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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
v druhém letošním vydání našeho zpravodaje se dočtete opět spoustu zajímavých
informací nejen o dění v městské části, ale
i metropolitním plánu hl. m. Prahy, možnosti
sdílení kol nebo o změnách jízdného na linkách v systému PID ve Středočeském kraji.
Úvodní slovo patří tradičně starostovi, tak
mi dovolte, abych vás v krátkosti informoval
o důležitých investičních akcích plánovaných
v naší městské části.

V první řadě výstavba devítileté základní
školy Formanská. Od začátku května probíhá
sloučené stavební řízení a začalo se pracovat
na prováděcí a tendrové dokumentaci. Termín
zahájení výběru dodavatele je naplánován
na letošní podzim. Vypsání výběrového řízení
je závislé na získání potřebného finančního
krytí stavby. Součástí projektové dokumentace jsou hloubkové vrty pro získání tepelného
zdroje, fotovoltaika, rekuperace a využívání
srážkové vody pro potřeby splachování toalet
a zalévání zeleně. Na tyto čtyři samostatné
objekty připravujeme podklady pro možné
získání dotace z fondů EU.
Špatný technický stav Formanské ulice
mezi Kateřinkami a Újezdem nás trápí několik let. Pražská vodohospodářská společnost (PVS) připravuje v části komunikace
umístění vodovodní řadu o velikosti 800 mm
a v další části 1000 mm. Jedná se o posílení
rozvodu vody mezi vodárenskými zařízeními Kozinec a Želivka. Důvodem realizace je
posílení rozvodu pitné vody v oblasti jihovýchodu Prahy. Rozšíření komunikace Formanská má platné územní rozhodnutí. Díky nové
investiční akci, vyvolané PVS, se rekonstruk-

ce odkládá do doby samotné realizace vodovodního řadu.
Plánovaná oprava ulice Pastevců bude zahájena v letních měsících. Městská část získala prostředky ve výši 3,5 mil. Kč. V loňském
roce by získaná částka pokryla opravu celé
komunikace. Díky velkému nárůstu cen jsme
byli nuceni rozsah oprav upravit na méně než
polovinu. Výběrové řízení je zpracované a poptané v rozsahu od ulice Remízková v délce
310 metrů po křížení ulice Pastevců. V celém
rozsahu bude za provozu prováděna překládka zámkového povrchu s částečným zhutněním a výměnou poničených obrub.
Dále připravujeme realizaci veřejného
osvětlení mezi Kateřinkami a Újezdem. Jedná
se o doplnění několika stožárů, které osvětlí
celou Formanskou ulici. Současně připravujeme osvětlení v podchodu pod dálnicí D1 – tzv.
myší díry. Realizace obou akcí je plánována
na příští rok.
Další informace nejen o výše zmíněných investičních akcích najdete na straně č. 5.
Závěrem přeji všem krásné léto plné pohody, sluníčka a odpočinku.
Václav Drahorád, starosta

Slovo
místostarostky

Kulturní akce
Vážení spoluobčané,
jsem velice ráda, že jsme se
po dvou dlouhých letech vrátili
k normálnímu životu. Naše městská část ožila kulturním životem
a pohled na množství osob, které
se sejdou na různých akcích pořádaných naší městskou částí je velmi
příjemný.
Než se všichni rozjedeme na prázdniny a dovolené, tak nás čeká
ještě kácení májky s májovou veselicí, v tomto roce u hasičské zbrojnice, a dětský a sportovní den. Vždy se snažíme vymyslet něco nového a v tomto roce je to neckyáda, která proběhne na Sukovském
rybníku. Doufám, že se všichni pobavíme a soutěžící předvedou netradiční a originální plavidla.
Přesunutí sportovních a kulturních akcí k hasičské zbrojnici má
několik výhod. Všechny akce pořádá městská část společně s dob-

Slovo místostarostky
Zpráva o plnění rozpočtu
v 1. pololetí 2022

Pálení čarodějnic u hasičské zbrojnice

rovolnými hasiči. Za hasičskou zbrojnicí u Sukovského rybníka vybudovali hasiči opravdu hezký areál, jehož součástí je jak hygienické
zázemí, tak vše potřebné pro občerstvení.
Doufám, že i po letních prázdninách vše zůstane tak, jako dosud.
Přeji vám krásnou, klidnou dovolenou a dětem prázdniny plné zážitků. 
Jana Draštíková, místostarostka

Vážení spoluobčané,
opět ráda využívám této příležitosti,
abych vás informovala o plnění rozpočtu
naší městské části v roce 2022.
Objem příjmů je v souladu s plánovaným rozpočtem, vyšší částka oproti plánu
byla vybrána u místního poplatku ze psů.
Objem výdajů pravidelně kontrolujeme
a ověřujeme, zda jsou pokryty schváleným
rozpočtem. Z rozpočtu městské části byla
kromě běžných neinvestičních výdajů financována 2. splátka na koupi nebytového prostoru v ulici Pastevců ve výši 3 297 250 Kč,
nakoupeny knihobudky ve výši 132 000 Kč
a komunitní záhony za 26 000 Kč. Rovněž
probíhá rozšíření kapacity stávající Základní školy Formanská o další třídu, což si vyžádá náklady vyšší než 1 mil. korun.

Z rozpočtu hlavního města Prahy
(HMP) nám byly na základě naší žádosti
ponechány nevyčerpané prostředky z minulého roku pro Jednotku SDH ve výši
10 100 Kč.
Rozpočet městské části byl navýšen
o další přiznané dotace z rozpočtu HMP.
Jedná se o:
• 3 500 000 Kč na rekonstrukci ulice Pastevců, práce plánujeme provádět v letních
měsících
• 50 000 Kč pro ZŠ Formanská na projekt
s názvem Implementace prožitkové pedagogiky do výuky anglického jazyka
• 256 000 Kč na mimořádné výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům
Ukrajiny, 20 000 Kč bylo odesláno MŠ
Formanská a 40 000 Kč ZŠ Formanská >
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na výdaje spojené se zapojením ukrajinských dětí do výuky
• 20 000 Kč pro Jednotku SDH na mimořádné provozní výdaje při poskytování
pomoci občanům Ukrajiny, finanční prostředky byly použity na úhradu pohonných hmot pro přepravu humanitární
pomoci na slovensko-ukrajinské hranice.
Naše městská část se aktivně zapojila
i do pomoci občanům Ukrajiny a věnovala

Komunitní záhony v ulici Pastevců

ze svého rozpočtu 110 000 Kč na nákup humanitární pomoci. Dále jsme za tímto účelem zřídili transparentní účet, na který mohli naši občané posílat finanční dary. Všem
občanům, kteří se této dobrovolné sbírky
zúčastnili, velice děkujeme. Celkem bylo
vybráno 233 835,48 Kč a všechny finanční
prostředky byly vynaloženy na výdaje související s humanitární pomocí pro občany
Ukrajiny. Hana Petrová, 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. 3. 2022:
• vzalo na vědomí petici proti změně developerského záměru – Park Újezd podanou
dne 17. 1. 2022 a konstatovalo, že studie
developerského záměru „Park Újezd“, v roce 2016 nazvaná „Bydlení – Újezd u Průhonic“ byla posouzena v roce 2018 Odborem
ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy,
který konstatoval, že nepodléhá posouzení
vlivu na životní prostředí. Tato hrubá studie byla v průběhu let dopracována do současné podoby, kde jsou přesně specifikovány jednotlivé části záměru. Na první část
území „Park Újezd 4 a 5“ a „U Lesa 2“ byla
zpracována projektová dokumentace pro
stavební řízení, která byla opět odsouhlasena Odborem ochrany prostředí, a bylo
zkonstatováno, že je vše v souladu s vyjádřením vlivu na životní prostředí a konstatuje, že uvedený záměr je v souladu s územním plánem hl. m. Prahy, a že v porovnání
současné dokumentace s dokumentací z roku 2016 nedochází k významnému navýšení obytných objektů, ani ke změně původně navržené infrastruktury a dochází
k navýšení ploch zeleně
• schválilo nákup humanitární pomoci pro
Ukrajinu ve výši 103 135 Kč z rozpočtu městské části a vzalo na vědomí zřízení transparentního účtu městské části
č. 286248561/0300
• schválilo předložené vyúčtování jednorázové účelové neinvestiční dotace z výherních hracích automatů za 2. pololetí 2021
od SDH Praha-Újezd ve výši 65 000 Kč,
od AC Saké Kateřinky, z. s. ve výši 5 000 Kč,
od SK Újezd Praha 4, z. s., ve výši 95 000 Kč
a od FG Slavia Praha, z. s., ve výši 35 000 Kč
• schválilo smlouvu o budoucí kupní smlouvě na nebytovou jednotku č. 102 v bytovém
viladomě CATHA Praha-Újezd na pozemku parc. č. 214/5 k. ú. Újezd u Průhonic, se
společností Sládek Group, a. s.
Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd
dne 20. 4. 2022:
• vzalo na vědomí informace o záměru stavby č. 40555 – zaokruhování vodovodního

řadu Praha východ – etapa 0001 – DN 8001000, 1. – 2. část – Jesenice – Újezd u Průhonic a o přípravách mlatové stezky pro
pěší, která propojí Újezd s Křeslicemi
• schválilo uzavření darovací smlouvy
na materiální pomoc pro Ukrajinu se společností Tempus Next, a. s., v celkové výši
93 666 Kč
• schválilo použití finančních prostředků z transparentního účtu městské části
v měsíci dubnu 2022 na nákup humanitární pomoci pro občany Ukrajiny, v celkové
výši 60 331 Kč
• schválilo zrušení věcného břemene chůze a jízdy pro městskou část na pozemku parc. č. 235/87 k. v Újezd u Průhonic
za podmínky zrušení věcného břemene
chůze a jízdy na pozemku parc. č. 247/8
ve prospěch pozemku parc. č. 240, oba k. ú.
Újezd u Průhonic
• schválilo navýšení dotace na dovoz obědů
od společnosti Mosaica Catering, na 30 Kč
za každý oběd pro občany s trvalým pobytem v MČ, kteří si nejsou schopni ze zdravotních či sociálních důvodů sami oběd zajistit, a to s platností od 1. 5. 2022
• zrušilo usnesení, kterým byla schválena
stavba „Park a zahradní restaurace Formanská“, kde investorem stavby je společnost Rezidence Stříbrná zahrada
Úplné znění textů je zveřejněno na Úřední desce, informačních vývěskách a na webových stránkách úřadu.
Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd
dne 25. 5. 2022:
• souhlasilo s využitím pozemků parc.
č. 214/34 a 214/52 k. ú. Újezd u Průhonic
pro umístění protihlukových valů realizovaných společností pmp15.project, s. r. o.,
a současně souhlasilo s realizací zemního
valu podél dálnice D1 za podmínky doložení stanovisek Odboru územního rozvoje
a Odboru ochrany prostředí MHMP a koordinace záměru se stavbou Exit D1, včetně protihlukových opatření a lávky pro
pěší a cyklisty přes D1
• souhlasilo s podáním žádosti na delimitaci
akce „Rekonstrukce ulice Proutěná, stavba
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č. 0101 TV Újezd, etapa 0022, Proutěná 3.
etapa“ na hlavní město Prahu prostřednictvím Odboru investičního MHMP
schválilo závěrečný účet za rok 2021, včetně účetní závěrky městské části, Základní
školy Formanská, Mateřské školy Formanská a společnosti Technické služby Újezd,
dále souhlasilo s celoročním hospodařením městské části v roce 2021 bez výhrad
stanovilo počet členů Zastupitelstva městské části Praha-Újezd pro volební období
2022 až 2026 na 11 členů zastupitelstva
schválilo zlepšený hospodářský výsledek
Základní školy Formanská a jeho rozdělení do rezervního fondu a fondu odměn
schválilo bezúplatný převod 12 kusů kovových skříní 8D, 2 kusů kovových skříní
6D a generálního klíče ke všem skříňkám
k užívání Základní škole Formanská
schválilo cenovou nabídku na opravu části
komunikace Pastevců od společnosti Čermák a Hrachovec, a. s., za celkovou cenu
ve výši 3 232 160,57 Kč včetně DPH
schválilo záměr prodeje pozemku parc.
č. 235/88 odděleného od pozemku parc.
č. 235/6, oba k. ú. Újezd u Průhonic
schválilo záměr prodeje části pozemku
parc. č. 416/6 k. ú. Újezd u Průhonic
schválilo kupní smlouvu na pozemek parc.
č. 213/13 k. ú. Újezd u Průhonic se společností BONUS EU, s. r. o., za celkovou cenu
ve výši 282 600 Kč
schválilo poskytnutí daru Policii ČR ve formě nákupu 1 kusu počítačky bankovek,
odhazováku zn. Harrant v počtu 62 ks
a osobní policejní lékárničky v počtu 54 ks
za celkovou cenu ve výši 49 486 Kč
schválilo plánované kulturní a sportovní
akce na 2. pololetí 2022 s předpokládanými výdaji ve výši 450 000 Kč
souhlasí s podáním žádosti na delimitaci akce „Základní škola Formanská – výstavba ZŠ a jejího zázemí“ ul. Formanská,
na pozemcích parc. č. 213/1, 214/404,
214/405, 670/8, 670/20 a 670/21 k. ú.
Újezd u Průhonic na hlavní město Prahu prostřednictvím Odboru investičního
MHMP
Ing. Markéta Novotná,
odbor občansko-správní
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METROPOLITNÍ PLÁN PRAHY
Metropolitní plán je připravovaný nový
územní plán Prahy. Stručně řečeno, je to
předpis, který určuje, jak se bude Praha
v následujících deseti až dvaceti letech rozvíjet. Měl by přitom nastavit vyvážené podmínky mezi veřejným zájmem a soukromými zájmy obyvatel, stavebníků a investorů,
to celé v zájmu udržitelného rozvoje obce
nebo města. Úkolem plánu je sladit všechny
mnohdy protichůdné požadavky, a vytvořit
tak přehledné a stabilní prostředí, kde platí
jasná pravidla. Aktuálně platný Územní plán
sídelního útvaru hl. m. Prahy byl schválen
v roce 1999. Od té doby se mnohé ve vývoji, užívání a celkovém pojetí města změnilo,
a vznikla tak potřeba vytvořit nový plán,
který bude umět reagovat na otázky bydlení, klimatické změny i potřebu veřejné vybavenosti.
Návrh nového metropolitního plánu řeší
především strukturu města. Pevně vymezuje hranici zastavitelných a nezastavitelných
území, určuje výškovou regulaci v území
a vytváří prostupnou síť veřejných prostranství. Město dělí na jednotlivé lokality, u kte-

rých určuje míru jejich povoleného zatížení, jejich charakter a využití. Jeho cílem je
hlavně zastavit rozšiřování města do okolní
krajiny, chránit volnou krajinu nebo zajistit
síť kvalitních ulic, náměstí a parků, dostatek veřejné vybavenosti a technickou infrastrukturu.
Zadavatelem metropolitního plánu je
samospráva hlavního města Prahy. Zadání
schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy v září roku 2013 a stanovilo v něm hlavní cíle
územního plánu. Zastupitelstvo hl. m. Prahy bude také schvalovat definitivní návrh
plánu. Pořizovatelem metropolitního plánu
je Odbor územního rozvoje Magistrátu hl.
m. Prahy, zpracovatelem je Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR).
Veřejně byl metropolitní plán poprvé
představen v roce 2018, kdy prošel společným jednáním, v jehož rámci mohla připomínky uplatnit nejen ministerstva, městské
části a další dotčené orgány, ale i veřejnost.
Naše městská část podala na základě usnesení zastupitelstva k návrhu své připomínky. Následovalo vyhodnocování a akceptování některých připomínek a úprava návrhu
metropolitního plánu.

Nově chystaný metropolitní plán je zveřejněn do 30. června 2022 na výstavě v Centru architektury a městského plánování
(CAMP). Návštěvníci se zde seznámí nejen
se základními principy plánu, ale především
s jeho upraveným návrhem, ke kterému přímo na místě mohou podat připomínku. Podávat připomínky bude možné až do konce
června 2022. Po tomto procesu dojde k vypořádávání připomínek a případně k dalším
úpravám plánu.
Metropolitní plán je zároveň plně digitální a dá se snadno prohlížet v aplikaci
na webu IPR Praha http://plan.iprpraha.cz/.
Další informace a materiály ke stažení naleznete také na: https://metropolitniplan.
praha.eu/jnp/.
Další fází procesu přípravy metropolitního plánu bude vyhodnocení druhé vlny připomínek a námitek z veřejného projednání
pořizovatelem ve spolupráci se zpracovatelem. Po vypořádání druhé vlny připomínek
a úpravě návrhu plánu bude zveřejněn definitivní návrh metropolitního plánu, který
schválí Zastupitelstvo hl. m. Prahy.
Čerpáno z http://plan.iprpraha.cz/

Žádost o zklidnění dopravy na dálnici D1
Městská část Praha-Újezd se připojila
k žádosti zástupců samospráv městských
částí Šeberov, Nedvězí, Petrovice, Lipence,
Křeslice, Benice a obcí Průhonice, Čestlice a Nupaky adresované ministru dopravy a řediteli společnosti Ředitelství silnic
a dálnic ČR o posunutí zpoplatněného
úseku dálnice D1 ze současného 2. kilometru na 12. kilometr a o snížení rychlosti na dálnici D1 na cca 2. až 8. kilometru.
Důvodem této opakované žádosti je
snaha o zklidnění dopravy na místních
komunikacích městských částí a obcí
v okolí dálnice D1 a snížení hlukové
a emisní zátěže místních obyvatel.

Obyvatelé středočeského kraje často dojíždějí do Prahy za prací, vozí děti do škol,
a velmi mnoho z nich nepoužívá zpoplatněný úsek dálnice D1, ale zatěžuje místní komunikace. Posunutí začátku zpoplatněného
úseku na křížení s pražským okruhem by
tak pomohlo ke zklidnění dopravy na příjezdových komunikacích mezi středočeským krajem a hl. m. Prahou. Nedokončený
pražský okruh (stavba 511) pak dále přispívá k nárůstu počtu projíždějících vozidel
po dálnici D1 (z toho je polovina kamionů).
Snížení rychlosti je tak opatřením, které
sníží emisní zátěž místních obyvatel a je
možné ho uskutečnit v krátkém čase.
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INVESTIČNÍ A STAVEBNÍ AKCE V MĚSTSKÉ ČÁSTI
Oprava
komunikace Pastevců
Městská část získala finanční prostředky
na přeložení povrchu ze zámkové dlažby
na části komunikace Pastevců. Jedná se o nejpoškozenější úsek této komunikace mezi kři-

žovatkou ulic Remízková a Pastevců a bytovým domem v ulici Pastevců č. p. 475. Původní
záměr byl opravit komunikaci úplně celou, ale
vzhledem k tomu, že za poslední půlrok došlo
ke čtyřicetiprocentnímu zdražení stavebních
prací, jsme byli nuceni vybrat nejvíce poškozený úsek této ulice. Pokud půjde vše podle
plánu, došlo by k realizaci oprav v prázdninových měsících roku 2022. Společnost Čermák
a Hrachovec, a. s., která byla zastupitelstvem
schválena jako dodavatelská firma, bude
provádět práce po polovinách šířky vozovky.
Tento způsob je sice náročnější na realizaci,
ale zároveň méně omezuje obyvatele v okolí
a umožňuje průjezd vozidel v jednom pruhu.
O provádění prací budou obyvatelé ulice včas
informováni.

Předem se omlouváme za komplikace, které během opravy vzniknou, ale zároveň doufáme, že stavební firmě vyjdete maximálně
vstříc, aby vše proběhlo co možná nejrychleji
a ke všeobecné spokojenosti.

Rekonstrukce komunikace
Formanská a vodovodní
přivaděč
Hlavní město Praha připravuje záměr stavby vodovodního řádu s názvem „Stavba č.
40555 – Zaokruhování vodovodního řadu
Praha východ – etapa 0001 – DN 800-1000
– 1-2.část – Jesenice – Újezd u Průhonic –
Pitkovice“. Cílem stavby je posílení zásobování jihovýchodu Prahy pitnou vodou (především správního obvodu Praha 22), které
je nyní vedeno z Jesenice přivaděčem 3x
DN1200 podél Kunratické spojky do vodojemu Chodov a dále přes vodojemy Spořilov
a Kozinec.

Část Pitkovice – Újezd u Průhonic vede
potrubím DN800 délky cca 3,3 km mezi ulicí
Formanskou v Újezdu a ulicí K Dálnici v Pitkovicích.
Stavbu je nutné koordinovat s rozšířením
Formanské ulice. K rozšíření Formanské je
nutné oba záměry věcně i časově zkoordinovat a rozšíření a rekonstrukci Formanské ulice
provést současně s vodovodním přivaděčem.

Přisvětlení podchodu
pod dálnicí

Městská část ve spolupráci s firmou Technologie hlavního města Prahy řeší projekt
a realizaci přisvětlení podchodu pod dálnicí
D1. Pokud vše dobře dopadne, mohlo by být
osvětlení hotové v průběhu příštího roku
2023. Podchod pod zemním ochranným valem svítí již několik let.
Ing. Pavel Staněk, odbor investiční

ROZŠÍŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY FORMANSKÁ O 5. TŘÍDU
Jak jsem již v minulém zpravodaji informoval, městská část připravuje rozšíření stávající základní školy o 5. třídu, která vznikne z prostoru stávající šatny školy. Práce na její realizaci probíhají dle schváleného časového plánu, třída bude uvedena do provozu a přivítá první
„páťáky“ 1. září 2022.
Začátkem května byly do školy dodány a na chodbu rozmístěny nové šatní skříňky. Ty původní vystěhovaly Technické služby Újezd, s. r.
o., a převezly je k uskladnění do hasičské zbrojnice. Tyto skříňky jsou
určeny k prodeji. V případě zájmu o jejich koupi prosím kontaktujte
ředitele základní školy nebo městskou část, viz inzerát níže.
V průběhu května došlo k demontáži původního osvětlení a sníženého stropu. Jednotlivé profese dále zajistily dodávku elektroinstalace, datového kabelu a připojení na vodu a odpad. Následně je naplánována montáž kazetového stropu a během měsíce června proběhne

pokládka linolea, malba stěn, montáž veškerého nábytku a instalace
interaktivní tabule. 
Václav Drahorád, starosta

Prodej šatních dvojskříněk
Základní škola Formanská nabízí k prodeji dřevěné šatní dvojskříňky s cylindrickým zámkem, vybavené odkládací policí a háčkem k zavěšení oděvů. Dvojskříňky jsou v limetkové a modré barvě.
• Šatní dvojskříň (limetka) o rozměrech šířka: 60 cm, výška: 150 cm, hloubka:
50 cm – počet 10 kusů, zůstatková cena za 1 kus 2 890 Kč (rok výroby 2018)
• Šatní dvojskříň (modrá) o rozměrech šířka: 60 cm, výška: 180 cm, hloubka:
50 cm – počet 16 kusů, zůstatková cena za 1 kus 3 073 Kč (rok výroby 2018)
• Šatní dvojskříň (limetka) o rozměrech šířka: 60 cm, výška: 150 cm, hloubka:
50 cm – počet 11 kusů, zůstatková cena za 1 kus 4 740 Kč (rok výroby 2020)
Šatní skříňky lze odkoupit jako celek i samostatně po jednom kuse.
V případě zájmu kontaktujte základní školu na tel. č.: 604 294 789 nebo
městskou část na tel. č.: 272 690 692.
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Nabídka dovozu obědů
seniorům
Městská část Praha-Újezd nabízí zajištění
dovozu jídla (obědů) seniorům trvale žijících
v městské části Praha-Újezd. Cena denního
menu je 100 Kč (polévka + hlavní jídlo). Dovoz jídla je určen pro všechny seniory, kteří
o službu budou mít zájem.
V případě, že senior není ze zdravotních
či sociálních důvodů schopen si zajistit jídlo
sám, přispěje mu městská část 30 Kč na jedno jídlo. V tomto případě je podmínkou
trvalý pobyt v městské části Praha-Újezd
a lékařské potvrzení či čestné prohlášení
o zdravotním stavu. V případě zájmu či získání podrobných informací se obraťte na tel.
č. 272 690 692 nebo 739 202 883 (v pracovní
dny od 8.00 do 16.00 hodin) nebo na e-mail:
info@praha-ujezd.cz.

Senior taxi –
služba seniorům
a handicapovaným
Služba slouží především k tomu, aby seniorům a handicapovaným usnadnila život.
Službu si tak mohou objednat jak pro dopravu
k lékaři, tak k vyzvednutí léků a dalších zdravotnických potřeb v lékárnách či vyřízení nejrůznějších záležitostí na úřadech nebo poště.
Kdo může službu využívat?
Služba je určena seniorům ve věku 75+
a lidem se sníženou schopností orientace
a pohybu (s průkazem ZTP a ZTP/P) z území správního obvodu Praha 11, což jsou
i občané trvale žijící na území městské
části Praha-Újezd. Pro využívání služby
je nejprve nutná registrace uživatele
v úředních hodinách na oddělení sociální
péče a pomoci Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 11, ulice Roztylská 1860/1, Praha 11 – Chodov,
tel. č. 267 902 103 nebo 267 902 101. Při registraci je nutné mít s sebou občanský průkaz
(kvůli ověření věku a trvalého bydliště), handicapovaní navíc také kartu ZTP, resp. ZTP/P.

jízda za 20 Kč. Cestovat s oprávněnou osobou může 1 osoba jako doprovod bez průkazky Senior taxi nebo více osob průkazem
Senior taxi. Jedna cesta pro všechny tak
bude stát nejvýše 20 Kč. Možnost přepravy
může oprávněná osoba využít nejvýše 4krát
do měsíce a nevyčerpané jízdy lze převádět
do následujících měsíců.

Pokud se kvůli ztížené mobilitě nemůžete k registraci dostavit, zavolejte, prosím,
na výše uvedené telefonní číslo a domluvte
se s pracovníky oddělení na alternativním
postupu.
Po úspěšné registraci je uživateli vystavena identifikační karta, kterou se bude při
využívání služby prokazovat.
Jak si službu objednat:
Službu je vždy potřeba objednat dopředu přes
dispečink, a to telefonicky na tel. 595 391 135.
Provozní doba dispečinku je od pondělí
do pátku od 6.00 do 18.30 hodin.
Na dispečinku je nejprve provedena prvotní identifikace volajícího, tj. ověření, zda spadá do výše uvedených cílových skupin a má
tedy na službu nárok. Následně se dispečink bude snažit volajícímu vyjít maximálně
vstříc ohledně termínu a času jízdy. Při nástupu do taxi se již identifikace provádí prostřednictvím identifikační karty uživatele.
Kam lze se Senior Taxi jet a v jaké době?
Služba je poskytována ve správním obvodu
městské části Praha 11, mimo něj pak slouží
rovněž pro cesty do Thomayerovy nemocnice, IKEM a na Úřad práce na Novodvorské.
Službu lze využívat od pondělí do pátku
v době od 7.00 do 15.00 hod.
Kolik jedna jízda se Senior Taxi stojí?
Jedna jízda TAM stojí uživatele pouze 20 Kč,
a to včetně případného doprovodu a bez
ohledu na délku trasy. Cesta ZPĚT je další

Změna Tarifu PID ve Středočeském kraji
Od 12. června 2022 dochází na základě rozhodnutí Středočeského kraje k několika úpravám jízdného na linkách v systému PID ve Středočeském kraji.
Nejvýznamnější změnou je zrušení bezplatné přepravy pro seniory
nad 70 let v autobusech a sjednocení podmínek pro tuto věkovou kategorii
v autobusech a vlacích PID. Senioři nad 70 let budou nově platit poloviční
jízdné, tedy stejně jako nyní senioři od 65 let. V Praze se výše ani rozsah slev
nijak nemění.
Další novinkou je zavedení výhodných krátkodobých i jednodenních jízdních dokladů pro přepravu jízdních kol. Na výběr bude mezi dvouhodinovým
přepravným za 30 Kč a celodenním přepravným za 80 Kč (to bude platit vždy
do 4:00 následujícího dne). Přeprava kol na území Prahy zůstane s jakoukoli
platnou jízdenkou PID i nadále zdarma.
Speciální zlevněné jízdné bude zavedeno pro účastníky odboje a odporu proti komunismu a válečné veterány.

Linka návratu –
spolehlivý průvodce
po propuštění
z nemocnice
Linka návratu pomáhá lidem po těžkých úrazech a vážných onemocněních s uspořádáním pomoci a podpory po jejich propuštění
z nemocnice. Sociální pracovníci poskytují

Linka návratu
Městské nemocnice
následné péče

 770 170 651
BEZPLATNÁ POMOC!

Provozní doba linky návratu: všední dny 9:00–14:00 hodin

 www.mnnp.cz
ONLINE DOTAZY

mnnp.cz
zdravotnictvi.praha.eu

bezplatné konzultace na čísle 770 170 651
každý všední den od 9:00 do 14:00 hodin
nebo prostřednictvím formuláře, který je
přístupný přes webové stránky nemocnice
mnnp.cz.
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POMOC UKRAJINĚ
Obyvatelé městské
části pomáhají
Ukrajině
Děkujeme za solidaritu, kterou obyvatelé
Újezdu a Kateřinek prokázali ve věci pomoci občanům Ukrajiny, kteří utíkají před válkou. Po výzvě městské části přinesli na úřad
humanitární pomoc, která byla se začátkem
uprchlické krize velmi potřebná. Celé hasičské auto s přívěsem bylo plně naloženo především léky, dětskými plenami, hygienický-

ální pomoc darovaly firmy a soukromé osoby. Městská část dále nakoupila z finančních
příspěvků, které jsou uloženy na transparentním účtu městské části, potřebné trvanlivé potraviny. Část balených potravin byla
nakoupena v České republice a část v Košicích ve Slovenské republice. Tato věcná pomoc byla ve výši cca 233 tis. Kč.
Vedení městské části dále zakoupilo z rozpočtu městské části materiální pomoc v celkové výši 110 000 Kč.

Dobrovolní hasiči
pomáhají v KACPU
Újezdští hasiči od března 2022 pomáhali
s provozem Krajského asistenčního centra
pomoci Ukrajině (KACPU) v Praze. Plnili
úkoly dle předem naplánovaného měsíčního rozpisu služeb, který střídavě zahrnoval
všechny jednotky působící na území hlavního města Prahy. Jednotky tuto činnost
vykonávají nad rámec své běžné výjezdové
činnosti, kterou však stále zajišťují. Celkem
v Praze působí 45 jednotek sborů dobrovolných hasičů, které se ještě dělí do skupin JPO
III a JPO V. Jednotky, mimo jiné, vypomáhaly s odvozem uprchlíků, převážně matek
s dětmi, na dané adresy nabízející dočasné
nebo dlouhodobé ubytování, a to po celé České republice. Náš člen sboru často v KACPU
vypomáhal v tlumočnických službách.

mi potřebami pro ženy, oblečením, sunary,
dudlíky, lahvemi na mléko, zubními pastami
a kartáčky, plyšovými hračkami a zdravotnickým materiálem pro nemocnice. Materi-

Humanitární pomoc
uprchlíkům předaná
na Slovensku
Mimo výše uvedené újezdští hasiči třikrát
absolvovali cestu na Slovensko do obce Po-

Pomoc dětskému domovu v Dolních Počernicích
V rámci burzy jarního a letního dětského oblečení se konala sbírka knih, hraček, oblečení
a sportovního vybavení pro dětský domov v Dolních Počernicích.
Sešlo se opravdu velké množství všeho potřebného a vše jsme předali řediteli dětského
domova panu Martinu Lněničkovi. Jeho jménem, ale i svým, bych chtěla touto cestou poděkovat všem, kteří do této sbírky přispěli.
Děkuji i organizátorkám burzy, které vše připravily k odvozu.
Jana Draštíková, místostarostka

zdišovce u Michalovců, kam přepravovali
humanitární pomoc. Dovezený materiál hasiči předali Evangelickému církevnímu sboru, který vede farářka Denisa Vargová. Ta,
ve spolupráci s dobrovolníky, na hranicích
Višné Nemecké – Užgorod, distribuuje hygienické a zdravotnické potřeby a trvanlivé
potraviny uprchlíkům z Ukrajiny.
Při poslední zpáteční cestě se hasiči setkali
s nečekanou událostí. Byli svědky dopravní
nehody na slovenské dálnici. Předjíždějící
osobní automobil naší hasičskou dodávku
narazil do stojícího údržbářského vozidla
ve třetím pruhu. Hasiči okamžitě zastavili a s nimi i jeden slovenský řidič, který byl
svědkem nehody. Oba dva zraněnému řidiči

podali první pomoc. Naštěstí řidič nabouraného osobního vozidla jel sám a kromě otřesu, bolavé nohy a horní části těla se mu nic
závažného nestalo. V době nehody pracovali
před odstaveným údržbářským vozidlem
dva údržbáři. Ti zajistili rozmístění kuželů
na dálnici a informovali vozidla přijíždějící
směrem k nehodě. Zanedlouho přijeli složky
IZS a naši hasiči jim předali informace o dopravní nehodě a vydali se na cestu do České
republiky.
Václav Drahorád, starosta
Pavla Pitrmanová, tajemnice úřadu

Nábor členů do
Jednotky sboru
dobrovolných hasičů
Praha-Újezd

Zájemci o členství v JSDH, prosím,
kontaktujte Ivana Křížka, velitel jednotky,
tel.: 608 236 437. Podmínkami vstupu
do jednotky jsou plnoletost a fyzická
zdatnost.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA FORMANSKÁ
Je krásné květinové voňavé jaro, nic nás již
nesvazuje a tak se můžeme vydat na výlet
za poznáváním přírody. Tentokrát jsme se
vydali na celoškolkový výlet do Hulic do Včelího ráje. Interaktivní muzeum sídlí v opravené budově staré školy v krásné vesničce
kousek od vodní nádrže Švihov a městečka
Trhový Štěpánov.
Muzeum je maličké a tak tentokrát vyrazila na výlet každá budova mateřské školy zvlášť po dálnici rovnou do Hulic. Děti
z obou budov zvládly cestu skvěle a mohly
vyrazit zkoumat včelí svět. Expozicí je pro-

vedly dvě včelek znalé lektorky, děti si mohly na vše sáhnout, poslouchat nebo vnímat
vůně. Zahrály si hru na včelky na květinách
a podívaly se i na opravdické včelky v úlu, jehož jedna strana byla průhledná.
Jako bonus si děti mohly vyrobit svíčku
ze včelího vosku, práce je moc bavila, bylo

zajímavé fénem nahřívat plátek vosku na požadovanou teplotu a zkoušet do něj potom
zamotat knot.
Celý den byl nabitý novými zážitky, novými slovy a dalšími užitečnými vědomostmi
např. o užitečnosti včel, jak opylují květy
a sbírají nektar z květin. Ještě, že následovalo hraní na místním velikém hřišti se spoustou dřevěných atrakcí. Děti si vyhrály a vyběhaly se před náročnou cestou domů. I oběd
v přírodě přispěl k tomu, že domů jely sice
unavené, ale s dobrou náladou.
Celý rok se toho ve školce děje samozřejmě mnohem více, například připravujeme
školku v přírodě, zahradní slavnosti na rozloučení s předškoláky, chodíme plavat a díky
sponzorům předškoláci i bruslit, ale o tom
zase příště. Mějte krásné léto.
Za kolektiv MŠ Jitka Svátková,
ředitelka školky

SLUŽBY ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI
Novinky služeb
CzechPoint

Spuštění nové služby –
Výpis očkování
Dne 20. 4. 2022 byla na Czech POINTU
spuštěna nová služba, na základě které může
občan žádat o výpis o očkování (pravidelné,
zvláštní, mimořádné či dobrovolné). Nejedná se o EU certifikát o očkování proti COVID-19. Očkování se zaznamenává až od 1.
1. 2022. V případě, že pacient bude mít zájem o dodatečné doplnění již historicky aplikovaných očkování, je nutné ze strany lékaře
provést záznam o proběhlých očkováních
před tímto datem. Pacient tak sice může mít
k dispozici kompletní přehled o provedeném
očkování i pro období předcházející 1. lednu
2022, ve většině případů však výpis ještě bude prázdný, neboť záznamy se doplňují dodatečně.
Datové schránky –
zrušení správního poplatku
S účinností k 1. 1. 2022 byla zrušena zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
v platném znění, stanovená povinnost ukládající výběr správního poplatku za opětovné
vydání nových přístupových údajů k datovým schránkám. Kontaktní místa veřejné

správy (Czech POINT) v rámci provedeného
úkonu (opětovné vydání nových přístupových údajů k datovým schránkám) správní
poplatek počínaje výše uvedeným datem již
nevybírají.

Informace o místním
poplatku ze psů
Městská část Praha-Újezd všem evidovaným
poplatníkům místního poplatku ze psů rozeslala v průběhu měsíce února poštovní poukázky s předepsanou výší platby. Poplatek
bylo možné zaplatit nejen na poště, ale také
prostřednictvím bezhotovostního převodu
nebo osobně na úřadu MČ. Vybrané finanční prostředky slouží městské části k pokrytí
výdajů spojených s údržbou čistoty veřejných prostranství (doplňování košů na psí
exkrementy novými sáčky, údržba košů, případně také instalace nových košů).
Upozorňujeme občany, že splatnost poplatku ze psů je dle OZV č. 23/2003 Sb. hl.
m. Prahy do 31. 3. příslušného roku. Činí-li
poplatek více než 600 Kč ročně, může být
splatný ve dvou splátkách nejpozději do 31.
března a 31. srpna. Není-li místní poplatek
zaplacen řádně a včas, je vyměřen platebním výměrem, přičemž může být zvýšen až
na trojnásobek (§ 11 zákona o místních poplatcích).
Povinností majitelů psů na území hlavního
města Prahy je dodržování pravidel daných:
• Obecně závaznou vyhláškou 23/2003 Sb.
hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů,
ve znění pozdějších předpisů, která stano-

vuje konkrétní sazby poplatku, ohlašovací
povinnost ke vzniku a zániku poplatkové
povinnosti, splatnost, úlevy a osvobození
od poplatku a příslušnost k řízení o poplatku.
• Obecně závaznou vyhláškou 8/2008 Sb.
hl. m. Prahy, o udržování čistoty na ulicích
a jiných veřejných prostranstvích, ve znění
pozdějších předpisů, kde je výčet nejčastějších případů znečišťování na území hlavního města Prahy.
• Obecně závaznou vyhláškou 6/2001 Sb. hl.
m. Prahy, o ochraně veřejné zeleně, ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanovují
pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě. Podle této vyhlášky je
volné pobíhání psů zakázáno ve veřejné
zeleni v rozsahu v ní uvedeném, ale také
na dětských hřištích a pískovištích. Dodržování vyhlášky kontrolují městští strážníci v rámci své běžné činnosti. Za porušení lze uložit na místě blokovou pokutu.

Simona Drábková,
odbor kancelář starosty
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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.
Před týdnem zase byli přítomni při stavění Májky a následném pálení čarodějnic v Újezdu.
Nejvíce práce však měli s občany, kteří si ohně zapalovali na Milíčovských homolích a v Milíčovském lese. Ve většině případů postačila
domluva na místě a uhašení ohně.
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.
Na Milíčovských homolích na konci února zase potkali mladého muže, který strážníkům sdělil, že mělo dojít k potyčce
mezi ním a jiným mužem. Jelikož byl agresivní a nekontroloval své chování, tak si zavolali na pomoc kolegy z autohlídky.
Protože svým jednáním jevil známky intoxikace nějakou zakázanou látkou, byla na místo přivolaná policie a záchranná
služba, která muže prohlédla. Při prohlídce muž strážníkům

sdělil, že nikoho nenapadl a že měl halucinace. Pak si muže
převzala policie a odvezla jej k dalším úkonům.
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 spolupráci 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

Tak šel čas…
V dnešním čísle zpravodaje pokračujeme v představování míst z naší městské části, která
v posledních letech doznala velkých změn.

Náměstí Újezd – 2003

Ulice Josefa Bíbrdlíka, Újezd – 2004

Ulice Proutěná x U Pramene, Kateřinky – 2004

Náměstí Újezd – 2022

Ulice Josefa Bíbrdlíka, Újezd – 2022

Ulice Proutěná x U Pramene, Kateřinky – 2022

I nadále bychom chtěli v této rubrice pokračovat, proto vás prosíme o zapůjčení vašich historických fotografií Újezdu nebo
Kateřinek. Děkujeme.
Redakční rada (e-mail: info@praha-ujezd.cz; tel: 272 690 692)
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VZPOMÍNKY ÚJEZDSKÝCH RODAČEK
Vážení příznivci újezdské historie, v dnešním
čísle Zpravodaje pokračujeme v citaci vzpomínek paní Františky Aronové, zaznamenané její
dcerou paní Jaroslavou Černou, na život v Újezdu a okolí. Tentokrát se vrátíme do let 1944 až
1946.
1944
Naší vesnice a jejích obyvatel se válka přímo bojem nedotýkala. Projevily se však důsledky ve formě nedostatku jídla a oblečení,
muselo se zatemňovat, šířil se strach o příbuzné a známé. Někdy bylo slyšet houkání
náletu na Prahu, dunění bombardování
nebo byla vidět záře od hořící Prahy nebo
nádraží v Uhříněvsi. Při cestování vlakem
se stávalo, že vlak zastavil mezi poli a cestující se rozprchli po okolí. Stejně to dělala
i nákladní auta, kterým venku u motoru seděl člověk, který se díval, co kde létá. A to
doslova, protože se rozhlížel, jestli neuvidí
tzv. „hloubkaře“. To byla malá jednomístná
letadla, často s černošským pilotem, která
létala velmi nízko a z malé výšky bombardovala vlaky nebo auta s podezřelým (válečným) nákladem. Po náletu, pokud směřoval
na jiný cíl, se cestující vrátili a podle možnosti pokračovali v cestě (když nebyly rozbité koleje nebo silnice).
Místní občan F. Aron vyprávěl, že někdy
život na silnici vypadal také takto. Jako řidič pracoval u firmy, jejíž majitel musel auta
dát k dispozici Němcům podle jejich potřeby.
Když jelo auto s německým nákladem, seděl
v kabině náklaďáku voják s flintou na klíně
a hlídal náklad. Závozník seděl u nákladu.
Řidič vyprávěl, jak byl překvapen, když skoro z každého nákladu byla malá část večer
rozdělována zaměstnancům přesto, že auto
nikde nestavělo a voják sledoval pozorně
dění kolem. Na nákladu se to také nesmělo
poznat. Až dodatečně se řidič dozvěděl, jak
vynalézaví byli jeho spolupracovníci. Např.
mezi vlákny jutového pytle prostrčili trubičku a odčerpali cukr. Vlákna pytle se pak
upravila do původní hustoty. Jindy kolegové vytipovali místo, kde se bude muset zpomalit. Tam se shodila připravená oddělená
část nákladu. Čekající „náhodný“ chodec zásilku ihned uklidil do strouhy u silnice nebo
za „náhodou“ zde stojící auto. Náhodou to
bylo zrovna ve chvíli, kdy se na silnici motal nešikovný cyklista nebo někdo chytal
neposedného psa, který málem vběhl pod
auto. Voják pozorně sledoval všechno dění
na silnici.
Někdy se nákladními auty vezly nově vyvíjené střely „V 2“ a zařízení k jejich odpálení
na zkoušky na střelnici. Někdy kolega řekl
řidiči mezi řečí před jízdou, ať jede opatrně,
že by bylo nepříjemné, kdyby se některé auto porouchalo a zkoušky se nemohly provést
ve vymezeném čase. A náhodou se opravdu
závada vyskytla. Nesměla být pokaždé stejná nebo u stejného auta. Jindy spolupracovník řekl, že dneska přeje klidnou cestu. To
už potíže byly připraveny na raketách nebo
zkušebním zařízení. Všechno se provádělo

před očima vojáků, kteří často uměli dobře
česky.
Jako legrace se to zdá až nám, když víme,
jak všechno dopadlo. Tenkrát šlo o život.
1945
Přesto, že je Újezd na okraji Prahy, válečné
události se nás bezprostředně nedotýkaly.
Těžké boje konce války se odehrávaly na doslech. V Chodově, kde ve škole byli ubytovaní vojáci, v Uhříněvsi kolem nádraží,
v Kunraticích na výpadovce do Benešova.
Každý, kdo dojížděl nebo docházel za prací
mimo obec, přinášel zprávy o dění v okolí,
ale tady se dál selo a sklízelo obilí, vychovávaly se děti. Němečtí vojáci se objevovali
jako kontroly a většinou zase bez velkého
rozruchu odešli. Skupina asi 50 německých vojáků chodila z Průhonic do Milíčova

Stavění barikád v květnu 1945

cvičit. V té době se nevědělo, jak se situace bude vyvíjet a tak se sousedé domluvili
a na okraji vesnice hlídali. Byly slyšet nálety
na Prahu a s nadějí byly přijímány zprávy
z jednoho rádia (u Vaníčků) o porážkách
Hitlera a o možném konci války. Pokud bylo
přijímačů víc, byly tajné, protože byly zakázány. Hlavně se nesměly poslouchat zprávy
z Londýna.
Pak se na jaře r. 45 ve vsi objevili vojáci, kteří se ubytovali u místních obyvatel.
I když nemluvili česky, bylo jim trochu
rozumět. Ale když chtěli vodku a dostali
„vodku“ ze studny, nesouhlasili. Měli jiné
uniformy a na opasku hvězdu. Ani v noci
neodkládali své zbraně a na flintách spali. Rusové měli svérázný přístup ke svému
okolí. Brali to, co se jim líbilo i když to nepotřebovali nebo ani nevěděli, k čemu to
slouží. Chtěli mít hodně hodinek, ale když
přestaly tikat, zahodili je. Divili se, že tady
teče voda ze zdi (vodovod). Když začal zvonit budík, raději ho rozstříleli. Když viděli,
že kluci jezdí na kole bez řízení, mysleli,
že to už je hodně dobré kolo, které to umí.
Vyměňovali svoje pěkná kola za ta správná,
i když otlučená. Kluci kola vzali a nečekali,
jak se vojákům bude jízda dařit. Vojáci někde vzali koně, jinde je zase někomu dali.
Ryby chytali v Botiči granátem, polévku
vařili v kotli z toho, co našli na poli. Místní lidé jim také donesli, co mohli dát. Např.
košík brambor, pár vajec. Naštěstí byl příz-

nivý rok, a už byl na poli narostlý jetel pro
koně. Když hospodáři viděli, že si vojáci sekají krmení pro koně jen na některých místech a ostatní jen pošlapou, raději krmení
sami sekali a nechávali ležet na poli, aby se
mohlo jen brát. Někdo se jel podívat, jaká je
situace v Praze. Na kole se zvědavci dostali
až na Staroměstské náměstí a s ostatními
se radovali z konce války.
U vrat Procházkova statku (č. p. 37) se
ještě sice objevila hromada patron, ve které se šlapalo, a děti si braly, co a kolik kdo
chtěl. Když obcí prošel průvod odzbrojených německých vojáků a odsunovaných
německých rodin, lidé uvěřili, že je té hrozné války konec.
1946
Válka skončila, ale zůstával nedostatek.
Práce na odstraňování následků války bylo dost, ale nebylo možné koupit šaty, boty,
uhlí ani potraviny. Na úrodu se muselo čekat do léta a zásoby dávno nebyly. Život se
ale začal vracet do normálu. Jak postupoval
technický pokrok, objevila se v Újezdě auta.
Zatím jen nákladní, protože ta pomáhala
při práci. Poustkovi vozili náklaďáčkem
mléko do Prahy. Aron si zařídil autodopravu
a kromě práce pro různé firmy mimo obec
prováděl práce i pro sousedy. Odvážel řepu
do cukrovaru, rozvážel na pole hnůj, svážel
obilí, stěhoval.
Ale po válce měli lidé zájem také o zábavu. Paní Chadimová vymyslela a zorganizovala výlet do Terezína. Náhodou blízko bydlela její dcera. Přišla se seznamem
zájemců i s plánem trasy a cíle. Nákladní
auto muselo na technickou prohlídku, dostala potvrzení o způsobilosti přepravovat
osoby. Na korbu se pod plachtu rozestavily
lavice půjčené z hospody a jelo se na výlet.
Lidé chtěli vidět na vlastní oči to, o čem
za války slyšeli a čemu se pro nelidskost ani
nechtělo věřit. To, co viděli, bylo strašnější,
než všechny představy. Po velkém úspěchu tohoto výletu se hned začaly plánovat
a organizovat další. Jelo se do Lidic, ale
i na Svatou Horu u Příbrami a také do Prahy do ZOO (několikrát). O tento způsob
cestování projevila zájem i škola v Průhonicích i v Čestlicích. Trasa výletu i čas se upravoval podle potřeby a zájmu. Nebyl problém
na chvíli zastavit u lesa nebo u louky, aby
děti natrhaly kytičku pro maminku. Několikrát cestovali i fotbalisté, ale pro ně tento
způsob dopravy nebyl vhodný.
Několik obyvatel Újezda, hlavně mladých, se nechalo zlákat a odjeli do pohraničí
osídlovat upuštěné usedlosti po odsunutých Němcích. Někteří se za čas vrátili zpět,
někteří na novém místě začali nový život
a do Újezda už se nevrátili (p. Kocourek,
Růžička).
V příštím čísle Zpravodaje budeme dále pokračovat ve vzpomínkách paní Aronové, a to na roky 1947 až 1951.
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St alo se u nás

SETKÁNÍ SE SENIORY
Ve středu 16. března 2022 se konalo v hasičské zbrojnici setkání seniorů, kteří oslavili v I. čtvrtletí letošního roku své životní
jubileum. Kromě malého občerstvení bylo

me Česko“ konal úklid Milíčovských kopců
a jejich blízkého okolí. V chladném březnovém počasí se nás sešlo pouze 12, z čehož
jsme velmi zklamaní. Připravené občerstvení pro dobrovolníky budilo pro kolemjdoucí dojem, že spíše něco prodáváme, než
že se zde koná veřejná úklidová akce. Ti, co
přišli pomoci s úklidem, konstatovali, že je
znát, že se o kopce pečuje a pravidelně se
uklízí. Tím bychom chtěli poděkovat pracovníkům Technických služeb Újezd, kteří
se o ně starají. Závěrem děkujeme všem zúčastněným a doufáme, že se nás příští rok
sejde o trochu více.

Setkání čarodějnic, letos jsme jich napočítali neuvěřitelných 58, vyvrcholilo společným rejem při hudbě. Po přehlídce byly tři
z nich odměněny.
Závěrem by se dalo říci – byla to opravdu
vydařená taškařice.

VÝLET SENIORŮ DO LIBOCHOVIC
První letošní výlet pro seniory byl na zámek Libochovice a Litoměřic. Již ráno při
setkání bylo jasné, že nám počasí bude
přát a užijeme si krásný den. Prohlídka

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Ve středu 13. dubna 2022 se konalo první
letošní vítání občánků. Starosta společně
součástí posezení i hudební vystoupení harmonikáře a dětí z mateřské školy.
Na závěr byl seniorům předán finanční
dar. Všem oslavencům přejeme do dalších
let mnoho zdraví.

VYNÁŠENÍ MORANY
Sláva, zima skončila a konečně přišlo jaro!
V neděli 20. března 2022 jsme se v hojném
s místostarostkou přivítal do života v naší
městské části 17 nejmenších spoluobčánků, z toho 8 dívek a 9 chlapců. Součástí této společenské akce bylo i vystoupení dětí
z mateřské školy, společné fotografování
rodičů s miminkem a předání dárkové poukázky v hodnotě 500 Kč.

STAVĚNÍ MÁJKY
A PÁLENÍ ČARODĚJNIC
počtu sešli na újezdském náměstí, abychom se se zimou rozloučili. Moranu jsme
vynesli za Újezd, kde byla spálena a vhozena do Botiče. Voda ji odnesla jako symbol překonání zimy. Na hlavách mnohých
účastníků průvodu byly vidět krásné jarní
klobouky a jarní větvičky, které si lidé odnesli domů, symbol jara ještě umocnily.

Stavění májky a pálení čarodějnic patří již
mezi tradiční kulturní akce, které v naší
městské části pořádáme. V sobotu 30. dubna naši dobrovolní hasiči postavili májku
na Kateřinském i na újezdském náměstí. V Újezdu byla velmi vysoká, proto zde

JARNÍ ÚKLID
MILÍČOVSKÝCH KOPCŮ
V sobotu 2. dubna se v rámci celorepublikové dobrovolnické úklidové akce „Ukliď-

pomáhali i hasiči z Jižního Města a místní dobrovolníci. Ta pravá zábava „pálení
čarodějnic“ pak začala u rybníka Sukov
za hasičskou zbrojnicí. Přítomné malé čarodějky s obličeji namalovanými strašidelnými znameními vařily pod vedením těch
zkušených čarodějnic kouzelné lektvary.

zámku nás velice překvapila zachovalostí
interiéru a mobiliáře, jehož velká část je
zachována z 20. a 40. let minulého století. Po prohlídce zámku a přilehlé zahrady
jsme přejeli na společný oběd do Litoměřic,
po kterém jsme měli individuální program.
Podle ohlasu si každý našel něco zajímavého a výlet se velice líbil.
Jana Draštíková, místostarostka

Blahopřání
k 100. narozeninám
Krásné životní jubileum 100 let oslavila 11. května 2022 obyvatelka Kateřinek paní Libuše Kovářová. Narozeniny slavila doma, v rodinném kruhu,
a k vzácnému jubileu jí přišli popřát
i starosta městské části Václav Drahorád společně s místostarostkou paní
Janou Draštíkovou. Paní Kovářové
přejeme hodně zdraví, spokojenosti
a pohody do dalších let.
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Informace o odpadech
MULTIKOMODITNÍ SBĚR –
MÍSTO TŘÍ KONTEJNERŮ BUDE
STAČIT JEDEN
Praha bude mít unikátní robotickou dotřiďovací linku. Kovy, plasty i nápojové kartony se tak budou moci vyhazovat do jedné
popelnice. Už během léta tak město spustí
provoz nové, v Česku unikátní, poloautomatické třídicí linky v Chrášťanech. Sběr
bude multikomoditní. Nová linka roztřídí
plasty, kovy i nápojové kartony. Výhodou
je, že by v ulicích ubyly dvě nádoby na tříděný odpad. Díky digitalizaci a technologiím, mezi které patří magnety, infračervené záření nebo působení elektrostatického
pole, je linka schopna oddělit od želených
kovů neželezné (například hliník) a poradí
si také se separací PET lahví podle barev,
s HDPE obaly (vysokohustotní polyethylen) apod. lidem nová linka usnadní třídění odpadů a městu zase svoz na jedno místo z „jedné popelnice“ žluté barvy. Z níže
uvedené tabulky vyplývá, že v naší městské části se mohou nové nádoby objevit
nejdříve v druhé polovině roku 2023.
05–06/2022 – zahájení zkušebního provozu třídící linky
05/2022 – zavedení sběru MKS v domovních stanovištích (2623 stanovišť)
01/2023 – levý břeh Vltavy, venkovní stanoviště
07/2023 – pravý břeh Vltavy - zbývající
část svozového území PSAS – venkovní
stanoviště
01/2024 – oblast ostatních svozových společností (AVE, Komwag, Ipodec), venkovní stanoviště
07/2024 – rodinné domy
SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
V rámci organizovaného mobilního sběru
nebezpečných odpadů mohou občané prostřednictvím obsluhy vozidla bezplatně
odevzdat k odstranění následující druhy
nebezpečných odpadů: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy
(přípravky na hubení hmyzu, hlodavců,
plevelu, odstraňování plísní), zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti, olej a tuk (včetně
potravinářského), barvy, tiskařské barvy,
lepidla, pryskyřice, čisticí prostředky, léčiva, baterie a akumulátory. Kapalné nebezpečné odpady musí být předávány v pevně
uzavřených nádobách.
Svozové vozidlo bude v roce 2022
přistaveno v Újezdě na ulici Formanská u č. p. 3 (újezdské náměstí) a v Kateřinkách na křižovatce ulic Vodnická
a Na Křtině v sobotu 6. srpna 2022
v Újezdu v době od 11.40 do 12.00 hodin a v Kateřinkách v době od 12.10
do 12.30 hodin.

Zpětný odběr vybraných výrobků
Hlavní město Praha ve spolupráci se systémy ASEKOL a. s., ELEKTROWIN, a. s.,
EKOLAMP, s. r. o. a ECOBAT s. r. o. zajišťuje zpětný odběr vyřazených elektrozařízení a výrobků.
• ASEKOL, a. s. se specializuje na oblast
zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení
a elektroodpadu, ale pouze pro skupinu
zařízení informačních technologií a telekomunikačních zařízení, spotřebitelská zařízení, hračky, vybavení pro volný
čas a sporty, lékařské přístroje (mimo
implantované a infikované výrobky).
• ELEKTROWIN, a. s. je zaměřen na zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování,
využití a odstranění „velkých“ elektrozařízení a elektroodpadu (velké lednice
a mrazáky a malé domácí spotřebiče,
nářadí, nástroje).
• EKOLAMP, s. r. o. je zaměřen na zpětný
odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu, konkrétně osvětlovací zařízení:
zářivky (lineární, kruhové, úsporné se
závitem nebo nástrčné) a výbojky (vysokotlaké výbojové světelné zdroje – vysokotlaké i nízkotlaké, sodíkové, halogenidové).
• ECOBAT, s. r. o. je zaměřen na zajištění
plnění povinností zpětného odběru použitých baterií a akumulátorů (do hmotnosti 750 g), jejich využití a následné
zpracování.
SBĚRNÉ DVORY
V současné době je na území Prahy v provozu 19 sběrných dvorů hlavního města Prahy. Občané s trvalým pobytem na území
hl. m. Prahy mohou zdarma odkládat pod
dozorem obsluhy vybrané druhy odpadů
– objemný odpad, odpad ze zeleně, dřevo,
stavební odpad do 1m3 měsíčně na osobu,
kovový odpad, papír, sklo, plasty, nápojové kartony, nebezpečné odpady a vyřazená
elektrozařízení v rámci zpětného odběru
výrobků. Všechny druhy odpadu lze odevzdat zdarma (kromě pneumatik, od 25 Kč
za kus dle velikosti).
Provozní doba všech sběrných dvorů
hlavního města Prahy:
• Pondělí až pátek od 8.30 do 18.00 hodin
(v zimním období od 8.30 do 17.00 hod.)
• Sobota od 8.30 do 15.00 hodin
Nejbližší sběrné dvory:
Bartůňkova 711, Praha 11 – Chodov,
tel.: 236 040 000, 236 040 011
Zakrytá, Praha 4 – Spořilov,
tel.: 731 122 891
Dobronická 892, Praha 4 – Kunratice
tel.: 605 079 049

Na sdíleném
kole s Lítačkou
zdarma!
Praha spustila na podzim loňského roku pilotní projekt propojení sdílených kol s Pražskou integrovanou dopravou (PID). Každý
majitel elektronické předplatní jízdenky
pro Prahu může využít zdarma až čtyřikrát
denně prvních 15 minut jízdy na sdíleném
kole provozovatelů Rekola a Nextbike. Cílem
projektu je nabídnout výhodnou kombinaci
pražské MHD s jízdou na kole.
Za první tři měsíce pilotní spolupráce PID
a poskytovatelů sdílených kol využilo možnost půjčit si kolo zdarma již přes 7 200 lidí.
Celkový počet výpůjček už přesáhl 72 tisíc
a noví uživatelé přibývají každý den. Ukazuje se tak, že projekt plní svůj hlavní účel, tedy
pomoci uživatelům MHD přiblížit se do svého cíle pomocí kola od stanice metra, vlaku
nebo zastávky tramvaje. Proto nyní připravuje Hlavní město Praha přerod tohoto pilotního projektu do trvalého provozu.

Jak to funguje?
Prvních 15 minut zdarma od vypůjčení kola
může využít každý majitel platné elektronické předplatní jízdenky pro území Prahy
(nahraný na kartě Lítačka, v mobilní aplikaci PID Lítačka nebo na platební kartě či Inkartě Českých drah), který svůj aktivní účet
v Lítačce propojí s aplikacemi provozovatelů
sdílených kol Rekola nebo Nextbike, a to až
čtyřikrát denně.
Pro vypůjčení kola je potřeba mít staženou mobilní aplikaci poskytovatele služby
sdílených kol, ve které je pro první vypůjčení nutné propojit účet v rámci bikesharingu
s účtem uživatele v systému PID Lítačka (pro
přihlášení stačí zadat e-mail a heslo, v případě, že si ho uživatel elektronického kuponu
PID nepamatuje nebo ještě není registrovaný, lze nastavit na www.litacka cz). Po úspěšném propojení účtu Lítačky a bikesharingu
je každé další zapůjčení kola velice snadné,
systém si propojení s Lítačkou a tudíž i nárok na bezplatnou čtvrthodinu až čtyřikrát
denně u jakéhokoli poskytovatele pamatuje.
Podrobnosti o využívání této služby včetně detailního návodu pro přihlášení a propojení účtů Lítačky s účtem jednotlivých poskytovatelů bikesharingu najdete na webové
stránce www.pid.cz/sdilenakola. zdroj: PID
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PLÁNOVANÉ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ
AKCE NA II. POLOLETÍ ROKU 2022
Sobota 11. června
Dětské rybářské závody

Sobota 25. června
Sportovní den SK Újezd

Na Návesním rybníku proběhnou od 8.00
hodin dětské rybářské závody v lovu ryb
na udici. Pro děti bude připravené občerstvení zdarma.

V září vyrazíme se seniory na vyhlídkovou
plavbu parníkem po Vltavě. Součástí plavby
bude živá hudba a občerstvení. Počet míst je
omezen na 40. Další informace budou k dispozici na webových stránkách městské části
a na informačních vývěskách.

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. Ve večerních hodinách zahrají kapely Jen Blbni
a Horváth band.

Čtvrtek 16. června
Očkování psů a koček
proti vzteklině
Očkování psů a koček proti vzteklině proběhne na tradičních místech. V Újezdu
u Návesního rybníka od 15.00 do 16.30
hodin a v Kateřinkách v ulici Vodnická u č.
p. 437 od 17.00 do 17.30 hodin.

Úterý 13. září
Výlet seniorů

Středa 8. června a 7. září
Setkání se seniory
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. Akce se koná v zasedací místnosti hasičské zbrojnice
od 14.00 hodin. Vzhledem ke vzdálenosti
místa setkání nabízíme pozvaným senio-

Sobota 17. září
Den bez aut
V sobotu 17. září 2022 městská část na jeden den od 8.00 do 18.00 hodin omezí průjezd motorovým vozidlům ulicí Formanská.
Touto akcí se již čtvrtým rokem připojí
k mezinárodní akci „Evropský týden mobility“, která podporuje omezování městského
automobilismu. Tématem letošního ročníku je Lepší dostupnost. Téma zdůrazňuje
výhody rozumné mobility, která propojuje
výhody veřejné dopravy s aktivním pohybem na kratší vzdálenosti se všemi důsledky pro tělesné a duševní zdraví a pohodu.

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, tetování a malování na obličej, malé
občerstvení a drobný dárek. Součástí dětského dne budou i oblíbení vodní záchranáři nebo ukázka práce psovodů a drezůry
koňů městské policie.

rům z Kateřinek odvoz vozidlem městské
části z Kateřinského náměstí.

Čtvrtek 8. září
Vítání občánků
Od 14.00 hodin se bude konat v hasičské
zbrojnici další vítání občánků. Pozvánky obdrží rodiče dětí narozených od února 2022
do června 2022. 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.

Bude připraven celodenní program. Na několika 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 u hasičské
zbrojnice, 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 (malování na obličej, turnaj ve fotbalgolfu o pohár starosty, loutková pohádka) u mateřské a základní školy Formanská
(prezentace mateřské a základní školy, automobilový Logitech trenažér, alkobrýle)
v areálu SK Újezd, u Návesního rybníku
(vodní záchranáři) a u hasičské zbrojnice
(hudební pohádka, bleší trh, zumba, lezecí
stěna, vzduchová pistole, nafukovací atrakce, Beatles Revival, Horváth band, Duhoví
indiáni).

Městská část Praha-Újezd ve spolupráci se Sborem
dobrovolných hasičů Praha-Újezd a Petrovo rybářství
VÁS ZVOU NA

DĚTSKÉ
RYBÁŘSKÉ
ZÁVODY
Návesní rybník na náměstí v Újezdu

sobota 11. června 2022
od 8 do16 hodin
PRUTY S SEBOU!
K půjčení bude omezené
množství prutů!

Občerstvení zajišťuje SDH Praha-Újezd.
Pro závodníky občerstvení zdarma!

OČKOVÁNÍ

PSŮ A KOČEK

hromadné očkování

ČTVRTEK 16. ČERVNA 2022
ÚJEZD:

u Návesního rybníku od 15.00 do 16.30 hodin

KATEŘINKY:

v ulici Vodnická u č. p. 437 od 17.00 do 17.30 hodin

