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Městská policie má okrskovou služebnu v Uhříněvsi a je občanům kdykoliv k dispozici (foto: Pavel Veverka)

SLOVO ÚVODEM
MĚSTSKÁ POLICIE HL. M. PRAHY-UHŘÍNĚVES

Vážení spoluobčané,
srdečně Vás zdravím již krátce před koncem školního roku i začínajících dovolených.
Uplynulý měsíc byl opravdu velmi bohatý na
mnohé kulturní či sportovní akce, takže mi tradičně
dovolte malé ohlédnutí do uplynulých dní. Začít
můžeme v pátek 16. května, kdy proběhlo poslední
předkolo Open Air festivalu, a následně v sobotu
7. června se konal v areálu V Bytovkách 803 samotný Rockový festival –
ŠKOLA ROCKU – tato akce, kterou pořádal Hudební klub DDM, byla dlouhodobě avizovaná a věřím, že byla pro všechny účastníky i návštěvníky skutečnou „bombou“. O den později tedy 17. května pořádal oddíl turistiky
TJ Uhříněves Běh Oborou. Stejný den se také konala i exhibice historických
vozidel klubu Rolls–Royce a Bentley, které se zúčastnili i členové dobrovolných hasičů z Pitkovic s hasičským veteránem „Máňou“. Dobrý nápad,
výborná akce a šílené počasí, to vše tak trochu či úplně pokazilo. Škoda.
K této akci se vracíme ještě i na straně 17. No a opět jenom o den později
tedy v neděli 18. května je minulostí již tradiční kulturní odpoledne ke dni
Svátku matek v našem divadle. Poděkování patří jistě tak jako každým rokem
Místní organizaci Červeného kříže a TJ Sokol, kteří tuto akci připravili, ale
také všem, co přišli a strávili tak příjemný čas s hezkým programem i dobrým
občerstvením. Naše divadlo však hostilo i další úžasnou akci, a to ve čtvrtek
22. května, kdy Umělecká škola Lyra předvedla doslova nabitému hledišti
koncert písniček „Máme prima rodiče“, ze kterého Vám opět přinášíme
podrobnosti na straně 14. Milá Lyro, díky, že jsi, rozdáváš radost a pohodu,
a toho není nikdy dost. Vzhledem k tomu, že základem tohoto vystoupení
jsou písničky Michala Davida, tak mám nápad… řeknu Vám.
Od kulturních akcí alespoň k jedné avizované sportovní. Tady je však také
především na místě veliké poděkování, a to Studiu Sport zastoupenému
panem Jiřím Baumrukem a dalšími, kteří stáli za organizací výjimečného
volejbalového utkání reprezentačních juniorek do 19ti let. Mnohonásobné
mistryně světa z Číny si to „rozdaly“ s našimi děvčaty, a i když Číňanky, dle
předpokladů vyhrály, tak už vůbec ne, dle jejich představ, ztratily po dlouhém
čase set, což bylo malé velké vítězství našich holek. Tato akce neunikla ani
kamerám ČT 4 Sport. Bravo a díky. Co bylo, to bylo, tedy toto je stručný
výčet akcí, které jsou již minulostí a „výsledek“ je znám. Minulost je však
v čase vydání tohoto Zpravodaje i Dětský den na „Rychetách“. Spousta
atrakcí je připravena, doufám, že skvělý program bude uvádět… a to vím,
skvělá Heidi Janků a dnes týden předem už sleduji jen jediné… počasí. Má
být krásně, tak snad vše vyšlo. Více příště, tedy už v prázdninovém čísle.
Tak to bylo a co bude? Určitě moc zveme na sobotu 14. června na akci
„Uhříněveský splávek“, kterou naši rybáři připravují pravidelně, tedy každoročně na rybníku Vodice. Letos to bude již 11. ročník těchto oblíbených dětských rybářských závodů. Pozvat Vás určitě musím i na podzimní taneční
kurzy v divadle U22 pod vedením Marietty a Dobromila Nováčkových.
Pozvání sice trochu s předstihem, to ale, abyste měli čas přemluvit partnera.
Co dnes závěrem? To, že i já se těším na závěr školního roku, a tak trochu
vždy veselé smutné loučení s uplynulým školním rokem, a především
s deváťáky. A ještě stručně nakonec. Ing. Olga Jandová ve spolupráci s paní
Mgr. Kateřinou Kaňokovou připravily a uspořádaly v našem divadle zajímavou
akci „Kulatý stůl a prorodinná politika“, kterou jsem měl čest zahájit v rámci
osvěty a propagace rovných příležitostí. Opravdu se sešlo mnoho zvědavců
a odnesli si jistě i spoustu zajímavých informací. Složité i jednoduché zároveň. Blíže na webu MČ. Z diáře kolegy Ing. Martina Turnovského „ulovím“
dobrou zprávu, že projektová dokumentace pro stavbu lávky přes trať se
v současné době zpracovává a ještě dále je potřebné „papírování“ pro
výstavbu MŠ v Pitkovicích.
Dnes vše, tak zase příště v prázdninovém vydání.
Mějte se krásně.

Obecní (Městská) policie v České republice vznikla k 1. lednu 1992 a byla
ustanovena zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, respektive obecně
závaznými vyhláškami každé jednotlivé obce či města. Dne 26. ledna 1996
zahájila městská policie svoji činnost i v městské části Praha 22-Uhříněves.
V té době sídlila v areálu VÚŽV, Přátelství 815 a dnes ve druhém patře Policejního domu na adrese Nové Náměstí 1432/21.
Na počátku svého působení sloužilo na staré služebně 8 strážníků a dnes
spadá pod okrskovou služebnu Uhříněves 21 strážníků MP, kteří se střídají
ve čtyřech na sebe navazujících směnách, přímo sloužících v městské části
Praha-Uhříněves (Pitkovice a Hájek). Dalších 14 strážníků slouží v nepravidelných směnách jako okrskáři v okolních městských částech, přiléhajících
k městské části Uhříněves, a to v MČ Kolovraty spolu s Lipany, Dubeč spolu
s Dubečkem, Královice, Benice, Nedvězí, Štěrboholy, Dolní Měcholupy
a Křeslice.
Strážníci městské policie zajišťují velké množství činností, namátkou mohu
vybrat např. tyto základní:
• dohlížejí na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně
veřejného pořádku
• přispívají k ochraně bezpečnosti osob a majetku
• dohlížejí na dodržování pravidel občanského soužití
• odhalují přestupky a jiné správní delikty a v rozsahu stanoveném ve výše
uvedeném zákoně též ukládají a vybírají v blokovém řízení pokuty za přestupky
• upozorňují fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných
právních předpisů a podle konkrétní situace činí opatření k nápravě
• přispívají v rozsahu stanoveném tímto nebo jiným zákonem k bezpečnosti
a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
Tento přehled je složen z bodů, ve kterých se ukrývá nepřeberné množství
činností strážníků, které jsou specifické také pro naši městskou část. Již od
počátku působení městské policie můžeme zmínit např. vykrádání domů,
odcizení vozidel a jejich vykrádání, pytláctví, občanské spory, velké množství
cizích státních příslušníků v souvislosti s výstavbou v naší městské části,
sprejerství a vandalismus, řidiče pod vlivem alkoholu či jiných návykových
látek atd. Samozřejmě se časem množství úkolů strážníků s rozvojem
a výstavbou městské části stálé zvětšuje, a to jak např. v souvislosti s problémy v obytných zónách, vilových čtvrtích či parkováním na náměstí. Strážníci se také nemalou měrou věnují prevenci, a to jak dohledem na
přechodech pro chodce se zaměřením na naše děti, tak např. úzkou spoluprací s místními školami. Za dlouhých osmnáct let strážníci městské policie
zadrželi velký počet pachatelů trestných činů a řešili tisíce přestupků jak na
místě, tak oznámením na příslušné instituce.
O činnosti Městské policie – Uhříněves se občané mohou dozvědět právě
třeba na stránkách Uhříněveského zpravodaje. Věřím, že se bude úsilí strážníků MP i nadále setkávat s kladným ohlasem občanů, kterým strážníci
pomohli.
Nakonec jedna zajímavá příhoda z činnosti:
Dne 24. 5. 2014 v 09:30 hod. byli strážníci Městské policie Uhříněves
vysláni do ulice Lnářská, Praha 22, kde nalezli 5 malých hlasitě naříkajících
káčátek uvězněných v kanálu. Strážníkům se podařilo odstranit kovové víko
kanálu a malou drobotinu vysvobodili. Poté je přenesli k rybníku Vodice, kde
je vypustili na vodu. Celá příhoda pak měla dobrý konec, protože po chvíli
se našla i maminka s ostatními čtyřmi kachňátky a svých zatoulaných dětí
se opět ujala.

V úctě

Milan Coller,
starosta MČ Praha 22
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Jan Kavalec, zástupce ředitele OŘ MP 15 a 22
Foto: Archiv MP
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INFORMACE Z RADNICE
ZPRÁVY Z RMČ

Výtah z usnesení Rady MČ Praha 22 z 82. a 83. zasedání, která se
konala dne 30. 4. 2014 a 14. 5. 2014. Byla přijata následující usnesení:
Souhlasila:
• s poskytnutím finančního daru TJ Uhříněves jako pomoc při řešení situace
po povodních v červnu 2013
• s přijmutím daru pozemků parc. č. 42/8, 42/11, 43/1, 43/2, části 44/1,
částí 44/21, 44/37 a 44/38 v k. ú. Uhříněves a na nich se nacházejících
komunikací a dešťové kanalizace od VÚŽV, v. v. i., se sídlem Přátelství 815,
104 00 Praha 22, IČ 00027014
• se zřízením věcného břemene k pozemku parc. č. 2135 v k. ú. Uhříněves
ve prospěch společnosti PREdistribuce, a. s., Svornosti 3199/19a,
150 00 Praha 5, IČ 273 76 516 za cenu dle znaleckého posudku + DPH
• s vyhlášením grantového řízení pro rok 2014 – program J5 – Podpora
financování sociálních služeb na úrovni městských částí HMP
• s přijetím účelových finančních darů ZŠ U Obory, Praha 10, Vachkova 630
dle důvodové zprávy
• souhlasí s převzetím parkovacích automatů do správy odboru dopravy
ÚMČ Praha 22
• s provozováním parkovací zóny na Novém náměstí od 1. 8. 2014, kterou
bude spravovat odbor dopravy
• s převedením vlastnického práva ke třem parkovacím automatům za hodnotu zjištěnou podle příslušných právních předpisů
• se zajištěním výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na výběr
zhotovitele akce „Přístřešky MHD BUS v souladu se Zákonem č. 137/2006
Sb.
• se zřízením služebnosti inženýrské sítě ve prospěch MČ Praha 22, Státního
pozemkového úřadu, pana Milana Moravce, pana Ing. Miroslava Moravce
a paní Markéty Schránilové na pozemcích parc. č. 158/1, 158/3 a 159
v k. ú. Uhříněves, které jsou ve vlastnictví firmy UNIS Real, s. r. o., Jundrovská 1035/33, 624 00 Brno, za celkovou cenu 1 000 Kč + DPH pro
všechny oprávněné osoby
• se zřízením služebnosti inženýrské sítě ve prospěch MČ Praha 22, Státního
pozemkového úřadu, pana Milana Moravce, pana Ing. Miroslava Moravce
a paní Markéty Schránilové na pozemcích parc. č. 158/1 a 159 v k. ú.
Uhříněves, které jsou ve vlastnictví firmy UNIS Real, s. r. o., Jundrovská
1035/33, 624 00 Brno, za celkovou cenu 1 000 Kč + DPH pro všechny
oprávněné osoby
• s „Mapováním potřebnosti sociálních služeb ve správním obvodu Praha 22,
kterou provede na klíč firma Gender Consulting, s. r. o.
• ve školním roce 2014/2015 s povolením výjimky v počtu žáků ve třídách
I. ročníku ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 dle důvodové zprávy za předpokladu dodržení podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
• souhlasí s přidělením grantů organizacím dle návrhu/zápisu grantové
komise ze dne 12. 5. 2014
• s předloženým programem Dětského dne na Rychetách a s úhradou
nákladů z fondu darů ve výši 240 600 Kč
• se součinností MČ Praha 22 s MČ Praha-Dubeč pro konání prezentační
akce „Historicky první Rolls-Royce a Bentley sraz v ČR a současně přátelské setkání automobilových a motocyklových veteránů všech značek“,
která spočívá v úhradě faktur na tisk a vklad letáku ve výši 4 600 Kč a za
tisk Pamětního listu ve výši 6 000 Kč
• s vyhlášením záměru na pronájmem NP v čp. 201 K Sokolovně subjektu,
který zajistí široké volnočasové aktivity pro veřejnost v úzké spolupráci se
školskými zařízeními a dalšími subjekty působícími na území regionu
• s použitím znaku MČ Praha 22 na kartografickou mapu
Schválila:
• složení pracovního týmu, který vytvoří návrh na provoz multikulturní
budovy/divadla U22 s tím, že za zástupce samosprávy MČ Praha 22 bude
ještě doplněna Mgr. Marcela Pröllerová
• rozpočtové úpravy MČ Praha 22 za období od 1. 1. 2014 do 24. 4. 2014
• účetní závěrku k 31. 12. 2013 u příspěvkových organizací zřizovaných
městskou částí Praha 22
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Nesouhlasila:
• s prodejem části pozemku parc. č. 175/4 v k. ú. Uhříněves o výměře cca
250m2 panu Petrovi Angelis, bytem Kladno, panu Mgr. Jaroslavu Dvořákovi, bytem Kladno a panu MUDr. Františku Kolínskému, bytem Praha 7
• s poskytnutím finančního příspěvku na projekt Hostivařské letní kino 2014,
neboť podporuje pouze aktivity na území MČ Praha 22
Vzala na vědomí:
• informaci o parkování na Novém náměstí
• informaci o poškození nových reliéfů na soše sv. Jana Nepomuckého na
náměstí Bratří Jandusů dne 24. 4. 2014
• přijatá usnesení Finančního výboru ZMČ ze dne 24. 4. 2014
• návrh závěrečného účtu MČ Praha 22 za rok 2013
• zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za 1. čtvrtletí 2014
• výsledek finanční kontroly v organizacích zřizovaných MČ Praha 22
• průběžnou informaci paní tajemnice o postupech pracovní skupiny pro
zajištění provozu DBP U22
Pověřila:
• OSVZ k realizaci vyhlášeného grantového řízení pro rok 2014 – J5 program
– Podpora financování sociálních služeb na úrovni městských částí HMP
Jmenovala:
• grantovou komisi na Program J5 – Podpora financování sociálních služeb
na úrovni městských částí HMP pro posouzení jednotlivých žádostí ve složení: pan Aleš Benda, Ing. Jana Jarůšková – náhradnice: paní Renáta
Nováková (OSV Kolovraty), Mgr. Zdeňka Žaludová – náhradnice:
Mgr. Jolana Nováčková, paní Eva Roupcová – tajemnice komise
Doporučila:
• Zastupitelstvu MČ Praha 22 schválit 25 členů ZMČ Praha 22 pro následující
volební období 2014–2018
• účetní závěrku včetně výsledku hospodaření MČ Praha 22 za účetní období
2013 sestavenou ke dni 31. 12. 2013 ke schválení v ZMČ
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 Praha 22.
Olga Jandová, tajemnice úřadu

UPOZORNĚNÍ
Dotazníková akce v rámci komunitního plánování
sociálních služeb
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si upozornit na dotazníkovou akci v rámci
komunitního plánování sociálních služeb v Praze 22 a prosíme
Vás o vyplnění dotazníku, který je vložen v tomto čísle Uhříněveského zpravodaje a kterým se můžete vyjádřit ke stávající
úrovni sociálních služeb a můžete tak přispět ke zkvalitnění podmínek pro hodnotnější a spokojenější život všech našich obyvatel
– rodin, dětí, mládeže, seniorů a osob se zdravotním postižením.
Vyplněný dotazník, prosím, odevzdejte do 4. 7. 2014 do sběrných boxů, jejichž seznam je uveden na Dotazníku „Jak zlepšit
život rodinám, seniorům a osobám se zdravotním postižením
v Praze 22?“.
Děkujeme Vám za spolupráci na této dotazníkové akci.
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Olga Jandová, tajemnice úřadu
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Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky
ve dnech 23. 05. – 24. 05. 2014
Vážení spoluobčané,
proběhly volby do Evropského parlamentu, účast našich voličů byla vyšší než-li průměr v celé ČR a v průběhu obou dnů nedošlo k žádným nepravostem. Výsledky v naší MČ Praha 22 vám přinášíme graficky níže a bližší údaje za jednotlivé okrskové volební komise (celkem 8) si můžete najít na webu
ČSÚ: www.volby.cz
Pro porovnání uvádím, že naše úřednice na občanskosprávním odboru vydaly pouze 13 voličských průkazů, což je oproti jiným druhům voleb velmi
malý počet, např. v říjnu 2013 pro volby do PS PČR bylo vydáno 192 voličských průkazů.
Ráda bych se s vámi podělila o některé důležité podněty, které jste při volbách uplatnili – mnozí z vás opět hledali „svoji“ volební místnost s tím, že
naposledy byli tam a tam…
Jde o to, že nárůstem počtu obyvatel naší MČ, jsme museli zvýšit i počet volebních okrsků, a tím pádem i přerozdělit voliče podle trvalého bydliště.
Informace vám sdělujeme ve Zpravodaji, na webu a navíc každý volič má uvedou přesnou adresu volební místnosti spolu s číslem volebního okrsku na
obálce, v níž obdrží dopředu hlasovací lístky.
Je tedy nezbytně nutné, pokud si nepropojíme místo svého trvalého bydliště neprodleně po obdržení obálky s adresou volební místnosti a číslem
volebního okrsku, musíme se podívat na tuto obálku přímo v základních školách, kde jsou vždy dvě volební místnosti zřetelně označeny na vstupních
dveřích do volební místnosti, anebo se zeptat…
Dále jsme informovali, že Magistrát hl. města Prahy spustil webovou aplikaci, ve které si každý volič mohl dle místa svého trvalého bydliště najít cestu
– PĚŠKY – NA KOLE – AUTEM – do svojí volební místnosti…
Takže milí a vážení voliči a voličky: „JE TŘEBA ČÍST“.
Dalším problémem bylo to, že volič/ka nemohl/a volit na řidičský průkaz. Prokázání totožnosti a státního občanství voliče/ky ve volební místnosti, je
stanoveno vždy příslušným volebním zákonem, ve kterém je uveden osobní doklad: občanský průkaz nebo cestovní pas.
A ještě jeden postřeh, v sobotu dopoledne mne zaujali dva mladší muži, stojící u kontejneru na tříděný odpad – jeden, který se v něm přehraboval
svým oděvem, zastupoval jednoznačně občana slabší sociální skupiny, avšak ten druhý byl zodpovědným voličem – stál u kontejneru na papír a listoval balíčkem kandidátek – některou ihned, některou po zvážení, odkládal rovnou do kontejneru. Až mu zbyl pouze jediný volební lístek, tak s ním zamířil
do blízké volební místnosti, bylo to půvabné…

Děkuji všem voličům a voličkám za účast ve volbách, ale také všem, kteří a které je pro vás zodpovědně připravili…
Olga Jandová, tajemnice úřadu

Volební účast v Praze 22 a grafy dle výsledku voleb v Praze 22 a v celé Praze
Okrsky
celkem

zpr.

v%

8

8

100,00

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

6 622

1 681

25,39

1 680

1 672

Zdroj. ČSÚ
Podrobné výsledky najdete na www.volby.cz
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INFORMACE Z RADNICE A ZPRÁVY Z ODBORŮ
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
www.praha22.cz

Konference – „Rovné příležitosti
města a obce pro všechny“
Ve čtvrtek 5. června proběhla na Ministerstvu vnitra ve velkém konferenčním sálu konference Rovné příležitosti města a obce pro všechny,
jejíž součástí bylo slavnostní vyhlášení vítězných úřadů v soutěži Úřad
roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem.
Do soutěže se přihlásilo 15 obcí III. typu. Zasedání komise bylo zaměřeno na výběr nejlepšího úřadu v rámci soutěže. Výběr probíhal přidělováním bodů k jednotlivým odpovědím ve vyplněných dotaznících a jejich
následným sečtením. V této soutěži jsme se umístili na třetím místě se
100 body! Ocenění si převzala tajemnice ÚMČ Praha 22 Ing. Olga Jandová. Na prvním místě se umístil ÚMČ Praha 18 (112 bodů) a na druhém
místě Magistrát města Mostu (109 bodů).
Text: Olga Jandová, tajemnice úřadu
Foto: Pavel Veverka

ODBOR VÝSTAVBY
ÚDRŽBA A VÝMĚNA VÝTAHŮ (ZPRACOVÁNO NA
PODKLADĚ STANOVISKA MINISTERSTVA PRO
MÍSTNÍ ROZVOJ ČR)

Součástí konference byl bohatý program s mnoha vystoupeními
zástupců měst a obcí. Přednášku měly i paní tajemnice ÚMČ Praha 22
Ing. Olga Jandová a Mgr. Kateřina Kaňoková, za Gender Consulting
s námětem „Rovné příležitosti a prorodinná politika v praxi Úřadu městské
části Praha 22“.
Mediálním partnerem byl časopis Veřejná správa a společnost Gender
Consulting s moderátorkou Mgr. Janou Klampflovou.
Pavel Veverka, redaktor

KULATÝ STŮL: ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI A PRORODINNÁ
POLITIKA”
Dne 19. 5. 2014 proběhla v Divadle Bolka Polívky U22 akce, kterou pořádala městská část Praha 22 ve spolupráci se společností GENDER Consulting, s. r. o.
Akce byla určena regionální veřejné správě a zaměstnavatelům na území
MČ Praha 22 a jejím cílem bylo představení oblasti rovných příležitostí a prorodinné politiky jako důležitého a aktuálního tématu současnosti.
Účastnili se všichni klíčoví aktéři prorodinné politiky – téměř 50 zástupců
a zástupkyň z řad veřejné správy, místních neziskových organizací a sdružení,
ředitelé a ředitelky základních mateřských škol státních i soukromých. Dorazili také místní zaměstnavatelé a pozvaní místní obyvatelé (členové pracovních skupin, senioři, aktivní organizátoři zajímavých projektů).
Pan starosta Milan Coller celou akci zahájil, a pak již následoval bohatý
program a přednášky, které všem účastníkům a účastnicím představily téma
rovných příležitostí, otevřené prorodinné politiky a mezigenerační solidarity
jako výzvu a příležitost propojení se tak, aby všechny komunitní skupiny
našich obyvatel – rodiny s dětmi, senioři i osoby se zdravotním postižením
našli společný prostor pro různé aktivity. Pozvání přijala a vystoupila s praktickými zkušenostmi radní pro sociální politiku a školství paní Mgr. Alena
Štrobová z MČ Praha 20.
Za MČ Praha 22 děkuji všem přednášejícím za jejich zajímavé vystoupení
a za inspiraci. Věřím, že tato akce podpořila dobrou a vzájemnou spolupráci
ve prospěch všech občanů naší městské části.
Všem, kteří se podíleli na vzorné reprezentaci ÚMČ Praha 22 děkujeme.
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Základním předpokladem bezpečného provozu výtahu je jeho údržba.
Údržba výtahu ve většině případů nebude podléhat posuzování stavebního
úřadu s jedinou výjimkou – pokud by nebyla splněna byť jedna jediná podmínka v § 103 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, tj. provedení udržovacích
prací by mohlo negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu,
vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání nebo pokud by
byly udržovací práce prováděny na stavbě, která je kulturní památkou (výtah
je součástí stavby, která je kulturní památkou). V takovém případě vyžadují
i udržovací práce ohlášení.
K zajištění bezpečného provozu výtahu však musí být mnohdy přistoupeno
k podstatným změnám výtahu nebo jeho náhradě novým výtahem. Vzhledem
k tomu, že výtah je technickým zařízením stavby (je její součástí), považuje
se z hlediska stavebního zákona provádění podstatné změny výtahu nebo
jeho náhrady za stavební úpravy (změnu dokončené stavby).
Při povolování provádění stavebních úprav výtahu připadají v úvahu pouze
dvě možnosti:
V prvním případě nebudou stavební úpravy výtahu podléhat posuzování
stavebního úřadu, pokud budou splněny všechny podmínky uvedené v § 103
odst. 1 písm. d) stavebního zákona, tj. jejich provedení nevyžaduje ohlášení
ani stavební povolení. Takové stavební úpravy nevyžadují ani kolaudaci. Nicméně i v tomto případě je stavebník povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavebních úprav a zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření
předepsaných zvláštními právními předpisy (§ 152 odst. 1 stavebního
zákona), např. požadavky na požární ochranu, hygienické požadavky (hygienické limity pro hluk a vibrace).
V druhém případě, tj, tehdy, kdy nebude splněna byť jen jedna podmínka
uvedená v § 103 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, vyžadují stavební
úpravy vydání stavebního povolení. Takové stavební úpravy se kolaudují, tj.
lze je užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu (§ 120 stavebního
zákona) nebo kolaudačního souhlasu (§ 122 stavebního zákona).
Níže uvádíme příklady podstatných změn výtahů vyžadujících stavební
povolení:
• zvětšení zdvihu výtahu nebo počtu stanic spojené se stavební úpravou
šachty zasahující do nosné konstrukce nebo vzhledu stavby
• zvýšení nosnosti výtahu spojené se zvýšením zatížení nosné konstrukce
střechy
• změna šachetních dveří výtahu, pokud je spojena se zvětšením stavebního
otvoru v případech, kdy čelní stěna šachty výtahu, kde jsou ukotveny, je
nosnou částí stavby
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• výměna hydraulického válce výtahu, pokud nová konstrukce pro umístění
hydraulického válce vyžaduje zásah do nosné konstrukce stavby
• výměna druhu nebo typu vodítek výtahu, pokud při výměně dojde ke
změně způsobu uchycení na zavěšení vodítek
• úprava rozměrů strojovny výtahu nebo její posunutí v případě možného
zásahu do nosných konstrukcí stavby nebo vzhledu stavby
• změna stávajících otvorů v podlaze strojovny výtahu v závislosti na změně
dispozice šachty v případě, je-li podlaha strojovny výtahu nosná
• úprava rozměrů prostoru pro kladky výtahu nebo jeho posunutí v případě
možného zásahu do nosných konstrukcí stavby nebo vzhledu stavby
• prodloužení zděné šachty výtahu v případě zvětšení zdvihu výtahu nebo
v případě změn rozměrů šachty – zásah do nosné konstrukce šachty
• zvětšení prohlubně šachty výtahu v případě zasahuje-li se do nosných konstrukcí stavby
• změna původního ohrazení šachty výtahu na kovovou samonosnou šachtu
výtahu
• změna materiálu opláštění kovové samonosné šachty výtahu spojená se
zvýšením hmotnosti konstrukce šachty výtahu
• změna materiálu výplně stávajícího ohrazení šachty výtahu a doplnění chybějícího ohrazení spojené se zvýšením hmotnosti konstrukce šachty
výtahu
Pavla Vinklářová, pověřená vedením odboru výstavby

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
UPOZORNĚNÍ – Pozor, Pozor
Pražská zvířecí záchranka (tito záchranáři nezachraňují psy,
kočky nebo jiné domácí mazlíčky, ale volně žijící zvířata v Praze
a okolí) má nové telefonní číslo – 774 155 185!
SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU
Velkoobjemové kontejnery označené VOK jsou určeny pro odpad
z domácností, který nemůže být pro své rozměry odkládán do popelnic
(např. starý nábytek, pohovky, matrace, koberce, linolea, zrcadla, umyvadla,
vany, WC mísy, bojlery, staré sportovní náčiní, autosklo). Do těchto kontejnerů nepatří živnostenský odpad, výrobky podléhající zpětnému
odběru (TV a PC monitory, počítače, vyřazené elektrozařízení, lednice,
mrazáky), nebezpečné odpady (autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla,
motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad a pneumatiky.
Občané s trvalým pobytem v Praze mohou dále tyto druhy odpadů odkládat bezplatně:
• objemný odpad včetně elektrošrotu a nebezpečných odpadů ve sběrných dvorech hl. m. Prahy (např. Bečovská 939, Praha - Uhříněves,
tel. 731 122 905),
• odpad ze zeleně v Kompostárně hl. m. Prahy, Dřevčická ul., Praha-Malešice, tel. 274 772 694, 604 221 708 (množství omezeno na 250 kg).
Odpad ze zeleně lze také odkládat do speciálních nádob na bioodpad přistavovaných k nemovitostem. Přistavení nádoby si můžete objednat u Pražských služeb, a. s. na telefonním čísle: 284 091 888. Služba je poskytována
za úplatu v období od dubna do listopadu s odvozem jedenkrát za 14 dní.

MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Mobilní sběr drobného nebezpečného odpadu z domácností na
území Městské části Praha 22 proběhne dle níže uvedeného harmonogramu
v pondělí dne 30. června.
Zastávka sběrové trasy
křižovatka ul. Předpolní – Pod Markétou
ul. K Netlukám (u č.p. 819 – sídliště VÚŽV)
křižovatka ul. Venušina – Jupiterova
náměstí Smiřických (u autobusové zastávky)
ul. Za Nadýmačem (u plynu)
Nové náměstí (u radnice)
ul. V Bytovkách (u garáží)

Doba přistavení
(hod.)
1500 – 1520
1540 – 1600
1610 – 1630
1640 – 1700
1720 – 1740
1800 – 1820
1830 – 1850

Při mobilním sběru mohou občané (fyzické osoby s trvalým pobytem na
území hl. m. Prahy) posádce sběrného vozidla zdarma předat následující
druhy odpadů: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, teploměry, zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti, olej a tuk (kromě jedlého),
barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné
látky, nepoužitelná léčiva, baterie, akumulátory, nádoby od sprejů.
Sběr monočlánků a baterií umožňuje též systém stálých stanovišť
v podobě červených kontejnerů umístěných v přízemí budovy úřadu městské
části a v obou základních školách.
Nepotřebné léky a teploměry lze odevzdat v lékárnách. Veškeré výše uvedené drobné nebezpečné odpady, ale rovněž i nebezpečné odpady větších
rozměrů jako např. lednice, televize, monitory je možné odevzdat ve Sběrném
dvoře v ul. Bečovská 939, Praha-Uhříněves, tel. 731 122 905.
Další informace o sběru nebezpečných odpadů v Praze najdete na internetové adrese: http://envis.praha-mesto.cz, případně na Odboru životního
prostředí ÚMČ Praha 22.
Jitka Kochánková, referentka OŽP

PROGRAM ČISTÁ ENERGIE PRAHA PRO ROK 2014
Stejně jako v minulých letech byla pro rok 2014 Radou hl. m. Prahy schválena „Pravidla Programu Čistá energie Praha“ (dříve „Pravidla programu
dotací hl. m. Prahy na přeměnu topných systémů a využití obnovitelných
zdrojů energie na území hl. m. Prahy“).
Dotace je určena fyzické nebo právnické osobě s trvalým pobytem nebo
sídlem na území České republiky, která na území hl. m. Prahy vlastní nebo
užívá byt a která v tomto bytě zprovozní ekologický zdroj v termínu od
1. 9. 2013 do 30. 9. 2014. Dotace se vztahuje na přeměnu neekologického
topného systému ve prospěch ekologicky ušlechtilých paliv (topný plyn, elektrická energie, obnovitelné zdroje energie – OZE, tepelná čerpadla, centrální
zásobování teplem – CZT).

Vzhledem k omezenému počtu přistavovaných velkoobjemových kontejnerů věříme, že občané přednostně využijí možnost odvážet odpady přímo
do sběrného dvora.
stanoviště

den

čas
přistavení
odvozu

Hájek (u dětského hřiště)

VOK 21. 6.

900

1300*

Pitkovice – V Pitkovičkách

VOK 21. 6.

900

1300*

*Kontejner je na stanovišti přistaven do naplnění, nejdéle však do doby
uvedené v tabulce
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Zdroj foto komínů je Thinkstock
Dotaci lze přiznat i na náhradu ekologického topného systému topným
systémem využívajícím OZE, pokud na tento zdroj nebyla v předchozích
deseti letech poskytnuta dotace, náhradu lokálních topidel vytápěním centrálního typu (elektrický kotel, plynový kotel nebo CZT) pokud na tento zdroj
nebyla v předchozích deseti letech poskytnuta dotace, modernizaci plynového vytápění centrálního typu výměnou starého plynového kotle za nový,
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pokud na původní kotel nebyla v předchozích deseti letech poskytnuta
dotace, ohřev užitkové vody a přitápění solárními kolektory, ekologické zdroje
využívající OZE v novostavbách. Dotace se nevztahuje na topný systém
využívající topný plyn, elektrickou energii, CZT nainstalovaný v novostavbě
a nové půdní vestavbě, na zdroj, který konstrukčně umožňuje spalovat
i neekologická paliva, na přechod z CZT na jakoukoliv jinou formu vytápění,
na ekologický zdroj s finanční podporou z jiného dotačního titulu.
Investor, který splní pravidla programu Čistá energie Praha, podává žádost
o dotaci nejpozději do 30. 9. 2014. Dodržení tohoto termínu je základní
podmínkou pro poskytnutí dotace.
Žádost o poskytnutí dotace musí být podána na předepsaném formuláři
a doplněna stanovenými doklady (formuláře jsou k dispozici na webových
stránkách http://envis.praha-mesto.cz v sekci Energetika a ŽP nebo na
Odboru životního prostředí ÚMČ Praha 22).
Žádost s doklady je třeba předložit ke kontrole v úředních hodinách na
Oddělení udržitelné energetiky Odboru městské zeleně a odpadového hospodářství Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35, Praha 1, dveře č. 418,
tel. 236 004 314, e-mail: dotace.topeni@praha.eu.
Zdroj: Pravidla programu Čistá energie Praha pro rok 2014

PRAŽANÉ VYTVOŘILI REKORD VE SBĚRU STARÝCH
POČÍTAČŮ
Ve dnech 1. 4. – 5. 4. 2014 proběhla ve spolupráci Hlavního města Prahy
a neziskové organizace ASEKOL soutěžní akce s názvem "Praha plná počítačů"
neboli pokus o vytvoření rekordu ve sběru starých počítačů. Za pět dní odevzdali
Pražané více než 11 tun starých počítačů, tj. celkem 1 291 kusů. Standardně
se na sběrných dvorech vytřídí během 5 dnů okolo 80 počítačů, díky tomuto
projektu se ale podařilo tento počet více než patnáctkrát zvýšit. Obyvatelé hlavního města tak podpořili dobrou věc, zbavili se nepoužívaných počítačů a ještě
pomohli vyhrát věcné ceny pro vybrané nemocnice a dětské domovy.
Naše Městská část Praha 22 se do soutěže také zapojila a podpořila tak vznik
rekordu, který Agentura Dobrý den Pelhřimov zapsala do České knihy rekordů.
Odměnou nám byl Certifikát o vytvoření českého rekordu a Certifikát společenské odpovědnosti se značkou ekologická obec, udělený za zodpovědný přístup
k životnímu prostředí, zpětnému odběru výrobků a třídění odpadů.

ŠKOLNÍ JÍDELNA
e-mail: veselasj@seznam.cz

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Dne 5. května se v naší školní jídelně v Praze-Uhříněvsi konal jako každý
rok Den otevřených dveří u příležitosti Dne Země. Letos jsme akci pojali
v duchu ochutnávek, které jsme rodičům,
dětem a široké veřejnosti připravili nejen
my, ale pozvali jsme si na pomoc i firmy,
které nám dodávají potraviny. Zaměřili
jsme se na zdravou výživu a způsob, jak
nejlépe zdravé potraviny dětem podávat,
aby pro ně byly přitažlivé a chutné. Firma
LA Food připravila kuskus jako rizoto, zatímco firma ATC-Euro-Group na
sladko s ovocem. Jako již pravidelně se Dne otevřených dveří zúčastnila firma
Tempovit, která nabídla ochutnávku 100% moštů a džusů. Návštěvníci využili
i prohlídek zázemí kuchyně a pestrou paletu nabízených receptů na využití
kuskusu, bulguru, ale i luštěninových mouk, pohankových a jáhlových vloček
a mnoho dalších. Nechyběla ani soutěž pro děti. Za malé odměny rozpoznávaly druhy koření. Zájem rok od roku stoupá. Přicházejí nejen věrní strávníci,
ale i nové tváře, především maminky dětí z mateřských škol, pro které jídlo
připravujeme, stejně jako pro tři základní školy. Každý rok se snažíme Den
otevřených dveří oživit něčím novým. V minulých letech jsme například přizvali
k účasti taneční kroužek, biofarmáře, obchodníky se zdravou výživou a zahraničními potravinami. Nikdy nezapomínáme na aktivity pro děti, a to jak v duchu
sportovním i vzdělávacím. Naší snahou je ukázat a přiblížit naši práci strávníkům i veřejnosti, vždy je to pro obě strany velkým přínosem.

Za Školní jídelnu Praha 22 Monika Veselá, vedoucí provozu
Foto: Monika Veselá, Pavel Veverka
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NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ

DAR PRO MÍSTNÍ KNIHOVNU

Telefon: 271 071 868
e-mail: knihovnauhrineves@seznam.cz
Provozní doba: pondělí a středa 8.30–18.00
úterý a čtvrtek 8.30–16.30
pátek
8.30–14.00

Uhříněveský občan,
spisovatel Roman Ráž,
počátkem června daroval místní knihovně svoji
dvaadvacátou
knihu
s názvem Lázeňské dobrodružství. Slavnostní
křest knihy se uskutečnil
v Literární kavárně
v Řeznické ulici v předvečer zahájení knižního
veletrhu Svět knihy.
Kniha vyšla v nakladatelství Akropolis ke 100.
výročí vypuknutí 1. světové války a na knižním
veletrhu byla uvedena
formou autorské besedy
a 8. června ji autor představil v pořadu 333
v České televizi na programu ČTart.
Lázeňské dobrodružství je prvním dílem rozsáhlé rodinné fresky, která
líčí osudy vídeňské Češky Marie Klánské. Ta přichází v roce 1903 na
Moravu, aby zde ve vznikajících lázních prožila nejen svůj pohnutý život
s pozdějším starostou a politikem, mateřské starosti, lásku i zklamání,
ale i dramatické události první světové války. V románu se zpřítomňují
autentické zápisky ze srbské, haličské i dolomitské fronty, stejně jako
záznamy o bídě a těžkých chvílích života v zázemí rozpadajícího se
Rakouska-Uherska, v předvečer vzniku nového československého státu.

Krásná literatura pro dospělé
Clarková Mary Higgins Každý něco skrývá
Češka Stanislav
Případ Nitravské mince
Irving John
Rok vdovou
Mina Denise
Stále půlnoc
Moorjani Anita
Musela jsem zemřít
Ráž Roman
Lázeňské dobrodružství
Sandford John
Nutná oběť
Ullmannová Linn
Než usneš
Váňová Magda
Babí léto
Woodová Barbara
Had a hůl
Krásná literatura pro děti
Fry Michael
Povedená partička
Havelka Stanislav
Se Čtyřlístkem kolem světa
Klimek Hynek
Strašidlář mezi námi draky
Mongredien Sue
Zatoulané štěňátko
Senčanski Tomislav
Malý vědec 2
Štíplová Ljuba
Knížka plná her
Naučná literatura pro dospělé
Cimický Jan
Tisíc jiskérek na noční obloze
Haberer Martin
300 rostlin vaší zahradě na míru
Kájínek Jiří
Můj život bez mříží
Němečková Lucie
Nahoru dolů (rozhovor s Martinem Stropnickým)
Kateřina Kykalová, knihovnice
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Zcela novou zkušeností se pak pro patnáct holek ze 7.–9. tříd stala účast
na turnaji ve velkém fotbalu s názvem Coca-Cola Cup 2014. Už jen půjčo-

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

SPORTOVNÍ REPREZENTACE ŠKOLY
Referenci o sportovních akcích, jichž se naše škola na jaře 2014 prozatím
účastnila, je potřeba uvést slovy, jež budou předznamenávat ráz tohoto
článku. Kluci a holky naší školy si s radostí vyzkoušeli účast na mnoha
možných turnajích a závodech různorodých sportovních odvětví. A co víc,
byli výsledkově úspěšní!
Vše začalo turnajem v házené pro starší žáky a žákyně.
vání si a zkoušení kopaček s chrániči od svých spolužáků dalo vzniknout
mnoha úsměvným situacím a veselá nálada holky neopouštěla ani během
deštivého, počasím studeného celopražského turnajového kola. V něm díky
nejvyššímu počtu vstřelených branek nakonec holky zvítězily, a postoupily
tak do kola republikového. O celé akci na jiném místě ve svém článku blíže
referuje opora obranné řady Maja, a proto zde shrňme pouze konečný výsledek: 9.–16. místo ze škol celé republiky (včetně mnohých se sportovní, či
přímo fotbalovou specializací) je vynikajícím výsledkem, který se bude
nesnadno opakovat. Gratulujeme počtvrté ☺

Hlavním organizátorem byl, jako u většiny podobných akcí, Dům dětí
a mládeže Prahy 10 ve spolupráci s Asociací školních sportovních klubů.
Do tohoto turnaje se tradičně přihlašují pouze školy, které mají ve svých
řadách registrované házenkáře, závodníky. Naše škola je v tomto směru
výjimkou. Na soupisce kluků ani holek jsme žádného takového „profíka“
neměli, a přesto jsme s ostatními dokázali držet herně i výsledkově krok.
Zkušenosti získané z nácviků při hodinách tělocviku se v tomto směru ukázaly
jako velice užitečné a ku značné osobní radosti se klukům i holkám podařilo
ve svých kategoriích získat bronzové medaile. Gratulujeme poprvé ☺
Termínově v pořadí následoval turnaj v basketbalu mladších žáků
(6.–7.třída) AND ONE CUP 2014. Ani zde jsme se nemohli spoléhat na výjimečné dovednosti nějakého „profíka“ ve svých řadách, a tak o výsledcích
našich kluků opět rozhodovaly základní faktory – týmové nadšení, odhodlání,
přirozené pohybové nadání jednotlivců a trénink z hodin tělocviku. Už prvním
zápasem ve skupině kluci ukázali, že basket hrají rádi a také dobře. Po zápase
posledním za to také byli náležitě odměněni a z turnaje si odváželi okolo krku
pověšené bronzové medaile. Gratulujeme podruhé ☺
Starší i mladší kategorie kluků a holek měly následně možnost vyzkoušet
si porovnání svých dovedností na turnajích v klasickém šestkovém volejbalu
a nohejbalu trojic.

Již svým 46. ročníkem se snažil získávat děti pro sport atletický Pohár
Rozhlasu s Českou spořitelnou. A i zde se naše škola stala již pravidelným
a velice úspěšným účastníkem. Více jak čtyři desetiletí dlouhá tradice těchto
závodů předurčuje k vysoké prestiži a skutečnost je taková, že bychom pravděpodobně nenašli žádného nadějného atleta, který by se za nějakou školu
Poháru Rozhlasu alespoň jednou nezúčastnil. Proto se před dvěma lety stalo
významným úspěchem, když se naši starší žáci v obrovské konkurenci sportovních tříd probojovali až na páté místo v krajském finále. Proto si všichni
zainteresovaní váží mimořádného úspěchu z roku minulého, kdy do krajského
finále postoupily starší žákyně. A proto se z takového mimořádného postupu
do „kraje“ letos tolik radovali i mladší žáci. Už v obvodním kole na atletickém

Nikdo z reprezentujících to sice nevyslovil nahlas, ale ambice byly po loňském suverénním vítězství holek ve volejbalu a druhém místě kluků v nohejbalu poměrně vysoké. Nutno však podotknout, že se letošní rok v obou
sportech našlo několik jiných školních týmů, jejichž vysoká a obdivuhodná
výkonnost byla pro naše družstva v cestě za obhajobou příliš náročnou překážkou. Po vzájemné herní konfrontaci však nikdo neztrácel sportovní nadšení a kluci i holky jeden přes druhého prohlašovali: „máme nové zkušenosti,
příště to bude lepší“.
A tomuto odhodlání gratulujeme potřetí ☺
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stadionu Slavie Praha předvedli reprezentující šesťáci a sedmáci vynikající
výkony, které ten den stačily na stupně vítězů a celkovým bodovým ziskem
zároveň i na postup do kola celopražského. Tam své osobní rekordy v běhu
na 60 m, 1 000 m,
skoku vysokém i dalekém, hodu kriketovým
míčkem a štafetě na
4 x 60 m mnohdy ještě
vylepšili. A byť to již na
další medaili nestačilo,
onen úspěch, že patřili
mezi nejlepší atlety
z Prahy, jim již s příjemnou vzpomínkou
navždy zůstane. Ve
stínu úspěchu mladších kluků však rozhodně nesmí zůstat ani letošní mimořádné výkony starších
žákyň, které ve své kategorii v obvodním kole našly jen jediné přemožitelky
(domácí slávistky), a po zásluze se tak mohly nechat fotit se stříbrnými
medailemi. Gratulujeme popáté ☺.
Díky vám, kluci a holky, za výtečnou reprezentaci a přeji mnoho další
příjemných sportovních zážitků!
Tomáš Michal, učitel Tv
Foto: Archiv školy

VÝSLEDKY 9. ROČNÍKU
„UHŘÍNĚVESKÉHO VAJÍČKA“
Výtvarná soutěž „Uhříněveské vajíčko“ byla i v tomto ročníku velmi
úspěšná. Do soutěže se přihlásili soutěžící s nápaditým zdobením vajíček. Nejpočetněji byla zastoupena kategorie kolektivů a mladších žáků.

Foto: Archiv školy

Čestné uznání získávají:
Kolektiv

– „Motýlci“, „Sluníčka“, „Veverky“ a „Králíčci“
(MŠ Za Nadýmačem)
– 1. B, 3. A, 3. C (ZŠ nám. Bří Jandusů)

Kategorie: předškoláci – Markétka Voříšková (MŠ Petrovice)
mladší žáci – Barunka Čermáková (ZŠ Kolovraty)
– Kristýnka Brunhoferová (ZŠ nám.
Bří Jandusů)
– Katka Voříšková (ZŠ nám. Bří Jandusů)
starší žáci – Míša Andreasová (9. A, ZŠ nám.
Bří Jandusů)
– Natálka Klemencová (6. B, ZŠ nám.
Bří Jandusů)
– Eliška Kokošková (6. B, ZŠ nám.
Bří Jandusů)
– Tereza Starcová (9. A, ZŠ nám.
Bří Jandusů)
– Mirek Zamrazil (9. B, ZŠ nám. Bří Jandusů)
Kategorie dospělých

nám udělala velkou radost, úžasné nápady
a skvělá práce.

Dík a pochvala patří:
pí Hluché
pí Hofmanové
pí Vokrouhlíkové
pí Kokoškové
pí Zikánové
Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na další spolupráci.
Iva Teslíková, Miroslava Hronková, učitelky I. stupně
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Vítězem Uhříněveské ligy se stalo v kategorii 4. až 5. tříd družstvo Obora
A a vítězem 1. až 3. tříd družstvo Obora C. Gratulujeme!

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

MIKROKLIMA OKOLÍ ŠKOLY
Ve školním roce 2013/2014 se naše škola zapojila do projektu „Mikroklima
okolí školy“. Cílem tohoto projektu je na základě výsledků z 22 různých městských částí Prahy zhodnotit kvalitu životního prostředí v okolí škol a upozornit
na problematické lokality.
Žáci 6. tříd nejprve pomocí dotazníkového šetření zjistili, že nejvíce problémovou vnímají občané Uhříněvsi ulici Přátelství. Z průzkumu také vyplynulo,
že jasným řešením současné situace se řadě dotazovaných jeví obchvat (viz
graf).
Takže problematickou
lokalitu bychom měli.
Jako kontrolní lokalitu
jsme si zvolili přírodní
památku Obora. Žáci
v rámci projektu zkoumali ovzduší, vodu
a zeleň v těchto dvou
územích a během projektu si rozšiřovali vědomosti a dovednosti
z oblasti chemie, fyziky,
přírodopisu i zeměpisu.
V tomto čísle Vám nabízíme ochutnávku fotografií
převážně z terénu aneb, jak
jsme sčítali dopravu
v Uhříněvsi nebo hodnotili
kvalitu vody v Říčanském
potoce pomocí bezobratlých živočichů jako bioindikátorů. Výsledky projektu
naleznete v příštím čísle
zpravodaje.

Vodní cyklus v okolí školy (vsakovací zkouška)
Za tým Mikromlima Kateřina Šťovíčková, foto: Kateřina Šťovíčková
Graf (zdroj: Adam Chudomel)

UHŘÍNĚVESKÁ LIGA MINIHÁZENÉ
Co je Školní liga...? Ve zkratce je to soutěž, kde týmy z jednotlivých škol
hrají miniházenou proti jiným školám. Proběhne vždy několik turnajů ročně.
Pražský svaz házené jakožto garant Školní ligy zajišťuje její hladký průběh,
materiální i personální zabezpečení, věcné ceny, apod. Hlavním cílem projektu je přivést děti ke sportu nenásilnou a hravou formou. A že vedení dětí
ke sportu je v dnešní době obzvláště důležité, víme asi všichni.
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Andrea Klemencová

OSVĚTIM – TAK TROCHU SMUTNÁ EXKURZE
Je pátek 2. května a 41 žáků 8. a 9. tříd spolu se čtyřmi dospělými se soukáme v 6 hodin ráno do autobusu. Vítá nás průvodkyně Simona z CK2. Čeká
nás dlouhá cesta do Osvětimi. V autobuse při filmu o padělatelích peněz ještě
spíme, ale po překročení polských hranic se již všichni pozorně díváme na
dokument o Polsku, který je doprovázen zajímavým komentářem Simony. Po
dlouhých sedmi hodinách jízdy jsme na místě. Počasí je dusné, stejně tak
atmosféra před Auschwitzem. Možná za to může jeho historie, možná neuvěřitelné davy lidí z celého světa i z Polska, Poláci mají v tomto termínu prodloužený víkend. Tak trochu se obáváme kilometrové fronty před vstupem,
ale zbytečně. Naše průvodkyně jsou objednány a my čekáme jen chvilku na
to, než si převezmou naše dvě skupinky a začne prohlídka koncentračního
tábora Auschwitz a vyhlazovacího tábora Birkenau.

Nelze popsat to, co jsme viděli. Snad tomu nelze ani uvěřit. Katka Rudnicka
i Maja Šrajerova – Bocheńska jsou výborné. Sama mohu hovořit za druhou
skupinu, které se ujala Maja. Je to mladá dáma, která v šesti letech opustila
s rodiči Česko a odstěhovala se do Polska. Snad proto se v rámci vysokoškolských studií zaměřila na češtinu, a tak jsme jí rozuměli každé slovo. Navíc
se zabývá historií 2. světové války a přednáší na seminářích polským
i českým učitelům dějepisu. Její výklad byl autentický, plný emocí, nejednomu z nás nahnal slzy do očí a tři holčiny, které to prostě psychicky
nezvládly, se nemají za co stydět. Všechny ty budovy, fotografie, expozice,
plynová komora. Jednoduše jsme jen lapali po dechu a v žilách nám tuhla
krev.
Co dodat. Nikomu z nás se nechce věřit, že dnes existují individua, která
sympatizují s takovou filosofií, jakou bylo masové vyhlazení nejen židovské

UHŘÍNĚVESKÝ ZPRAVODAJ

11

ŠKOLY
rasy. Že i dnes se najdou jedinci, kteří holocaust popírají. Asi nejlépe mluví
za vše fotografie našich žáků, kteří jsou za jiných okolností (jak jinak v deváté
třídě) vysmátí a plní elánu. Tentokrát opravdu nebyli.
Eva Vaňkátová
Foto: Klára Zrůstová

DRUHÁČKOVÉ NA EXKURZI U HASÍKA
V letošním školním roce nás navštívili dva členové hasičského sboru
v Praze 4 Modřanech a uspořádali v naší třídě dvouhodinovou besedu.
Dozvěděli jsme se
spoustu zajímavých příběhů z jejich každodenního života, jak je někdy
nesnadné zachránit život
člověka při povodních,
požárech nebo zachránit
pejska z nesnází! Předvedli nám též nástup
k odjezdu do terénu.
Obléci uniformu do jedné
minuty bychom určitě
nezvládli. Zároveň nám pokládali otázky a za správné odpovědi nás pochválili
a odměnili (např. jaké známe číslo na hasiče – 150).
Beseda se nám líbila a s radostí jsme přijali pozvání na návštěvu jejich
hasičské zbrojnice v Modřanech. Začátkem března jsme se konečně dočkali
a vyrazili autobusem na exkurzi.
Pan Kocifaj, velitel hasičů, nás přivítal a celé dopoledne se nám věnoval.
Z velmi poutavého výkladu a ukázky moderně vybavených aut jsme získali
nové vědomosti do prvouky!

HUSITI
Dne 25. 4. jsme se v rámci příprav 80. výročí založení naší školy vypravili
se žáky čtvrtých a pátých tříd do dávné historie českého národa. Prostřednictvím filmu Husiti, jenž jsme shlédli v kině na Hájích, jsme se ocitli rázem
v 15. století v době Mistra Jana Husa a jeho následovníků. Díky komiksovému ztvárnění a nadsázce jsme poznali zákulisí, intriky, ale i humor v této
době.
Myslíme si, že se tvůrcům film podařil, žáci byli nadšeni. Vřele jej doporučujeme i dospělým.
Což teprve uměle vyvolaný poplach. Hasiči museli být do dvou minut připraveni k výjezdu. Z vysokých pater se spouštěli po tyči do garáže. Tento
nebezpečný cvik lákal i naše kluky. Chtěli si to též vyzkoušet, ale samozřejmě
je to pro ně nebezpečné. Odvahu hasičů velmi ocenili.
Byla to pro nás zajímavá zkušenost a můžeme tuto exkurzi ostatním třídám
vřele doporučit!
Třídní učitelky 2. A, 2. B Iveta Divišová, Blanka Pelíšková

OPEN CUP V MINIHÁZENÉ
Open cup v miniházené se konal ve středu 14. 5. 2014 ve sportovním
areálu Astry. Každoročně se ho účastní na 400 dětí ze základních škol, převážně z Prahy. Turnaj se hraje na šesti miniházenkářských venkovních hřištích. Byl to „lítý boj“, v němž jsme hráli se zkušenými týmy ostatních škol.
Tentokrát to bylo o radosti z pohybu a sbírání zkušeností.
Andrea Klemencová
D. Wetterová
Foto: Archiv školy
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MATEŘSKÁ ŠKOLA ZA NADÝMAČEM
e-mail: ms_uhrineves@volny.cz

VÝLET NA FARMU BLANÍK
V květnu se třída Žabek a Rybiček
z mateřské školy Za Nadýmačem vydala
na dobrodružný celodenní výlet na
farmu Blaník.
Byli jsme krásně přivítáni majitelem
farmy panem Milošem Zapletalem
a pokřtili jsme čerstvě narozenou králičí
slečnu.
Hlasováním všech dětí se rozhodlo, že
se bude jmenovat Michalka.
Nakrmili jsme spoustu místních zvířátek a povozili se na poníkovi. Potom
jsme se vydali za poklady, lesními
skřítky a močálníky a cestou jsme došli
až ke keltskému opidiu, kterému vládl
mocný druid.
Zkusili jsme si též rýžovat zlato a našli „pravé“ diamanty. Spoustu legrace
jsme si užili na trampolíně nebo skluzavkách, prozkoumali jeskyni blanických
rytířů a domů jsme jeli s veselou náladou plni nových zážitků.

Text a foto: Lenka Štěpánková, Eva Hráská, Lenka Štecherová
a Šárka Mothejzíková

PREVENTIVNÍ TRIKY K POUŽITÍ ELEKTRIKY

běhu pořadu se děti nejen dobře bavily, ale seznámily se s nebezpečím
a nástrahami, který elektrický proud představuje, získaly informace o bezpečném zacházení s elektřinou i o jejím úsporném využívání. Pořad, nad kterým převzalo záštitu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, se dětem
velmi líbil a přinesl jim mnoho ponaučení.
Text a foto Bohumila Nováková, třídní učitelka 4. třídy Berušky

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

KVĚTEN V MŠ SLUNEČNÍ – BESÍDKA NEJEN PRO
MAMINKY
Již od začátku května jsme měli v naší školce hodně napilno. Nejdříve
nacvičit pásmo básní, písní, cvičení při hudbě a tancování. Pak ještě vyrobit
dárek a přání – děti namalovaly a nalepily ta nejkrásnější srdce a kytičky pro

své maminky. Den před samotnou besídkou se z dětí staly kuchaři a cukráři
– připravovaly na slavnostní tabuli piškotové dorty, čokoládové koláčky a hrozinkovomandlové buchty a ráno v den „D“ děti ještě namazaly a ozdobily
několik velkých táců jednohubek a už se nemohly dočkat, až přijdou rodiče
a vše jim budou moc předvést a ukázat. Nakonec, ale zbývá se ještě slavnostně obléknout do sukének a kravat a konečně se může začít. Pěkné odpoledne uběhlo jako voda a byl čas se pomalu rozloučit. Vše dopadlo dobře,
rodiče odcházeli s úsměvem a poděkováním za hezkou besídku a příjemné
odpoledne, a to je pro nás ta největší odměna.

Zatímco budoucí školáci se zúčastnili v rámci cyklu „Děti a bezpečí“ již
v březnu akce ,,Bezpečnostní prevence pro předškoláky“, mladší děti naší
MŠ teprve čekal hudebně zábavný interaktivní vzdělávací program „PREventivní triky k použití elektriky“.

Začátkem května za nimi přijela osvědčená dvojice herců Vanda a Standa
a zábava se spoustou písniček, soutěží, pohybu a legrace mohla začít. V prů-
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A co nás ještě v květnu čeká?
Celodenní výlet do Loučně – do labyrintária, dále v rámci projektu „Celé
Česko čte dětem“ navštívíme knihovnu v Uhříněvsi, kde nám bude číst
z pohádkových knížek paní knihovnice – už se na všechny akce moc těšíme!
Kolektiv MŠ Sluneční
Foto: Archiv školy

UHŘÍNĚVESKÝ ZPRAVODAJ
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ŠKOLY A Z ČINNOSTI SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LYRA

MONTESSORI ŠKOLA HŘÍBEČEK
www.houboviste.cz

e-mail: info@zusproarteviva.cz

PODĚKOVÁNÍ

PO STOPÁCH PRAOTCE ČECHA

Ve čtvrtek 22. května jsme uvedli v našem milém Divadle U22 v rámci
koncertů populární hudby nejznámější české hity pod názvem „Máme prima
rodiče“. Letošního koncertu se zúčastnilo mnohem více našich žáků, než
jsme byli v dřívějších letech zvyklí. Koncert to byl vskutku náročný po všech
stránkách. Doufám, že bude patřit mezi ty vydařené. Velice ráda bych poděkovala všem rodičům a příznivcům naší školy, kteří nás přišli při tomto nelehkém úkolu podpořit. Velké poděkování za podporu a spolupráci si zaslouží
rovněž Úřad městské části Praha 22.
V polovině června už nás čekají pouze komorní koncerty jednotlivých tříd
v Královicích. Neznamená to, že by tyto koncerty byly méně důležité, ale probíhají podstatně klidněji a bez velkých obav„že se něco nepovede“.
Ivana Šormová, ředitelka

Každý Čech by se měl alespoň jednou za život
vypravit na památnou horu Říp. A děti z naší školky
mají tento výlet za sebou některé dokonce už i dvakrát, protože tento kopec zdolaly už s rodiči ještě
před tím, než jsme se tam vypravili společně po stopách našeho bájného praotce Čecha. Jak to vlastně
tedy tehdy bylo? Skutečně praotci Čechovi překrásný
výhled na krajinu učaroval natolik, že se zde se svou
družinou usadil, jak popisuje ve Starých pověstech
českých pan Alois Jirásek? Nebo to bylo tak, že Slované se tu usadili proto, že moudrého, ale již staršího
vůdce po strastiplném a dlouhém putování už „příšerně bolely nohy“, jak
vypráví pan Jiří Lábus v animovaných Dějinách (udatného) českého národa?
V každém případě byly děti zvědavé, co uvidí a jak moc je budou bolet nohy
☺ Při výstupu sice některé z nich lamentovaly, že je nohy bolí stejně „příšerně“
jako našeho slavného předka, ale přitom stále pobíhaly sem a tam, takže by
horu Říp zdolaly možná i třikrát! A odměnou jim byl opravdu mimořádný
výhled na krajinu. Pozorovaly pole, vesnice i města, také řeku a nejvíce se jim
líbil vláček projíždějící krajinou. Také cestou viděly spoustu druhů brouků, plno
rozkvetlých lesních jahod a žížalu velkou jako had! Do školního herbáře jsme
si přinesli několik druhů listů. Děti se také podívaly, odkud byl do Prahy přivezený základní kámen na stavbu Národního divadla a u Rotundy sv. Jiří si
vyslechly příběh o statečnosti tohoto slavného rytíře. Samy pak domalovaly
tříhlavého draka a opatrně ještě překonaly nástrahy nebezpečných draků
všude kolem. Přestože výlet byl docela fyzicky náročný, všechny děti se těší,
že kopec, který z dálky vypadá jako obrácená mísa, ještě někdy navštívíme.
Text a foto: Nicole Horová, lektorka

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE – DŮM UM
e-mail: petrova@dumum.cz, www.dumum.cz
tel.: 777 721 743, ul. V Bytovkách 803, Uhříněves

Foto: Pavel Veverka
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
KROUŽKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015
Zápis probíhá od 1. – 19. 9. 2014
Pro školní rok 2014/15 Vám Dům UM v Uhříněvsi nabízí téměř 50 druhů
zájmových kroužků pro všechny věkové kategorie.
Pokud si mezi nimi vyberete, rezervujte si místo raději ještě v červnu!
Konkrétní informace a časy jednotlivých kroužků najdete na stránkách
www.dumum.cz
OBLAST KERAMIKA, VÝTVARKA
•
•
•
•
•
•
•
•

Výtvarné tvoření, 6-14 let
Kerovýtvarka pro předškoláky, 3 – 6 let
Ateliér, 7 – 12 let
Hrneček, 6 – 12 let
Hrnčíř, 7- 15 let
Keramika pro dospělé, 15 – 99 let
Tvořeníčko, rodič + dítě 2 – 5 let
Fimo, šperky a jiné, 8 – 16 let

OBLAST HUDBA, TECHNIKA A OSTATNÍ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kytara začátečníci, 7–15 let
Kytara pokročilí, 7–15 let
Flétna začátečníci, 7–13 let
Flétna pokročilí, 7–13 let
Superband, 9–14 let
Modeláři, 7–14 let
Deskové hry, 6–12 let
Šachy, 8–14 let
Moderní yoyování, 6–14 let
Historický šerm a fantasy, 8–15 let
PC základy, 7-10 let
PC pokročilí, 8–12 a 9–15 let
Filmová dílna, 9–15 let
Fotografie, 8–11 a 10–15 let
Oblast divadlo, tanec
Dramatický kroužek, 6–12 let
Taneční kroužek předškoláci, 3–5 let
Taneční kroužek, 6–10 let
ROCK AND ROLL, 7–12 let
Discodance, 7–12 let
Streetdance, 8–14 let
Zumba, 7–12 let
Zumba pro dospělé, 15–99 let

Text a foto. Markéta Petrová
UPOZORNĚNÍ – PŘÍMĚSTSKÉ DIVADELNÍ TÁBORY
Vzhledem k naplnění nabízených příměstských táborů jsme rozšířili
nabídku o další dva.

OBLAST SPORT A TURISTIKA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sportovní školička – florbal, 5–7 let
Sportovní školička, rodič + dítě 3–5 let
Badminton, 8–12 let
Pingpong, 8–15 let
Florbal – sportovní hry Dubeč, 6–10 let a 10–14 let
Florbal – sportovní hry U Obory, 6–10 let a 10–14 let
Florbal – sportovní hry Bratří Jandusů, 6–10 let a 10–14 let
Wizards florbal – elévové, 8–11 let
Wizards florbal – mladší žáci, 11–12 let
Wizards florbal – starší žáci, 13–14 let
Wizards florbal – dorost, 15–16 let
Wizards florbal – muži, junioři, 15–26 let
Wizards florbal – ženy, 15–26 let
Wizards badminton, 10–15 let
Wizards stolní tenis, 10–16 let
Turistický oddíl Šikula, 8–13 let
Badminton mix, 18–99 let
Změna vyhrazena.
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ŠKOLY A Z ČINNOSTI SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
SHM

TJ UHŘÍNĚVES ODDÍL TURISTIKY

e-mail: uhrineves@shm.cz

e-mail: jakub@behy.eu

VELIKONOČNÍ TURNAJ VE FLORBALU

BĚH OBOROU 2014

Ve velikonočním týdnu v sobotu 26. dubna 2014 jsme v tělocvičně ZŠ
U Obory uspořádali Velikonoční florbalový turnaj pro všechny, kteří chodí do
našich florbalových kroužků. Dopoledne bylo zaměřené na věkové kategorie
1.–2. třída a 3.–5. třída. Odpoledne si zahráli ti starší, tedy kategorie 5.–8.
třída a starší. O bojovnost nebyla nouze a turnajový den se nám opravdu
vydařil. A protože v tomto školním roce to byl již poslední turnaj, začínáme
se už těšit na příští florbalovou sezónu.

Navzdory nepříznivému počasí se v sobotu 17. května 2014 na startu
7. ročníku běžeckého závodu – Běhu Oborou, shromáždilo 80 závodníků
všech věkových kategorií. Neustále narůstající počet účastníků (vloni jich
bylo 57) svědčí o tom, že Běh Oborou se pro řadu sportovně založených
rodičů a dětí stal již tradiční akcí pořádanou v Uhříněveské oboře. Přestože
je závod určen především dětem a mládeži, zájem zasportovat si, zhluboka
se nadýchat čerstvého vzduchu a srovnat své výkony s ostatními, projevili,
stejně jako vloni, někteří starší účastníci.
Závod byl zahájen v deset hodin a chvíli na to stáli na startovní čáře již
první sportovci. Na trať dlouhou 100 metrů se v doprovodu svých rodičů
vydaly nejmladší děti ve věku do 3 let. Vzápětí stejně dlouhou trasu, za hlučného povzbuzování všech přítomných, absolvovali 4 a 5letí sportovci. Všichni
závodníci z kategorie 6 až 8letých úspěšně zdolali malý okruh v délce
400 metrů a s velkým okruhem v délce 700 metrů se utkali chlapci a dívky
z věkové kategorie 9 až 11 let. Trasa v délce 1 400 metrů, tedy dva velké
okruhy, čekala na závodníky z věkové kategorie 12 až 14 let. Tato kategorie
byla letos nejstarší, neboť kategorie určená pro závodníky ve věku 15 až 17
let zůstala neobsazená.
Zatímco běžecká část závodu proběhla dle plánu, doprovodný program,
v jehož rámci si účastníci mohli zkusit střelbu ze vzduchovky, prohlédnout
sbírku historických zbraní anebo sledovat velmi realistickou ukázku sebeobrany včetně zadržení pachatele, kterou předvedli členové Městské policie
ČR v Uhříněvsi, musel být z důvodů silného deště zkrácen.
Po skončení závodů proběhlo vyhlášení výsledků:

I JUBILEJNÍ, 10. BELTINE SE POVEDLO
V letošním roce bylo nejtěžší najít pro tradiční Beltainu vhodné datum. To
proto, že snad každý den na konci dubna se konala nějaká větší akce. A tak
jediný možný termín byla neděle 27. dubna 2014. Počasí bylo nejisté, ale
k naší radosti, i přesto, že v tomto období řádily odpolední bouřky, zrovna
na tuto akci nám vyšlo to nejideálnější počasí, jaké si lze přát. Zrovna v tento
den udělaly dešťové přeháňky výjimku. A tak jsme si jubilejní 10. Beltine užili,
jak nejlépe to šlo.
Zúčastnili se ho jak členové a vedoucí turistického oddílu Šelmy, tak i dalších našich kroužků a i jejich kamarádi. Svátek Beltine byl druhý nejvýznamnější keltský svátek a bylo to i jakési keltské pololetí. Někdy se mu též říkalo
Cétshamain. Nastával každý rok 1. května. V předvečer tohoto dne se obvykle
zapalovaly velké vatry (keltsky „bel tine“), jež měly přilákat teplo. Také se
poprvé vyháněl dobytek na společnou pastvu a musel dokonce ohněm procházet, aby byl uchráněn před všemi nemocemi. Svátek nezanikl. Jen se ve
středověku přeměnil na ono známější „pálení čarodějnic“. Ovšem my si připomínáme jeho původní podobu.
Opět jsme zahájili
tradičním slavnostním
zapálením, které provedl druid. A pak si
všichni mohli zasoutěžit v připravených
hrách (cvrnkání kuliček, srážení plechovek
a házení šiškami), dále
si mohli zalézt na
lezecké stěně, zaskákat na trampolíně, projít keltský labyrint a také si opéci
buřty. Na závěr proběhlo ještě vyhodnocení nejlepších soutěžících v jednotlivých disciplínách. Ti byli odměněni diplomy a drobnými cenami. Jsme rádi,
že i letošní ročník se povedl a dětem se opět líbil. Za pomoc děkuji i všem,
kteří se zapojili. Zejména Renče Jaurysové, Petře Rezákové, Vláďovi Michalovi a Pepovi Chvátalovi. A také dětem, které se už tradičně podílí na organizaci. A to Matějovi Terenovi za roli druida a Péťovi Hejtmánkovi s Danem
Říhou za organizaci hry s šiškami. A na všechny se těším opět za rok, kdy
načneme druhé desetiletí našich Beltainů.
Text: Libor Čermák, foto: archiv SHM
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První tři závodníci v každé kategorii obdrželi diplom a medaili. Účastníci,
kteří nedosáhli na stupně vítězů, si odnesli alespoň pamětní list. Pro předškolní děti byla navíc připravena sladká odměna.
Poděkování za vydařenou akci patří předsedovi turisticko-lyžařského oddílu
TJ Uhříněves, panu Karlu Smutnému, pod jehož záštitou se celá akce konala.
Dále pak organizátorům celé akce, zástupcům rodin Gobyových, Kolářových,
Koletových, Kořínkových, Slámových a Zaspalových. Zázemí této sportovní
akci, jako každoročně, poskytla základní škola U Obory, které tímto patří rovněž dík, stejně jako členům Městské policie, kteří zajišťovali nejen ochranu
a bezpečí účastníků, ale podíleli se rovněž na doprovodném programu.
Těšíme se, že se příští rok sejdeme ve stejném nebo dokonce větším
počtu!

UHŘÍNĚVESKÝ ZPRAVODAJ

Jana Krutská
Foto: Archiv TJ Uhříněves, oddíl turistiky
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
KOMUNITNÍ CENTRUM

SDRUŽENÍ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PITKOVICE

e-mail: reditelka@dolly-os.cz

Doplňkové služby:
Internet pro veřejnost – 30 Kč /1 hod., černobílý tisk, kopírování –
3 Kč stránka, laminace
Prostor v KC
Na pořádání oslav, seminářů, kurzů – podmínky na webu.
Kluby a kurzy pro veřejnost – rozvrhy na: www.dolly-os.cz
5. letní příměstský tábor v termínu 14. 7. – 25. 7. 2014 (přihláška
a podmínky na webu)
Určeno pro věkovou kategorii cca 6 – 12 let, po až pá 7.30 – 17.00 hod.,
cena: 250 Kč/jednotlivý den, 5 a více dnů – 220 Kč/den.
Přihlášku je nutné odevzdat a poplatek uhradit nejpozději do 25. 6. 2014.
AKCE v Komunitním centru:
Kurz: Malování mandaly na hedvábí – 5 hodin, 28. 6. 2014 od 10 do 15
hod., cena 600 Kč včetně materiálu.
Přihláška na: melovicova@volny.cz, lecive-obrazky2.webnode.cz
Burza hraček a sportovních potřeb
Nabídněte zdarma zachovalé, kompletní hračky a menší sportovní
potřeby, které se Vám již nehodí a přijďte si vybrat, co potřebujete.
Sběr: Středa 25. 6. 2014 10 – 17 hod.
Burza: Čtvrtek 26. 6. 2014 10 – 12 hod. a 16 – 18 hod.
za ceny 0, 10, 20, 50 Kč /ks

e-mail: sdhpitkovice@seznam.cz

SETKÁNÍ VOZŮ ROLLS-ROYCE A HISTORICKÝCH
VOZIDEL, OSLAVA 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
HASIČSKÉHO SBORU J/SDH DUBEČ
Dne 17. 5. 2014 jsme se zúčastnili s Pragou RN za SDH Pitkovice a i za
účelem prezentace MČ Praha 22 prvního Rolls-Royce a Bentley srazu v ČR
a automobilových a motocyklových veteránů všech značek v pražské městské části Dubeč. Současně zde slavili hasiči J/SDH Dubeč 135. výročí založení sboru.
Akce probíhala od 10.00 hod. v přírodním parku Dubečské panské zahrady,
zde byla volná prohlídka vozů a strojů a soutěž o nejzajímavější exponát.
O Pragu RN byl velký zájem, také jsme zde předvedli čerpadlo PS8 z roku
1954. Dubečtí hasiči zde měli pro děti skákací hrad a různé soutěže. Vystavili
také dvě starší PS8, novou PPS12 a jinou techniku, kterou potřebují při různých zásazích své jednotky. A hlavně jejich zásahové vozidlo CAS 25 K LIAZ.
Kromě zde vystavených vozů Rolls-Royce a Bentley, tu byla i historická
vozidla značek Tatra 603 a 613, Škoda 1202, 1000 MB, Spartak, 135 GLX,
Saab 96, krásná Praga Grand z roku 1922, Lada VAZ 2103 VB, Ford Mustang, Porsche 911, Cadillac a mnoho dalších krásných vozů. Motocykly byly
zastoupeny typy Jawa 500 OHC, 250 pérák a předválečná ČZ 175.
Po této volné prohlídce vyjela spanilá jízda po okolí po trase Dubeč, Hájek,
Uhříněves, kde zůstaly vozy stát na Novém náměstí u radnice, kde byly řidičům panem radním Bendou předány pamětní listy, a pak dále pokračovaly
směr Dubeč.
Bohužel, jak počala spanilá jízda, začalo vytrvale pršet, takže ne všechny
vozy mohly jet. Počasí nám moc nepřálo.
Za členy SDH Pitkovice se zúčastnili Jana a Michal Vokrouhlíkovi a Jan
Kalaš.

Výtěžek z prodeje jde na provoz KC, zbylé věci zůstanou v herně KC nebo
budou poskytnuty na humanitární účely.
SOCIÁLNÍ SLUŽBY O. S. DOLLY
Potřebujete Vy nebo někdo z Vašich blízkých pomoc a podporu při některých denních úkonech? Nabízíme terénní odlehčovací službu pro seniory,
dospělé osoby s chronickým onemocněním nebo se zdravotním postižením v rámci celé Prahy.
Zajistíme:
• prostor pro oddech, práci či jiné aktivity pečujících osob
• pomoc v krizových situacích, kdy pečovatel nemůže zajistit plnou péči
• pomoc pro osoby, které přichází z nemocnice, jsou po úrazu
• proškolené osobní asistenty (i se zdrav. vzděláním)
• péči v časech dle vašich potřeb a možností organizace
• zachování soběstačnosti a nezávislosti klienta, s ohledem na míru
postižení
• možnost žít dál ve své komunitě, maximální zachování běžného způsobu života a pocitu životní jistoty
• službu registrovanou MHMP a provozovanou dle zákona 108/2006
Sb. o sociálních službách

Romana Hájková, ředitelka o.s. Dolly
Foto z kurzů: Archiv o.s. Dolly
Text a foto: Jana Vokrouhlíková, členka SDH Pitkovice
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
DIVADELNÍ SPOLEK UCHO

KLUB SENIORŮ

e-mail: verca.kuzelova@seznam.cz

e-mail: stanadrozenova@seznam.cz

NĚCO ZA NĚCO ANEB UCHO A PAN SHAKESPEARE
KLUB SENIORŮ INFORMUJE
Do hlediště uhříněveského divadla usedám v napětí, jak bude vypadat nová
premiéra divadelního souboru UCHO. Sál je přeplněný lidmi, ale na jevišti se
tísní několik prázdných židlí bez kulis, bez rekvizit. Světla se pomalu tlumí
a já se pohodlně opírám do modrého křesla.

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 do 17 hodin.
Program na měsíc červen 2014
12. 6.
16. 6.
19. 6.
23. 6.
26. 6.

– Jiří Veselý, Kréta – cestopisná přednáška
– Cvičení pro zdraví
– Ochrana člověka za mimořádných událostí
– Kavárnička, společenské hry
– „Křeslo pro hosta“ – se starostou MČ Praha 22
Milanem Collerem /s občerstvením/
30. 6. – Kavárnička, společenské hry

Z temnoty zákulisí se vynořují herci, ihned usedají na připravené židle
a společně s diváky sledují postavu, jež před zraky všech bílou křídou vymezuje na černých prknech jeviště prostor obdélníkového tvaru. Co se bude dít
dál? Ptám se sám sebe. Odpovědí mi je náhlé rozsvícení světel v sále a promlouvající lidé, kteří se ihned mění v herce. Volně přechází mezí diváky, konverzují a míří k jevišti. Úvod velmi působivý, avšak vyvolávající mnoho otázek
a v očích některých i údiv a rozpaky. Světla opět pohasínají a děj se odehrává
již jen na jevišti.
Herci v jednoduchých kostýmech vstupují do vymezeného
obrazce, vtělují se do postav
Shakespearova dramatu, tu ladněji, tu s větším úsilím, a zase si
sedají na svá místa. Úlohu, již
mnohdy naplňují kulisy, zde
ztvárňuje světlo a jeho přechody.
Těžké pasáže, jež se tážou po
síle moci, po odpovědnosti či vině a trestu, jsou rychle střídány komickými
momenty, které jednou vyvolají u diváka kýžený úsměv, jindy ovšem jen
povytažení obočí. Linka představení však plyne klidně a bez větších kotrmelců směřuje k závěru.
Členové uhříněveského ochotnického
souboru byli tentokrát vedeni rukama
dvou externistů, kteří se rozhodli dílo
anglického renesančního dramatika divákovi podat netradiční formou. Jejich strategie na první pohled viditelná absencí
kulis a zákulisí, jež bylo nahrazeno řadou
židlí na jevišti, vyžadovala velké soustředění nejen u diváka, ale především
u herců samotných, což spolu po celou
dobu představení souviselo. Zřetelně
promlouvat v řeči vázané, aby divák
dobře rozuměl, pevně se držet své role,
aby se divákovi charakter postavy na
prázdném jevišti nerozpustil, to byly
hlavní úkoly, s nimiž se herci a jejich noví
odborní režiséři museli potýkat.
Jak tento boj jednotliví herci ustáli, to byla otázka, již jsem viděl v očích
nejednoho diváka po skončení představení. I já jsem o tom, opustiv budovu
divadla, přemítal. Stejně tak jsem také přemýšlel o divácích samotných
a jejich někdy velice bizarních reakcích tázaje se: Byli jste vy, diváci, na takovou inscenaci připraveni? Já sám jsem odcházel s úsměvem na tváři naplněn
kvalitním dramatickým zážitkem, tu a tam kývaje hlavou na znamení, že uhříněveští ochotníci sebrali hozenou rukavičku s noblesou. I když pořád ve mně
hlodala myšlenka, že vždy je něco za něco.
Matěj Špalek
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Informace o provozu klubu v letních měsících:
Vzhledem k velkému zájmu bude v červenci a srpnu otevřena kavárnička
Klubu seniorů každé pondělí od 14 do 17 hodin.
Stanislava Drozenová, vedoucí Klubu seniorů

PODĚKOVÁNÍ
MS ČČK Uhříněves-Hájek a Klub seniorů děkují grantové komisi MČ
Praha 22 za schválení finančních prostředků na podporu činnosti a dalších aktivit.
Rovněž děkuji starostovi MČ Praha 22 Milanu Collerovi za finanční
příspěvek na občerstvení při akci ke dni Svátku matek dne 18. 5. 2014.
Děkuji dětem z MŠ Za Nadýmačem za krásné vystoupení a díky kapele
Duo Adamis jsme to pěkně roztočili....
Stanislava Drozenová, předsedkyně MS ČČK a ved. Klubu seniorů
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INFORMUJEME
JAK ŽIJÍ VÝPRAVČÍ V UHŘÍNĚVSI
Jak žijí výpravčí v Uhříněvsi? Jednou větou a zcela obecně by se
mohlo napsat – zaměstnáním a odpočinkem. Ale samozřejmě takto jednoduše to nelze vyjádřit. Podobným laickým pohledem se na práci
výpravčích dívala veřejnost a moji známí v dobách, kdy se na všech tratích a ve všech stanicích vlaky vypravovaly osobně výpravčím. Slýchal
jsem – to je krása, vyjdeš z dopravní kanceláře, v červené čepici a „plácačkou“ dáš strojvedoucímu povel k odjezdu a zase jdeš zpátky. Ale
výprava vlaku byla jen jakousi „třešničkou na dortu“; před příjezdem
vlaku a samotným odjezdem bylo a stále je nutno udělat dosti dopravních
úkonů. A výpravčí se nesmí splést, chyby se v dopravě neodpouští.
Martin Kotland
Foto: Pavel Veverka

INFORMUJEME NEZAMĚSTNANÉ

V současné době se na hlavních tratích již vlaky výpravčím nevypravují, a dokonce zůstávají železniční stanice neobsazeny a jsou řízeny dálkově. To je případ i tratě Praha – Benešov u Prahy a stanice
Praha-Uhříněves. Ve službě v této stanici slouží nepřetržitě dva výpravčí
ve dvanáctihodinových směnách; jeden má na starosti řízení dopravy
a posunu v Uhříněvsi a druhý právě dálkově řídí „opuštěné“ stanice
Říčany a Strančice. Nevím, zda je tento stav úplně ideální, zažil jsem,
jako určitě někteří z vás, že v každé stanici byl výpravčí i přednosta, ale
technický pokrok se řítí kupředu a zastavit nelze. Ale má to i své výhody
pro zaměstnavatele, např. snižování počtů dopravních zaměstnanců.
Jako výpravčí obsluhující velkou „porci“ osobních vlaků máme radost
z toho, že si cestující našli cestu k železnici a do zaměstnání i na výlety
v daleko větší míře využívají vlaků Českých drah. Počty lidí nastupujících
i vystupujících v Uhříněvsi mi dávají za pravdu. Jen jediná věc mi zde vadí
– přecházení cestujících přes koleje. Rychlíky zde jezdí rychlostí 120 km/h
a strojvedoucí opravdu na padesáti či sto metrech zastavit nestačí.
A pokud vidím maminku, jak na konci nástupiště přechází s malými dětmi
přes koleje... raději nebudu komentovat. V této souvislosti ještě musím
vyzdvihnout spolupráci s místní Městskou policií. Pakliže její členové
nemají jiný zásah, přijedou bleskově a vždy se snaží situaci vyřešit.
A co dělají výpravčí po zaměstnání? Asi vše běžné, co jiní lidé, ale snažíme se i o něco navíc. Každým rokem organizujeme čtyřdenní cyklistické
putování po různých částech Čech nebo Moravy, s tím, že na některé
kolegy se nedostane, neboť službu není možné přerušit. V nedávné minulosti jsme se zúčastňovali fotbalových turnajů s týmy jiných železničních
stanic, o čemž svědčí na dvacet vystavených pohárů za umístění mezi
prvními třemi mužstvy. Také jsme se zúčastnili hokejových přátelských
zápasů v Benešově, a ty opravdu neměly chybu. Avšak roky přibývají,
kopaná je stále rychlejší, tak na turnaje již nejezdíme a ve vyhrazené místnosti nyní alespoň sledujeme vybraná fotbalová i hokejová utkání. Ve
stejné místnosti jsme pro naše děti připravili setkání s Mikulášem, a protože děti již odrostly, budeme nyní zajišťovat setkání důchodců a bývalých
pracovníků naší stanice, a jak čas plyne a letí, už i organizovat oslavy
významných kulatých narozenin, bohužel nejdříve mých. A abych nezapomněl, pro spolupracovníky, a nejen výpravčí, máme zakoupené vstupenky do pražské ZOO a plaveckého bazénu v Benešově.
To by bylo asi vše, a pokud někdy pojedete zpožděným vlakem, prosím, nezlobte se. Snažíme se o bezproblémovou jízdu vlaků, zpoždění
nás také mrzí, ale technika je někdy nevyzpytatelná.

6/2014

Mimořádná nabídka studia jazyků za poloviční kurzovné a zdarma pro
nezaměstnané
1) Jazyková Akademie Linda Praha vychází vstříc nezaměstnaným
v jejich snaze o nalezení důstojného a důstojně placeného zaměstnání
a vyhlašuje nabídku 100 míst v podzimních pololetních jazykových
kurzech pro nezaměstnané za poloviční kurzovné.
2) Dále škola vyhlašuje nabídku 20 míst v podzimních pololetních jazykových kurzech zdarma pro nezaměstnané věkem 50 let a více, kteří
jsou v evidenci úřadu práce bez přerušení alespoň jeden rok.
Obě nabídky, tj. jak studium za poloviční kurzovné, tak studium zdarma
máme v úmyslu garantovat nezaměstnanému po celou dobu jeho evidence na úřadu práce.
Učebny naší jazykové akademie se nachází u stanic metra C Háje a Vyšehrad.
Z námi vyučovaných jazyků doporučuji zvolit angličtinu a němčinu jako
jazyky nejvíce poptávané zaměstnavateli. Ostatní jazyky jsou z hlediska
zvýšení úspěšnosti při nalézání práce málo významné.
Ze zkušenosti svých blízkých a známých mohu potvrdit, že byť i teprve
započaté studium cizího jazyka posílí sebevědomí uchazeče o zaměstnání a zvýší jeho šance na přijetí do zaměstnání.
Mnoho zdaru ve studiu jazyka a brzké nalezení zaměstnání Vám přeje
Váš,
Ing. Milan Krček, MBA
ředitel, Jazyková Akademie Linda Praha
Kupeckého 842/4, 149 00 Praha 4
Telefon (pevná linka): 272 195 831
Mobil: 728 282 285
Internet: www.skolalinda.cz
E-mail: skolalinda@skolalinda.cz
Facebook: Jazyková akademie Linda
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INFORMUJEME A ROZHOVOR
MĚSTSKÁ POLICIE PRAHA
Detašované pracoviště v MP Uhříněvsi (policejní dům),
tel.: 267 710 961, e-mail: vedouci.uhrineves@mppraha.cz

AKCE „JEHLA“…
„Byli jsme na procházce s mateřskou školkou. Můj mladší kamarád
našel stříkačku. Chtěl jsem mu ji vzít, aby si s ní neublížil, a dát ji paní
učitelce. Jak mi ji podával, píchnul mě do malíčku pravé ruky,“ řekl malý
předškolák.
(zdroj: www.denik.cz/plzensky-kraj/ 08. 04. 2014)
V PŘÍPADĚ NALEZENÍ INJEKČNÍ STŘÍKAČKY MĚSTSKÁ POLICIE
HL. M. PRAHY RADÍ:
• vždy volte možnost zavolat l. 156 nebo l. 158, kde nahlásíte místo
nálezu
• v případě, že hrozí nebezpečný poranění dětí a je třeba, abyste odstranili injekční stříkačku sami:
1. Nedotýkejte se přímo injekční stříkačky, pro sběr využijte jako ochranu
ruky např. gumové rukavice, igelitový pytlík, papírový kapesník, spadlý
list a podobně.
2. Při sběru se nedotýkejte jehly
3. Pokud je to možné, vložte stříkačku do plastové lahve či nápojové plechovky (vždy hrotem dolů) a sešlápněte je. Nikdy nevkládejte do plastikové tašky či sáčku. Následně vhoďte do popelnice se směsným
odpadem.
4. Je nezbytné poučit děti, že nesmí objevené použité stříkačky brát do
ruky, ale aby to vždy oznámily někomu staršímu nebo dospělému.
Zuzana Gašpar, Městská policie hl. m. Prahy–Tisková skupina

PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s.
e-mail: callcentrum@ppas.cz

MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ
Pražské plynárenské, a. s.
Termíny přistavení:
07. 07. 14 od 14:30 do 17:00
05. 08. 14 od 12:00 do 14:30
10. 09. 14 od 10:30 do 13.30
16. 10. 14 od 8:00 do 11.00
25. 11. 14 od 12:00 do 14.30
30. 12. 14 od 8:00 do 11.00

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu Fiat
Ducato, označeném logem Pražské plynárenské, a. s., zaparkovaném
na parkovišti úřadu MČ Praha 22-Uhříněves, Nové nám. 1250 / 10.
Pražská plynárenská, a.s. ve spolupráci s dceřinou společností Měření
dodávek plynu, a. s. a úřadem MČ Praha-Uhříněves nabízí odběratelům
zemního plynu novou službu – tzv. „mobilní obchodní kancelář“, jejímž
prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci Pražské plynárenské,
a. s. mohou vyřídit záležitosti, související s odběrem zemního plynu bez
návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4.
Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:
• zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
• změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.)
• převzetí reklamace
• výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
• informace k otázkám, souvisejících s dodávkami zemního plynu
• tiskopisy a informační brožury
Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí
a částí Prahy.
Bližší informace na telefoních číslech 267 175 174 a 267 175 202,
www.ppas.cz
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ROZHOVOR S ŘEDITELKOU JEDNOHO Z NEJSTARŠÍCH
POHOSTINSKÝCH A UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ V UHŘÍNĚVSI

Areál je situován na strategickém místě v městské části Praha Uhříněves v blízkosti sjezdu dálnice D1 (www.ukarla.com).

1. Dobrý den paní Bubeníčková. Vaše restaurace a hotel bude asi
jedna z nejstarších provozoven v Uhříněvsi. Je to tak?
Bubeníčková: Ano, máte pravdu, objekt byl postaven roku 1878 rodinou Rathouských a od jeho vzniku zde babička mého manžela provozovala pohostinské služby. V roce 1989 nám byl dům vrácen
v restituci. Po restituci byl objekt ve třech etapách postupně modernizován, upravován a zvětšován až do současného stavu. Také jsme
neustále rozšiřovali nabídku našich služeb (byla rozšířena restaurace,
zvýšil se počet pokojů a nově vznikl Café bar). Máme velkou radost,
že se nám v přízemí celého objektu povedlo vytvořit bezbariérový přístup, parkoviště a celý objekt je střežen kamerovým systémem.
2. Jaké služby tedy dnes nabízíte?
Bubeníčková: Naší chloubou je nově rozšířený a zrekonstruovaný
hotel se 13 moderně vybavenými pokoji (nově jsme členem Asociace hotelů a restaurací ČR a nyní čekáme na certifikaci). Naši hotelovou klientelu tvoří ředitelé, jednatelé, technici a pracovníci
z okolních firem, ale i naši a zahraniční turisté.
Máme zde vyhlášenou českou restauraci (50 míst) se salónkem
(60 míst), letní zahradou a dětským koutkem (60 míst), dále Café
bar (25 míst) se zahrádkou a dětským koutkem (20 míst).
Zvláště bych chtěla upozornit na nově otevřený nekuřácký Café bar,
kde si od rána a po celý den mohou maminky s dětmi i všichni
ostatní hosté dopřát zdravé pokrmy a trochu klidu v dnešním shonu,
můžeme tomu třeba říkat „klidová zóna“ v Uhříněvsi.
A naše specialita pro „uhříněváky“ a samozřejmě i pro všechny
ostatní je Studio, kde poskytujeme tyto špičkové služby:
• kosmetika PAYOT – kosmetička Zuzana Vaňková s 20letou praxí
• balanční stroj IMOOVE – zkušená cvičitelka Ing. Jana Veselá
• přístrojová lymfodrenáž LYMPHASTIM
• analýza a rozbor těla přístrojem TANITA
• výživové poradenství – METABOLIC BALANCE – Irena Honzáková
3. Také by mne zajímalo, jaké máte plány do budoucna?
Bubeníčková: Naším zájmem je propojení všech služeb a udržení
jejich současné vysoké kvality, rozšíření Studia o saunu a prostory
ke cvičení, získání značky EKO HOTEL a dále vybudování nabíjecí
stanice pro elektromobily.
Naším heslem je: Spokojený náročný klient!
4. Můžete mne na závěr pro představu Vašich potenciálních zákazníků říci například cenu hotelových pokojů?
Bubeníčková: Ano, cena za jednolůžkový pokoj je 900 Kč/noc
a dvoulůžkový pokoj 1 300 Kč/noc. Cena zahrnuje snídani, DPH,
ubytovací poplatky, LED TV/SAT, WIFI, parkování.
Závěrem bych chtěla říci: Kdo nebyl u Karla, nebyl v Uhříněvsi!
Děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchů.
Ptal se Pavel Veverka, redaktor
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