši 0,5 mil. Kč jsme získali

Základní škola Formanská
Městská část Praha-Újezd v roce 2018 otevřela tzv. smíšenou základní školu 1. stupně s názvem „Základní škola Formanská“
s kapacitou 108 žáků s vědomím, že do pěti let bude nutné vyřešit, kam budou děti
přecházet na 2. stupeň. Školský obvod Základní školy Formanská, tzv. spádovost, byl
stanoven s ohledem na omezenou kapacitu
školy. Spádovost je v současné době rozdělena na dvě části, a to následovně: původní zástavba Újezdu má spádovost prvního
stupně v Základní škole Formanská a druhého stupně v Základní škole Ke Kateřinkám v městské části Praha 11. Celá sídelní
část Kateřinky, včetně ulice Sukovská, Pod

Jejich instalace je plánována na konec března tak, abychom mohli v první dekádě měsíce dubna předat záhony zájemcům. Všem,
kteří se přihlásili a mají zájem si vypěstovat
nějakou zeleninu nebo bylinky, se osobně
ozvu v první polovině března.
Jana Draštíková, místostarostka

Kavárna s pekárnou v Kateřinkách
má svého provozovatele
Městská část zakoupila nebytové prostory v bytovém domě Catha II, na konci ulice
Pastevců. Prostory jsou určené pro provo-

formou daru a zbývající část nákladů v předpokládané výši cca 0,5 mil. Kč bude uhrazena z rozpočtu městské části. Konečná částka
ještě není známá, protože čekáme na jednotlivé cenové nabídky vybavení a prací.
Václav Drahorád, starosta
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ÚDRŽBA MĚSTSKÉ ČÁSTI – TECHNICKÉ SLUŽBY ÚJEZD
Vážení spoluobčané,
přeji hezký den a úspěšný vstup do nového
roku 2022.
Technické služby v novém roce zatím nemají, i přes schválený plán zimní údržby, moc
práce s odklízením sněhu, a proto se věnují
především údržbě zeleně a úklidu městské
části.
Zaměřili jsme se na úklid veřejných prostranství, prořezávaní keřů a čištění chodníků od plevele a dalších nečistot. Rutinou
se začíná stávat každodenní objíždění stání
tříděného odpadu a uklízení odpadků a odloženého objemného vybavení domácností
(postel, lednička, skříň), které lidé pohodí
u kontejnerů i přes to, že si lze odvoz zajistit
přes Technické služby Újezd nebo ho přímo
odvézt do sběrného dvora u metra Opatov
(Bartůňkova, Praha 11), což také není daleko.

I nadále projíždíme každý týden naši městskou část a uklízíme nepořádek, který je vlivem velkého větru odnášen z rozestavěných
staveb nebo po těch, kteří neznají odpadkové
koše.
Začínáme se zaměřovat i na dětská hřiště,
na kterých jsou potřeba drobné opravy a také

kontrola funkčnosti herních prvků. V jarních
měsících jsme připraveni doplnit pískoviště
o nový písek, ať je vše připraveno pro vaše
děti.
Po znovuotevření podchodu pod zemním
ochranným valem a dálnicí D1 jsme odstranili vše, co by mohlo vadit v průchodu nebo
průjezdu a doufám, že oba podchody vydrží
čisté a bez odhozených odpadků delší dobu.
A jaké jsou naše další plány? Příprava
na jarní výzdobu městské části, dokončení
oplocení multifukčního hřiště, oprava městského mobiliáře po zimě (lavičky, kontejnerová stání, koše) a příprava na první jarní
sekání zeleně.
Rozloučím se s přáním krásného dne
a v příštím vydání Zpravodaje zase na shledanou.
Jiří Vlach, jednatel TSÚ

INFORMACE
UPOZORNĚNÍ NA NOVELY OBECNĚ
ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠEK HL. M. PRAHY PRO DRŽITELE PSŮ
Vážení spoluobčané,
Úřad městské části Praha-Újezd, jako správce místních poplatků ze psů a z pobytu si
vás dovoluje informovat, že s účinností
od 1. ledna 2022 došlo ke změnám v obecně
závazné vyhlášce o místním poplatku ze psů
a místním poplatku z pobytu.
Místní poplatek ze psů
• Končí evidence čipovaných a tetovaných
psů vedená Magistrátem hl. m. Prahy
(MHMP), a tím i úleva od poplatku ve výši
roční sazby, nejvýše však 350 Kč, ve dvou
po sobě jdoucích letech, následujících
po roce, kdy byl pes v této evidenci zaregistrován. Registrační karty, které byly
na MHMP doručeny do 31. 12. 2021, byly
do evidence řádně zařazeny a správce poplatku úlevu poskytne.
• Správce poplatku již nebude vydávat poplatníkovi po přihlášení psa evidenční
známku.
• Bude zřízena jednotná centrální evidence
označených psů a jejich chovatelů, kterou
povede Ústřední veterinární správa Státní
veterinární správy. Všichni chovatelé psů
budou povinni jí hlásit údaje stanovené
prováděcím právním předpisem. Do doby spuštění této evidence budou moci
chovatelé psů prostřednictvím svých veterinárních lékařů dobrovolně vložit čísla
čipů svých psů do databáze, kterou vede
Komora veterinárních lékařů, případně mohou evidovat své psy v databázích
provozovaných soukromými subjekty. To
však chovatelé nezbaví splnění budoucí povinnosti vložit čísla čipů jejich psů
do centrální evidence psů (CEP), poté, co
bude spuštěna. Veškeré informace k této
evidenci budou zveřejněny na webu Státní
veterinární správy.
Je třeba také připomenout, že již
od 1. ledna 2020 musí být podle veterinárního zákona každý pes označen

elektronickým čipem, který umožňuje
zjistit jeho totožnost.
Místní poplatek z pobytu
• Zvyšuje se sazba poplatku na 50 Kč za osobu a každý započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu.
• Rozšiřuje se možnost osvobození u zařízení sloužících pro přechodné ubytování
studentů a žáků, osob doprovázejících
osoby hospitalizované ve zdravotnickém
zařízení, a to i v případech, kdy nejsou
splněny podmínky pro to, aby jejich pobyt
byl hrazen z veřejného zdravotního pojištění.
Více informací získáte na úřadu městské
části nebo na jeho webových stránkách.
Simona Drábková,
odbor kancelář starosty
Místní poplatek za odkládání
odpadu z nemovité věci
Od 1. 1. 2022 vstoupila v platnost nová
obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odkládání odpadu z nemovité
věci a zároveň dochází ke změně systému
správy poplatku za komunální odpad. Nově je poplatek stanoven jednotnou sazbou
0,50 Kč za 1 litr objednané sběrné nádoby
na směsný komunální odpad. Výše poplatku
bude vypočítána na základě celkového počtu
objednaných litrů sběrné nádoby u konkrétního objektu, tedy dle kapacity nádoby a počtu svozů v poplatkovém období, kterým je
kalendář rok.
Správcem poplatku je hlavní město Praha. Další informace o poplatku naleznete
na portálu hl. m. Prahy www.praha.eu/poplatekzaodpad, kde také najdete kalkulačku,
pomocí které si na základě vámi zadaných
konkrétních údajů můžete spočítat výši poplatku dle nové vyhlášky.
Pavla Pitrmanová, tajemnice úřadu

V průběhu měsíce ledna byly doručeny do poštovních schránek držitelů psů poštovní poukázky s předepsanou výší platby na úhradu místního poplatku ze psů na rok 2022. Splatnost
poplatku je do 31. března 2022, 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 bez
hotovostním převodem z účtu vedeného u banky na účet městské části č. 159 140 048/0300
(k identifikaci platby je nutno použít specifický symbol přidělený úřadem městské části),
složenkou na poště nebo v hotovosti na Úřadu
městské části Praha-Újezd.

V této souvislosti rovněž upozorňujeme na povinnost odhlášení psa (úhyn psa,
změna držitele, změna trvalého pobytu držitele apod.) Bez řádného odhlášení nedojde k ukončení poplatkové povinnosti.
Konkrétní sazby poplatku, lhůty pro podání
ohlášení, splatnost poplatku, osvobození od poplatku a příslušnost ke správě poplatku stanoví
obecně závazná vyhláška č. 23/2003 Sb. hl. m.
Prahy, o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů, která byla k 1. lednu 2022 novelizována. Konkrétním změnám ve vyhlášce se
věnujeme na této straně Zpravodaje.
Více informací získáte na úřadu městské části (Simona Drábková, tel: 272 690 692) nebo
na webových stránkách městské části (praha-ujezd.cz/urad/jak-si-vyridit/).
Simona Drábková, odbor kancelář starosty
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MATEŘSKÁ ŠKOLA 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
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 2022/2023. Pro děti, které
v tomto školním roce dosáhnou šestého roku věku je předškolní
vzdělávání povinné.
Návštěvní dny pro rodiče – prohlídky obou budov školky spojené s možností získat základní informace o zápise na školní rok
2022/2023.
Prohlídky se budou konat za dodržování epidemických opatření
platných v době konání prohlídek. Počítejte prosím s respirátory.
Na webových stránkách školy www.msformanska.cz jsou
umístěny video prohlídky obou budov MŠ Formanská.
Termíny prezenčních prohlídek:
– MŠ Formanská budova Na Vojtěšce v úterý 19. dubna 2022
v 14:00 hodin
– MŠ Formanská budova ve Vodnické v úterý 26. dubna
2022 v 14:00 hodin
Na prohlídky je nutné se objednat na telefonních číslech nebo
e-mailové adrese:
MŠ Formanská – budova Na Vojtěšce: 604 100 495,
737 212 528
MŠ Formanská – budova ve Vodnické: 734 727 269,
737 212 528
Pro obě budovy mateřské školy: msformanska@seznam.cz
Další informace k zápisu
Již podruhé proběhne zápis elektronicky. Aktivní odkaz na elektronický zápis naleznete v době od 2. 5. 2022 do 12. 5. 2022 na webových stránkách školy www.msformanska.cz v sekci PRO RODIČE
Zápis do MŠ.
Elektronický zápis vám vygeneruje žádost, kterou je nutné přinést do mateřské školy v termínech, které budou zveřejněné
na webových stránkách školy do konce března i s dalšími dokumenty.

Dokumenty, které vám zápis nevygeneruje, a které naleznete na webových stránkách školy:
1) Originál žádosti s vlastnoručním podpisem
2) Originál rodného listu dítěte + ofocenou kopii
3) Občanský průkaz žadatele
4) Prohlášení o vzájemné shodě při zastupování dítěte
5) Posudek od lékaře dítěte s razítkem a podpisem lékaře – povinné
očkování, alergie apod.
K zápisu přijďte s dítětem. Rádi bychom se vrátili k této variantě
zápisu, pokud to epidemická situace v době konání zápisu do mateřské školy dovolí.
Při zápisu nerozhoduje rychlost podané žádosti ani pořadí přijímaných žádostí. Hlavními kritérii je věk dětí a bydliště
dítěte v naší městské části Praha-Újezd. Kompletní kritéria budou
zveřejněna do konce března opět na webových stránkách školy.
Kdo byl u zápisu do mateřské školy s dítětem již v loňském roce,
nemusí obnovovat dokument s razítkem od lékaře. V MŠ již je tento
dokument z loňska uložen.
Ve výjimečných případech, kdy se ve stanovených termínech nebudete moci dostavit se žádostí, můžete poslat dokumenty do datové schránky školy nebo s elektronickým podpisem i do mailové
schránky ředitelství, obojí viz sekce kontakty na webových stránkách. Nezasílejte prosím raději dokumenty poštou, mohly by být
doručeny po ukončení správního řízení.
Kdo potřebuje získat razítko pediatra, doporučuji kontaktovat
pediatry svých dětí telefonicky a dojednat si s nimi setkání předem.
Prosím, při jakýchkoliv nejasnostech kontaktujte ředitelku školy
telefonicky, ať předejdeme nepřesnostem ve správním řízení. Telefonické spojení naleznete rovněž na webových stránkách školy.
Děkuji všem za pochopení.
Těším se na setkání s Vámi i s Vašimi dětmi.

Bc. Jitka Svátková
Ředitelka MŠ Formanská

AUTOBUSOVÁ LINKA ČÍSLO Č. 122
Začátkem letošního roku došlo k posílení provozu autobusové linky č. 122, která
dopravně obsluhuje jen naši městskou část.
V ranní špičce přibylo osm spojů a během
dne má linka hodinové intervaly včetně jednoho půlnočního spoje. Autobus zajišťuje
obslužnost městské části i v sobotu a v neděli.
K posílení četnosti spojů našeho autobusu přispělo naopak snížení množství spojů
u příměstské linky č. 363. V následujících
letech se dá předpokládat, že bude docházet
k posilování linky č. 122.
Poměrně dlouhou dobu jsme hledali
vhodné místo, kde by autobus mohl stát
po dobu čekání mezi spoji, a to zejména mimo přepravní špičku. V okolí metra Opatov
nebylo možné využít prostory na odstavení
autobusu z důvodu velkého vytížení jinými
linkami. Jako nejvhodnější se ukázal prostor autobusové zastávky před bývalou restaurací U Srbů v Újezdu. Již v roce 2007 se

v rámci rekonstrukce komunikací v Újezdu
provedly stavební úpravy budoucího obratiště (konečné autobusu), které by umožnily
využít tento prostor pro obnovení samostatné linky obsluhující jen naši městskou
část. V minulosti se jednalo o linku č. 227
s hodinovými intervaly mezi spoji. Linka
často měnila trasy a konečné zastávky, které
byly na mnoha místech Jižního Města, např.
na Chodově u sběrných surovin, Na Sádce,
na metru Budovatelů (dnes Chodov) nebo
na metru Kosmonautů (dnes Háje).
Z důvodu umístění konečné stanice autobusové linky č. 122 na újezdském náměstí
bylo omezeno parkování v době provozu
linky. V loňském roce nechala městská část
v tomto prostoru výškově upravit výstupní
a nástupní zastávku. S příchodem celodenního provozu linky č. 122 byla přejmenována autobusová zastávka K Sukovu na zastávku Újezd u Průhonic.
Václav Drahorád, starosta
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA FORMANSKÁ
– INFORMACE K ZÁPISU
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 2022/2023, který proběhne prezenční formou
ve dvou termínech:
4. dubna od 13 do 18 hodin pro spádové uchazeče
5. dubna od 13 do 16 hodin pro nespádové uchazeče
Pro registraci k přijetí do první třídy žadatelé vyplní elektronický
formulář na odkazu „Zápisy online“ na webových stránkách školy
http://www.zsformanska.cz/. Na základě této registrace vám systém
automaticky odešle e-mailem zápisní lístek, který je potřebné doručit do školy podle níže uvedených možností. Elektronická registrace slouží k evidování uchazečů a jejich kontaktních informací. Neplní
funkci žádosti o přijetí!
Zápisní lístek je rovněž ke stažení na našich stránkách na záložce
„zápisy do prvních tříd“.
Možnosti, které můžete uplatnit pro doručení žádosti o přijetí do školy, jsou následující:
• osobně v době prezenčních zápisů 4. a 5. dubna 2022
• vyplnění zápisního lístku a zaslání datovou schránkou (tk4cgfp)
• vyplněný zápisní lístek s elektronickým podpisem zaslat na zsformanska@seznam.cz
• zaslat doporučeně na adresu školy: ZŠ Formanská, příspěvková organizace, Na Vojtěšce 188, 149 00 Praha 4 – Újezd u Průhonic
Prosím, volte pouze jednu z uvedených možností.
O dalším postupu po ukončených zápisech (zápisy probíhají podle
§ 36 odst. 4 školského zákona v období od 1. – 30. dubna) vás budeme informovat na vámi uvedený e-mail v přihlášce.
Přílohy: kopie rodného listu, vyjádření Pedagogicko-psychologické poradny (v případě, že ho máte vyhotovený), popřípadě další
dokumenty, které by mohly mít souvislost se studiem na naší škole.
Do poznámek zapsat název spádové školy, případně její adresu, pro
ulehčení další administrativy.
Pravidla pro přijímání dětí do 1. ročníku základní školy pro
školní rok 2022/2023:
1. Pro školní rok 2022/2023 je plánováno otevřít jednu třídu s počtem 22 míst.
2. V případě převisu poptávky se 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, či zákonným zástupcem (sídelní část Újezd, která je vymezena soupisem
ulic tak, jak uvádí Obecně závazná vyhláška o školských obvodech
základních škol, viz níže).

b) Dále se přijímá sourozenec žáka, který se již ve škole vzdělává
a splňuje hlavní kritérium přijetí podle spádové oblasti školy.
c) V případě nenaplněnosti kapacity bude příspěvková organizace
na zbývající volná místa přednostně přijímat žáka, který má trvalé bydliště v městské části Praha-Újezd, jehož sourozenec se již
ve škole vzdělává.
d) V případě volné kapacity bude příspěvková organizace na zbývající volná místa přednostně přijímat žáka, který má trvalé bydliště
v městské části Praha-Újezd.
e) Dále se přijímá dítě s místem trvalého pobytu v jiné městské části
a mimo hlavní město Praha, jehož sourozenec se již ve škole vzdělává.
f) Při nenaplněnosti kapacity se přijímá dítě s místem trvalého pobytu v jiné městské části a mimo hlavní město Praha.
g) Rozhodne se losem.
V případě jakýchkoli nejasností volejte kancelář školy na tel.
730 510 092.
Spádový obvod pro 1. stupeň Základní školy Formanská, příspěvková organizace, je stanoven v obecně závazné vyhlášce 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.
Do základní školy se zapisují děti, které nejpozději 31. srpna 2022
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, 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

ÚSPĚCH DĚTÍ ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY FORMANSKÁ
Ve výtvarné soutěži pro děti se v kategorii základní školy 7 až 9 let
umístil na prvním místě Kája Smrž ze ZŠ Formanská pod vedením paní vychovatelky Petry Janyškové. Třetí místo získal Richard
Aubus pod vedením paní vychovatelky Zuzany Šťástkové. Soutěž
s tématem "Kočka" uspořádal pro školy a školky Prahy 11 Jakub
Oth, lektor keramiky a výtvarky v KCMT. Soutěžilo se ve čtyřech
kategoriích: MŠ, ZŠ 7 až 9 let, ZŠ 10 až 12 let a ZŠ 13 až 15 let.
Zúčastnilo se celkem 14 škol z Prahy 11, pozvánku přijali i sousedé
z Prahy 10, Křesťanské gymnázium.
Celkem 267 prací hodnotila porota ve složení:
• Libor Kaláb, malíř a restaurátor, pedagog na UMPRUM
• Jan Havlíček, reklamní specialista a milovník koček
• Pavla Vaňková, kurátorka výstav na Chodovské tvrzi, artetera
peutka
• Jakub Oth, organizátor soutěže
Prostory k hodnocení výkresů poskytlo Komunitní centrum Matky
Terezy.
(red)

Vítězný obrázek K. Smrže
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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 1940 až 1943.
1940
Německé vojáky sice nebylo moc vidět, ale
jejich přítomnost se projevovala citelně pro
všechny. Začal být nedostatek jídla a věcí
denní potřeby např. mýdla, oblečení. Začaly se používat lístky, které měly vyznačené
gramy, které si jejich majitel mohl koupit.
Při nákupu si obchodník odstřihl lístky v odpovídající gramáži. Mohly se sčítat lístky
na mouku a použít je např. na nákup pečiva.
Stejně to bylo i v restauraci. Samotné peníze
na nákup nestačily. Když někdo prodal něco
bez lístků, hlavně jídlo, byl to důvod ke stíhání hospodářskou policií a bylo to bráno jako
těžký zločin. Samozřejmě se našli lidé, kteří
i to riskovali a jídlo prodávali nebo vyměňovali, ale cena musela vynahradit nebezpečí.
Nikdo nikdy nevěděl, kde narazí na hospodářskou kontrolu. Často to bylo na nádraží,
ale mohlo to být i na silnici mezi vesnicemi.
Proto se s nákladem chodilo po mezích, přes
zahrady, po loukách, přes les nebo podle potůčků, kudy běžně cesty nevedly. Účelem bylo nikoho nepotkat.
Pokud měl někdo hospodářství, třeba jen
několik slepic, měl předepsáno, kolik musí
odevzdat vajec. Lidé se tomu chtěli vyhnout
a tak např. v den kontroly slepice schovali nebo odnesli na celý den mimo dům. Kdo měl
prase, musel to nahlásit a nedostal na určitou
dobu lístky na maso, na sádlo. Den zabíječky
se také musel ohlásit, aby při ní mohl být přítomen kontrol a aby se nic nezatajilo. Kůže
se také odevzdávala. Mimo evidenci zůstala
snad jenom koza nebo králíci. Odevzdávaly
nebo započítávaly se i husy. Muselo se ohlásit vypěstované obilí a s ohledem na úrodu si
mohl hospodář část nechat a část musel odevzdat. Peníze za odevzdané produkty měly
malou hodnotu. Lidé z města jezdili pro jídlo
na venkov a platili doslova zlatem a jinými
cennostmi. Když cestou narazili na kontrolu,
byli potrestáni všichni.
1941
V této, už válečné době, se nedostatek jídla
nahrazoval, jak se dalo. Např. jako sladidlo
se používal umělý med – tuhá hnědá hmota,
prodávaná v kostkách. V obchodě bylo málo potravin a tak se jich mohlo málo koupit.
Nebylo to jen z důvodu omezených přídělů
lístků. Oběd byl většinou bez masa – jen samotné brambory, knedlíky s vajíčkem nebo
samotná, trochu omaštěná, rýže. Takové
jídlo muselo stačit i dělníkům při celodenní
práci.
V kantýně na dálnici prodávali limonádu
a tzv. pivolín. Ten si někdy chodili koupit
i újezdští občané. Náhražky piva vařily i hospodyně doma. Mezi sebou se radily jak na to,
půjčovaly si recepty i potřebné zařízení. Vý-

sledek byl asi nevalný (na černé pivo se přidávala melta – obilninová kávovina).
Ironií osudu je, že ubohá kantýna pro
dělníky na stavbě dálnice byla skoro přesně
na tom místě, kde nyní stojí moderní „kantýna“ pro současné uživatele dálnice tj. McDonald´s občerstvení.
Dálnice se pomalu prodlužovala od silnice mezi Chodovem a Šeberovem (tehdy bez
nadjezdu). Stavěly se mosty pro dálnici (přes
Botič), ale i nadjezdy a přemostění pro místní
silnice, které ji křížily (v Újezdě, mezi Průhonicemi a Čestlicemi, mezi Čestlicemi a Dobřejovicemi).
Děti si s hospodářskou ani politickou situací starosti nedělaly. V Újezdě i v Průhonicích byl poměrně klid a tak děti chodily
normálně do školy a řešily svoje běžné problémy. Jinak to bylo třeba v Chodově. Tam
ve škole bydleli vojáci. Děti chodily do školy
pouze jednou týdně a nosily si domů zadání
domácích úkolů.
1942
Jak pokračovala válka, ubývalo potravin i na vsi. Pro místní, ale i pro obyvatele
okolních vesnic byl dobrodincem újezdský
mlynář, p. Koníček. Přestože znal předpisy
o tom, kolik čeho a komu smí nechat, jeho
odvaha a soucit mu pomohly předpisy trochu
„upravit“ a být záchranou pro místní i přespolní obyvatele. Mlel hospodářům, i když
věděl, že se jedná o obilí nad povolené množství (mělo být odevzdáno). Při mletí oficiálně
přiznaného obilí mu zase zbylo vždycky alespoň tolik, aby mohl několik lidí zachránit
před hladem.

Německé kontroly, které chodily do mlýna,
musely najít všechno v pořádku včetně toho,
že se do mlýna smělo jen v určitou dobu. Situace byla nebezpečná už tím, že o těchto záchranných akcích vědělo hodně lidí.
Ale Němci nebyli hloupí. Věděli nebo
tušili, že závady by se našly. Možná chtěli
mlynáře postrašit, možná varovat a možná
skutečně potrestat. Nikdo ve vsi nevěděl, že
ho několikrát odváděli a zachránila ho jeho
matka, která je vždycky nějak uprosila a syna
přivedla zpět. Nikdo se nemůže divit, že když
do mlýna přicházelo hodně lidí a mlynář věděl, že všem vyhovět nemůže, raději zadem
odešel.
K tomu, aby kontroly našly všechno v pořádku, se jim muselo trochu pomoci. Po dob-

rém jídle a pití už se jim nechtělo všechno tak
důkladně prohlížet a přeměřovat. A také už
nebylo tolik času.
Mlynář pomáhal nejen materiálně. Např.
proto, aby nemusela jít dcera průhonického
sedláka (Červenková) do říše (totální nasazení), přijal ji do služby.
Starost o jídlo byla sice hlavní a nejdůležitější, ale jednodušší nebylo ani obstarávání
ostatních potřebných věcí. Každý měl kartu,
na kterou se vyznačovalo, co už si koupil,
resp. na co dostal povolení si koupit. Lístky byly na šaty, boty, ale i tabačenky, lístky
na mýdlo atd.
V hojné míře se využívalo předávání použitého oblečení, hlavně pro děti. Např. pro
novorozeně se oficiálně mohla koupit 1 košilka, 1 kabátek a několik plen. Ostatní bylo
třeba si obstarat od příbuzných a známých
nebo si vytvořit z vlastních zdrojů a vlastními možnostmi.
1943
Jak pokračovala válka ve světě nebo v naší
republice, to si přečteme v knihách o historii.
Ale podívejme se, jak se promítala do života
prostých lidí v zázemí.
Situace byla těžká při zvládání běžného života a v krizových případech, i když s válkou
neměly nic společného. Pokud někdo onemocněl, byla situace přetěžká.
Konkrétně to vypadalo takto. Syn naší
pamětnice (3 roky) začal mít bolesti břicha.
Když bolesti neustupovaly, navštívili s ním
rodiče lékaře v Průhonicích. Naordinované
živočišné uhlí nepomáhalo. Nezbylo než volat sanitku a jet do nemocnice. Řidič sanitky
se ale předem zeptal, jestli mají rodiče dítěte
benzín. Bez něj by ani nevyjel. Protože měli
motorku, mohli benzín dát. V nemocnici (Bulovka) šel malý pacient rovnou na operační
sál, protože měl slepé střevo prasklé a šířil se
zánět. V nemocnici samozřejmě zůstal. Když
za ním rodiče chtěli jet na návštěvu, museli
si dojít den předem do Průhonic k řidiči autobusu pro lístky. Řidič rozhodl, že prodá jen 1
lístek. Zpět šli rodiče raději pěšky a příště jeli
na Spořilov na kolech.
Když byl pacient propuštěn a rodiče si pro
něj přišli, byl houkán nálet na Prahu. V krytu
v nemocnici směli zůstat pouze rodiče s malým pacientem a jedna maminka s miminkem. Všichni ostatní, momentálně přítomní,
byli z nemocniční vrátnice posláni pryč.
Němcům se pořád zdálo, že obyvatelé
odvádějí málo potravin pro potřeby fronty,
a tak chodily vojenské prohlídky do domů
a hledaly ukryté potraviny. Někteří vojáci někdy měli pochopení a prohlídky neprováděli
moc důkladně a ani se při nich nechovali bezohledně. Většinou by to bylo stejně zbytečné.
Zásoby už dávno došly a žilo se z mála. Výhodou nekuřáků bylo, že za lístky na cigarety se
daly vyměnit lístky např. na chleba.
V příštím čísle Zpravodaje budeme dále
pokračovat ve vzpomínkách paní Aronové,
a to na roky 1944 až 1947.
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SPORTOVNÍ KLUB ÚJEZD

ZIMNÍ SOUSTŘEDĚNÍ FOTBALISTŮ MLADŠÍCH ŽÁKŮ A MLADŠÍHO DOROSTU
Zimní soustředění mělo úspěch a bylo
velkým přínosem pro obě kategorie. Všichni
jsme rádi, že jsme jej mohli, i přes nepříznivou situaci, absolvovat a užít si ho.
Velké poděkování patří městské části Praha-Újezd za podporu a možnost ji reprezentovat.
Pavel Mindžak, Fotbalový oddíl
mládeže Újezd Praha 4

Před několika dny proběhlo několikadenní zimní fotbalové soustředění. I tentokrát
jsme využili osvědčený model a využili služeb Hotelu Kubát na Benecku v Krkonoších.
Denní program soustředění byl stejný jako
každý rok, začínal v 7.00 hodin rozcvičkou,
následovala snídaně a od 9.00 hodin dopolední tréninková jednotka. Po obědě polední
pauza a od 14.00 hodin druhá tréninková
jednotka. Po večeři v 19.00 hodin probíhala
teoretické příprava a pohovory s hráči. Každá kategorie odjížděla na soustředění s jinými cíli a plánem.
Mladší žáci
Základním motem této kategorie bylo nejen
vybudování týmovosti a s tím související volba kapitánů, ale hlavně fyzická příprava. Kluci v rámci přípravy vyzkoušeli i jízdu na běžkách, kterou všichni zvládli na jedničku.
Nechyběl i náročný pěší výlet na Žalý. Každý
tréninkový den byl zakončen v tělocvičně,
kde kluci ochutnávali nejen silovou přípravu,
ale i koordinaci těla a následně cviky v rámci
strečinku. Naši trenéři zařadili do večerního
programu našich nadějí i základy práce s video rozborem a vysvětlení základních pojmů
této části přípravy týmu. Je to krok do budoucna a příslib dobré práce s mládeží.
Mladší dorost
U této kategorie se již jedná o pokračování
momentálně tříletého cyklu s jasným cílem

vychování si generace pro mužské kategorie.
Věříme, že máme před sebou ještě minimálně tříletku, na jejímž konci budeme vídat
na hřišti u dospělých kluky právě z tohoto
projektu mládeže. Program a cíl byl jasně daný – fyzická příprava. Díky hotelu Kubát jsme
měli možnost v rámci regenerace klukům
zajistit saunu nebo tělocvičnu, kde probíhalo nejen strečinkové cvičení po náročných
jednotkách, ale i silová příprava, která je již
nedílnou součástí této kategorie. Vyvrcholením soustředění měl být přípravný zápas
s týmem FC Vrchlabí (mimo jiné tento klub
měl velký zájem se s našimi kluky utkat).
Bohužel, vzhledem k nepříznivému počasí se
utkání nesehrálo. Obě strany pro to udělaly
maximum snahy, ale příroda byla proti.

Mužstvo mužů
A mužstvo mužů ukončilo podzimní část
sezony předehrávkou prvního jarního kola
zápasem s Přední Kopaninou a naladilo se
výhrou 8:0 na zimní přestávku. Druhá příčka, vinou horšího skóre než vedoucí Dukla
JM, je dobrým odrazovým můstkem do jarní
části.
Do zimní přípravy se trenérovi Jeřábkovi,
čerstvému šedesátníkovi, hlásili navrátilci
Bojčuk s Jaklem a nová posila do ofenzívy
útočník Jůzek. Po odehrání čtyřech přípravných zápasů je prozatímní bilance dvě výhry
a po jedné porážce a remíze.
Rezerva A týmu postupně zahájila pravidelné čtvrteční tréninky, z tohoto až čtyři
hráči, podle potřeby, doplňují tréninkový
a zápasový proces A mužstva.
Hráči „céčka" tvoří základ týmu, který se
pravidelně účastní zimního turnaje starých
gard, pořádaném na domácí umělce v našem
areálu.
Jiří Jindra, vedoucí A mužstva

Tak šel čas…
Představujeme místa z naší městské části, která v posledních letech doznala velkých změn

Kateřinky, Na Formance – 2005

Újezd, Nad Statkem – Formanská – 2006

Kateřinky, Proutěná-Krajanská – 2005

Kateřinky, Na Formance – 2022

Újezd, Nad Statkem – Formanská – 2022

Kateřinky, Proutěná-Krajanská – 2022

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

ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI
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 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 jsou dětský den, běžecké nebo cyklistické
závody, sportovní turnaje, nebo vánoční setkání u rozsvícených stromků a zvonohry.
V únoru také dohlíželi nad masopustním
průvodem. Bezpečnost účastníků zajišťovali společně s autohlídkou z obvodního ředitelství po celou dobu průvodu, který vycházel z Kateřinek a skončil v Újezdu.
Své pochůzky také směřují do Milíčovského lesa a na Milíčovské homole. Zvláště v Milíčovském lese upozorňují majitele
volně běhajících psů na nutnost mít své psy
pod kontrolou. Není výjimkou, že strážníci
naleznou poraněnou nebo usmrcenou zvěř
a pak nezbývá než zavolat lesní stráž k likvidaci zvířete.
Minulý měsíc strážníci nalezli v prostoru dvou autobusových zastávek
Na Formance a Sukovská několik pou-

žitých injekčních stříkaček a jehel. Vše
nechali odborně zlikvidovat a tato místa pravidelně kontrolují.
V současné době probíhají v městské části
stavební činnosti, hlavně v ulici Formanská, kde probíhá výstavba bytových domů.
Vlivem špatného počasí, pohybu stavebních
strojů a nákladních vozidel dochází k občasnému znečištění veřejné komunikace.
Strážníci řeší tyto nedostatky ve spoluprá-

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE

JISTOTA
KARIÉRNÍ RŮST
STABILITA

Požadavky pro přijetí:

• občanství České republiky
• věk nad 18 let
• vzdělání středoškolské
s maturitou a vyšší
• fyzická, zdravotní
a osobnostní způsobilost
• bezúhonnost

ci s městkou částí a 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

ZÁKAZ NOČNÍHO PARKOVÁNÍ
PRO NÁKLADNÍ VOZY
V KATEŘINSKÉM SÍDLIŠTI
Od prosince 2021 zintenzivnila Městská policie hlavního
města Prahy kontrolu dodržování zákazu nočního parkování pro nákladní a dodávkové vozy překračující délku pěti
metrů. V současné době už strážníci nevylepují na okénka
hříšníků záznam o přestupku, ale prohřešek zdokumentují
a odešlou k vyřízení na Magistrát hlavního města Prahy.

Ilustrační foto

150 000 Kč
náborový příspěvek

nabor.stredocesi@pcr.cz
tel.: 606 830 259

Než se řidič o svém přestupku dozví, uplyne zpravidla jeden měsíc. Jelikož strážníci kontrolují dodržování dopravního značení téměř každou noc, nezřídka nastane situace,
že majitel vozu obdrží několik pokut najednou. Je dobré si
připomenout, že tento zákaz platí i na parkovištích za domy v Proutěné ulici.
Ing. Pavel Staněk, odbor investiční
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LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Ve středu 17. listopadu 2021 jsme při příležitosti výročí sametové revoluce uspořádali
lampionový průvod. Za velmi hojné účasti
vyrazil průvod v 17.00 hodin z Kateřinského náměstí a bezpečně prošel až do Újezdu.

St alo se u nás
nucena zrušit doprovodný program k této
oblíbené akci. Stromy na újezdském a Kateřinském náměstí byly rozsvíceny první adventní víkend 27. a 28. listopadu 2021 bez
vystoupení dětí z mateřské školy, bez soutěže o nejhezčí vánoční dekoraci a o nejchutnější vánočku.

KONCERT MOBILNÍ
ZVONKOHRY
Ve čtvrtek 16. prosince 2021 jsme po dvou
letech přivítali Pražskou mobilní zvonohru. Přítomní diváci mohli strávit na Kateřinském náměstí předvánoční čas při poslechu skladeb v podání carillonera Radka
Rejška.

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
V sobotu 1. ledna 2023 byl odpálen z prostranství mezi ulicí Formanská a dálnicí D1
novoroční ohňostroj.

MASOPUST
V sobotu 19. února kolem 10.00 hodiny vyšel z ulice Studánková směrem do Újezdu
masopustní průvod plný nádherných masek. Průvod, který vedl kozel s vodníkem,
doputoval na újezdské náměstí kolem 13.00
hodiny. V průběhu trasy si někteří obyva-

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍCH STROMŮ
Vzhledem k omezením souvisejících s onemocněním COVID-19 byla městská část

Zvonař Petr Rudolf Manoušek krátce
přiblížil historii vzniku mobilní zvonohry,
která se skládá z 57 zvonů symbolizujících
soudržnost jednotlivých pražských městských částí. Na zvony přispěly městské
části částkou 2 Kč za obyvatele. Největší
váží 860 kilogramů a reprezentuje městskou část Praha 4, nejmenší pět kilogramů a „patří“ městské části Praha-Nedvězí.
Zvon naší městské části má číslo 42 a vyluzuje tón H4. Celková hmotnost nástroje
činí 12 tun.

telé připravili pro účastníky občerstvení,
za což velmi děkujeme. Tradiční odměnou
za pohoštění byl tanec paní domu s medvědem.
Pavla Pitrmanová, tajemnice úřadu

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Hasiči v loňském roce získali nové zásahové vozidlo CAS 20 Volvo a obdrželi finanční
dar na jeho vybavení. Volvo bylo v únoru
kompletně dovybaveno povinnou technikou
a zařazeno do Integrovaného záchranného
systému. Jednotka má tedy v současnosti
k dispozici tři hasičská vozidla.
Aby hasiči mohli vyjet k zásahu, používat
vozidla a techniku, musí absolvovat odbornou přípravu. Jedná se školení pro velitele
jednotky (družstva) a strojníky. Obě školení
jsou v časovém rozsahu čtyřiceti hodin, může je absolvovat jakýkoliv člen a je dobrovolné. Získání odbornosti je důležité pro případ
výjezdu jednotky k událostem.
V krátkosti popíši, jaké úkoly hasiči mají.
Velitel družstva má zodpovědnost za bezpečný průběh hasičského zásahu. Jeho velení
je ukončeno návratem jednotky na základnu.
Je povinen zapsat do Portálu (jedná se o program, kde je vedena technika, vybavení a seznam všech hasičů) průběh zásahu, uvést
ujetý počet km a seznam zasahujících hasičů. Dále v případě použití jakékoliv techniky
i dobu jejího použití a případné poškození.

Proškolený hasič strojník může řídit
a obsluhovat jakékoliv zásahové vozidlo vozového parku jednotky. Samozřejmě musí
vlastnit řidičský průkaz skupiny B nebo C.
Strojník ručí za bezpečnou jízdu vozidla k zásahu a zpět na základnu. Velitel nemůže nařídit strojníkovi případné zvyšování rychlosti vozidla. V případě, že je u zásahu potřeba
dodávat vodu z cisterny, tak strojník je zodpovědný za tlak v čerpadle, který požaduje
velitel zásahu. Dále zodpovídá za funkčnost
a základní vybavení zásahového vozidla.
Ostatní hasiči, členové jednotky, se účast-

ní povinného odborného školení v rozsahu
čtyřiceti hodin. Vzdělávací témata jsou předepsána a rozdělena na bezpečnost, odbornost a zdravovědu. Odbornou přípravu zajišťuje velitel jednotky.
Každý hasič musí absolvovat jednodenní
školení pro používání dýchací techniky.
V případě, že máte zájem stát se členem
jednotky, kontaktujte Ivana Křížka, velitele jednotky, tel.: 608 236 437. Podmínkami
vstupu do jednotky jsou plnoletost a fyzická
zdatnost.
Václav Drahorád, člen JSDH

MĚSTSKÁ ČÁST POMÁHÁ UKRAJINĚ – ZAPOJTE SE I VY
Vedení městské části 27. 2. 2022 zakoupilo z rozpočtu městské části materiální pomoc ve
výši 103 000 Kč. Starosta MČ společně se starostou SDH pomoc ihned odvezli na dohodnuté
místo – do evangelického kostela v Pozdišovcích u Michalovců. Sestry jsou ve spojení s okolními starosty a budou věci přerozdělovat dle potřeby.
Vážení spoluobčané, pokud byste i vy chtěli přispět na nákup potřebného materiá
lu pro občany Ukrajiny, je možné zaslat finanční dar (prosím sledujte facebook a webové stránky městské části) na transparentní účet městské části 286248561/0300. MČ
ve spolupráci s SDH potřebné věci nakoupí a odveze na předem určená místa. Pomoc bude
koordinována s krizovým štábem hl. m. Prahy. 
Děkujeme.
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LIKVIDACE ODPADŮ
Sběrné dvory
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 v I. pololetí roku 2022
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 8. dubna 2022 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
• ulice Na Vojtěšce
Pátek 6. května 2022 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 10. června 2022 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
v I. pololetí roku 2022
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 23. dubna 2022 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 roce 2022
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 2022 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 24. května 2022 v Újezdu v době od 18.40 do 19.00
hodin a v Kateřinkách v době od 19.10 do 19.30 hodin
• sobota 6. srpna 2022 v Újezd v době od 11.40 do 12.00 hodin a v Kateřinkách v době od 12.10 do 12.30 hodin
• úterý 11. října 2022 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

BIOpopelnice a jejich pravidelný
vývoz je od roku 2022 zdarma
Praha rozšiřuje služby v oblasti sběru bioodpadu o celoměstský nádobový svoz rostlinného bioodpadu. Od roku 2022
je služba sběru, svozu a zpracování rostlinného bioodpadu v hnědých nádobách pro
vlastníky nemovitostí (plátce
poplatku), kteří mají k nemovitosti přes Prohlášení plátce
poplatku hlášenou nádobu
na směsný komunální odpad,
bezplatná.
Pokud plátce poplatku má
k objektu nádobu na bioodpad
objednanou z přechozích let, nemusí nic měnit a od letošního roku mu nebude účtován poplatek za nádobu na bioodpad.
Vlastník objektu – plátce poplatku může požádat o novou nádobu na stránce https://bioodpad.praha.eu/
Bezplatnost nádoby na bioodpad není bezmezná. V případě, že
bude nádoba přistavována se znečištěným obsahem, odpovědnost nese vlastník a na jeho náklady bude znečištěný bioodpad
odvezen a zpracován mimo kompostárnu. Pokud by se problém
opakoval, může mu být nádoba i odebrána.
Zdroj: www.praha.eu
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Nové nádoby na sběr
jedlých olejů a tuků
V městské části Praha-Újezd
se začínají vyměňovat staré zelené popelnice na sběr
tuků a jedlých potravinářských olejů za černé s růžovým víkem. Na vlastní sběr
tuků to nemá žádný vliv, nic
se nemění. Vychladlý olej
nalijte do PET lahve (nikdy
ne skleněné!). Až bude lahev
plná, vyhoďte ji do popelnice určené pro sběr jedlých
olejů a tuků.

Na jakých stanovištích jsou
v současné době nádoby umístěny?
• Proutěná 408/17
• Proutěná 417/35
• Pastevců 483/25
• Josefa Bíbrdlíka 91
• Nad Statkem 177/1

Co se děje s použitým tukem?
Použité potravinové tuky jsou cenným materiálem. Lze je recyklovat a využívat například při výrobě biologických paliv. Proto
je vhodné je doma třídit. A rovněž zamezit tomu, aby se dostávaly
do kanalizace, kterou ucpávají, poškozují čističky a mohou snížit
kvalitu vyčištěné vody.
Olej v PET lahvích z kontejnerů se sveze a vysype se na pás linky. Následuje drcení lahví, aby z nich olej vytekl. Rozdrcené PET
lahve se vyčistí a předají k recyklaci. Následují 3 fáze čištění olejů
včetně odstřeďování, kdy je olej zbaven zbytků potravin a zbytkové vody. Třeba strouhanky a masa. Tyto zbytky jsou předávány
do bioplynových stanic. Po tomto procesu čištění zbude olej, který
je předáván dalším zpracovatelům.
Hlavním odběratelem recyklovaných tuků je petrochemický
průmysl. Používají se jako přísada do bionafty nebo jako vstupní
surovina při výrobě recyklované nafty nebo leteckého paliva.
Ing. Pavel Staněk, odbor investiční

Štěpkování zahradního odpadu
pro majitele kompostérů
Městská část nabízí těm občanům, kteří mají s městskou částí
uzavřenou smlouvu o výpůjčce kompostéru v rámci programu
„Prevence vzniku biologického odpadu“ štěpkování dřevní hmoty
ze zahrady, na které je kompostér umístěn.
Štěpkování bude probíhat ve čtvrtek 7. dubna od 16.00
hodin. V případě zájmu o tuto bezplatnou službu prosím kontaktujte úřad městské části na tel. č. 272 690 692 nebo e-mail: info@
praha-ujezd.cz.
Pavla Pitrmanová, tajemnice úřadu

PLÁNOVANÉ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ
AKCE NA I. POLOLETÍ ROKU 2022
Vážení spoluobčané,
městská část chystá v jarních a letních měsících tradiční kulturní a sportovní akce, na které se všichni moc těšíme. Jejich
konání bude samozřejmě záviset na aktuálních nařízeních vlády České republiky, ale pevně věříme, že se všechny uskuteční.
Vzhledem k tomu, že akce mohou být průběžně aktualizovány

nebo doplňovány, 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

Středa 16. března
Setkání se seniory

Středa 13. dubna
Vítání občánků

Tato společenská akce probíhá již od roku
2007. Všem jubilantům slavícím v I. čtvrtletí
2022 70., 75., 80., 85. a každé další narozeniny přijde osobní pozvání na setkání se starostou a místostarostkou přímo do poštovní
schránky. Ti, kteří se setkání osobně zúčastní,
se mohou těšit na vystoupení dětí ze základní
školy, harmonikáře nebo na malé občerstvení spojené s předáním finanční částky ve výši
500 Kč.

Starosta přivítá naše spoluobčánky v 14.00
hodin v zasedací místnosti v budově hasičské
zbrojnice v ulici Nad Statkem. Pozvánky obdrží rodiče dětí narozených od června 2021
do ledna 2022. Součástí setkání je i vystoupení dětí z Mateřské školy Formanská a společné fotografování rodičů s miminkem. Sada
fotografií a poukázka v hodnotě 500 Kč na nákup zboží v drogerii jsou dárky, které rodiče
k příležitosti narození dítěte obdrží.

Neděle 20. března
Vynášení Morany

Sobota 30. dubna
Stavění májky a pálení čarodějnic

Symbolické rozloučení se zimou a vítání jara
pořádá městská část již od roku 2012. Letos
vyjde průvod v 14.00 hodin z újezdského
náměstí k Botiči, kde bude Morana zapálena
a vhozena do vody.

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.

Sobota 2. dubna
Jarní úklid Milíčovských kopců
V rámci celorepublikové dobrovolnické úklidové akce „Ukliďme Česko“ pořádá městská
část 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.

Sobota 11. června
Dětské rybářské závody
Na Návesním rybníku proběhnou od 10.00
dětské rybářské závody v lovu ryb na udici.

Pátek 24. června
Dětský den
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.

Sobota 25. června
Sportovní den SK Újezd
Sobota 28. května
Kácení májky s májovou veselicí
Vždy poslední sobotu v květnu, pořádáme
na újezdském náměstí Májovou veselici spojenou s pokácením a dražbou májky. Letos akce
proběhne od 13.00 hodin. Součástí programu
bude například interaktivní program Míši Dolinové „Májové Sněhánky“ nebo vystoupení
hudební skupiny ABBA WORLD Revival.

Městská část pořádá v areálu SK Újezd v ulici Nad Statkem sportovní den. Jeho součástí bude nohejbalový turnaj, tenisový turnaj,
dětské běžecké závody a neckyáda.

Pátek 24. června a sobota 25. června
Pivní festival
Po oba dva dny budou probíhat v areálu
SK Újezd pivní slavnosti.

JARNÍ VÝLET PRO SENIORY – 28. DUBNA
Vážení senioři,
s příchodem jara plánuji další výlet a již
jsem vybrala místa, které navštívíme. Jeli bychom se podívat na zámek Libochovice, který
má krásnou romantickou polohu na břehu
řeky Ohře. Součástí je i francouzská zahrada.

Po prohlídce zámku přejedeme na společný
oběd do Litoměřic. Součástí města je Dómský
pahorek, kde se nachází katedrála sv. Štěpána,
biskupská rezidence, kapitulní konzistoř, nové probošství z r. 1886 a kanovnické domky
z let 1674–1717.

Termín výletu je 28. 4. 2022. Veškeré podrobnosti o programu výletu budou k dispozici na webových stránkách městské části
a na informačních vývěskách. Doufám, že se
vám vybrané místo líbí a těším se na setkání.
Jana Draštíková, místostarostka
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