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přeji vám dobrý den a pokud možno příjemné
čtení. Co jsme pro vás připravili tentokrát? Je toho
opravdu hodně. Dozvíte se, jak bude probíhat proměna budovy družiny zvaná Matulka do moderního a hlavně kapacitně většího nového pavilonu
ZŠ Bratří Jandusů.
Pozveme vás na výlov rybníka Vodice nebo na
ples již výše zmíněné základní školy v Divadle U22. Shodou okolností
jsou obě akce ve stejný den, takže ráno holiny, večer střevíčky a veselit
se můžete celý den.
Nově si můžete přečíst rubriku Názory zastupitelů, kdy dáváme prostor
všem zastupitelům, aby mohli říct, co mají na srdci a jak by chtěli život
a bydlení nás všech vylepšit. Tak já totiž chápu práci na radnici – ne kritizovat, co se udělalo špatně, ale vyhrnout si rukávy a dělat něco, aby to
bylo lepší. Ale na to nemusí člověk nutně sedět v zastupitelstvu nebo na
radnici, krásným příkladem je bývalý Český červený kříž v Hájku nyní
Spolek občanů Hájku, který každoročně pořádá mnoho akcí hlavně pro
děti s minimálním rozpočtem, ale o to větším nasazením. Bylo by krásné,
kdyby taková parta nadšených a pracovitých lidí vznikla i v Uhříněvsi
a Pitkovicích.
No, a když jsme u toho krásného – nemůžu neupozornit na rozhovor
s panem doktorem Pavlem Bočkem, který již roky ordinuje v Uhříněvsi
a je to člověk krásný zevnitř i navenek. I když možná neléčí zrovna vaše
děti, věřím, že si o tak zajímavém člověku rádi něco přečtete.
Další zajímavostí jsou rozhovory s odborníky, se kterými se budete
moci setkávat v našem Otevřeném informačním centru, jehož faktické
otevření se plíživě blíží. Jsme rádi, že vám můžeme nabídnout zcela nadstandardní služby, které na většině jiných úřadů městských částí nenajdete.
Na závěr bych vám chtěla popřát za celé vedení radnice, trochu předčasně, krásné velikonoční svátky, jelikož další Zpravodaj vyjde až v půlce
dubna. Ať už pro vás znamenají cokoliv, oslavu zmrtvýchvstání Ježíše
Krista nebo jen prázdniny a volno v práci, užijte si je podle svých představ.

Redakce

e-mail: redakce@praha22.cz

Z Obecní kroniky
Vážení spoluobčané,
Věřím, že velká většina z Vás při čtení únorového Uhříněveského zpravodaje zaznamenala na 3. straně novou rubriku – Z OBECNÍ KRONIKY.
Ta by se měla stát pravidelnou součástí tohoto periodika.
Po znění uhříněveské kroniky byla velká poptávka nejen z řad starousedlíků a studentů, ale i z řad mnoha přistěhovalých spoluobčanů. Proto jsem
někdy počátkem 21. století ve volné chvíli sedl k počítači a začal jsem kroniku „předělávat“ do elektronické podoby. Pravda, trvalo mi to po chvilkách
více než jeden rok, ale její vytištěné stránky byly svázány a jsou k dispozici
v místní knihovně. Text kroniky je přístupný též na webových stránkách
městské části Praha 22.
Chtěje zachovat co největší autenticitu, rozhodl jsem se kroniku přepsat
doslovně. Protože během let byli kronikáři různí lidé s různým stupněm
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vzdělání, ale se stejným zapálením pro rodnou obec a se stejnou touhou
pravdivě zaznamenávat její život, občas se stávalo, že se jim tu a tam do
jejich textu vloudila nějaká ta „hrubčička“. Samozřejmě, že český pravopis
se za léta vyvíjel, a tak zde najdeme i texty, kde jsou z dnešního pohledu
chyby, ale z hlediska tehdejšího pravopisu je slovo v naprostém pořádku
(např. tehdy zcela správně psané slovo syrup je odlišné od dnešního
sirupu). Proto se mohlo stát, že jste se při čtení únorového příspěvku zarazili, když Vánoce byly napsány s malým v nebo Silvestr byl napsán s y.
I nadále se tedy v příspěvcích této rubriky budete setkávat s texty, které
čas od času budou obsahovat pravopisné chyby. Je to proto, že jako redakční
rada chceme, aby tato rubrika byla co nejvíce autentická. Doufáme, že rubrika
bude pro Vás obohacením stránek našeho Zpravodaje, který v současné době
prochází postupnou změnou, a že se s ní budete rádi setkávat.

UHŘÍNĚVESKÝ ZPRAVODAJ

Michal Klich, kronikář
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INFORMACE Z RADNICE A ZPRÁVY Z ODBORŮ
ZPRÁVY Z RMČ

ODBOR KANCELÁŘE ÚŘADU

Výtah z usnesení Rady MČ Praha 22 – 6. zasedání ze dne 21. 1. 2015
a 7. zasedání ze dne 4. 2. 2015
RMČ souhlasila:
• s pronájmem pozemků parc. č. 223, parc. č. 225/1, parc. č. 226/3, parc.
č. 227/3 a parc. č. 229 v k. ú. Pitkovice za účelem vybudování Parku Pitkovické rybníky od společnosti CENTRAL GROUP Nové Pitkovice III., a. s.,
se sídlem Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4 na dobu určitou od 1. 2. 2015
do 31. 12. 2025, nájemné 1 Kč/rok
• s pronájmem pozemků parc. č. 224 a parc. č. 228 v k. ú. Pitkovice za
účelem vybudování Parku Pitkovické rybníky od společnosti CENTRAL
GROUP, Javorová čtvrť a. s., se sídlem Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4
na dobu určitou od 1. 2. 2015 do 31. 12. 2025, nájemné 2 000 Kč/rok
• se zadáním podlimitní VZ „Přístavba pavilonu ZŠ Jandusů“ v otevřeném
řízení dle § 27 Zákona č.137/2006 a Směrnice ÚMČ Praha 22 č. 5/2012
čl. VI. odst. 6.1 a Pokynem TAJ č. 5/2012
• s uzavřením Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
č. VPI/PH/2014/166 se společností O2 Czech Republic, Za Brumlovkou
2/266, 140 00 Praha 4
• se zadáním VZ malého rozsahu na dodavatele ICT vybavení a veřejné bezdrátové sítě pro realizaci projektu „Služby e-Governmentu v MČ Praha 22“
podle předložené dokumentace
• s návrhem na změnu územního plánu na pozemcích č. parc. 1640,
1641/6, 1642/2, 1639/1-3 a části 2177, v k. ú. Uhříněves, v ulici Bečovská, z funkčního využití ZMK-zeleň městská a krajinná nově na plochu SVvšeobecně smíšené, s mírou využití stanovenou kódem D
• se zvýšením nájemného vlivem inflace o 0,4 % u nájemních smluv, kde je
uvedena inflační doložka, vyjma pozemků pod garážemi, zahrádek sloužících k nekomerčním účelům a garážových stání v č p. 1257 a v č p. 1370
• s podporou akce „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky dne 10. 3.
2015 na počest 56. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu
RMČ schválila:
• Jednací řád RMČ Praha 22 pro volební období 2014-2018
• rozpočtové úpravy prosinec 2014
• výběr zhotovitele a uzavření „Smlouvy“ s předmětem plnění „Oprava soustavy rybníků Vodice - Nadýmač“ v k. ú. Uhříněves po povodni z června
2013 mezi MČ Praha 22 a KAVYL, spol. s. r. o., se sídlem Mohelno 563,
675 75 Mohelno, za nabídkovou cenu 2 555 254,00 Kč bez DPH
• Informační koncepci a Bezpečnostní politiku informačních systémů MČ
Praha 22
RMČ vzala na vědomí:
• výsledek finanční kontroly ve školách a školní jídelně, jejichž zřizovatelem
je MČ Praha 22
• informaci o pronájmu garážových stání v majetku MČ Praha 22 za rok 2014
• zprávu o hospodaření fondu Muzea MČ Praha 22 za rok 2014.
• informaci o výsledku zvukové studie v Divadle U22, zpracovanou spol. AV
MEDIA, a. s., ohledně možnosti zřízení kina
Plné znění zápisů ze zasedání Rady a Zastupitelstva jsou k dispozici na
webových stránkách MČ www.praha22.cz a rovněž v písemné podobě na
Úřadě MČ.
Olga Jandová, tajemnice úřadu

Upozornění pro občany
Český statistický úřad organizuje od 21. 2. do 15. 5. 2015 v souladu
se zákonem č. 89/1995 Sb. výběrové šetření o životních podmínkách
domácností v České republice.
Více informací na:
www.praha22.cz/mestska-cast/aktualni-zpravodajstvi/zivotni-podminky2015-vyberove-setreni-v-domacnostech-684cs.html
nebo na telefonu 274 052 084 (RNDr. Jana Šídlová)

4

ZPRÁVA O DOŠLÝCH STÍŽNOSTECH A PETICÍCH
ZA ROK 2014
Na svém 6. zasedání dne 21. ledna 2015 byla RMČ Praha 22 seznámena se statistikou došlých stížností a petic občanů tak, jak byly přijaty
a zaznamenány odborem kanceláře úřadu ÚMČ Praha 22 v roce 2014.
Všechna došlá podání za rok 2014 byla řádně zaevidována v písemné
a elektronické podobě a předána k vyřízení příslušným odborům. Celkem
za rok 2014 došlo 5 podání, z nichž Peticí bylo jedno podání.
V roce 2014 bylo v řádném termínu vyřízeno všech 5 podání. Proti žádnému vyřízení stížnosti nebyl podán opravný prostředek k nadřízenému
orgánu. Stížnosti se týkaly zejména postupu zaměstnanců při vyřizování
jistých osobně citlivých záležitostí občanů a postupu při vyřizování jich
se dotýkajících stavebních činností. Všechna podání byla zpracována
v souladu s Organizačním řádem a Pravidly pro vyřizování stížností a petic
podaných orgánům městské části Praha 22.
Počet podání celkem

5

Z toho – petic

1

– stížností

4

Vyřízeno v termínu

5

Nevyřízeno – stanovena lhůta pro vyřízení

0

Nevyřízeno – odloženo

0

Termín prodloužen (přechází do roku 2015)

0

Počet podaných opravných prostředků

0

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 O POSKYTOVÁNÍ
INFORMACÍ V REŽIMU Z. Č. 106/1999 SB.,
O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM
Na svém 6. zasedání dne 21. ledna 2015 vzala RMČ Praha 22 na
vědomí „Výroční zprávu za rok 2014 o poskytování informací v režimu
z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“, ve znění pozdějších předpisů, a svým usnesením v souladu s výše citovaným zákonem ji uložila zveřejnit na webových stránkách MČ Praha 22 a dále
v Uhříněveském zpravodaji v tomto znění:
Podle ustanovení § 18 uvedeného zákona je příjemce žádostí, tedy
ÚMČ Praha 22, povinen vždy k 31. prosinci běžného roku zpracovat a do
konce měsíce března roku následujícího zveřejnit Výroční zprávu o své
činnosti v oblasti poskytování informací v režimu zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Z devatenácti přijatých žádostí v roce 2014 bylo v termínu vyřízeno všech
devatenáct žádostí, přičemž jedna z nich byla vyřízena odložením pro
nedodání povinných údajů žadatelem. Všechny žádosti byly zpracovány
v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb.
Poskytnuté informace jsou zveřejněny a dohledatelné na webových
stránkách MČ Praha 22 a portálu statnisprava.cz.
Pavel Čornej, referent OKÚ

Počet přijatých žádostí celkem

19

Vyřízeno v termínu

19

Počet žádostí s rozhodnutím o neposkytnutí požadované
informace

0

Přijatá odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí
informace

0

Kladně vyřízená odvolání

0

Počet zamítnutých odvolání

0
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ROZHOVOR

ČLOVĚKA BYCHOM NEMĚLI SOUDIT PODLE
SVÝCH OČEKÁVÁNÍ
Tento měsíc vám představujeme zástupce starosty Jiřího Knotka, který má na starost oblast
bytové politiky a správy majetku. Jeho prioritou jsou rovné příležitosti.
Mohu Vás požádat o krátké představení?
Narodil jsem se v Brandýse nad Labem, ale své mládí jsem prožil na nedalekém Jižním Městě. Vystudoval jsem střední průmyslovou školu v Praze
a následně absolvoval CEVRO Liberálně konzervativní akademii. Mám za
sebou profesní zkušenosti v oblasti vedení společností včetně krizového
řízení, vyhledávání obchodních příležitostí, přípravu účelových projektů
včetně zajištění projektového financování, realitní a developerské činnosti,
správu budov – Facility management, zkušenosti v dozorčích radách a představenstvech.
Mám rád svou rodinu, jsem otec čtyřměsíčního syna. Jsem patriot, optimista, pravicově smýšlející člověk, rád vytvářím hodnoty, stanovuji si cíle,
mám pochopení pro detaily.
Rád komunikuji a sbírám podněty od lidí, kteří mají zájem něco vytvářet,
posouvat věci dál, žádné diskuzi se nebráním, jsem za ni naopak velice rád.
Jednám s respektem a úctou ke každému člověku.
Jaký máte vztah k Uhříněvsi?
Uhříněves a Praha jako taková je moje srdeční záležitost. Většinu času trávím, už z titulu své funkce, právě v Uhříněvsi, kterou jsem znal už ze svého
dětství, protože Jižní město je nedaleko. O Uhříněvsi jsem začal uvažovat
v roce 1999, když jsem hledal místo k podnikání, které je dobře dostupné
z dálnice D1. Má maminka pracovala v té době také v Uhříněvsi na pozici
ředitelky celní správy. Následně v roce 2000 jsem si pronajal první skladové
prostory a následně v dalších letech jsem zakoupil první nemovitosti v Uhříněvsi.
Jaké máte priority na radnici Prahy 22?
V současné době se podrobně seznamuji se současným fungováním
úřadu a také s celkovým stavem naší MČ.
Mám zájem, prostřednictvím tajemnice, znát fungování a efektivitu jednotlivých odborů, každého zaměstnance úřadu, jeho odbornost, pracovní zařazení, vytíženost.
S kolegy radními chci maximálně kooperovat, podporovat jejich vize a aktivity, nabízím také zaštítění velkých smysluplných akcí a moji přítomnost na
nich.
Budu chtít znát přehled našich dodavatelů a odběratelů, nájemců, přehled
uzavřených smluv. V rámci správy majetku si budu chtít provést vlastní revizi,
audit. Provedeme aktualizaci seznamu žadatelů o byty, budeme usilovat
o snížení celkových pohledávek po datu splatnosti.
Zajímám se o myšlenku úklidu obce, kde vzhledem k našemu vybavení,
bychom byli schopni nabízet komplexní facility služby i okolním obcím a snižovat si tím naše vlastní náklady, případně vytvářet zisk.
V roce 2015 bych rád provedl v rámci svého návrhu, po schválení rozpočtu
zastupitelstvem, další investice do dvou nemovitostí a to sice formou zateplení pláště budov.
Další silné téma jsou dotace, které musíme umět čerpat a mít vždy rychlé
informace o otevřeném programu. Budu podporovat kulturní a sportovní dění
v naší městské části. Myslím, že by bylo dobré vytvořit pro naše obyvatele
další vyžití, které nestojí vždy jen na vysokých investicích, třeba zimní bruslení, letní kino a rád bych, abychom nemuseli jezdit se dívat na Vánoční trhy
do Říčan, ale aby i zde byla možnost příjemné atmosféry.
Oblast rovných příležitostí jste zmínil jako své silné téma a prioritu.
Jakou důležitost mu přikládáte?
Rovné příležitosti jsou základním principem demokratické společnosti.
Koncept rovných příležitostí ukazuje, že bychom měli posuzovat především
individuální vlastnosti a schopnosti člověka a nesoudit na základě očekávání
a předsudků, které máme k různým skupinám lidí. Máme zájem na tom, aby
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Zástupce starosty MČ Praha 22 Jiří Knotek
Úřad Prahy 22 byl otevřený a bezbariérový a aby rovné příležitosti znamenaly
stejnou startovní čáru pro všechny. Chceme, aby občané věděli, že respekt,
pokora a úcta jeden k druhému jsou hodnoty, k nimž se veřejně hlásíme.
Jste spokojený s tím, jak Uhříněves, Pitkovice a Hájek dnes vypadají?
Ano i ne. Myslím si, že zde bylo v uplynulých letech mnoho práce uděláno.
Nechci se vracet do období, které bylo, ale především se podívat do
budoucna, co chceme, aby se zde zrealizovalo, jaká je potřeba našich obyvatel. Musíme najít kompromis mezi další výstavbou a stávající infrastrukturou. Zastavit určité projekty nelze, ale můžeme si v rámci komisí stanovit
další vývoj v rámci našich priorit.
Chcete něco vzkázat občanům?
Pokud budete mít jakýkoliv dotaz či problém, neváhejte se na mne obrátit,
jsem tu pro Vás!
Plánuji v Otevřeném informačním centru dny se zástupcem starosty, kdy
se můžete přijít na cokoliv zeptat, rád s Vámi proberu Vaše podněty a pokud
to bude v mých možnostech, rád pomohu.
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Rozmlouvala: Kateřina Erbsová
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NÁZORY ZASTUPITELŮ
Vážení spoluobčané, milí čtenáři!

Názor zastupitelky Silvie Štěpánkové

Můžeme vás ubezpečit, že prostřednictvím oblíbeného UHŘÍNĚVESKÉHO
zpravodaje vás chceme informovat o životě v obcích, službách, které využíváte, a o všem, co vás zajímá. Chceme se stát nejen vaším informátorem,
ale rádcem i pomocníkem. Vydavatelem, který podle tiskového zákona (§ 4)
odpovídá za obsah periodika, je Úřad MČ Praha 22. V souladu s citovaným
zákonem (§ 4a) jsme samozřejmě připraveni dávat rovnoměrný a vyvážený
prostor koalici i opozici, očekávaje korektní spolupráci obou. Časopis se ale
připravuje s koncepčním dvouměsíčním předstihem, proto i při dobré vůli
nelze publikovat nevyžádané příspěvky neprodleně, k čemuž nám citovaný
zákon poskytuje tříměsíční lhůtu (§ 11a). Od jedné z opozičních stran jsme
obdrželi nevyžádaný příspěvek 12. 1. 2015.
Tato strana nám však neposkytla využít legislativní lhůty k publikování a již
v průběhu února zaplnila poštovní schránky občanů naší městské části
vlastní tiskovinou (tedy před uplynutím uvedené zákonné lhůty), v níž byl náš
Zpravodaj ocejchován cenzurní nálepkou (graficky patřičně vyvedenou).
V onom článku byly sice zdůrazněny paragrafy o povinnosti vydavatele
poskytovat vyvážené informace a názory členů zastupitelstva, ale autor dehonestujícího článku jaksi (?) pozapomněl na § 11a o zmíněné tříměsíční lhůtě.
Považujeme to proto za cílené znevažování naší redakční práce, a proto Rada
MČ byla nucena schválit Pravidla pro zveřejňování nevyžádaných názorů, viz
níže na této straně zpravodaje.
Věříme proto, že tato výjimka potvrzuje pravidlo řečené v úvodu a že vám
budeme moci předkládat pouze korektní a konstruktivní příspěvky a články,
které budou přinášet poučení a řešení a přispívat tak k dobré atmosféře
v našich obcích. Když se nám to podaří, pak UHŘÍNĚVESKÝ zpravodaj
dostojí svých funkcí, bude korektní napříč povolebním stranickým spektrem
a co hlavně – bude se vám líbit.
Redakce

Pravidla pro uveřejňování nevyžádaných názorů zastupitelů
v časopise MČ Praha 22 Uhříněveský zpravodaj
V souladu se zákonem č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání
periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon).
PREAMBULE:
Za obsah periodického tisku odpovídá vydavatel (§ 4), tj. Úřad městské části Praha
22 a jednotlivá čísla se koncipují podle schváleného obsahu a rozsahu jednotlivých
čísel časopisu. Účelem periodika je poskytovat širokou platformu zkušeností, názorů
a příběhů obyvatel z obcí Uhříněves, Pitkovice, Hájek s cílem respektovat výsledky
voleb, poskytovat příklady o plnění volebního programu a aktivitě volených orgánů.
Při tom všem se redakce musí řídit profesními pravidly a žurnalistickou etikou.
1. Redakce časopisu bude sledovat a dodržovat vyvážený prostor v UZ jednotlivým
zastupitelům a politickým uskupením z hlediska publikovaných materiálů (podle
počtu znaků, viz níže).
2. Obsah neobjednaných článků a příspěvků nesmí být urážlivý, musí se týkat
územně samosprávního celku Prahy 22 a nesmí být v rozporu s dobrými mravy
a společenskou etikou.
3. Úkolem opozice by měla být obhajoba alternativních programů k plánům
radniční koalice.
4. Rozsah nevyžádaných příspěvků k publikování bude určen redakční radou
v souladu s layoutem a rozsahem časopisu, tedy doporučený 1 000 znaků
včetně mezer, maximálně jedna normostrana s 1 800 znaky, pokud není odhlasován jiný rozsah (týká se změny grafiky časopisu). O umístění fotky rozhodne
redakční rada.
5. Pokud redakce obdrží více neobjednaných článků od zastupitelů resp. politických uskupení ve stejném čase, bude dána přednost tomu, kdo měl doposud
v UZ méně prostoru.
6. Redakce si vyhrazuje právo v souladu s tiskovým zákonem rozhodnout o termínu zařazení článku do Uhříněveského zpravodaje.
7. Tato pravidla byla odsouhlasena na 2. mimořádném jednání RR UZ dne 10. 2.
2015 a schválena na 8. zasedání Rady MČ Praha 22 dne 18. 2. 2015.
V Praze dne 19. 2. 2015

starosta MČ Praha 22

V listopadu 2013 podala městská část Praha
22 žádost o změnu územního plánu, kterou
nazvala „Založení městského parku Praha-Uhříněves, nové řešení navazujícího okolí, organické
začlenění území do urbánního prostředí“. Plocha,
které se tato změna dotýká, je velká cca 70 ha
a rozkládá se na pozemních bývalé skládky „Hliník“ a polích mezi tímto prostorem a Pitkovicemi.
Impulzem pro tuto změnu bylo nejen založení
parku na tělesu bývalé, ale i změna cca 38 %
současné zelené plochy na plochu určenou pro další obytnou zástavbu.
Právě ve změně přibližně 26 ha na plochu pro developerskou výstavbu vidí
naši zastupitelé několik velkých rizik pro současné obyvatele naší MČ.
V návrhu změny územního plánu např. nejsou jednotlivé plochy označeny
koeficientem zastavěné plochy. V budoucnu by se tedy mohlo stát, že „salámovou metodou“ budou na tomto území vystavěny několika patrové bytové
domy. To s sebou samozřejmě přináší další dopravní zátěž (především Pitkovic) a vyšší nároky již v současné době nedostatečnou infrastrukturu MČ
(školy, školky, zdravotnická zařízení, atd.)
Proti této změně územního plánu vznikla z naší iniciativy petice, ve které
mohou občané naší MČ vyjádřit negativní stanovisko k tomuto záměru. Zdůvodnění podání petice naleznete na webových stránkách Starostů a nezávislých Praha 22.
Silvie Štěpánková, zastupitelka za Starosty a nezávislé + Svobodné

Názor starosty městské části Praha 22 Ing. Martina
Turnovského k tématu odmítnutí návrhu změny
územního plánu (názor zastupitelky – Silvie Štěpánkové)
Absolutní prioritou pro pořízení diskutované
změny územního plánu byla a je možnost
postupné přeměny povrchu tělesa bývalé skládky
na parkové úpravy tak, aby toto rozsáhlé území
mohlo sloužit krátkodobé rekreaci našich obyvatel, podobně jako dříve realizovaná rekreační
zóna Vodice. Není nám lhostejný stav, kdy plocha
velikostně srovnatelná s uhříněveskou oborou se
dotýká intravilánu Uhříněvsi a její využitelnost pro
naše občany je naprosto nedostačující. Otázkou
je, jak této kýžené proměny z neudržované a zaplevelené plochy na rekreační
zázemí obce dosáhnout.
Drtivá většina pozemků tvořících těleso skládky i její těsné okolí jsou
pozemky soukromé, jejichž vlastníci je nejsou ochotni poskytnout za příznivých podmínek pro město do projektu, který jim nepřinese očekávaný
finanční efekt.
MČ má zájem pokusit se o dohodu, kdy na jedné straně umožní vlastníkům
některých nezastavitelných pozemků (převážně mimo těleso skládky) jejich
změnu na zastavitelné. Na druhé straně však musí být podmínkou realizace
zcela konkrétního záměru přeměny dnešní zarostlé stepi na funkční parkové
plochy. Úlohou města by byla koordinace k uzavření smysluplných dohod
mezi vlastníky tak, aby realizace budoucího parku byla možná a aby nepředstavovala pro město neúměrnou finanční zátěž. Bez uzavření předchozích
dohod o realizaci příslušného projektu MČ změnu jako celek nepodpoří.
Jsme si vědomi, že se jedná o náročný úkol a že je nutné vzít do úvahy
veškerá kritéria, o kterých hovoří odpůrci této změny ÚP. V měsíci březnu
proběhne v komisi výstavby a územního plánu širší rozbor kladů a záporů
dosavadního řešení změny, včetně doplnění chybějících údajů typu koeficientů zastavitelných ploch, případné redukce některých ploch a odhadu časového hlediska ve vazbě na infrastrukturní stavby MČ. Výsledkem jednání
komise může být doporučení k pokračování v pořizování, přerušení pořizování, nebo odmítnutí v pokračování. Podotýkám, že MČ jakožto iniciátor může
kdykoliv odstoupit z pořizování této změny, přičemž pořizování i jednodušší
změny ÚP trvá podle našich zkušeností 3 a více let.
Ing. Martin Turnovský, starosta
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INFORMACE Z RADNICE

OPP
K

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST

Otevřené informační centrum zahajuje provoz
V prostorách bývalé lékárny v přízemí radnice bude zřízeno Otevřené informační centrum (OIC)
pro veřejnost. V centru si budete moci v rozšířených otevíracích hodinách nechat ověřit dokumenty a podpisy, získat ověřené výstupy z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku a živnostenského rejstříku, rejstříku trestů a dalších registrů na pracovišti Czech POINT. Osobně podat
poštu, která je určena pro úřad. Obdržíte zde informace o městské části a radnici, včetně potřebných formulářů a žádostí. Pro děti bude připraven dětský koutek. Na PC se bezplatně připojíte
k internetu. V občanské poradně vám zdarma poradí níže uvedení odborníci.
Kateřina Kaňoková: chci pomoct
znevýhodněným na trhu práce
Jednou z odbornic, se kterou se můžete setkat v našem nově otevíraném informačním a poradenském centru je i Mgr. Kateřina Kaňoková.
Kromě toho, že má vlastní poradenskou firmu je genderová expertka, konzultantka, lektorka a mentorka, která vám může pomoci uplatnit se nejen
na trhu práce, ale nastartovat i svůj osobnostní růst.
V Otevřeném informačním centru povedete poradnu pro rovné příležitosti
(genderovou a sociální poradnu), jaké poradenství zde budete poskytovat?
Nejprve chci říct, že Otevřené informační centrum má sloužit plně občanům. Stávající vedení má zájem na tom, aby se z OIC stal jakýsi „most“ mezi
úřadem a občany a chce zlepšit a usnadnit vzájemnou komunikaci a informovanost. A myslím tím nejenom komunikaci elektronickou, ale taky osobní
– lidskou. Občanská poradna je ideální služba, v rámci které budou moci

3/2015

Pozvánka na slavnostní zahájení provozu
„Otevřeného informačního centra“, interaktivní úřední
desky a informačního kiosku, které se
uskuteční před radnicí na Novém náměstí

v úterý 7. dubna 2015 od 10 hodin.
Srdečně Vás zveme
občané využít různé typy poradenství zdarma, které jim budou poskytovat
lidé, kteří jsou skutečnými odborníky ve svých oblastech a kteří zde navíc
žijí a jsou patrioty.
Rovné příležitosti a prorodinná politika jsou mé téma a je to téma, které
podporuje vedení naší městské části. Vážím si toho, že jsem dostala od
vedení města důvěru a že mohu být prospěšná a užitečná v místě, kde bydlím.

UHŘÍNĚVESKÝ ZPRAVODAJ
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OTEVŘENÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO – ROZHOVORY
Co vše poradna pro rovné příležitosti, která začne již brzy fungovat
v rámci Otevřeného informačního centra, bude nabízet občanům?
Smyslem a cílem poradny je zpřístupnit veřejnosti bezplatně poradenství
v oblasti rovných příležitostí a genderové problematiky.
Chci občanům odborně poradit a zároveň od nich sbírat podněty, na které
se budeme snažit reagovat. Chci vysvětlovat, rozvíjet a odborně poradit
v tématech, která přispějí k vnímání a respektování různorodosti bez ohledu
na pohlaví, věk, etnicitu a která plně podporují rovné příležitosti.
Poradna bude určena samozřejmě všem občanům, silně pak bude zaměřena na osoby, které patří mezi ohrožené skupiny na trhu práce.
Trh práce je nerovný a díky předsudkům jsou některé skupiny více znevýhodňovány. Nejčastější diskriminace na trhu práce je z důvodu pohlaví, rodičovství a věku. Patří zde především ženy na (po) mateřské či rodičovské
dovolené a osoby 50+. Zaměřím se také na seniory a osoby se zdravotním
postižením a mladé absolventy škol. Odborné poradenství mohou využít také
místní zaměstnavatelé – občané, kteří jsou vedoucí pracovníci či personalisté. Těm nabízím využít poradenství pro zefektivnění jejich personální politiky.

poradny také jako jedinečné příležitosti pro konzultaci, formou mentoringu
či koučinku. Mohu jim poradit při jejich pracovním i osobním (re)startu. OIC
bude nabízet také dětský koutek, takže je možno přijít i s dětmi.
Jak se k Vám lidé mohou hlásit či registrovat?
Registrovat se ke mě mohou lidé na recepci OIC. Zaměstnankyně OIC
povedou evidenci zájemců o poradenství a budou zájemcům nabízet volné
termíny a časy. V rámci mé poradny se mohu každé registrované osobě individuálně věnovat a poskytovat konzultace vždy maximálně 30 minut, a to
především z toho důvodu, aby tuto možnost poradenství mohlo využít co
nejvíce osob. Důležitou informací je, že poradenství bude probíhat v uzavřené
kanceláři tak, aby byla zachována důvěrnost informací a zajištěn komfort
pro individuální konzultace. Poradenství a konzultace mohu osobám poskytovat i opakovaně, v tomto případě však budou mít přednost nejprve ty osoby,
které se budou registrovat poprvé, těm poskytnu poradenství prioritně. Po
uspokojení těchto občanů pak mohu přijímat osoby na opakovanou konzultaci.
Na všechny se budu moc těšit a věřím, že budu moci být naši občanům
prospěšná a užitečná.

Nabízet budu:
✓ Kariérní poradenství – kdy mohu poradit a pomoci s tvorbou životopisů
a motivačních dopisů, poradit lidem, na co mají nárok u zaměstnavatele,
například v okamžiku návratu do práce po delší pauze (dlouhodobá nemoc,
mateřská/rodičovská dovolená).
✓ Poradenství v oblasti legislativní, Zákoník práce a antidiskriminační zákon
a jak se v tom orientovat.
✓ Genderovou poradnu – pomoci v oblasti slaďování práce a rodiny, v oblasti
diskriminace na pracovišti. Ta bude určena jak občanům zaměstnancům,
tak také místním zaměstnavatelům.
✓ Poradenství pro seniory a OSZP – v otázkách udržení se či znovuzařazení
na trh práce
✓ Poradenství pro místní zaměstnavatele a neziskové organizace – v oblasti
personální politiky, citlivého náboru zaměstnanců apod.
✓ Speciální poradnu pro ženy – poradenství v oblasti pracovního a osobního
(re)startu, slaďování práce a rodiny a osobního rozvoje.
Jak často budete poradnu pro občany provozovat?
Tato poradna „rovných příležitostí“ bude fungovat v prvních měsících dvakrát do měsíce v předem avizovaných termínech a v případě zájmu ji jistě
budeme nabízet pro občany v rozšířené provozní době a častěji.
Chci apelovat na všechny občany, aby využili této příležitosti a pokud
potřebují pomoci v oblastech, které jsem zmínila, aby navštívili poradnu, ráda
jim poradím. Ženám na (po) mateřské či rodičovské dovolené, které mají
problém se znovuzařazením na trhu práce, pak chci vzkázat, aby využily této

Mgr. Kateřina Kaňoková
Zakladatelka a jednatelka GENDER Consulting (firma, akreditovaná u Ministerstva
vnitra, poskytující poradenství v oblasti gender/diverzity/worklife balance, prorodinné
politice).
V praxi se zabývá, v rámci celé České republiky, veřejnými přednáškami, poradenstvím a vzděláváním v oblasti genderu/rovných příležitostí, diverzity, worklife balance. Je členkou několika
expertních skupin ve výše uvedených oblastech. Realizuje
genderové/diverzitní a personální audity ve firmách a veřejné správě. Na
veletrzích práce poskytuje poradenství pro osoby ohrožené na trhu práce
– především ženy, osoby 50+. Přednáší také pro seniory a zabývá se
podporou mezigenerační solidarity. Je členkou Business Prossional
Women ČR. Je mentorkou EqualPayDay (Dne rovnosti platů). Spolupracuje dlouhodobě s Ministerstvem vnitra v rámci soutěže Úřad roku půl
na půl – respekt k rovným příležitostem.
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Ing. Jana Veselá

Jitka Kadlecová

Realitní makléřky: pomůžeme
se zorientovat v zákoně
Realitní makléřky Ing. Jana Veselá a Jitka Kadlecová budou v našem
informačním centru pomáhat občanům nejen při prodeji a koupi či pronájmu domu nebo bytu, poradí i s daňovým přiznáním a převody energií
v souvislosti s převodem nemovitosti.
Proč jste se rozhodly do projektu zapojit?
JV: Vzhledem k neustále se rozrůstající výstavbě rodinných domů a bytů
v naší městské části jsme se rozhodly připojit se k nabídce služeb poskytovaných městskou částí Praha 22 Uhříněves v poradenském a informačním
centru.
JK: Myslíme si, že naši spoluobčané ocení takovou službu přímo v místě
svého bydliště, která tady a v blízkém okolí chybí. Nebudou se muset spoléhat na neosobní jednání s realitními makléři přes telefon, ale budou moci
v klidu vše probrat třeba po návratu domů ze svého zaměstnání. Naše poradenství bude samozřejmě zdarma. V informačním centru vám budeme k dispozici jednou měsíčně, čas můžeme přizpůsobit podle požadavků městské
části a občanů.
Co od vás spoluobčané mohou především očekávat?
JV: V důsledku novely Občanského zákoníku v lednu 2014 došlo
k významným změnám v oblasti nemovitostí, které se dotkly cca 200
zákonů. S touto skutečností přicházíme denně do styku a budeme se snažit
všem klientům, kteří chtějí koupit, vyměnit, pronajmout nebo prodat svou
nemovitost, ať již sami, nebo ji svěří do prodeje nám, poradit jak správně
postupovat.
JK: Naší snahou je poradit občanům komplexně, a to jak v duchu nového
zákoníku, tak v duchu na to navazujících nových daňových povinností a změn
v daních. Daně dědické a daně darovací, daně z přidané hodnoty v souvislosti
s nákupem, prodejem a pronájmem nemovitostí, daně z nemovitostí jako
takové a další. Samozřejmostí je veškerý právní servis včetně advokátní
úschovy. Zajistíme odhadce nemovitosti, poradíme při vypracování daňového
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OTEVŘENÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO – ROZHOVORY A ZPRÁVY Z ODBORŮ

Společnost Remax,
je největší realitní síť v Evropě i v USA a Kanadě, má nejširší celorepublikovou síť poboček a díky internetové databázi nabízí možnosti inzerce
nemovitostí v Česku i v zahraničí. V ČR má RE/MAX kolem 1 000 spolupracujících realitních makléřů. Uhříněves tak bude patřit mezi TOP městské části nejen s výbornou dopravní dostupností a občanskou
vybaveností , ale i s top informovaností našich spoluobčanů.
Kontakt: Ing. Jana Veselá, telefon 602 202 452
Jitka Kadlecová, telefon 734 877 966

přiznání, při převodech energií a služeb souvisejících s užíváním nemovitostí.
Spolupracujeme se zkušenými právníky, kteří se specializují na nemovitostní právo. Umíme pomoc řešit exekuce, odblokování věcných břemen,
umíme řešit služebnosti a další právní otázky. Nabízíme pomoc při výběru
nemovitosti. Máme certifikační zkoušky, jejímž obsahem jsou znalosti
z obchodní, stavební, právní i daňové oblasti a především pravidel podnikání
v oblasti nemovitostí. Máme možnost těžit ze zkušeností již uskutečněných
obchodních případů svých i všech poboček naší sítě. Máme k dispozici
přesná, historicky podložená data u podobných nemovitostí, s jakou k nám
klient přichází již při prvním společném setkání, a jsme tak schopni jeho přání
a požadavky zodpovědně posoudit. Případně dokážeme poradit i při financování nemovitosti či refinancování hypoték.
V čem je vaše největší síla?
JV: V Uhříněvsi žijeme, máme za 12 let působení v nemovitostech dokonale zmapovanou celou oblast Prahy a Středočeského kraje. Klient je pro nás
partnerem, kterému s maximálním úsilím pomáháme uspokojit jeho vize,
plány i potřeby. Proto je pro nás v první řadě nanejvýš důležité chránit jeho
zájmy a konat tak, aby byl s námi a s námi poskytovanými službami spokojen.

Na jaké typy dotazů jste připraveni odpovídat?
Na všechny (smích). Sice se nepovažuji za finančního Brouka Pytlíka, ale
vzhledem k mé 18ti leté praxi na finančních trzích určitý přehled mám. Jinak
očekávám, že většina dotazů bude směřovat na bankovní poplatky, neživotní
pojištění a možná i dotazy týkající se konsolidace půjček a refinancování
hypoték. Zájemcům o hypotéku poradíme, jakou základní dokumentaci budou
potřebovat a spořílkům navrhneme, jak naložit efektivně s volnými finančními
prostředky v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Pomůžeme se sestavením rozpočtu domácnosti v době výpadku příjmů např. při ztrátě zaměstnání, s orientací v nabídce půjček u nebankovních společností, upozorníme
na rizika. Porovnáme nabídku bankovních balíčků a řekneme, jak vybrat ty,
které nejvíce splňují požadavky klienta. Poradíme i s vyřízením dopisů, které
občanům zasílají jejich banky nebo pojišťovny a které jsou většinou formulované tak, že jim člověk mimo obor složitě porozumí.
Mohou si občané přímo zařídit i nějaké pojistky nebo spoření?
V informačním středisku ne, ale bude možno domluvit si schůzku přímo
s odborníkem na danou problematiku a zájemce na ni připravit – jaké má mít
doklady, na co se ptát a jak minimalizovat čas strávený řešením jednotlivých
záležitostí.
Proč se do této činnosti vlastně pouštíte?
Setkávám se s velmi upřímným vděkem od lidí, kterým jsem za dobu fungování Partners marketu na druhé straně náměstí pomohl. Ale co považuji
za hlavní motivaci – o finanční gramotnosti se toho již namluvilo a napsalo
tolik, že by každý z nás už měl být Rothschildem. Ale opak je pravdou – lidé
se v bankovních produktech ztrácejí, reklama je mnohdy zavádějící, viz
výhodné půjčky. Naše kancelář chce našim spoluobčanům Uhříněvsi, Hájku
a Pitkovic prostřednictvím centra prostě „jenom“ pomoci.
Stránky 7, 8, 9 připravili: Milan Kašík,
Kateřina Erbsová a Roman Petr

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Finanční gramotnost pro všechny generace
Informační centrum Praha 22 se bude také
věnovat finančnímu poradenství. Ke spolupráci
byla vyzvána kancelář Partners Market, sídlící
v bloku naproti městskému úřadu. Jaké služby,
rady a produkty bude nabízet jsme se optali
jejího ředitele, Ing. Davida Rojka.
Otázka finanční gramotnosti obyvatelstva je
„evergreenem“ současnosti. Ti méně štastní se
ocitají v dluhové pasti, ti šťastnější ukládají své
peníze do spořících účtů, které většinou nespoří. Ale nejen to, v přemíře bankovních produktů se dneska nevyzná většina spoluobčanů. A to i za situace,
kdy hledání některých relevantních odpovědí na finanční otázky poskytuje
Seznam nebo Google. Také je třeba vzpomenout internetové bankovnictví,
které je sice moderní, ale zase pro mnoho uživatelů je velkou neznámou,
nemluvě o jeho bezpečnosti. V poslední době na toto téma přibývá příkladů
zneužívání tohoto produktu. Proto je třeba jenom uvítat snahu MČ Praha 22
vybudovat toto informační centrum a dát prostor občanům při hledání odpovědí na naznačené otázky…
…a kdo bude na dané otázky odpovídat?
Ze začátku hlavně já a to proto, že zajišťuji nejširší záběr finančních a pojistných produktů. Velmi mě bude totiž zajímat, s čím vším se občané budou
na informační středisko obracet. Následně pak budu informovat své kolegy
a budeme hledat nejvhodnější řešení každému „na míru“. Výhodou je, že
jako Uhříněvák mohu poskytovat konzultace i mimo úřední hodiny informačního centra, protože ne vždy mají spoluobčané možnost uvolnit se ze
zaměstnání.
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VÝMĚNA PRŮKAZŮ ZTP A ZTP/P NA ÚŘADU PRÁCE
V BOLOŇSKÉ, V HORNÍCH MĚCHOLUPECH
Termín podání žádosti o výměnu je od 1. 4. 2015 a výměna uživatelem
průkazu by měla být provedena nejpozději do konce roku 2015. Jedná se
o průkazy s označením platnosti trvale!
Parkovací kartu (modrou) Vám vydáme na základě nového průkazu na
odboru sociálních věcí a zdravotnictví, kancelář. č. 015.
Více informací na www.praha22
Kontaktní telefon na Úřad práce: Boloňská 478/1, 109 00 Horní Měcholupy: 950 178 937
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ZPRÁVY Z ODBORŮ
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

UHŘÍNĚVESKÉ MUZEUM
tel.: 271 071 827, e-mail: michal.klich@praha22.cz

INFORMACE – SBĚR KOVŮ A BIOODPADŮ V PRAZE

JAK JSME HOSPODAŘILI? PŘEDKLÁDÁME ÚČET

Systém nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady v hl. m.
Praze je založen na stabilním sběru prostřednictvím sběrných dvorů a stabilního sběrného místa rostlinného bioodpadu v Praze 10 Malešicích a také
na sběru pomocí velkoobjemových kontejnerů a mobilních sběrných dvorů.
Sběr kovů je zajištěn pomocí sběrných dvorů. Hlavní město Praha tedy povinnost danou zákonem o odpadech pro sběr kovů i bioodpadů splňuje. Stávající
systém nakládání s komunálními odpady zůstává v Praze zachován bez
zásadních změn.

Tak jako každým rokem, předkládám Vám na základě ustanovení článku
III. Statutu Uhříněveského muzea přehled, jak jsme v roce 2014 hospodařili
s účtem Uhříněveského muzea.
Mnozí z Vás nejprve na jeho znovuotevření a později na jeho provoz přispěli
finanční hotovostí ať již formou dobrovolného vstupného na příležitostné
výstavy, kulturní akce či cílenými dary. Všechny tyto prostředky jsou ukládány na účet Uhříněveského muzea. Proto pokládám za slušné, abyste věděli,
na co byly vynaloženy peníze, které jste laskavě poskytli. S hospodařením
roku 2014 se můžete seznámit v otištěné přehledné tabulce.

Zdroj: Oddělení odpadů MZO MHMP

Michal Klich, kurátor muzea

POČÁTEČNÍ STAV ÚČTU UHŘÍNĚVESKÉHO MUZEA
K 1. 1. 2014 č. 81226-2000754389/0800

SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU A BIOODPADU
V PRVNÍM POLOLETÍ 2015

Stanoviště
Kašovická × Lnářská
U Nadýmače
Na Blanici × K Podchodu
Křelovická × Nad Volyňkou
Pod Markétou × Předpolní
Pod Markétou č. p. 87 (hřiště)
V Pitkovičkách
Bedlová
V Kuťatech × Rozdělená
Přátelství 963 (areál VÚŽV)
K Dálnici č. p. 622
Stanoviště
Kašovická × Lnářská
U Nadýmače
Na Blanici × K Podchodu
Křelovická × Nad Volyňkou
Pod Markétou × Předpolní
Pod Markétou č. p. 87 (hřiště)
V Pitkovičkách
Bedlová
V Kuťatech × Rozdělená
Přátelství 963 (areál VÚŽV)
K Dálnici č. p. 622

Březen

Duben
VOK 11. 4.
BIO 11. 4. (d)
VOK 11. 4.

VOK 21. 3.
BIO 11. 4. (d)
BIO 11. 4. (d)
VOK 21. 3.
VOK 25. 4.
VOK 25. 4.

Květen

Červen

VOK 16. 5.
BIO 16. 5. (o)
VOK 13. 6.
VOK 13. 6.
BIO 16. 5. (o)

PŘÍJMY
Úroky z účtu u České spořitelny za rok 2014
18,59
Dobrovolné vstupné – příležitostné výstavy a kulturní akce
Výstava Rok očima dětí
2 959,00
Eva Bartoňová - divadelní kostýmy, dekorace a šperky
2 862,00
Vlastimil Malý - fotografie - Praha panoramatická
2 302,00
Velikonoční výstava
3 163,00
Jiří Šantroch - obrazy
2 285,00
Magdalena Michelfeitová - obrazy
2 765,00
Alena Veselá a ing. Jiří Čapek - obrázky v obrazech
1 554,00
Jiří Voneš - kresby a karikatury
6 508,00
Olga Stárková - malby a grafiky
4 615,00
Vánoční výstava žáků uhříněveských škol - "Půjdem
8 012,00
spolu do betléma"
Přednáška pro školy - Ze života včel
3 070,00
Převod hotovosti z roku 2013
10 871,00

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Kč

Prodané vstupenky – účtovány mimo účet
Uhříněveského muzea do rozpočtu MČ Praha 22

10 130,00 Kč

PŘÍJMY MUZEA ZA ROK 2014 CELKEM
včetně prodaných vstupenek

50 243, 59 Kč

PŘÍJMY MUZEA ZA 2014
účtované ve prospěch účtu Uhříněveského muzea vč.
zůstatku z roku 2013 (bez prodaných vstupenek)

97 736,57 Kč

VÝDAJE
Materiál na zajištení provozu a přípravu výstav,
materiál na ošetřování květin
Pořízení 39 ks knih a 2 DVD o české historii a státnosti
Pořízení 7 ks knih o životě a působení zpěvačky
Ivety Bartošové
Nákup depozit - 1 ks obraz Alexandry Alexandrové
VÝDAJE ZA ROK 2014 CELKEM
KONEČNÝ STAV ÚČTU UHŘÍNĚVESKÉHO MUZEA
K 31. 12. 2014

6 905,00 Kč
7 749,00 Kč
2 378,00 Kč
1 000,00 Kč
18 032,00 Kč
79 704,57 Kč

Farní sbor Českobratrské církve evangelické,
Husovo nám. 378/40, Uhříněves

VOK 16. 5.

• Kontejnery označené VOK budou přistaveny v sobotu od 9 hodin do
naplnění, max. do 13 hodin.
• Kontejnery označené BIO (d) budou přistaveny v sobotu dopoledne od
9 hodin do naplnění, max. do 12 hodin; kontejnery označené BIO (o)
budou přistaveny v sobotu odpoledne od 13 hodin do naplnění, max.
do 16 hodin.
Jitka Kochánková, referentka OŽP
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46 751,98 Kč

Program velikonočních bohoslužeb
čtvrtek 2. 4. 2015 – 18.30 hodin – Zelený čtvrtek
pátek 3. 4. 2015 – 17.30 hodin – Velký pátek
neděle 5 .4. 2015 – 9.00 hodin – Boží hod velikonoční
Při těchto bohoslužbách bude vysluhována večeře Páně.

UHŘÍNĚVESKÝ ZPRAVODAJ
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UHŘÍNĚVESKÉ MUZEUM, KNIHOVNA A DIVADLO U22
POŘAD BOHOSLUŽEB V ŘÍMSKOKATOLICKÝCH
KOSTELÍCH UHŘÍNĚVESKÉ FARNOSTI
Neděle 29. března 2015 – KVĚTNÁ NEDĚLE
Kostel sv. Petra Dubeček – 7:55 hodin mše svatá se svěcením ratolestí
Kostel Všech svatých Uhříněves – 9:30 hodin mše svatá se svěcením
ratolestí a pašijemi
Kostel sv. Ondřeje Kolovraty – 11:30 hodin mše svatá se svěcením ratolestí
Čtvrtek 2. dubna 2015 – ZELENÝ ČTVRTEK
Kostel Všech svatých Uhříněves – 18:00–20:00 hodin mše svatá na
památku Večeře Páně
Pátek 3. dubna 2015 – VELKÝ PÁTEK (den přísného půstu)
Kostel Všech svatých Uhříněves – 18:00 hodin Velkopáteční obřady, zpívané pašije
Sobota 4. dubna 2015 – BÍLÁ SOBOTA
Kaple Božího hrobu v Uhříněvsi – 9:00–19:00 hodin možnost soukromé
modlitby
Kostel Všech svatých Uhříněves – 20:00 hodin obřady Veliké noci Vzkříšení Páně (závěr cca ve 22:30 hodin)
Neděle 5. dubna 2015 – BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ
Kostel sv. Petra Dubeček – 7:55 hodin Velikonoční mše svatá
Kostel Všech svatých Uhříněves – 9:30 hodin Velikonoční mše svatá
Kostel sv. Ondřeje Kolovraty – 11:30 hodin Velikonoční mše svatá
Pondělí 6. dubna 2015 – PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ
Kostel sv. Petra Dubeček – 7:55 hodin mše svatá
Kostel Všech svatých Uhříněves – 9:30 hodin mše svatá
Kostel sv. Ondřeje Kolovraty – 11:30 hodin mše svatá se svěcením
ratolestí
P. Jaroslaw Batóg, SVD římskokatolický farář v Uhříněvsi

NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ
Telefon: 271 071 868
e-mail: knihovnauhrineves@praha22.cz
Provozní doba:
pondělí, úterý, pátek 8:30–14:30
středa, čtvrtek
12:00–18:00

Krásná literatura pro dospělé
Bagshawe Tilly
Pokušení
Brown Sandra
V šachu
Frenchová Dawn
Drahá Silvie
Hodkinová Michelle
Prozření Mary Dyerové
Lutz John
Noční pavouk
Martin Nancy
Diamanty nosí smrt
McGuire Jamie
Krásná katastrofa
Monyová Simona
Jednou za život
Krásná literatura pro děti
Deary Terry
Rošťáci v akci
Klimek Hynek
Strašidlář mezi námi lesními strašidly
Kol. autorů
Zasněžené pohádky
Křesťanová Lucie
Pohádky o psech a měsíci
Murphyová Jill
Čarodějnice školou povinné
Naučná literatura pro dospělé
Čermák Petr
Simona Stašová
Górnicka Jadwiga
Očistné kůry
Hoeksema Susan
Proč ženy o všem příliš přemýšlejí
Hympl Josef
Nečas Jany Nagyové
Žantovský Michael
Havel
Naučná literatura pro děti
Gifford Clive
Jak to funguje na zemi
Kol. autorů
Nejlepší tipy pro poznávání přírody
Kateřina Kykalová, knihovnice

Městská část Praha 22,
komise kultury RMČ Praha 22,
Uhříněveské muzeum a Divadlo U22
Vás všechny srdečně zvou do spolkové místnosti
Uhříněveského muzea na výstavu k Velikonocům 2015

BÍLÁ SOBOTA ANEB TAJEMSTVÍ
KRISTOVA UKŘIŽOVÁNÍ
A VZKŘÍŠENÍ
Výstava je přístupna od pátku 20. března
do pátku 3. dubna 2015
Pondělí až čtvrtek 8:30 – 12:00 a 13:00 –16:30 hod.
Pátek 8:30 – 14:00 hod.
Vstupné dobrovolné.
Městská část Praha 22,
komise kultury RMČ Praha 22
a Uhříněveské muzeum
Vás všechny srdečně zvou do spolkové místnosti
Uhříněveského muzea na

v ý st a v u prací žáků
k o v á řské školy
Výstava je přístupna od středy 8. dubna
do čtvrtka 23. dubna 2015
Pondělí až čtvrtek 8:30 – 12:00 a 13:00 –16:30 hod.
Pátek 8:30 – 14:00 hod.
Vstupné dobrovolné.
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ROZHOVOR

Dítě má vyrůstat ve zdravém
emočním prostředí
Přední český dětský onkolog, pediatr, lékař celebrit, lékař urgentního příjmu, zakladatel občanského sdružení pro onkologicky nemocné děti, chovatel slepic, milovník opery a charismatický
muž. Tím vším je MUDr. Pavel Boček, provozující pediatrickou ordinaci u nás v Uhříněvsi. Jak se
sem dostal a co se mu tady líbí? Nejen na to, jsme se ptali v našem rozhovoru.
Vaše profesní kariéra, záliby a koníčky by vydaly na několik životů. Čemu
se v současné době věnujete nejvíce?
V současné době dělím svůj čas mezi službami ve FN Motol, FN Bulovka
a dětské středisko v Uhříněvsi. Z dalších aktivit, kterým se snažím věnovat,
bych vyzdvihl spolupráci s občanským sdružením Sluneční paprsek, kde připravujeme pro zhruba 110 dětí pobyt u moře s rehabilitačním a ozdravným
programem.
Nyní se věnujete pediatrii a práci na dětské pohotovosti, onkologii jste už
opustil. Proč? Vyčerpávalo vás to emočně?
Těch důvodů je několik. Na onkologii jsem pracoval v letech 1985-2000.
Vystřídal jsem jak práci s dětmi předškolního věku, školního věku, na transplantační jednotce a poslední roky pak na ambulanci pro vyléčené děti.
Samozřejmě, že emoční vypětí na onkologii je značné, ale postupem času je
nutné naučit se správně dávkovat empatii k pacientům a jejich rodinám.
Onkologii má asi každý laik podvědomě spojenou se smutkem, s reálnou
přítomností smrti. Jak ji vnímáte vy?
Vnímám především skutečnost, že onkologie dětí a dospělých jsou úplně
rozdílné. U dětí většinou musíte pracovat jak s dítětem, tak s celou rodinou.
A rodiče jsou často ještě mladí a velmi těžko se s touto situací vyrovnávají.
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U dospělých je situace jiná, záleží na mnoha faktorech. Ale vždy je primární
najít k pacientovi správný vztah, přístup, jednat lidsky, snažit se motivovat
pacienta pro společný boj s nemocí, neopouštět jej i v chvílích, kdy se léčba
nedaří.
Zasmál jste se třeba při této práci?
Určitě i veselé příhody mohou být, ale spíše v době po vyléčení ve formě
vzpomínek. Třeba jeden chlapec s maligním lymfomem na mě vždy, když
jsme mu dávali kapačky, křičel: „Ty vole, nech toho!“ Po letech jsme se tomu
zasmáli a pořád tato slova při kontrole používáme (usmívá se).
Prý jste původně chtěl být divadelníkem? Projevuje se to i dnes u vás
nějak?
Jako dítě jsem nevynechal možnost recitace nebo jakékoliv exhibice. V Dolních Počernicích jsme i hráli divadlo. V dospělém věku se to transformovalo
do založení skupiny Kešu kešu, která právě dětem na ozdravných pobytech
zpívá, hraje, „blbne“ s nimi a rozveseluje je. Nicméně zájem o divadlo respektive o operu se projevil hlavně tím, že ji rád poslouchám. Někdy píši i recenze
do novin o představeních v České republice, ale i v zahraničí, vyšlo mi jich
doposud asi 25.
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ROZHOVOR
MUDr. Pavel Boček
* 54 let
Absolvoval Fakultu lékařství Univerzity Karlovy v roce 1985. Po ukončení fakulty nastoupil na renomované pracoviště Kliniky dětské onkologie FN Motol. V tomto období MUDr. Pavel Boček ošetřoval těžce
nemocné děti, na oddělení ambulance či na transplantační jednotce.
V roce 1998 se kvalifikoval pro stipendijní pobyt v USA, pořádaný
americkou vládou – Fulbright Fellowship na University of Minnesota.
Na University of Minnesota se zabýval dále problematikou onkologickou, ale také pohotovostní medicínou. Další z oblastí, které se věnoval
byla estetická a korektivní medicína. Výrazně se angažoval také v otázkách správné, věcné a lidské komunikace s pacienty.
V současné době se kromě pediatrie a práci na pohotovosti věnuje také
estetické medicíně v jedné z prestižních klinik plastické chirurgie. Díky
tomu, že spolupracuje s organizací poskytující lékařskou péči VIP hotelovým hostům, jeho služeb využívaly v minulosti slavné osobnosti jako
Bruce Willis, Heidi Klumová nebo Susan Sarandonová. Sedm let pracoval v Kapce naděje. Vede vlastní neziskovou organizaci Sluneční paprsek, která pomáhá dětem s nádorovým onemocněním a pořádá pro ně
ozdravné pobyty u nás i v zahraničí. Bydlí v Dolních Počernicích a má
šestiletou dceru.

• Je šéfredaktorem Dolnopočernického zpravodaje
• Můžete ho každé úterý a pátek navštívit v dětské ordinaci
v Uhříněvsi.

Za ty roky jste zachránil desítky, možná stovky životů, vnímáte to jako dar?
Určitě. S mnoha dětmi, které přežily onkologické onemocnění, se dodnes
stýkám. Řada z nich už jako dospělí pomáhají onkologickým nadacím, posílají mi fotky svých dětí a je to pro mě velkou odměnou. Ale mám i dobré kontakty s rodinami, kde bohužel dítě boj s nádorovým onemocněním nevyhrálo.
Snaží se pomáhat našemu občanskému sdružení a Klinice dětské hematologie a onkologie.
Co můžeme jako rodiče udělat pro to, aby byly naše děti zdravé?
To je těžká otázka. Dítě má vyrůstat v dobrém prostředí emočním i zdravém
ve smyslu zdravého prostředí. Žádné doporučení, aby dítě bylo jen zdravé,
neexistuje, nicméně mám rád, pokud jsou děti aktivní a nevyrůstají ve „skleníkovém“ prostředí.
Jaký máte názor na homeopatii?
Nestudoval jsem ji, a proto se nemohu odborně vyjádřit, nezavrhuji ji, ale ani
nevyhledávám.
Nenudí vás už ty dětské kašlíčky a rýmičky u nás v Uhříněvsi po práci na
onkologii?
Ale ne. Prostě je to jiná medicína. Pokud můžeme pomoci, tak je to fajn.
Bohužel zrovna podzimní a zimní sezóna je pravě plná těch rým a kašlů. Tím
jak je v Uhříněvsi nyní většina děti malých, mění si ve školkách bacily a viry
a nemocnost je vysoká.
Proč jste si pro svou praxi vybral zrovna Uhříněves? Líbí se vám tu?
Popravdě Dolní Počernice jsou mnohem hezčí, ale do Uhříněvsi je to blízko.
Přiznám se, že hlavním důvodem byla prosba a naléhání MUDr. Marty Hálové,
která zde působí již mnoho let. S Martou jsme studovali, zažívali krásná léta
a ona mě poprosila, abychom zde otevřeli ještě jeden dětský obvod, protože
ona už absolutně nestíhala. A když sehnala paní doktorku Janu Termerovou,
která ordinaci úředně i fakticky zprovoznila a je vynikající dětská lékařka, tak
jsem souhlasil. Líbí se mi zde kostel, hospody a krámky na náměstí. Co je
strašné, je doprava, ale to neříkám nic nového.
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Proč jste založil nadaci Sluneční paprsek?
Sluneční paprsek je občanské sdružení. Léta jsem působil v Kapce naděje,
pak se naše cesty s Vendulou Svobodovou rozešly. Já jsem už dlouhou dobu
jezdil na tábory s dětmi po onkologickém onemocnění a tak mě napadlo,
poté, co jsme vždy byli odkázáni na někoho dalšího, založit vlastní sdružení.
Dnes mám v týmu skvěle fyzioterapeutky, vedoucí, lékaře a každé léto cca
110 dětí ve dvou turnusech jede k moři. Děti po onkologickém onemocnění
tam mají jednak rehabilitační program, ale snažíme se, aby se tam skamarádily. Děláme jim zábavu – karneval, X factor a podobně. Máme skvělé
ohlasy od rodičů i samotných dětí a letos pojedeme už po šesté. Cele je to
finančně náročné, asi tři miliony korun. Všichni mí spolupracovníci pracují
zdarma, ve svých dovolených a s láskou k dětem.
Kdo vás podporuje ze známých osobností?
Naší patronkou je Hanka Křížková, skvělá zpěvačka a kamarádka. Podporuje
nás řada osobností, za všechny Monika Absolonová, Aleš Háma, Dalibor
Gondík a Simona Krainová. Ale ještě mnoho dalších.
Dočetla jsem se v jednom rozhovoru, že jste „vášnivý“ chovatel slepic.
Platí to stále? Z jakého důvodu jste se rozhodl chovat slepice?
Důvodem asi byly vzpomínky z dětství, když jsem jezdil na statek k babičce
za Mělník a ta měla všechna možná hospodářská zvířata, navíc pracovala ve
slepičárně.
Bavilo mě slepice honit, poslouchat, jak kdákají, hledat skrýše, kam zanášejí.
Pak po úmrtí babičky jsem si pár slepic odvezl domů a ze třech jich najednou
bylo 10 pak 20 a dnes asi 60. Chovám je pro krásu a užitek, ani nestačím
uspokojovat kolegy v práci či kamarády čerstvými vejci. Mám i bílá vajíčka,
o něž je samozřejmě o Velikonocích velký zájem. Mám několik plemen, odrůd,
vždy jsem dbal na to, aby hejno bylo pestré a barevné – od bílých leghornek,
přes tetry, hemšírky, amroxy, až českým zlatým kropenatkám, vlaškám či velsumkám. Slepice nejsou určitě hloupé, jak se říká, ale naopak léty sledování
jsem nabyl dojmu, že se s nimi dá rozumně kamarádit (směje se).
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Rozmlouvala: Kateřina Erbsová
Foto: archiv MUDr. Bočka
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Od září budeme mít skoro 200 prvňáčků
Na konci ledna proběhly v naší městské části zápisy do základních škol. Každoroční velká
událost pro děti i rodiče se obešla bez čekání a děti nebyly zbytečně stresovány.
ZŠ U Obory
V základní škole U Obory probíhaly zápisy ve dvou třídách, v jedné podle
rezervace zápisu, tedy zcela bez čekání, a ve druhé byly brány děti tak, jak
přišly, čekalo se ale maximálně pět minut. „Velký dík přitom patří žákům
osmých a devátých tříd, kteří při zápisu organizačně pomáhali,“ doplňuje
Mgr. Ivana Vodičková, ředitelka ZŠ U Obory.
K zápisu přišlo 103 dětí, z toho 96 jich bylo přijato. Sedm dětí přijato
nebylo, protože nepatří spádově do této školy. Přijato bylo naopak 6 dětí,
které se hlásily na ZŠ Bratří Jandusů a nebyly tam přijaty, protože spadaly
pod ZŠ U Obory. Sedm dětí bude pravděpodobně žádat o odklad školní
docházky. Po odkladu z loňského roku nastoupí sedm dětí. Velmi pravděpodobně budou tedy otevřeny čtyři třídy, dvě menší po cca 20 dětech se
budou učit ve školní družině, zbylé dvě v budově školy.
Vzhledem k tomu, že nebyly ještě ukončeny zápisy na všech školách, je
možné, že se počet dětí ještě zvýší - pokud šly k zápisu na nespádovou
školu a nebudou tam přijaté. Mgr. Ivana Vodičková k tomu dodává: „Již teď
máme nahlášené děti, které se v průběhu prázdnin budou stěhovat do Pitkovic či Uhříněvsi a budou se hlásit k nám do školy, mezi nimi jsou i děti
do prvního ročníku.“

ZŠ Bratří Jandusů
Na ZŠ Bratří Jandusů dorazilo k zápisu 132 dětí, z toho 103 bylo přijato.
Všichni spádoví žáci byli přijati. Z tohoto počtu bude ještě několik rodičů
žádat odklad, počet přijatých se tedy ještě o něco sníží. Nebylo přijato celkem 29 žáků, z čehož bylo 17 žáků spádových do ZŠ U Obory (sedm z nich
má na ZŠ Bratří Jandusů sourozence). Z nespádových žáků nebylo možné
bohužel nikoho přijmout, kapacita školy je zcela naplněna a počet volných
učeben také. Otevírat se budou pravděpodobně jen tři první třídy.
„Zápis proběhl v poklidu díky rezervacím, které na naší škole již několikátým
rokem dobře fungují. Rodiče s dětmi se rovnoměrně rozvrství do obou dnů,
kdy zápis probíhá. Děti díky tomu nejsou nervózní, nečekají déle než 15 minut
a zápis si náležitě užijí. Děkujeme všem rodičům za projevenou důvěru, velmi
nás mrzí, že nemůžeme vyhovět všem. Přijatým žákům přejeme, aby se naše
škola pro ně stala výzvou, získali zde dostatečné vzdělání a především návyky
do dalšího života,“ říká ředitel ZŠ Bratří Jandusů Mgr. Jiří Měchura.
Nejen z výsledků zápisu je patrné, že naše dvě školy přestávají stačit
náporu nových žáků a je nutné udělat další přístavby. Jedna z nich vznikne
z budovy nynější družiny tzv. Matulky a rozšíří tak stávající pavilon na
zahradě ZŠ Jandusů.
Z údajů jednotlivých škol zpracovala Kateřina Erbsová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘÍ JANDUSŮ
e-mail: zsjandusu@zsjandusu.net

Školní družina „Matulka“
PROVOZ ŠKOLY V DOBĚ PŘÍSTAVBY II A ZATEPLENÍ
STARÉ BUDOVY
Je to jistě jedna z nejvýznamnějších událostí, která Uhříněves v roce 2015
čeká. Za částku zhruba 20 mil. Kč získáme krásné prostory nejen pro výuku,
ale také pro školní družinu. Kdy vše propukne? Proč vše děláme, co od této
stavby čekáme a v čem nás omezí? Nejen na tyto otázky naleznete odpovědi
v tomto článku.
Je tomu asi již 5 let, kdy jsem poprvé vyslovil myšlenku, že problém
s akutním nedostatkem míst v základních školách v Uhříněvsi, by mohla částečně vyřešit kontejnerová přístavba. Byl to krok do neznáma, ale po téměř
dvouleté zkušenosti s užíváním nové přístavby I (otevřena 1. 9. 2013), mohu
hodnotit převážně pozitivně. Od počátku bylo jasné, že kapacitní problém
tato přístavba řeší maximálně na dva roky, a proto jsme hned začali pracovat
na nové přístavbě II. Variant bylo několik, ale po společných diskuzích
s Ing. Martinem Turnovským jsme nakonec prosadili variantu nejrazantnější,
ale z pohledu estetického nejucelenější. Nová přístavba II bude stát na místě
stávající budovy školní družiny a bude propojena s novou přístavbou I. Sníží
se náklady na výstavbu, sníží se provozní náklady a pro školu toto propojení
bude z organizačního a bezpečnostního hlediska výhodnější.
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A nyní již k tomu, co nás čeká. Až bude vybrán vítězný uchazeč, mělo by
dojít k demolici budovy školní družiny „Matulka“. Následovat budou stavební
práce, příprava přípojek, základů, navážení kontejnerů, stavba interiéru, sádrokartony, instalace atd. Poté by měla následovat kolaudace, stěhování
a montáž nábytku.
Co nám to přinese. V současné době je kapacita školy 686 žáků, z čehož
pouze maximálně 42 žáků může být vzděláváno v budově školní družiny. Po
demolici „Matulky“ a po výstavbě nové přístavby II bude kapacita školy navýšena na 780 žáků (zvýšení o 94 žáků). Získáme čtyři nové učebny, škola tak
bude mít celkem 27 kmenových učeben. Vizí tedy je, postupně školu naplnit
tak, aby ve všech ročnících byly 3 paralelní třídy. V příštím školním roce tomu
tak nebude pouze v 7. a 9. ročníku. Propojená nová přístavba I a II bude mít
celkem 8 učeben. Bude zde umístěno 6 tříd I. stupně. Zbývající dvě učebny
v přístavbě budou ponechány jako herny pro školní družinu s tím, že do dvou
let (do školního roku 2017/2018) se postupně přemění také na učebny
I. stupně. V hlavní budově školy bude ve finále 19 kmenových učeben (oproti
současným 20), dojde tedy k odlehčení zátěže hlavní budovy a k uvolnění
odborné učebny F-Ch.
V čem nás to omezí. Začnu tím, co nás čeká nejdříve. Demolicí „Matulky“
dojde k výraznému omezení pro školní družinu. Čtyři oddělení družiny se
budou muset přemístit do hlavní budovy školy, čímž dojde ke snížení komfortu

Část školy, kde budou vyměněna okna a dojde k zateplení budovy
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pro žáky. Je navíc pravděpodobné, že v průběhu jarních měsíců dojde k zateplování a výměně oken zadní části hlavní budovy. Organizaci výuky bychom
měli zvládnout díky dobře na sobě navazujícím školám v přírodě. Každopádně
to bude jak pro nás, tak i pro žáky velmi složité období, žádám tímto rodiče
o toleranci a pochopení. K omezení provozu v současné nové přístavbě I by
dojít nemělo. Bude potřeba dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v blízkosti
staveniště. Další úskalí, pramenící z neustále se navyšujícího počtu žáků, je
patrné již nyní, do budoucna se ještě zvýrazní. Dochází postupně k zástavbě
volného prostranství za současného navyšování počtu žáků. Jako jediné
východisko vidím v intenzivním jednání s majiteli sousedních pozemků
o jejich možném odkoupení a rozšíření „volného“ prostranství pro školu.
Spolu se zvyšováním počtu žáků nedochází ke zvětšování sportovního
zázemí školy, problém nastává především v zimních měsících. Možným řešením by mohla být nafukovací hala postavená nad venkovním hřištěm, která
nám již byla Ing. Martinem Turnovským přislíbena.
Prognózy nárůstu žáků jsou ovšem nad možnosti všech výše popsaných
přístaveb. Již nyní je tedy nutno připravovat výstavbu nové školy, případně
rozšíření kapacity ZŠ U Obory a spolu s tím také školní jídelny.
Všechny výše uvedené akce jsou velmi finančně náročné, podpora by tedy
měla přijít také z Magistrátu hlavního města Prahy.
Průběh stavby můžete sledovat na stránkách školy www.zsjandusu.net.

Humorné a zároveň poetické nastínění lidského života pomocí výtvarných
prvků černého divadla, tance, pantomimy a hudby končilo slovy Alberta Einsteina:
„Obávám se dne, kdy vývoj technologie předčí vzájemné lidské vztahy. To
potom svět bude mít generaci idiotů.“
Představení ukázalo, jak moc je náš život ovlivněn technikou, kterou denně
používáme. Domnívám se, že nás všechny zasáhlo.
Alena Křikalová, učitelka 5. B, foto: archiv školy

VÍTE, CO JSOU ŽIVÉ KNÍŽKY?

Mgr. Jiří Měchura, ředitel školy
Foto: Pavel Veverka

Ó, JAK SE MÁTE…
Ozývalo se kostelem při vánočním koncertu ZŠ nám. Bří Jandusů. Je to
tradice školy, jak se loučíme se starým rokem. Koledy, které si nacvičily jednotlivé třídy se svými učiteli, se nesly prostorami kostela. Nejvíce se však
všichni těšili na to, jakou koledu zazpívají učitelé. A že to bylo pěkné! Střídání
mužských a ženských hlasů ve spirituálu Bim bam a jednotlivých sólistek
ještě zvýšilo pozornost dětí. Zajímavé bylo i zpívání 9. A. Svoji koledu si chtěli
„zkrášlit“ prskavkami. Ale ty se rozhodly, že nebudou hořet. Rozzářily se až
při dozpívání koledy. I tak všechny děti šťastně upíraly oči na prskající světýlka. Všichni zpívající se vzájemně odměnili potleskem.
Žáci 9. A a 9. B

ZÁKLADNÍ ŠKOLA U OBORY
e-mail: ivana.vodickova.zs@seznam.cz

Dne 12. 2. 2015 ve čtvrtek k nám do ZŠ U Obory přijeli lektoři s projektem
Živé knihovny. Tento projekt u nás zrealizovala organizace Amnesty International. Cílem je ukázat, jak hrozné je bezpráví a diskriminace. Na tomto projektu je skvělé, že v něm jsou zapojeni i lidé, kteří sami mají nebo si prošli
onou špatnou zkušeností. Takzvané živé knížky nám vyprávěly své příběhy
a v rámci projektu jsme se jich mohli zeptat na cokoli, co nám pomohlo
nahlédnout na daný problém z trošku jiného úhlu pohledu. Jsem rád, že jsem
měl možnost si promluvit s Romem, protože „romský problém“ je v Čechách
velice často, ať už ve sdělovacích prostředcích nebo kdekoli jinde, zmiňován.
Bohužel jsme se shodli, že ne vždy rozhoduje pravda, ale postoj větší části
veřejnosti. Amnesty International se nezabývá jen problémy Romů nebo
jiných národnostních menšin. Jedna z živých knih nám přinesla příběh, kdy
byl člověk napaden někým stejné rasy a národnosti jen kvůli své sexuální
orientaci. Dříve v dobách velkých království proti sobě vedly tyto rasy i války,
jenže dnes pro takové starověké přežitky není v tomto světě místo. Tento projekt není takového typu, že by se zastával kdekoho na písknutí, pomáhá tam,
kde je to opravdu mnohdy až potřeba. Ovšem proč jsou tyto projekty vůbec
zapotřebí? Opravdu je ten skvělý moderní a vyspělý svět schopen odsoudit
kvůli pár problémům či nepřizpůsobivým skupinkám celou národnostní menšinu? Amnesty není schopen toto vyřešit, a proto se nám snaží otevřít oči,
abychom uviděli celou situaci i z druhé strany.

NA VÝLETĚ V iSVĚTĚ
Žáci čtvrtých a pátých tříd naší školy se koncem ledna zúčastnili divadelního představení Na výletě v iSvětě.
Představení se konalo v Černém divadle Metro. Jeho dílka jsou autorská
a založena na tématu, která jsou každému člověku blízká, a tím je sám život.
Divadlo se setkává s mimořádně velkým ohlasem doma i v zahraničí. Černé
divadlo Metro je jediné v Praze, které poodhaluje své tajemství. Takže i po
našem představení následoval krátký workshop, během kterého děti uviděly
techniku některých černodivadelních efektů. Učitelé i žáci dostali možnost
vyzkoušet si roli černodivadelního herce přímo na jevišti.
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Karel Löwy, žák 9. B, foto: Filip Jandourek – Český rozhlas
Foto na straně 15: archiv školy
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ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
Ředitelky mateřských škol po dohodě se zřizovatelem oznamují
PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016
místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
do MŠ SLUNEČNÍ, PRAHA 10, SLUNEČNÍ 1550/20 a do MŠ, PRAHA 10, ZA NADÝMAČEM 927
Zapisují se děti, které dovrší věku tří let do 31. 8. 2015.
Přihlášky a evidenční listy k zápisu dítěte jsou od 2. 3. do 9. 4. 2015:
a) k vyzvednutí:
• v pracovních dnech od 6:30 do 8:30 a od 15:00 do 17:00 hodin
v mateřských školách na označených místech
• v pracovních dnech ve vestibulu radnice MČ Praha 22 či informačních
stojanech.
b) ke stažení na webových stránkách mateřských škol
(www.msuhrineves.cz a www.msslunecni.cz) a ÚMČ Praha 22 v sekci
Žádosti a formuláře – v kategorii odbor kanceláře úřadu
(www.praha22.cz/zadosti-a-formulare/).
Vyplněné přihlášky a evidenční listy odevzdají rodiče nebo zákonní
zástupci (případně zplnomocněná osoba) ve dnech 8. a 9. 4. 2015 od
13:00 do 17:00 hodin do příslušné mateřské školy.

MATEŘSKÁ ŠKOLA ZA NADÝMAČEM
e-mail: ms_uhrineves@volny.cz

V případě nepřítomnosti rodičů ve dnech zápisu (např. z důvodu dovolené,
nemoci) může přihlášku podat osoba, která bude k podání přihlášky
rodiči/zákonnými zástupci zplnomocněna úředně ověřenou plnou mocí.
Vyplněnou přihlášku a evidenční list odevzdává jeden z rodičů nebo zákonných zástupců (či zplnomocněná osoba) dítěte, který s sebou přinese:
• rodný list dítěte (pouze předložení originálu)
• průkaz totožnosti (povolení k trvalému pobytu cizince) rodiče nebo
zákonného zástupce, který podává přihlášku
• potvrzení o trvalém bydlišti dítěte (z evidence obyvatelstva – odboru
občanskosprávního ÚMČ Praha 22
• v případě zplnomocnění jiné osoby její ověřenou plnou moc.
Pořadí odevzdání přihlášky ani účast dítěte při zápisu do mateřských
škol nemá žádný vliv na přijetí.
Není omezeno právo rodiče podat si přihlášku do více mateřských škol.

naopak pomoci. Tímto bychom rádi poděkovali paní Haškové, která si udělala
čas na to, aby si zahrála na paní doktorku plyšových hraček, aby celou akci
vymyslela a perfektně zrealizovala.
Text: Hana Blísová, Marcela Vokounová, foto: archiv školy

MATEŘSKÁ ŠKOLA SLUNEČNÍ
e-mail: info@msslunecni.cz

JAK SE Z PLAVÁČKŮ STÁVAJÍ PLAVCI
✓ V soutěži Top školky 2014 jsme se umístili v hodnocení mateřských škol
Prahy 10 na druhém místě z dvaceti sedmi škol.
✓ „Jsem pyšná na svůj personál“ – říká ředitelka školy Alena Vojtěchovská.
1. MŠ Zvonková

Zvonková 12/2901

106 00 Praha 10–Záběhlice

2. MŠ Za Nadýmačem Za Nadýmačem 927/3 104 00 Praha10–Uhříněves
3. MŠ Dvouletky

Dvouletky 8/601

100 00 Praha 10–Strašnice

Od 9. února se většina dětí z MŠ Sluneční účastní kurzu plavání, který probíhá v Centru pro volný čas Na Fialce v Říčanech. Pondělky jsou určené pro
předškoláky, v úterý vyrážejí mladší děti. Hned prvních pár lekcí ukázalo, že
děti mají ohledně vody pro strach uděláno a těch několik málo bázlivých
pohledů na hladinu bazénu se v ní rychle rozpustilo. Některé děti se se základy
plavání seznamují pomocí říkadel a her, jiné se už o plavání snaží. Věříme, že
se 1. 6., kdy kurz končí, většině dětí změní status plaváček na plavec.
PS. Škoda, že je cesta autobusem tak krátká. Hezky se v něm po té
námaze v bazénu usíná.

MEDVÍDEK CHCE BÝT ZDRAVÝ (TŘÍDA SLUNÍČEK)
V tomto měsíci jsme se zaměřili na to, abychom dětem přiblížili, co vše se
skrývá pod pojmem zdraví, jak o sebe pečovat, co jíst. Hlavním vyvrcholením
této akce bylo, dětem pomoci zbavit se
známého strachu z „bílých plášťů“. Děti
dostaly za úkol přinést si do školky svého
nejoblíbenějšího plyšáčka, kterému vymyslely nemoc. S tímto skvělým nápadem
přišla maminka z naší třídy a připravila si
zábavně poučný program. Nejdříve dětem
přečetla Pohádku o zdraví. Pak se z naší
třídy stala ordinace plná nemocných plyšáků a děti převzaly roli ošetřujících
rodičů. Společně s paní doktorkou se
podílely na opečovávání svého miláčka,
následkem čeho si děti uvědomily, že
žádný z doktorů jim nechce ublížit, ale
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Kolektiv MŠ Sluneční, foto: archiv školy
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ŠKOLY A KLUB SENIORŮ
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LYRA
e-mail: info@zusproarteviva.cz

KLUB SENIORŮ
e-mail: stanadrozenova@seznam.cz

KLUB SENIORŮ INFORMUJE
Zájemce informujeme, že klubová místnost se nachází na adrese
Nové náměstí 1440/2a, Praha 22, DPS II, 3. poschodí.
Provoz klubu je v pondělí a ve čtvrtek od 14 hodin.
Program březen, duben 2015
12. 3. – Příprava na Velikonoce
16. 3. – Kavárnička, společenské hry
19. 3. – Křeslo pro hosta – hostem bude starosta MČ Praha 22
Ing. Martin Turnovský
23. 3. – Vystoupení Anny Kordič – „Chorvatské písně“
26. 3. – Jiří Veselý – cestopisná přednáška s promítáním Bretaň,
Normandie
30. 3. – Kavárnička, společenské hry
2. 4. – Předvelikonoční posezení s tombolou
9. 4. – Jiří Veselý, cestopisná přednáška „Galapády – Eqvádor“
13. 4. – Kavárnička, společenské hry
16. 4. – Božena Oprchalová - „Trénování paměti“
20. 4. – Kavárnička, společenské hry
23. 4. – Křeslo pro hosta s Mgr. Kateřinou Kaňokovou
27. 4. – Kavárnička, společenské hry
30. 4. – cvičení pro zdraví
Milí čtenáři,
vzhledem k tomu, že naše škola je zde především pro žáky, připravili jsme
pro Vás do tohoto čísla krátký rozhovor s naší studentkou Katrin Kotrbovou
(9 let), která se u nás učí souběžně hře na klavír a sólovému zpěvu a své
hudební vzdělání již nyní zúročuje v divadle Semafor.
Jak dlouho navštěvuješ naši základní uměleckou školu a kdo tě k nám přivedl?
Chodím sem čtvrtým rokem a přihlásila mě maminka. Nebo tatínek. Možná
oba – vlastně už si to moc nepamatuji, bylo mi teprve 6 let.
Kromě hry na klavír se u nás učíš také zpívat – co z toho je pro tebe náročnější?
Na klavír musím více cvičit a myslím, že je to i obtížnější, ale baví mě obojí.
Kolik času cvičení věnuješ?
Denně asi půl hodiny.
A není to málo?
Je (bezelstně se usmívá).
Máš nějaké další koníčky?
Věnuji se ještě divadlu, ale i tam je to spojené s hudbou. A ráda si hraju se
psem (směje se).
Na jaře budeš vystupovat v divadle Semafor, povíš nám o tom víc?
Budu hrát hlavní roli v muzikálovém představení Cesta do vesmíru, kde mám
také zpívat, hrát na klavír a tancovat. Hra vypráví o holčičce, která se ve snu
s kamarády vypraví na cizí planetu, kde žijí květiny Mízomilky. Bohužel na
planetě začíná být mízy nedostatek, a tak se děti snaží přijít na to, čím ji
nahradit a zachránit květiny před zahynutím. Nejdříve nic nepomáhá, dokonce
ani internet, ale nakonec děti objeví na planetě klavír a přijdou na to, že tím
náhradním zdrojem pro květiny je hudba.
Kdy bude premiéra?
V neděli 31. května. Bude to docela napínavé, protože maminku mi hraje
Barča Danzerová, která v ten samý den odpoledne tancuje a zpívá v muzikálu
Addams Family s Luckou Bílou a bude mít jen hodinu na to, aby se odlíčila
ze strašidelného kostýmu a přejela za námi do Semaforu. Doufejme, že se
vše podaří a diváky naše představení nadchne stejně jako nás.
A jaké nejbližší vystoupení tě čeká v naší hudební škole?
Učíme se písničky Jaroslava Ježka, které zazpíváme 25. března od 16 hodin
na Staroměstském náměstí.

Bližší informace a přihlášky v klubu nebo na tel. 775 164 802.
„Ani za všechno bohatství světa nekoupíš přítele, ani nezaplatíš jeho
ztrátu....“
Stanislava Drozenová, vedoucí Klubu seniorů

Pozvánka na turistickou vycházku
V úterý 24. března 2015 vás ZO 22/30 Senioři Praha 22 zve na
turistickou vycházku: Vyžlovka – rozhledna Skalka – Žernovka – Mukařov.
Vycházka má cca 10 km. Na Vyžlovku pojedeme autobusem a sraz
je v 10:40 hodin na autobusové zastávce Nové náměstí směr Říčany.

Takto přivítaly členky Klubu
seniorů z Uhříněvsi Nový rok 2015
v lázních Poděbrady

Děkuji ti za rozhovor a přeji hodně hudebních úspěchů!
Otázky kladl: Emil Dienelt, foto: archiv Lyra
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Foto: archiv Klubu seniorů
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
KOMUNITNÍ CENTRUM
www.dolly-os.cz, e-mail: reditelka@dolly-os.cz, tel. 723 568 851

HLÍDÁNÍ DĚTÍ, DOPROVODY
•
•
•
•

Forma – hlídání v domácím prostředí, doprovody na kroužky apod.
věk dětí: krátkodobé hlídání od 0,5 roku, dlouhodobé od 3 let
oblast působnosti – přednostně Praha 22, 10, 4
službu zajišťují naše zaměstnankyně – pečovatelky, zdravotní sestry,
ženy s praxí
• smlouva o poskytování péče o dítě, garantován osobní přístup
Připravujeme:
• 25. – 26. 3. – Jarní bazar v Komunitním centru
• 13. – 24.7. – 6. letní příměstský tábor – cena 260 Kč/den
… A VEČERNÍ POKRAČOVÁNÍ

Romana Hájková, ředitelka o.s. Dolly

Foto z minulého ročníku táboru

DIVADELNÍ SPOLEK UCHO
e-mail: verca.kuzelova@seznam.cz

KARNEVALOVÉ ODPOLEDNE V DIVADLE U22…

I ty nejstarší tradice, které mají dnes pevné místo v našich životech, zažívaly na svých počátcích krušné časy. Minulý rok, když uhříněveský Karneval
pro dospělé představil svoji novou a moderní tvář, jsme se báli, že první ročník bude i poslední. Dnes bychom chtěli poděkovat mnoha lidem, že se zlé
představy nevyplnily a že se sál Divadla U22 mohl těšit šimráním desítek
podpatků, které se po něm v noci svatého Valentýna proháněly. Masopustní
zábava mohla oslavit druhý rok díky velkorysému lázeňskému panu Ochovi
z Lázní Mšené, CMCQ Davidu Míčkovi, uhříněveským restauracím U Davida,
Pivovarská a U Velké Prahy, které vám nabídly nemálo příležitostí ochutnat
své speciality, firmě Fieldmann, která potěšila zahradním nábytkem, květinářství Květiny Uhříněves, které vyzdobily vaše stoly, očním optikám
Zahradníková a Semeniuková, sportovnímu obchodu Bikeway, obchodům
Grunt, Od Sousedů a U sv. Vavřince a statku Dvořák, které nabídly mnoho
lahůdek a farmářských produktů. Masážními poukazy nás obdarovalo studio
Vital Body a také JIP relaxační lázně Jiřího Pospíšila. Dále děkujeme kominictví Bělina, panu Zejfartovi z Kolovrat, železářství pana Kubiczka a firma
Just.
Vedle výše zmíněných sponzorů patří naše poděkování hlavně Vám, kteří
jste přišli nejen loni, ale také letos a díky kterým se jedna maškarní zábava
začala stávat tou akcí, která bude v dalších letech neodmyslitelně patřit k tradicím celé Uhříněvsi.
Matěj Špalek, DS UCHO, foto: archiv DS UCHO

Masopustní veselí neminulo ani naši Uhříněves. Dne 14. 2. proběhl
v Divadle U22 dětský karneval. I tentokrát se ho zúčastnilo nemálo maskovaných dětí s rodinou. Letošní ročník proběhl však trochu neobvykle. Úvodem mohli návštěvníci zhlédnout představení dětí z divadélka 2 z Domu UM
pod vedením paní Novák Peškové. A to nebylo jediné vystoupení, které obohatilo maškarní rej. Mezi dalšími vystupujícími byly i děti z taneční skupiny
Jam Dance Crew pod vedením Davida Lajperta. Na poslední chvíli se do programu vtěsnala i taneční skupina Domino, která byla opravdovou třešničkou
na dortu.
Děti letos opět nezklamaly a přichystaly si pro karnevalové odpoledne
krásné masky. Na třetím místě se umístil pohádkový Shrek, druhé místo
obsadila skupinka zombic a nejkrásnější maskou se stal nádherný sněhulák,
který i přes vysoké teploty v sále neroztál. Velké díky patří cukrárně Věrka,
která připravila pro malé účastníky krásné dorty. Tento rok darovaly ceny pro
děti i papírnictví, drogerie manželů Tůmových, hodinářství Dvořák, knihkupectví Pohoda, hračky Orlík, Tabák u zastávky Picassova, bytový textil
Senai, kosmetika Ak studio a Zdravotní obuv. Z Říčan k nám doputovaly
hračky od firmy Buddy toys.
Během veselého odpoledne děti soutěžily o nejkrásnější obrázky, recitovaly
a zpívaly a hlavně tančily jako o život. Pokud se někdo z důvodu kapacity
sálu nedostal na masopustní oslavy, mockrát se mu omlouváme a doufáme,
že příští rok se za divadelním souborem UCHO a jeho karnevalovou zábavou
přijdou podívat všichni bez omezení. Fotografie z události najdete na webových stránkách www.dsucho.cz.

V Hájku byl založen nový
spolek občanů
Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás informovali, že byl založen Spolek občanů Hájku, který
navazuje svojí činností na zaniklou MS ČČK Uhříněves – Hájek.
Vítáme každého, kdo má zájem stát se členem nebo s námi spolupracovat.
Více informací na www.deti-hajku.estranky.cz
Martin Schwarzmayer, předseda představenstva

Veronika Kuželová, DS UCHO
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
SHM

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE – DŮM UM

e-mail: uhrineves@shm.cz

e-mail: petrova@dumum.cz, www.dumum.cz
tel.: 777 721 743, ul. V Bytovkách 803, Uhříněves

KARNEVAL
Městské zimy barvami neoplývají. Zeleň spí, sluneční paprsky proniknou
smogem jen zřídka a zaprášené plochy se marně snaží schovat pod sněhem…
Tím spíše vítáme únorový karneval, pestrou veselici plnou pohybu, muziky
a dětské energie. Ten letošní se konal druhé únorové úterý v tělocvičně ZŠ
Bří Jandusů.
Pro mladší děti, jimž byl karneval určen, byla zážitkem už samotná podívaná na kamarády v maskách. Ale nebyla to podívaná statická, jako v muzeu!
Tancovalo se, běhalo, prolézalo a podlézalo ze všech sil. K dobré zábavě přispěl svým vystoupením také dívčí taneční kroužek pod vedením T. Burdové.
Vyvrcholením karnevalu pak bylo tradičně slosování vstupenek o ceny.
Sotva stačily!
Navzdory chřipkové sezóně se letos sešlo 83 dětí. A věřte, že jim to moc
slušelo.

Nabídku volných míst v kroužcích, letních táborů
a dalších akcí a aktivit najdete podrobně na našich
stánkách www.dumum.cz

Jana Šimandlová, za tým lektorů a vedoucích, foto: archiv SHM

Akce SHM
➔
➔
➔
➔
➔

14. března 2015 – Přebor SHM ve florbalu
14. března 2015 – Keramická sobota
26. března 2015 – První pomoc - 2. díl přednášky pro rodiče
11. dubna 2015 – Keramická sobota
18. dubna 2015 – Velikonoční turnaj ve florbalu
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INFORMUJEME
SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Uhříněves a okolí vzkvétá i v oblasti
služeb pro obyvatele
Městská část Praha 22 se neustále rozvíjí a k rozvoji patří i rozšiřování
služeb pro občany. V pátek 20. února byla slavnostně otevřena za
účasti starosty Ing. Martina Turnovského a bývalého starosty (v současné době radního) Milana Collera na ulici Přátelství provozovna
„V styl“.
Položil jsem Vilmě Vachouškové několik otázek.
Proč jste se rozhodla rozšířit služby pro občany a o jaké služby se
jedná?
Otevřením salonu jsem si splnila svůj dětský sen. Přeji si, aby všechny
klientky odcházely spokojené, odpočinuté a obsloužené našimi službami
pod jednou střechou. Nabízíme zde kadeřnické a kosmetické služby, dále
také manikúru, pedikúru, masáže a prodlužování řas.

Vážení spoluobčané, sousedé,
chtěli bychom Vám tímto poděkovat,
že jste si vzpomněli a uctili památku naší
milované maminky a babičky

Jiřiny Maškové.
Děkuje rodina Maškova a Priknerova.

Na jaké zajímavosti se mohou zákazníci těšit?
Našim zákaznicím můžeme nabídnout služby svatebních a společenských
účesů, včetně profesionálního líčení. I nevšední masáže vás mohou příjemně překvapit a uvolnit např: antimigrenozní.
S jakými přístroji a přípravky pracujete?
Vlasovou kosmetiku používáme italskou značku Davines a francouzskou
značku Techni. Kosmetické služby provádíme s přípravky značky Biodroga, což je německá značka. Upravujeme nehty pomocí MK Profinails,
Shellac, P-shine a IBX system.
Jestli se nepletu, tak jste uhříněveská rodačka, co vy a Uhříněves?
Ano, jsem uhříněveská rodačka. Uhříněves mám moc ráda, za její bezpečnost a jsem šťastná, jak během let omládla.
Blíží se jaro, období rozpuku přírody, současně přichází jarní únava.
Co nabízíte ženám, aby se cítily lépe?
Všechny ženy a muže rády uvítáme a pomůžeme jim překonat jarní únavu
naší nabídkou komfortních služeb.
Ptal se a foto: Pavel Veverka
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