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z hájku
do kataru
OTEVŘENÉ ZAHRADY
UHŘÍNĚVSI
– zapojte se do projektu
Více na str. 10–11

Betlímek
dostal zelenou
Více na str. 14–15

Uhříněveské muzeum
slaví patnáctiny
Více na str. 16–17

V rozhovoru
s markem veselým
se dozvíte více o jedné
z největších plastik
zhotovených
v poslední době v čr.
VÍCE NA STR. 20–21

Ostatní:
úterý 10. 4. 2018 v 19:30 hodin

KŘESLO PRO HOSTA
S JIŘINOU BOHDALOVOU
Nový cyklus v Divadle U22
Jiřina Bohdalová patří mezi nejznámější
a nejpopulárnější české herečky.
V pořadu Křeslo pro hosta s Jiřinou
Bohdalovou uvidíte svoji oblíbenou
herečku jinak než prostřednictvím její role
v divadelních hře, filmu či seriálu.
Povídání o životě, divadle, filmu a nebude
chybět ani prostor pro dotazy
návštěvníků.

Divadlo U22

čtvrtek 5. 4. 2018 v 19:30 hodin
CO TAKHLE KE ZPOVĚDI…

výběr z programu
čtvrtek 5. 4. 2018 v 19:30 hodin

CO TAKHLE KE ZPOVĚDI…
autor: Edward Taylor
režie: Vladimír Strnisko
hrají: Petr Nárožný,
Jakub Štěpán/Martin Zahálka jr.,
Jan Čenský/Martin Zahálka,
Máša Malková/Kateřina Sedláková,
Zuzana Slavíková/Ilona Svobodová,
Andrea Daňková/Jiřina Daňhelková
Vláda Jejího Veličenstva je rozhodnuta
naplnit volební slib a chystá se rázně
zatočit se zábavním průmyslem
a hazardem. Jenže má to jednu vadu –
na šéfa vládního kabinetu George
Venablese se valí skandál. Ze skříní
na Downing Street 10 nevypadávají jen
političtí kostlivci, ale i polonahé slečny.
Sousto pro novináře, munice pro opozici,
příležitost pro stranické odpůrce a k tomu
všemu zvědavá manželka. Situace jako
stvořená pro komediální žánr
s pověstným anglickým humorem.
pátek 20. 4. 2018 v 19:30 hodin

SOUBORNÉ DÍLO
WILLIAMA SHAKESPEARA

sobota 7. 4. 2018 v 10:30 hodin

DUHOVÝ HRAD
čtvrtek 3. 5. 2018 v 19:30 hodin

POSLEDNÍ ŠANCE
Divadelní soubor UCHO
režie: Iva Valentová
scénář: Gustav Skála
hrají: Jaroslava Kunešová, Ivana
Anderlová, Tomáš Brodmann, Tomáš
Dvořák a Tomáš Bělina
Je vám kolem padesátky a hledáte
partnera přes inzerát? Pak se možná
poznáte v hlavní hrdince Hedě, která stále
bydlí se svou nemocnou matkou, a mohlo
by se zdát, že bude životem zklamaná.
Opak je pravdou, a tak se Heda pouští
do boje s osudem a chce si najít nového
partnera pro život. Neboť se v situaci
několika různých nápadníků ocitá poprvé,
nestačí se divit a divit se budete určitě
s ní. Jak to celé dopadne?
To se dozvíte ve čtvrtek 3. 5. 2018
od 19:30 v Divadle U22.

Koncerty:
středa 25. 4. 2018 v 19:30 hodin

Divadlo NA PERIFÉRII

Cop

autoři: Jess Borgeson, Adam Long
a Daniel Singer
režie: Dominik Jetel
produkce: Divadlo U22
hrají: Vincent Navrátil, Jaroslav Blažek
a Ondřej Král

Vystoupení plné energie, kvalitní hudby
a svěžího humoru Cop vznikl v roce 1978
a hned od počátku své existence slavil
četné úspěchy. V roce 1980 vyhrál v té
době nejprestižnější cenu Porta a v roce
1981 si úspěch zopakoval. V letech
1982–1983 většina členů kapely
emigrovala do USA a Kanady. Z celé
sestavy zůstal pouze Míša Leicht, který
má hlavní zásluhu na vzkříšení souboru.
Do zlomového roku 1989 objíždí skupina
Cop bluegrassové přehlídky a koncerty.
V roce 1991 přichází na svět první
copácké album a do dnešního dne jich
má na svém kontě již deset.

Tři mladí všestranní herci mají radost, že
vám dokáží zahrát různé situace
a postavy z celého Shakespearova díla
během jednoho večera. Jestli vám to
připadá nemožné, přijďte se podívat
na představení, plného humoru, kde
ověříte své znalosti o tomto velikánovi
samotném, jeho 37 dramatech i všech
154 sonetech.

Akce pro děti:

www.divadlou22.cz, www.kinoucko.cz | Změna programu vyhrazena.

Divadlo Minaret
Byli jste někdy v Království pocitů?
Máte možnost do něj se svými dětmi
vstoupit a společně s nimi objevit i hrad
zářící nádhernými duhovými barvami.
Hlavně aby se z duhového hradu
neztratily barevné princezny! Přivést je
zpátky na hrad by byl opravdu těžký úkol,
protože odvážní princové a princezny by
museli splnit řadu nelehkých úkolů!
Interaktivní inscenace otevírá prostor pro
tvořivost dětí i dospělých. Přijďte si
společně hrát! Přijďte objevit krásu barev!
Pro děti od tří let.

sobota 14. 4. 2018 v 16:30 hodin

ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ
Divadlo Toy Machine

Většinou platí, že 1 + 1 jsou dvě, ale když
zavřeme oči, věci mohou být úplně jiné.
Můžeme létat a padat bez bolesti, měnit
se a přetvářet prostor kolem sebe. Vůně
všemožností voní kolem. Létají tu Mouchy
Chlebařky, Ušák srká čaj, jiní zabíjí čas
nebo běhají, aby mohli zůstat stát
na místě! Podivnostmi opravdu nabitý
kraj. Stačí málo a tento svět padne. Snad
Alenka porazí Červenou královnu a jejího
Žvahlava! Loutkové představení je
inspirované literaturou „nesmyslna“
a dílem Lewise Carrolla – Alenčina
dobrodružství v říši divů a za zrcadlem.
Pro děti od tří let.

Nový park –
zapojte se
do ankety.

Doslovně Z obecní kroniky

STAVBA ŠKOLY
V současnosti probíhá již druhá dostavba školy
U Obory. Co o této škole píše kronikář již v roce 1930?
Usnesením městského zastupitelstva dne 6. března 1930
ve slavnostní schůzi nazvána byla projektovaná škola
„Školou Masarykovou“. Stále vzrůstající počet obyvatelstva
vyžaduje učiniti opatření, aby pro přírůstek školního žactva
bylo dostatek vhodných tříd, dosavadní školní budova však
je již nedostačující, takže potřebné místnosti získány
prozatím nájmem v budově bývalého mlýna a umístěna
v zasedací síni městs.radnice. Opatření toto i pro svoje
finanční náklady muselo býti přijato jako jediné východisko.
Během období 29/30 získáno místo pro stavbu u Obory,
kde dosud bylo hříště S.K.Čechie. Místo toto bylo uznáno
pro svojí polohu a výhodnou cenu (s kterou vyšel vstříc
p. Oskar Rezek z Benické ul.) za nejpříhodnější. Jiné
navrhované pozemky pro přílišné požadavky majitelů i svoji
polohu nemohly být přijaty. Vypracováním plánů pověřeni
byli měst.radou v užší soutěži místní a pražští stavitelé,
mimo to pak došly 2 návrhy mimo soutěž. Městská rada
po dobrém zdání příslušných komisí přijala návrhy tři:
Ing. Tausenaura z Prahy, A. Haura u Uhříněvsi a V. Kredby
z Prahy. Z těch pak pro svojí účelnost, poměrnou finanční
nenáročnost a stavební způsobilost přijala návrh
Ing. Tausenaura. Otázce výstavby školy věnovaly
samostatné schůze mimo městskou radu a školní radu
kluby samosprávných funkcionářů, jednotlivých politických
stran. Koncem roku 1930 dochází ke konkrétnímu řešení
školní otázky, hlavně získání úvěru. Stav.parcela je č. 468/5
k. ú. Uhříněves chystána od V. Kolihy k doplnění a pro příští
léta od sousedících ku zcelení pozemků. Z finančních
důvodů postup stavby bude po etapách.
Michal Klich, kronikář
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Vážení spoluobčané,
Velikonoce klepou na dveře a velice rádi bychom přišli s nadílkou, kterou se již delší dobu snažíme pro naši městskou část vykoledovat. Jedná se o potřebný projekt novostavby třetího domu
s pečovatelskou službou nesoucí poeticko-biblický název
Betlímek. Pojmenování převzal po původní budově, která sloužila našim seniorům po dobu své existence v letech 1893–2008.
Příprava nového Betlímku na témže pozemku v ulici U Starého
mlýna začala před více než dvěma lety. Těším se, že tento projekt
nebude ležet delší dobu v šuplíku, pevně věřím, že tam nebude
ležet vůbec. Podařilo se obhájit jeho potřebnost v důležité magistrátní Komisi pro Fond rozvoje dostupného bydlení hlavního
města Prahy a ta ho doporučila k profinancování z prostředků
MHMP v námi požadované výši. Jedná se sice o dílčí krok, ale
velmi podstatný. Doufám, že kolegové pražští radní a zastupitelé
brzy schválí konečné přidělení navržené dotace pro tuto navýsost potřebnou stavbu, a budeme moci naplno začít s vlastní realizací, nejlépe ještě v tomto roce. I proto jsme váhali
s představením Betlímku, než bude jasněji v otázce financování.
Velice děkuji všem zúčastněným za dosavadní podporu této
dobré věci. Všichni, kteří máte zájem seznámit se s budoucím
novým Betlímkem, můžete tak učinit na str. 14 tohoto vydání.
V minulém čísle Zpravodaje jsem otevřel téma nového parku
v centrální části Uhříněvsi v místě zahrádkářské kolonie před
vstupem do Obory. V mezidobí proběhlo jednání s představiteli
ČSZ ohledně tohoto záměru. Chci jim poděkovat za vstřícný postoj a seriózní přístup při řešení dalšího vývoje území.
Samozřejmě chápu, že pro ně není jednoduché se s myšlenkou
veřejného parku ztotožnit. O to víc si cením jejich vstřícnosti.
Právě možnost vybudovat park v blízkosti centrální bytové výstavby Uhříněvsi je velmi lákavé téma. Nechceme podcenit tuto
jedinečnou příležitost, a proto jsme ke spolupráci vybrali tým
mladých architektů sdružených v ateliéru City Upgrade, s. r. o.,
kteří mají právě s proměnami veřejného prostoru mnoha měst
a obcí velké zkušenosti. Bude třeba skloubit více témat, která se
promítnou do konečné podoby díla. Postupně uzrávají některá
přání a myšlenky, které bude vhodné do parku zakomponovat.
Mezi ně patří i možnost travnatého hřiště, které bude velmi přínosné pro blízkou ZŠ Jandusů, ale i pro mimoškolní sportovní
aktivity našich dětí. Nápadů je skutečně hodně, a právě proto
oslovujeme veřejnost, aby nám pomohla v rámci dotazníkového
průzkumu s formováním priorit ještě před zpracováním variantních návrhů. Co cítíme jako nepřekročitelný limit, je ponechat
této krásné lokalitě přírodní charakter, aby se z ní nestal jakýsi
Disneyland mnoha různých atrakcí, čímž by se vytratil genius
loci tohoto místa s výhledem na kostel, lemovaného staletými
duby a ležícího na rozhraní bytových domů a přírodní památky
Obora (více na str. 10, 11 a 22). Těšíme se na spolupráci s vámi,
bližší informace naleznete uvnitř čísla. Neváhejte a nebojte se
napsat jakýkoli názor k tomuto záměru.
Přeji vám krásné prožití velikonočních svátků a mnoho hezkých jarních zážitků.
S úctou
Martin Turnovský, starosta
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Výtah z usnesení RMČ Praha 22
76. zasedání 7. 2. 2018, 77. zasedání 21. 2. 2018
a 78. zasedání 7. 3. 2018
RMČ souhlasila:

• S podáním žádostí o dotaci z rezervy pro městské části
hl. m. Prahy v rozpočtu vlastního hl. m. Prahy (v kap. 10)
na rok 2018 podle priority:
č. 1 MŠ V Bytovkách – 15 mil. Kč
č. 2 Rozšíření provozní kapacity školní jídelny – 17 mil. Kč
č. 3 Tělocvična – víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů
– 25 mil. Kč,
• s nabídkou uchazeče GENESIS SECURITY, s. r. o., se sídlem
Na Folimance 2155/15, Praha 2, 120 00, IČ 05832438
na „Odborné služby v oblasti GDPR“ za celkovou cenu
1 149 500 Kč vč. DPH,
• s umístěním sídla společnosti Qconex, v.o.s., IČ 152 73 636
na adrese Nové náměstí 1270/7, 104 00 Praha-Uhříněves,
• s vyhlášením Programů MČ Praha 22 na podporu:
a) projektů v oblasti společenských aktivit v roce 2018
b) sportovní činnosti nestátních neziskových organizací pro
rok 2018,
• s poskytnutím individuální dotace ve výši 30 000 Kč
na závodní družstvo Českého rybářského svazu, z. s., místní
organizace Uhříněves, IČ: 40615561, v přívlači,
• s e zajištěním VZMR na služby s názvem „Koordinátor akcí
Praha 22/15 (obchvat Hornoměcholupská, přeložka
Novopetrovická, komunikační propojení Františka
Diviše– K Dálnici)“,
• s poskytnutím finančního daru ve výši částky vybrané
na Plesu MČ Praha 22 dne 20. 1. 2017, která činí 49 800 Kč
Dětskému krizovému centru, z. s., IČ 60460202,
zastoupenému ředitelkou paní PhDr. Zorou Duškovou,
• s úhradou faktury za dopravu seniorů do Lázní Velichovky
v celkové výši 17 182 Kč včetně DPH,
• s nabídkou uchazeče Me one, s.r.o., IČ:02577038
na „Koordinátor akcí Praha 22/15 (obchvat
Hornoměcholupská, přeložka Novopetrovická,
komunikační propojení Františka Diviše–K Dálnici)“
za celkovou cenu 1 075 000 Kč bez DPH,
• s dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SD 47/2017
(ev. č. zhotovitele 2/Sv/2017) na realizaci projektu pod
názvem „Navýšení kapacity ZŠ U Obory“,
• s úpravou provozu autobusové linky PID č. 228 dle
dopravního opatření Úprava provozu autobusových linek
PID v oblasti Malešic,
• s užitím znaku MČ Praha 22 na akci 1. společné plánování
k projektu SEJDEME SE V PARKU,
• s užíváním znaku MČ Praha 22 na tradičních akcích
předem oznámených MČ u spolku:
a) Naše Pitkovice, z. s., IČ: 05825016, které budou přispívat
k vytváření živé sousedské komunity a dobrého místa pro
život v Pitkovicích,
b) SPOLEK OBČANŮ HÁJKU, IČ: 03710947, které budou
přispívat k péči o rozvoj společenského, kulturního
a sportovního života v Hájku u Uhříněvsi,
• s uzavřením provozu OIC v sobotu 31. 3. 2018,
• s finanční podporou PONTE D22 z.ú. ve výši 3 000 Kč roční
poplatek za spolupráci s potravinovou bankou,
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• s podáním Žádosti o poskytnutí neinvestičního účelového
grantu hl. m. Prahy na akce k 100. výročí vniku
samostatného československého státu v Uhříněvsi, Hájku
u Uhříněvsi a Pitkovicích.

RMČ schválila:

• Poskytnutí individuální dotace pro DDM Praha 10
– Domu UM, Pod Strašnickou vinicí 23, Praha 10,
IČ 45241945, ve výši 19 500 Kč na realizaci koncertního
vystoupení ZÚ DDM Praha 10 Domu UM, sboru
AKORDUM v Husově kapli dne 22. 4. 2018.

RMČ rozhodla:

• Po konzultaci všech přítomných radních o zrušení soutěže
VZMR „Administrátor a koordinátor VZ dopravního
charakteru a projektů s tím souvisejících“ z důvodu
rozšíření počtu VZMR a Zjednodušeného podlimitního
řízení dopravního charakteru.

RMČ vzala na vědomí:

• Informaci o krátkodobých pronájmech majetku
MČ Praha 22 za rok 2017,
• informaci o pronájmu garážových stání v majetku
MČ Praha 22 za rok 2017,
• spuštění kamerového systému v budovách ZŠ, Praha 10,
nám. Bří Jandusů,
• informaci o odstranění nejpoškozenějších dřevin
u DH Strakošova a jejich náhradě na podzim 2018.

Výtah z usnesení ZMČ Praha 22
18. zasedání 28. 2. 2018 a pokračování dne 7. 3. 2018
ZMČ schválilo:

• Návrh rozpočtu MČ Praha 22 na rok 2018 dle přílohy tohoto
usnesení
objem příjmů ve výši
156 731 400 Kč
objem výdajů ve výši
234 024 300 Kč
schodek77 292 900 Kč
Schodek rozpočtu bude kryt zapojením prostředků z Fondu
rozvoje a rezerv ve výši 3 459 700 Kč, zapojením prostředků
Fondu darů ve výši 23 500 000 Kč, zapojením zůstatku
dotačních prostředků z odvodu VHP ve výši 2 567 800 Kč,
zapojením zůstatku dotace z OPPPR na navýšení kapacity
ZŠ U Obory ve výši 10 757 400 Kč a zůstatkem návratné
finanční výpomoci ve výši 37 008 000 Kč.
objem výnosů hospodářské činnosti
objem nákladů
hospodářský výsledek
převod do hlavní činnosti

17 340 420 Kč
6 909 000 Kč
10 431 420 Kč
52 000 000 Kč,

• návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 22 do roku 2023 dle
přílohy,
• podnět na změnu územního plánu na části pozemku parc.
č. 1793/6, v k. ú. Uhříněves, z funkčního využití S4-ostatní
dopravně významné komunikace nově na funkční využití
SV-všeobecně smíšené, s mírou využití území F,

informace z radnice
zprávy z RMČ a zmč

• uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem bude nákup
4 nebytových jednotek v domě čp. 1610 ul. Ke Kříži, PrahaUhříněves pro účely zřízení lékařských ordinací, se
společností Vivus Uhříněves, s. r. o., se sídlem Budějovická
64/5, 140 00 Praha 4-Michle, IČ 28184416, za celkovou cenu
15 000 000 Kč vč. DPH,
• směnu částí pozemku parc. č. 1900/82 (nově dle
GP 3254-80/2017 parc. č. 1900/308 a 1900/82) za pozemek
parc. č. 1900/295 vše v k. ú. Uhříněves se společností Vivus
Uhříněves, s. r. o., se sídlem Budějovická 64/5,
140 00 Praha 4, IČ 28184416,
• uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních
na odkoupení:
a) pozemku parc. č. 219/11 v k. ú. Pitkovice za cenu
1950 Kč/m2 od paní J. H., bytem: 103 00 Praha-Kolovraty,
b) pozemku parc. č. 219/6 v k. ú. Pitkovice za cenu
1 950 Kč/m2 od paní J. H, bytem: 104 00 Praha-Pitkovice,
c) pozemku parc. č. 219/5 a pozemku parc. č. 219/8
v k. ú. Pitkovice za cenu 1 250 Kč/m2 od spoluvlastníků
pana P. B., bytem: 140 00 Praha-Nusle; paní D. B.,
bytem: 140 00 Praha-Nusle; paní J. B., bytem:
272 01 Kladno-Kročehlavy; paní L. K., bytem:
102 00 Praha-Hostivař; paní K. L., bytem:
272 01 Kladno-Kročehlavy, s rozvazovací podmínkou
získání finančních prostředků na krytí 100% kupní ceny
z dotačních zdrojů,
• aktualizovaný Jednací řád Kontrolního výboru
ZMČ Praha 22 s účinností od 7. 3. 2018 s tím, že v kapitole 7
se vypustí bod 8.

ZMČ souhlasilo:

• S uzavřením dohody o provedení práce
na „Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly
MČ Praha 22“ na dobu od 7. 3. 2018 do 28. 2. 2019 podle
důvodové zprávy.

ZMČ stanovilo:

• V případě souběhu výkonu více funkcí svým neuvolněným
členům ZMČ odměnu jako souhrn odměn od 1. 4. 2018.
Do souhrnné odměny jsou zahrnuty vždy maximálně 3
odměny za funkce s nejvyšší odměnou schválenou na
17. ZMČ dne 13. 12. 2017. Do souhrnu se zahrnují odměny
za výkon funkcí člena/členky rady MČ, předsedy/
předsedkyně výboru, komise nebo zvláštního orgánu MČ
a člena/členky výboru, komise nebo zvláštního orgánu MČ.

Odbor občanskosprávní

PŘIJĎTE SE SVÝM MIMINKEM
NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Narodilo se vám miminko v termínu do do 31. 3. 2018,
nezúčastnili jste se vítání v únoru 2018, vaše dítě má trvalé
bydliště v Praze 10-Uhříněvsi, Hájku u Uhříněvsi nebo
v Pitkovicích a chtěli byste se zúčastnit slavnostního aktu –
Vítání občánků?
Městská část Praha 22 pro vás a vaše děti připravuje tuto
slavnost v obřadní síni ÚMČ Praha 22 na adrese
Praha 10-Uhříněves, Husovo náměstí 380,
v úterý 29. 5. 2018 (přesná hodina bude upřesněna
v pozvánce, kterou obdržíte asi týden před obřadem).
Přihláška na slavnostní přivítání vašeho dítěte je k dispozici
ke stažení na webových stránkách úřadu: www.praha22.cz,
v sekci „Žádosti a formuláře – odbor „občanskosprávní“ nebo
v podatelně Úřadu městské části Praha 22. Tuto přihlášku je
nutné zaslat poštou na adresu úřadu nebo osobně doručit
do podatelny (Otevřené informační centrum) do 10. 5. 2018.
Lze ji také zaslat elektronicky. Rovněž bude přítomen
profesionální fotograf a profesionální video.
Srdečně se na vaši návštěvu těšíme.
Bližší informace vám budou podány na matrice:
Vavreková Ilona, tel. 271 071 851
a Kumštátová Jana, tel. 271 071 852

ZMČ vzalo na vědomí:

• Plnění bodů usnesení 17. zasedání ZMČ ze dne 13. 12. 2017,
• zápis z 14. jednání Finančního výboru ZMČ Praha 22
ze dne 24. 1. 2018,
• zprávu o činnosti Rady MČ Praha 22 za období
1. 7. – 31. 12. 2017,
• zápis z 11. jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 22
ze dne 7. 11. 2017. 
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.
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Rozpočet MČ Praha 22 je v dobré kondici
Ve středu 28. února byl zastupitelstvem schválen rozpočet na rok
2018. Jak těžké ho bylo sestavit, a na další okolnosti jsem se zeptal
neuvolněného radního pro finance a rozpočet Mgr. Jiřího Matyáška,
který rozpočet předkládal.
Jste rád, že byl rozpočet na letošní rok
schválen?
Ano, moc rád. K rozpočtu MČ byly při
jeho schvalování zastupitelstvem ze
strany opozice předneseny jediné diskuzní výhrady, a to pouze z oblasti kultury. Děkuji svým kolegům radním
za výtečnou přípravu jejich kapitol rozpočtu. I díky ní byl spor jen k akcím obce
pro seniory, pro koncertní posluchače
a sport, ve výši pouhého 1,5 % z celkového rozpočtu.
Ještě se vraťme k loňskému roku. Jak
dopadl rozpočet roku 2017?
Dopadl pro obec velmi příznivě a nebojím se říci, že konzervativně, vzhledem
k jeho čerpání. Přesto se podařilo nastartovat veškeré plánované investiční
akce roku 2017. Posuďte sami – rozpočtový schodek minus 52,5 mil. Kč skončil
k ultimu roku přebytkem 66,7 mil. Kč.
Letošní rozpočet je proinvestiční?
Ano, jako každý předchozí rok našeho
volebního období. Primární vůlí radních
je stále připravovat pro obec co nejvíce
nových investic do vybavení a infrastruktury obce, do oprav, co jen vlastní
zdroje a přiznané dotace dovolí.
Co vám dalo při sestavování rozpočtu
nejvíce zabrat?
Zabrat mi dává jen výrazná aktivita kolegů radních a pracovníků úřadu
MČ Praha 22 v přípravě takového množství infrastrukturních investic a projektů, že je velmi těžké vybrat ty, na které již
nebude financování, a tak je bude nezbytné z návrhu rozpočtu vyřadit. Tedy
přesvědčit kolegy, že nemůžeme použít
veškeré fondy obce, ale musíme zabojovat o další dotační tituly. Naštěstí to
všichni pochopili.
Jakou úlohu (roli) má finanční výbor?
Poměrně zásadní. Je to výbor s právem
korekce příprav rozpočtu a jeho čerpání
v daném roce, s účastí opozice. Takže je
skvělým hlídacím psem financí obce.
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Jaké jsou priority městské části?
V oblasti infrastrukturních investic jsou
to: hlavně dostavba kapacity
ZŠ U Obory, přístavba haly ZŠ Jandusů,
nová MŠ V Bytovkách, park za Novým
náměstím, chodníky v ulici F. Diviše,
nákupy pozemků pro halu ZŠ U Obory
a pozemky v Pitkovicích pro mateřské
a komunitní centrum, veřejné WC,
opravy chodníků a komunikací, cesta
pro pěší Hájek Podkova, otevření nových 4 ordinací Lékařského domu II.
Zatím mimo rozpočet je výstavba nového domu s pečovatelskou službou
Betlímek, ale i to se brzy změní díky
podpoře projektu z Fondu dostupného
bydlení MHMP.
Dále dovybavení MŠ Pitkovice o zastiňovací prvky, pokračující oprava bytového fondu v majetku obce. Po přesunu
nevyčerpaných dotací z roku 2017
do roku letošního se z účelových investic 54 mil. Kč, které nově zapojíme
do rozpočtu na korekci schodku, ještě
uvolní dalších 16 mil. Kč na výstavbu
multifukčního hřiště Jezera a rekonstrukci půdních vestaveb aj.
Nesmím ovšem zapomenout na start
největší investiční akce v poslední dekádě, a to nové ZŠ Romance s investicí
MHMP ve výši 320–370 mil. Kč, kterou
bude realizovat městský investor.
Těšíme se, že se posune na celostátní
úrovni příprava pražského obchvatu
511 a investice MHMP Hostivařská
spojka k vyřešení obchvatu Prahy 22.
Co je největší překážka při tvorbě
rozpočtu?
Překážka? Snad jen schopnost získat
dotace z magistrátu, ministerstva školství či strukturálních fondů EU. Naštěstí
kolegové, místostarosta Jiří Knotek,
radní Milan Coller v čele se starostou
Martinem Turnovským, umí získat
do příjmové části rozpočtu klíčové peníze pro naše investice. V dnešní době
bohužel investiční rozvoj obce bez
dotací vůbec neufinancujeme.
To je realita.

Z čeho máte největší radost?
Asi z faktu, že jediným úvěrovým závazkem naší MČ bude po dostavbě
ZŠ U Obory bezúročná zápůjčka
od MHMP na dofinancování tělocvičny
ZŠ Jandusů.
Velkou radost mám z prosazení novinky – zahájení příprav na participativním
rozpočtování. Již v letošním roce je
na analýzu a software vydělena základní
částka, abychom vše příští rok mohli
spustit. Jde vlastně o proces, jak zapojit
občany do rozpočtování. Umožňuje lidem diskutovat o jednotlivých projektech, některé z nich upřednostňovat,
a dává jim nástroj rozhodovat o tom, jak
jsou peníze vynakládány.
To považuji za vrchol demokracie při
rozhodování o investicích obce; a u nás
v obci je idea z dílny Jiřího Knotka.
Čeho se obáváte?
Obávám se jen, že nestihneme do voleb
realizovat ambiciózní plán investic 2018,
a po volbách aby někoho nenapadlo
všechny předmětné akce zastavit. Snad
budeme mít šanci ještě vše potřebné pro
děti a občany dokončit. 
Děkuji za rozhovor
Pavel Veverka, red

MGR. JIŘÍ MATYÁŠEK
Narodil se v Opavě roku 1966.
Studoval na Masarykově univerzitě
v Brně. V současné době je na pozici
procesního manažera v Komerční bance.
S manželkou bydlí v Uhříněvsi a má dvě
děti. Zájmy a záliby: sport, cestování.

informace z radnice

Rozpočet 2018 s důrazem na investice do vzdělávání
Správa stavebnictví
Doprava
Vodní hospodářství
Vzdělávání
Kultura
Tělovýchova a zájmová činnost
Zdravotnictví
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Ochrana životního prostředí
Sociální péče a pomoc
Výdaje na zvládnutí krizových situací
Bezpečnost a veřejný pořádek
Státní správa a samospráva
Finanční operace

Struktura výdajů MČ Praha 22
Správa stavebnictví
Doprava
Vodní hospodářství
Vzdělávání
Kultura
Tělovýchova a zájmová činnost
Zdravotnictví
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Ochrana životního prostředí
Sociální péče a pomoc
Výdaje na zvládnutí krizových situací
Bezpečnost a veřejný pořádek
Státní správa a samospráva
Finanční operace

Příjmy MČ Praha 22
50 000
13 810 600
254 000
99 943 700
6 740 200
10 395 000
87 100
13 955 500
8 111 000
2 945 000
20 000
1 233 000
67 184 200
9 295 000

Celkové výdaje rozpočtu na rok 2018 činí
234 024 300 Kč. Příjmy 156 731 400 Kč. Rozpočet byl tedy
schválen jako schodkový. Výše schodku 77 292 900 Kč je
ve výši 40 284 900 Kč kryta finančními prostředky, které byly
naspořeny v minulých letech z přebytků hospodaření
a ve výši 37 008 000 Kč bezúročnou návratnou finanční výpomocí od hl. m. Prahy. Skutečný výsledek hospodaření může
být ovšem mnohem příznivější (podobně, jako tomu bylo
v minulých letech), záleží totiž na druhu a objemu dotačních
prostředků, které se městské části podaří pro rok 2018 získat.
Největší objem příjmů představují dotace. Pokud se týká
výdajů, pak běžné výdaje činí 110,7 mil. Kč. Jedná se zejména
o výdaje na chod úřadu městské části, příspěvky školám, kulturu, úklid obce a údržbu zeleně. Investiční výdaje jsou reprezentovány částkou 123,4 mil. Kč. Nejvýznamnější
investiční akcí pro rok 2018 je navýšení kapacity ZŠ U Obory.
Z rozpočtu je na tuto investiční akci vyčleněno 53,3 mil. Kč.
Další významnou investiční akcí v oblasti školství je výstavba
tělocvičny ZŠ Jandusů s částkou 25 mil. Kč, která bude zároveň sloužit jako víceúčelová sportovní hala. 
Ing. František Wetter, vedoucí ekonomického odboru

Daňové příjmy: 15 540 000
Nedaňové příjmy: 1 207 400
Kapitálové příjmy: 15 640 000
Přijaté dotace: 124 344 000

otevřené informační centrum

TERMÍNY PORADEN V OIC
Poradna pro rovné příležitosti a kariérní poradna
Mgr. Kateřina Kaňoková: pá 6. a 20. 4. 2018 (8:00–14:00)
Bytová poradna
Ing. Jana Veselá: po 9. 4. 2018 (15:30–18:00)
Právní poradna
Mgr. Jan Salmon: po 23. a 30. 4. 2018 (9:00–11:00)
Mgr. Pavel Kosař: čt 5., 12., 19. a 26. 4. 2018 (13:15–17:00)
Senior point – sociální poradenství
Mgr. Zdeňka Žaludová: po 9., 16., 23. a 30. 4. 2018 (od 16:30)
Senior point – informace pro seniory, Klub seniorů apod.
Stanislava Drozenová: čt 5., 12., 19. a 26. 4. 2018 (10:00–12:00)
Vše, co vás zajímá
Jiří Knotek, místostarosta: na objednání v OIC
Rezervaci pro poradenství je nutné
objednat na tel.: 271 071 812.
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zprávy z odborů
odbor životního prostředí a dopravy
radnice

1

Svoz objemného odpadu
a bioodpadu
Stanoviště

pošta

2
Legenda: 1 – Nové náměstí 1257, 2 – Nové náměstí 1370

CHCETE MÍT AUTO V PODZEMNÍCH
GARÁŽÍCH?
Městská část Praha 22 nabízí volná parkovací místa
v garážích bytových domů na Novém náměstí č. p. 1257
a 1370.
• Cena: 1 376 Kč/měsíc vč. DPH.
• Cena pro držitele ZTP a ZTP/P: 600 Kč/měsíc vč. DPH.
• Bližší informace: tel.: 271 071 866 a 271 071 808,
e-mail: jan.manak@praha22.cz nebo
katerina.fedkova@praha22.cz.
• V garážích je instalován kamerový systém.

Kašovická x Lnářská

VOK 7. 4.

Křelovická x Nad Volyňkou

VOK 7. 4.

U Nadýmače

BIO 7. 4.

Pod Markétou č.p. 87 (hřiště)

BIO 7. 4.

V Pitkovičkách

BIO 21. 4.

V Kuťatech x Rozdělená

VOK 21. 4.

Přátelství č.p. 963 (areál VÚŽV)

VOK 21. 4.

Kontejnery označené VOK budou přistaveny v sobotu
od 9 hodin do naplnění, max. do 13 hodin.
Kontejnery označené BIO budou přistaveny v sobotu
od 9 hodin do naplnění, max. do 12 hodin.

Do Nupak pohodlně
– informace z PID
Od 4. března 2018 Ropid zavádí zcela novou autobusovou
linku 357 mezi Uhříněvsí a Nupaky. Linka je v provozu v ranní
a odpolední špičce.

Podporujeme prodloužení
autobusové linky 228
Městská část Praha 22 a další dotčené městské části
podporují změnu trasy autobusové linky č. 228, která je
v současné době vedena po trase Benice–Lnářská–nádraží
Uhříněves. V souvislosti se změnami provozu autobusových
linek v oblasti Malešic je v jednání tuto linku prodloužit, a to
po nové trase Benice–Lnářská–nádraží Uhříněves–Bečovská–
Dubeč–Štěrboholy (OC)–Depo Hostivař–Poliklinika Malešice.
Provoz linky by byl celodenní a celotýdenní. Změna je
plánována od září 2018.
Martin Turnovský, starosta

pozvánka

OD MUZEA DO MUZEA ANEB
I V PRAZE BYDLÍ NETOPÝŘI
Doplňte si sbírku o dvě výroční
turistické vizitky
Rok 2018 je ve znamení mnoha výročí. Od 1. března
mohou sběratelé turistických vizitek rozšířit svoji sbírku
v turistickém deníku o dvě výroční samolepky:
50. výročí pražského jara a okupace Československa
1968–2018. (Období politického uvolnění v Československu
násilně ukončené invazí vojsk Varšavské smlouvy.)
100. výročí vzniku Československa 1918–2018.
(Dne 28. 10. 1918 byla v Praze vyhlášena pro národy bývalého
Rakouska-Uherska samostatnost.)
Obě vizitky je možno zakoupit v Otevřeném informačním
centru nebo v Uhříněveském muzeu po 20 Kč.

8 | Uhříněveský zpravodaj | duben 2018

Klub českých turistů si oblíbil Uhříněves a již poněkolikáté
jsme v centru dění. Pochod v délce 10 km opět u nás.
Start: čtvrtek 19. dubna 2018 v čase 15:30–18:00.
Místo startu: Praha 22 – Uhříněveské muzeum
(cca 200 m od BUS Nové náměstí).
Cíl: Praha 22 – Uhříněveské muzeum v ten samý den
v čase 17:00–19:30.
Na startu nebo v cíli pochodu si můžete prohlédnout expozice
muzea. Ve spolupráci s Běžeckou školou Prahy 22 bude možné
si trasu proběhnout sám nebo se svým čtyřnohým miláčkem
se startem od 18:00 do 18:30. Podrobnější informace budou
uvedeny v propozicích pochodu na webu KČT: www.kct.cz
Vstupné dobrovolné.
Překonáme loňskou účast, kdy nás bylo 172?

inzerce



klubové prostředí






• 18-ti leté zkušenosti
s realitním trhem
• výborná znalost této lokality
• kompletní realitní a právní servis

bez objednání s trenérkou
výživa, tejpování

Jana VESELÁ
majitelka frenčízy RE/MAX Ace

lekce zdravá záda, pilátes, pevný zadek…

T: 602 202 452
jana.vesela@re-max.cz
www.remaxace.cz

nám. Protifašistických bojovníků 143/2, Praha - Uhříněves

Zaujala Vás práce realitního makléře
a nevíte jak začít?
Zavolejte mi nebo se přijďte podívat
do naší kanceláře, podělím se
s Vámi o nabyté zkušenosti.

U Starého mlýna 317/29,
Praha 10- Uhříněves
+420 606517347
+420 724199388
Bc. KRISTÝNA JÁCHYMOVÁ

Všechny Vás srdečně zveme na

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

16. a 18. dubna 2018 pondělí a středa 8:00 -12:00
23. a 25. dubna 2018 pondělí a středa 8:00 -12:00

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
2. května 2018 středa 9:00 -14:30
9. května 2018 středa 9:00 -14:30
16. května 2018 středa 9:00 -14:30

Více na: http://hlidanidetiupejskaak.webyan.cz


☺Přijďte se k nám podívat i s Vašimi dětmi. ☺

Plyšáci, stavebnice, panenky a koláče čekají na Vás!

život v obci

Skicování: Návrh – hlavní
situace – volná slunná část
(louka) a část s fragmenty
zahrádek pro využití různými
aktivitami.

OTEVŘENÉ ZAHRADY UHŘÍNĚVSI.
POJĎME SPOLEČNĚ VYTVOŘIT NÁŠ PARK

Pamětníci si vzpomenou,
že podél potoka za Novým
náměstím se rozprostíralo
zahradnictví. V 80. letech
ho vystřídala zahrádkářská
kolonie. V loňském roce se
podařilo zakoupit pozemek,
na kterém se zahrádky
nachází, od majitele, který
ho získal v restituci.

Vzhledem k charakteru území,
těsné blízkosti náměstí a přímému
napojení na Oboru se naskýtá jedinečná možnost vytvořit zde zelený
prostor s různými aktivitami. A jaké
prvky zde budou? Jaké chceme – my
všichni obyvatelé Prahy 22. Zamyslete
se, co byste zde chtěli, co se vám líbí
na jiných parcích, co zde v trávení
volného času chybí, a dejte nám zpětnou vazbu v anketě.
Mladí architekti se nad obsahem
parku prozatím zamysleli komplexně
v širších souvislostech celé Uhříněvsi
a vytvořili prvotní skici. Samotný návrh bude projektován až po zapojení
veřejnosti prostřednictvím ankety
a veřejnost se k němu bude moci opět
vyjádřit. V plánu je i jarní procházka
s architekty přímo na místě.
Prosím všechny o součinnost, máte
jedinečnou možnost zapojit se do budoucího vzhledu místa, kde žijete.
Vyplňte anketu na
www.uhrineves.cityupgrade.cz
nebo na str. 22. 
Ing. Martin Turnovský, starosta
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Návrh řešení parku od architektů

Plochu nového parku vnímáme v souvislosti s potokem Říčanka, která místu
dává charakter lužní louky. Prostor „obtéká“ koryto potoka a vlní se okolo obory. Parku by měly dominovat solitérní
duby, které jsou přírodní památkou.
Tyto duby lemují potok a vytvářejí souvislý přírodní pás oddělující „přírodu
od města“. Může zde vzniknout opravdu krásný park dostupný z centra
města.
Samotný park by měl sloužit všem
místním obyvatelům – všem generacím
a skupinám. Měl by nabízet různorodé
využití. Park by neměl být chaotický
s náhodně umístěnými „atrakcemi“, ale
měl by být jedinečný a komponovaný,
s různými funkčními zónami vytvářejícími harmonické prostředí. Jedinečnost
parku vychází ze specifického genia
loci zahrádkářské kolonie a náš návrh
to reflektuje a dále toto téma rozvíjí
v podobě nového městského parku.
Atmosféru místa může připomínat tu
a tam ponechaný dřevěný plot, případně zachovalá drobná stavbička, záhony,
ovocný strom nebo část ovocného

život v obci

sadu, které budou přirozeně přecházet
do volné plochy louky. Mohou tak vzniknout různá zákoutí s různým využitím
a mírou otevřenosti – např. lavička
u plotu s ovocným stromem, komunitní
zahrádka s možností sběru plodů, pískoviště pro děti, ohniště a místa pro grilování, venkovní posilovna – workout,
sauna a plocha s pavilonkem pro mateřskou školku. Tento pás „nových zahrádek“ bude doplňovat volnou travnatou
plochu, kterou vymezujeme na slunné
straně pod „Výzkumákem“. Travnatá
plocha má být koncipována jako přírodní plocha (louka) doplněná speciálními
odolnými trávníky, které snesou větší
provoz (koncert, sportovní aktivity
apod.). Nemělo by chybět přírodní travnaté hřiště, které může využívat sousedící základní škola i veřejnost.
Je možné tyto otevřené a prostupné
zahrádky přizpůsobit vždy pro různé věkové skupiny obyvatel, pro různé spolky
apod. Zajímavou konstrukcí je ocelový
skelet skleníku, který by bylo možné zanechat a využít jako z části krytou pergolu při různých akcích. Zanechání
fragmentů zahrádek však navrhujeme
jen na části parku dobře přístupné ze
stávajícího chodníku (asfaltová cyklotrasa). Celý park by měl být primárně průchozí všemi směry. Velká část parku by
měla být volnou loukou, která nabízí
multifunkční využití. Jedná se o slunnou
část území. Umístění případného pódia
a amfiteátru by mělo využívat stávající
terén a vhodnou orientaci ke světovým
stranám (světlo a šíření zvuků). Terasy
amfiteátru jen velmi decentního charakteru by bylo vhodné umístit do svahu
na severovýchodní straně. Přikláníme se

zde pro co největší zachování zdravých
stromů, bylo by dobré některé zakomponovat do nových teras a mít je jako
přirozené stínění. Materiálové řešení
parku by mělo být střídmé – povrchy zejména travnaté nebo mlatové – s velkým
důrazem na snadnou údržbu.
Materiálově zajímavější může být vlastní
„labyrint“ nových zahrádek s dominantními prvky – pergola, strom, plot apod.
pro větší různorodost a pestrost prostředí. V návrhu budou zachovány hodnotné
duby zejména na okraji parku, ve střední
části parku budou vybrány hodnotné
ovocné stromy (společně s dendrologem). Optické propojení parku je rovněž
důležité, měl by být zachován průhled
na zámek a věž kostela, ale také otevření
na sever do údolí potoka. Některé
stromy v těchto průhledech by měly být

pokáceny (především jehličnany). V části, kde zahrádky končí a přechází v otevřené údolí Říčanského potoka
do krajiny, bývala vodní nádrž (čistička),
kterou v podobě menšího rybníku navrhujeme v budoucnu navrátit. Využití
rybníku jako přírodního koupaliště je
pak otázkou. Vzhledem k jeho poloze
v údolí se nejeví pro koupání příliš
vhodný. Umístit však do prostoru parku
například jednoduchou dřevěnou saunu
(zdroj vody z vrtu) by mohlo být vhodným řešením pro relaxaci v přírodě.
Opět se může jednat o jednu z otevřených zahrádek. 
City Upgrade, s. r. o.,
Ing. arch . Ivo Pavlík,
MgA. Jiří Polák,
Ing. arch. Anita Prokešová

V parku mohou vzniknout různá zákoutí, např. lavička u plotu s ovocným stromem,
komunitní zahrádka s možností sběru plodů, pískoviště pro děti, ohniště a místa pro
grilování, venkovní posilovna, sauna a plocha s pavilonkem pro mateřskou školku.
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náměstí I a II vznikl polyfunkční dům
s obchody, provozovnami služeb, radnicí, dále Domov pro seniory I a II, školní
jídelna a Lékařský dům (rok 2008), který
je vybaven mnoha ordinacemi, laboratoří, rentgenem, lékárnou a stanicí rychlé záchranné služby. V té samé budově
sídlí Policie ČR a městská policie. Chtěli
jsme navázat a v nastoupeném trendu
pokračovat, a tak v ulici Ke Kříži, v obytném souboru spol. VIVUS II. etapa, vznikají čtyři ordinace odborných lékařů
těchto praxí: gynekologie, pediatrie, ortopedická chirurgie a praktický lékař.
Bezbariérové jednotky se samostatným
vchodem a s kompletním zázemím pro
pacienta i lékaře jsou umístěny v přízemí nového bytového domu. Devizou tohoto místa je docházková vzdálenost
(cca 200 m) do Lékařského domu, blízké
parkoviště, zastávka MHD a poblíž ležící
nádraží. Tímto krokem se nám povedlo
soustředit zdravotní péči pro naše obyvatele do malého okruhu v centrální
části obce (více orientační mapa).

Ve spodní části nového obytného domu v ulici Ke Kříži vznikly moderní a prostorné
ordinace, které jsou velmi dobře prosvětleny.

ZDRAVOTNICTVÍ NA ÚZEMÍ
MČ PRAHA 22 POSILUJE

OD FELČARA K LÉKAŘI

Za posledních několik let v naší
moderní městské části došlo
k rozšíření a navýšení kapacit
mateřských i základních škol,
navýšil se i počet obyvatel.
V návaznosti na tento vývoj
jsme byli připraveni primárně
investovat do zdravotnictví
a zajistit našim občanům
dostupnou lékařskou péči.
Rada městské části na svém 76. zasedání rozhodla o nákupu nebytových
prostor a schválení podpisu kupní
smlouvy připravila do zastupitelstva.
Dnes je vše schváleno, prostory od investora převzaty a smlouvy s lékaři jsou
v přípravě. Na nákup ordinací (nebytových prostor) vedení města zajistilo finanční prostředky z dotací MHMP, tudíž
náš rozpočet nebyl zatížen a mohli jsme
investovat i do jiného rozvoje naší městské části.
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Jiří Knotek, místostarosta

4

Radnice

2
3

5

VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ

Před časem (2015/2016) jsme zvažovali,
v jaké části Prahy 22 ordinace vybudujeme. Nakonec převážila varianta navázat
a soustředit lékařskou praxi do centrální
části obce, jako tomu bylo při nedávné
obnově Uhříněvsi, kdy se myslelo hlavně
na pohodlí obyvatel, a tak na Novém

Jak se vyvíjela v naší městské části zdravotní péče, pojednává kniha Uhříněves
a okolí z roku 2014, kde se například
na str. 135 píše: „O tom, kde bydlel
v Uhříněvsi felčar, dnes bychom řekli lékař, máme záznamy z roku 1748. Patřila
mu chalupa se zahrádkou č. p. 35 – dnes
přízemní budova naproti škole u kostela,
kde do roku 2002 sídlil odbor správy majetku Úřadu městské části Praha 22.“
Po celou další dobu byli lékaři různě rozmístěni po Uhříněvsi. 

Pošta

1
Zdravotní
péče
je soustředěna
centrální
části
obce.
Zdravotní
péče
je soustředěna do
do centrální
části
obce.
1 – nové
ordinace,
– Lékařský a Policejní
dům,
3 – 3DPS
I, 4 –I,DPS
5 – II,
parkoviště.
1 – nové
ordinace,
2 –2 Lékařský
Policejní
dům,
– DPS
4 – II,
DPS
5 – nové parkoviště.

inzerce

MUDr. JANA VAŇKOVÁ

Vaše trable vyřešíme spolu
a kila vám půjdou dolů.
I když máte nemoci,
dokáži vám pomoci.
individuální léčba obezity
výživa při diabetu, poruchách trávení
správná výživa dětí
stanovení složení těla na přístroji InBody230
MUDr. JANA VAŇKOVÁ

Jindřicha Bubeníčka 9, Praha 10 Uhříněves
vchod do ordinace z ulice Ke Kříži
www.vyzivavezdraviinemoci.cz

tel: +420 602 242 153
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Vizualizace – pohled od ulice
U Starého mlýna

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
BETLÍMEK DOSTAL ZELENOU
Po výstavbě nových mateřských škol a zvyšování kapacity základních
škol, které slouží především mladším občanům naší městské části, bylo
potřeba se zaměřit rovněž na naše občany v seniorském věku, kteří tvoří
nezanedbatelnou součást Uhříněvsi.
Vedení městské části se proto rozhodlo zaměřit se tímto směrem. Jedním
z výsledků této snahy je i výstavba nového domu s pečovatelskou službou a mně
připadla ta čest představit vám jej
na stránkách Uhříněveského zpravodaje. Nejprve trochu historie. Je to již čtrnáct let, co se začali stěhovat nájemníci
do prvního domu s pečovatelskou službou, který byl v Uhříněvsi postaven, to
se psal rok 2004. O čtyři roky později,
v říjnu 2008, se začali noví nájemníci
stěhovat do druhého domu s pečovatelskou službou. Oba domy stojí na Novém
náměstí.
V případě schválení dotace z MHMP
na tuto výstavbu to bude již třetí dům
s pečovatelskou službou na našem území. Tento dům bude stát v ulici
U Starého mlýna v místě, kde v roce
1993 byl otevřen pro naše občany tzv.
Penzion třetího věku – zvaný Betlímek.
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V srpnu roku 2008 byla tato budova již
ve velmi špatném technickém stavu
zbourána a nahrazena novostavbou
Sociálního domu na pozemku po cihelně v ulici Fr. Diviše. Většina obyvatel
Betlímku sem byla přestěhována. Stejně
jako v dosavadním Sociálním domě
a stávajících domech s pečovatelskou
službou I a II v Uhříněvsi bude i zde
možnost poskytování registrované terénní sociální služby.
Nový Betlímek bude mít dvě nadzemní podlaží plus obytné podkroví. V domě
bude šestnáct nájemních bytů, z čehož
patnáct bude sloužit přímo pro potřeby
našich seniorů. Jedna bytová jednotka
bude sloužit jako krizový byt, jelikož
svou vnitřní dispozicí není tato bytová
jednotka vhodná pro potřeby seniorů.
Nebytový prostor, který je součástí
domu s pečovatelskou službou, bude určen pro poskytování služeb seniorům

DŮM
S PEČOVATELSKOU
SLUŽBOU BETLÍMEK
Jedná se o novostavbu domu
s pečovatelskou službou s celkem
patnácti nájemními byty, jedním
krizovým bytem, společnými
prostorami, komerčním prostorem
a povrchovým parkovištěm v ulici
U Starého mlýna v Uhříněvsi. Plocha
pozemku je zhruba 2 300 m2.
Zastavěná plocha dosahuje téměř
500 m2. Obestavěný prostor bezmála
4 000 m3. Zahájení stavby letos.
Dokončení příští rok.

život v obci

– např. kadeřnice, manikúra/pedikúra, masáže atd. Součástí
domu bude rovněž společná zahrada se sadovými úpravami.
V přízemí domu bude společenská místnost s kuchyňkou,
kde budou probíhat aktivizační činnosti.
Je počítáno i s lávkou, která bude spojovat ulici U Starého
mlýna s ulicí U Nadýmače, takže nejen obyvatelé Betlímku,
ale i ostatní občané se budou moci přímou cestou dostat
k soustavě rybníků Vodice.
Doufám, že se nám ve vedení městské části výstavbou
domu s pečovatelskou službou Betlímek podaří zkvalitnit život našim seniorům. Všem budoucím obyvatelům přeji příjemné bydlení. 
Bc. Michal Selinger, místostarosta

NADAČNÍ DŮM BETLÍMEK SOUVISÍ
S TOVÁRNOU NA CUKR
V 50. a 60. letech 19. století vznikla snaha pomoci
hospodářsky českému podnikání. Zakládáním akciových
společností se mělo napomoci novým hospodářským
úspěchům a zvýšení blahobytu celého českého národa.

Plocha pozemku je zhruba 2 300 m2. Devizou této lokality je
bezprostřední návaznost na historické jádro obce a klidnou
lokalitu vodních ploch Nadýmač a Velká Vodice. Dále dobrá
dostupnost do centra městské části, kde se nalézá těžiště
občanské vybavenosti.

Tato snaha nalezla odezvu i u nás v Uhříněvsi, kde byla v roce
1868 založena akciová společnost s názvem „Spolková rolnická
akciová továrna na cukr v Uhříněvsi“. Továrna prosperovala,
a tak po čtvrtstoletí její činnosti bylo rozhodnuto, že v tehdejší
Benické, dnes ulici U Starého mlýna, bude zahájena stavba.
Krátká citace z knihy „Po prvním čtvrtstoletí“ vydané v roce
1893 k 25. výročí provozu továrny:„Důstojněji se nemohlo
zakončiti pětadvacetileté trvání spolku našeho, než jak se stalo
usnesením výboru ze dne 17. dubna 1892, postaviti totiž
památku Jubilejní budovu pro choré a v práci sešlé dělníky.
Rozloha pro tuto útulnu činí 1 035m2 a zbytek 716 m2
na dvorek a zahrádku“. V budově visela tabulka s nápisem:
NA PAMÁTKU PĚTADVACETILETÉHO TRVÁNÍ POSTAVILA
A VĚNOVALA K DOBROČINNÉMU ÚČELU SPOLKOVÁ ROLNICKÁ
TOVÁRNA NA CUKR V UHŘINĚVSI 30. 6. 1893. Dnes ji můžete
vidět v muzeu.
red
inzerce
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UHŘÍNĚVESKÉ MUZEUM SLAVÍ PATNÁCTINY
V pátek 27. dubna uplyne 15 let od chvíle, kdy byly definitivně
zpřístupněny sbírky Uhříněveského muzea. Proto jsem požádal místního
rodáka, zastupitele městské části Praha 22, kurátora muzea a kronikáře
Michala Klicha o rozhovor. V něm se dozvíte, jak to s historií muzea
v Uhříněvsi vlastně bylo.
Vím, že dnešní Uhříněveské muzeum
není prvním muzeem v Uhříněvsi.
Máte pravdu. Dnešní Uhříněveské muzeum není prvním muzeem v Uhříněvsi.
„Brzy po vzniku samostatné ČSR se zrodila myšlenka vybudovat padlým občanům Uhříněvsi pomník. Po mnohých
poradách bylo rozhodnuto postavit dům
k uctění jejich památky. Byl ustanoven
výbor a ten se staral o uskutečnění této
myšlenky. V neděli 24. června 1923 odpoledne byl slavnostně položen základní
kámen k „Pamětnímu domu“ (v současnosti je zde obřadní síň – pozn. aut.).
Slavnosti se zúčastnili zástupci všech
místních spolků a množství obyvatel
Uhříněvsi. Před druhou hodinou odpolední se účastníci shromáždili
v Obecním domě (dnes Pivovarská restaurace) a ve dvě hodiny vyšel průvod
s hudbou směrem k místu, kde měl být
dům vystavěn. V průvodu byl na ozdobeném voze vezen základní kámen.
Když došel průvod na místo, ujal se slova starosta města František Diviš a vysvětlil shromážděným význam slavnosti.

16 | Uhříněveský zpravodaj | duben 2018

Po slavnostní řeči odborného učitele
Antonína Nováka přečetl starosta listinu,
která byla uložena do základního kamene. Spolu s ní tam byly vloženy tehdejší
noviny a časopisy, peníze a městská pečeť. Zástupci různých úřadů, korporací
a spolků poklepali na základní kámen
a přednesli hesla. Nakonec všichni
účastníci za doprovodu hudby zazpívali
státní hymnu. Pak se průvod vydal
do sokolovny, kde byla do večera lidová
veselice. Čistý příjem z této veselice, ale
i ze slavnosti byl věnován na zbudování
domu. Stavbu jednopatrové budovy navrhl architekt Zdeněk Pštros z Prahy.
Práce rychle pokračovaly a počátkem
roku 1925 byly dokončeny,“ citace z knihy Uhříněves a okolí (2014).
Takže tato stavba se tedy stala prvním
Uhříněveským muzeem?
Ano. Bylo tomu tak. Již při budování
Pamětního domu bylo dbáno na kulturní a osvětové zájmy. Kromě památek
na legionáře bylo rozhodnuto shromažďovat také památky týkající se

uhříněveské historie. Byla zahájena akce
na další získání památek formou letáčků
s výzvou, aby každý, kdo vlastní nějaké
památky, tak je daroval nebo půjčil
do budoucích muzeálních sbírek.
Získalo se množství rozličných předmětů, které dokládaly vývoj a tradice
Uhříněvsi. Městská rada spolu s letopiseckou komisí a zástupci místní Jednoty
československých legionářů se rozhodli
pro konečnou úpravu pamětní síně. Ta
především spočívala ve vybavení potřebným nábytkem a pak v roztřídění
a instalování jednotlivých památek.
U firmy Michalík a Kalibán v Uhříněvsi
byly zakoupeny vitríny (2 z nich jsou dodnes součástí expozice) a do nich instalovány jednotlivé památky. Veškeré
práce v pamětní síni byly dokončeny
v druhé polovině září a slavnostní otevření pro veřejnost se uskutečnilo 28. října 1925. Dům pak mezi občany byl
znám jako Legionářským dům. Z dochovaných seznamů památek víme, že
ve sbírkách byly nejen nálezy vztahující
se k prehistorii jako například úlomky
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kostí, kamenné sekyrky a zkameněliny,
ale také různé talíře, mince, pohlednice
a obrazy s náměty z Uhříněvsi. Největší
část sbírek tvořily památky na legionáře,
jako byly zbraně, náboje, opasky, fotografie a obrazy.
Proč Uhříněveské muzeum nesídlí
v Legionářském domě?
Osud památkové síně nebyl dlouho radostný. Protože šlo především o památky na legionáře, musela být s nástupem
fašismu v roce 1939 síň uzavřena.
Památky byly místními občany odneseny a uschovány v domácnostech
po dobu války. Po jejím skončení byla
naprostá většina navrácena a shromážděna v jedné místnosti na radnici. V poválečné době však byly „jiné starosti“
a předměty stále ležely „bez ladu a skladu“ na radnici. Pak přišel Vítězný únor
a ten dal mnohým příležitost sbírky
„provětrat“ a několik jich nenávratně
zmizelo. Vládním usnesením, kterým se
rušila jednotlivá místní muzea, byly předány sbírky dne 26. ledna 1956 do okresního muzea v Říčanech. Naštěstí paní
Jiřina Peterová, dlouholetá úřednice
MNV Uhříněves a nejmladší dcera starosty Diviše, dochovala předávací protokol se seznamem exponátů. Ale ani zde
bohužel nezůstala uhříněveská sbírka
kompletní. V síni bylo ponecháno pouze
několik akvarelů s náměty historických
budov od Mistra Jindřicha Bubeníčka
(po restaurování nyní zdobí zasedací
místnost Rady městské části Praha 22)
a prostor byl upraven pro potřeby obřadní síně místního národního výboru.
Jak došlo k tomu, že máme nové
Uhříněveské muzeum?
Především díky paní Libuši Votavové.
Po mnoho let znovu sbírala různé památky a uchovávala je v jedné místnosti
v Legionářském domě. Ta našla pochopení u vedení radnice v čele s tehdejším
starostou Milanem Collerem. Městské
části se podařilo získat grant Magistrátu
hlavního města Prahy a nákladem 15
milionů korun bylo v prostorách bývalých cukrovarských stájí vybudováno
dnešní Uhříněveské muzeum, jehož
součástí je i místní knihovna. Po obnovení Uhříněveského muzea v roce 2003
a na základě vstřícného jednání s tehdejším vedením Mudruňkova muzea
v Říčanech byly mnohé exponáty našemu muzeu vráceny.

Na závěr bych vás poprosil
o zhodnocení 15leté činnosti
obnoveného Uhříněveské muzea.
Čím se můžete pochlubit a co naopak
postrádá?
Myslím si, že se máme čím chlubit.
Muzeum čítá téměř 3000 sbírkových
předmětů. Za dobu trvání do jeho prostor našlo cestu více jak 45 000 návštěvníků. Ti tu mohli kromě stálé expozice
zhlédnout více jak 150 příležitostných
výstav (obrazy, krajky, sochy, výtvarné
práce dětí, fotografie, divadelní kostýmy,
loutky, tradiční velikonoční a vánoční
výstavy). Především školní mládež se
mohla účastnit zajímavých akcí (např.
výuka malby kraslic, výroba loutek
a spolu s místními seniory mezigenerační výtvarné dílny). Zájemci se mohli zúčastnit i několika literárních večerů,
cestopisných a náboženských přednášek. Jak je z tohoto stručného výčtu vidět, myslím si, že se nemáme za co
stydět. Myslím si, že každý z našich občanů si mohl najít akci podle svého zájmu. A co postrádáme? Bohužel,
do dnešního dne se nepodařilo najít
vhodný prostor pro řádný depozitář,
protože, jak praví muzeální propedeutika, úkolem muzea v následujícím pořadí
je: SBÍRAT – UCHOVÁVAT –
RESTAUROVAT – PREPAROVAT –
PREZENTOVAT památky na generace
předešlé pro generace příští… 
Děkuji vám za rozhovor a Uhříněveskému
muzeu do dalších let přeji hodně zdařilých akcí, hodně spokojených návštěvníků a důstojný depozitář.
Pavel Veverka, red

 Stálá expozice.

Uhříněveské
muzeum
Je to budova o dvou podlažích
s pěti místnostmi o podlahové ploše
300 m2. Součástí muzea je knihovna
s plochou bezmála 80 m2 a „ukrývá
v sobě“ přibližně 14 300 svazků.
V Přírůstkové knize muzea je
evidováno cca 3 000 přírůstkových
čísel zahrnujících jak samostatné věci,
tak jejich soubory, což v souhrnu
představuje cca 10 000 sbírkových
předmětů.

 „Včelí“ přednáška s praktickou
ukázkou ochrany včelaře. Vlevo
přednášející Vratislav Brabec, vpravo
kurátor muzea a kronikář Michal
Klich, obklopeni dětmi ze
ZŠ nám. Bří Jandusů.
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život v obci

Pořad velikonočních
bohoslužeb 2018
v římskokatolických kostelích
Uhříněveské farnosti:
Čtvrtek 29. března 2018 – ZELENÝ ČTVRTEK
Kostel Všech svatých Uhříněves
– 18:00–20:00 hodin mše svatá na památku Večeře Páně
Pátek 30. března 2018 – VELKÝ PÁTEK (den přísného půstu)
Kostel Všech svatých Uhříněves
– 15:00 hodin Velkopáteční obřady, zpívané pašije
Sobota 31. března 2018 – BÍLÁ SOBOTA
Kaple Božího hrobu v Uhříněvsi
– 9:00 – 20:00 možnost soukromé modlitby
Kostel Všech svatých Uhříněves
– 20:00 – 22:30 hodin obřady Veliké noci Vzkříšení Páně
Neděle 1. dubna 2018 – BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ
Kostel sv. Petra Dubeček
– 7:55 hodin velikonoční mše svatá
Kostel Všech svatých Uhříněves
– 9:30 a 18:00 hodin velikonoční mše svatá
Kostel sv. Ondřeje Kolovraty
– 11:30 hodin velikonoční mše svatá

VELIKONOČNÍ RÁNO
Proč hledáte Živého mezi mrtvými? Není zde, byl
vzkříšen! Toto poselství anděla, určené ženám hledajícím
Ježíšovo mrtvé tělo, chce být pobídkou, povzbuzením a novou
nadějí každému, kdo je unaven, zklamán, znechucen. Věci ani
na zemi, ani na nebi se neodvíjejí jen samy od sebe, podle
neúprosných zákonů bezprostřední příčiny a bezprostředního
následku, ale Bůh umí vždy překvapit, vždy zasáhnout, vždy
zachránit a odpustit tomu, kdo lituje. A ještě něco důležitějšího
vzkáže anděl Ježíšovým učedníkům: Jde před vámi do Galileje,
tam ho uvidíte! Kdo zůstane stát na místě, kdo se zapouzdří ať
ve svém zármutku, ať ve svém sobectví, ať v čemkoli „svém“,
ten neuvidí…
Večer toho prvního dne po sobotě se dva z Ježíšových učedníků
ubírali z Jeruzaléma do vesnice jménem Emauzy. Ježíš se k nim
připojil, ale oni ho nepoznali. Až u večeře, když lámal chléb, se
jim otevřely oči. A oni neváhali a ještě v tu hodinu vstali a vrátili
se do Jeruzaléma, aby vyprávěli ostatním, co se jim přihodilo
na cestě.
Také ve zpětném pohledu na krásné zážitky může člověk najít
povzbuzení a novou chuť k životu, ke konání dobra, k uvěření,
že je-li Bůh s námi, kdo proti nám?
Pravou velikonoční radost všem čtenářům tohoto listu přeje

Pondělí 2. dubna 2018 – 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

Program velikonočních
bohoslužeb
ve Farním sboru ČCE v Uhříněvsi
Husovo nám. 378/40, Uhříněves
29. 3. 2018

18:30 – Zelený čtvrtek

30. 3. 2018

19:00 – Velký pátek

11. 4. 2018

19:00 – Boží hod velikonoční

Při těchto bohoslužbách bude vysluhována večeře Páně.

P. Jaroslaw Adrzej Batóg, SVD
římskokatolický farář v Uhříněvsi

Jiří Ort, farář

pozvánky
Městská část Praha 22, komise kultury RMČ Praha 22
a Uhříněveské muzeum

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

vás všechny srdečně zvou
do spolkové místnosti Uhříněveského muzea

vás zve na středu 11. 4. 2018
od 19:30 hodin

na výstavu prací z cyklu

na večer s hostem. Tím bude

„MEZIGENERAČNÍ SOUŽITÍ“.

Th.D. Petr Jandejsek

Výstava je přístupna od 14. dubna do 4. května 2018.

s tématem

Pondělí–Čtvrtek 8:30–12:00 a 13:00–16:30,
Pátek 8:00–14:00 hodin.

„Čím nás inspiruje
teologie osvobození?“

Vstupné dobrovolné.
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inzerce

Srdečně zveme na

Ukliďme Česko
Ukliďme Pitkovice
sobota 7. dubna 2018 od 9.00 hod.

sraz na hřištích v ul. Strakošová a V Pitkovičkách
Co nás čeká:
– úklid ve staré i nové části Pitkovic
– nátěr vytipovaných laviček
– rukavice a občerstvení (pizza) pro registrované
Akce je vhodná i pro děti :o)
Více informací na
nasepitkovice@gmail.com

018-03_uklidme-cesko_104x147mm_ver02.indd 1

08.03.2018 9:44:06

PODKOVA BEZPEČÍ a VÚŽV
za podpory MČ Praha 22
pořádají

2.01.

Fotbalová akademie Bohemians Praha 1905
Velvary ve spolupráci s městskou částí
Praha 22 pořádá

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

S KOŇMI

Fotbalová akademie
Bohemians

Velvary 2017

LETNÍ SPORTOVNÍ KEMP FORMOU
PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA
6.–10. 8. 2018

DVŮR NETLUKY 104 00 Praha 10 | Uhříněves

Termíny

 I. turnus
 II. turnus
 III. turnus

9. 7. – 13. 7. 2018
16. 7. – 20. 7. 2018
23. 7. – 27. 7. 2018

Provozní doba  po – pá 7:30 – 16:30
Program
 Povídání o koních  Hry a soutěže
 Jízdy na koních  Výlet: JÍZDNÍ POLICIE PRAHA –
– ukázka výcviku koní  1x nocleh, opékání buřtů
a noční „bojovka“ pohádkovým lesem.

Cena

 3 190 Kč v ceně tábora je oběd a nápoje po celý den.
 do 22. 6. 2018

Přihlášky

Vhodné pro děti od 5 let. Cílem tábora je seznámit děti s potřebami koní, jak o koně
pečovat a samozřejmě budeme jezdit. Děti budou mezi sebou soutěžit, hrát hry a určitě
se budeme dobře bavit.

Informace

 Magdaléna Tamelová
+420 739 116 658 | tamelova@podkovabezpeci.cz

w w w. p o d k o v a b e z p e c i . c z

Sportovní kemp je určený dětem ve věku 4–10 let.
Kemp vedou zkušení sportovní trenéři.
Každé dítě dostane míč a dres Adidas.
Na kempu je zajištěná celodenní strava (svačina, oběd,
svačina), ovoce a pitný režim.
• Městská část Praha 22 poskytne příspěvek na kemp
pro každé dítě, které má trvalé bydliště na území
městské části Prahy 22.
•
•
•
•

Více informací získáte u ředitele Fotbalové akademie
Bohemians Praha 1905 Josefa Dobeše na telefonu:
724 161 117 nebo mailu: josef.dobes@bohemians1905.cz
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z hájku až do kataru
V UZ jsme již několikrát psali o mimořádně úspěšné akci Hájecká kachna.
Vloni byla „ochucena“ o vydání knihy Receptář Hájecká kachna 2017. Tuto
soutěž připravuje Spolek občanů Hájku a jeho člen Marek Veselý, jenž s tímto
nápadem přišel, ji moderuje.
Na Kachně jsem byl několikrát přítomen a dozvěděl jsem se, že putovní cena
pro vítěze – skleněná kachna – je z dílny
známého skláře Jiřího Pačinka. Marek je
veselý, bezprostřední, kreativní člověk,
a tak nebyl problém se domluvit na rozhovoru. Že témat bude dost, jsem již tušil
z jeho znamenitého uvádění. Nemýlil
jsem se a v Café 22 vznikl tento rozhovor.
Kdy a jak jste se dostal do Hájku. Jste
starousedlík?
Kdepak. Hledali jsme s manželkou
vhodný pozemek pro stavbu rodinného
domu. Náhodou jsme narazili na inzerát. Přijeli jsme se podívat, dali jsme si
malé pivko v místní hospůdce a bylo
rozhodnuto. Mimochodem byl to první
pozemek, na který jsme se jeli podívat.
Pozemek pro váš dům je úzký. Měli jste
jasnou vizi, jak má stavba vypadat,
nebo jste to nechali na architektovi?
Velkou část svého života se pohybuji
mimo jiné v oblasti architektury a designu. Několikrát jsem se potkal s panem
prof. Ladislavem Lábusem (bratr herce
Jiřího Lábuse, pozn. autora) a jeho
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stavby nás uchvátily. Čistota tvarů, výběr
materiálů a jeho neskonalé zkušenosti
nás přesvědčily, abychom ho oslovili.
Přijel se podívat a věděl, že postavit dům
podle našich společných představ nebude jednoduché. Nechal nás napsat slohovou práci na téma „náš dům“ a pustil
se do práce. Práce na projektu s určitými
přestávkami trvaly tři roky a stavba roky
dva. Výsledek nyní stojí v Hájku. „Jsem
rád, že jsme do Hájku přinesli stavbu
moderní architektury od světově uznávaného architekta a s výsledkem jsme
nadmíru spokojeni,“ usmívá se Marek.
Když tak poslouchám váš životní
příběh, řekněte mně, čím se cítíte
nejvíce? Jste manažer kultury, umění,
herec, podnikatel, nakladatel, recitátor,
brand manager, producent? Založil jste
několik úspěšných projektů, jako jsou
např. Ceny Thálie, festival České
divadlo, edici Slavné vily, Pražskou
galerii českého skla nebo Cenu
Stanislava Libenského.
Cítím se být vizionářem. Rád rozjíždím
nové projekty, nové značky. Nejvíc mě
uspokojuje uvádět do života neznámé.

Je to nesmírně náročná a riziková činnost, ale uspokojení je veliké. Hodně se
mi toho povedlo a spousta projektů, kterých jsem se účastnil, žije stále svým životem. Ale ne vždycky to bylo tak
jednoduché. Několikrát jsem byl na pokraji krachu, stal jsem se obětí podvodníků, několikrát jsem zůstal osamělý
s pocity absolutního zmaru. Vždy jsem
se ale dokázal znovu postavit a pokračovat v něčem novém. Nejtěžší bylo najít
v sobě sílu pokračovat a věřit si.
Vaše životní pouť je spojena s firmou
Foibos, kde jste dosáhl největších
úspěchů. Foibos (v překladu zářící)
vydává knihy, obchoduje, pořádá
kulturní akce, výstavy, semináře a má
mnoho dalších aktivit. Jaký je největší
úspěch Foibosu? Je to projekt „Oryx“?
Ano, byl to jeden z nejnáročnějších projektů vůbec. Úkolem bylo postavit tři
čtrnáctimetrové sochy z nerezu pro jednoho zákazníka v Kataru. Technicky,
i když se to nezdá, to byl skoro neřešitelný problém. Po schválení modelu ve velikosti 1 : 10 jsme připravovali samotnou
realizaci, hledali dostupné technologie

žijí mezi námi

výroby, statické řešení, povrchové úpravy. Tím vším jsme prošli, objekty dokončili a klient v tu chvíli přestal mít o oryxe
zájem a nekomunikoval s námi.

a vítěze posílám za odměnu do nejslavnější sklářské letní školy do Pilchucku
ve Spojených státech. Letos připravujeme desátý ročník.

Co se dělo potom?
Poté, co původní klient přestal mít
o naše dílo zájem a samozřejmě ho nedoplatil, hledali jsme skoro dva roky nového zájemce. Nakonec se nám ho
podařilo sehnat. Je jím Omar Al Fardan,
majitel mimo jiné hotelu St. Regis v katarském Dauhá, kam jsme všechny tři
sochy umístili. Velké štěstí bylo v tom, že
příjezd k hotelu je z pravé strany a tam
právě mají naši oryxové otočenou hlavu
a vítají všechny návštěvníky hotelu.
Pokud by měli hlavu otočenou na druhou stranu, tak byli nepoužitelní
a pravděpodobně by nám zůstali dodnes, a to by byla škoda. (Trable s projektem Oryx byly popsány v české
mutaci magazínu Forbes v červenci roku
2015 v článku Kozí příběh – pozn. aut.).

Lustry od Foibosu mají velký úspěch.
Kde všude je můžeme vidět?
K vidění jsou v prezidentských palácích
Kuvajtu, Bahrajnu a Abu Dhabi, v soukromých rezidencích, v hotelech jako, je
Hilton či Pallazo Versace v Dubaji. Mimo
jiné také jedno z našich největších svítidel můžete vidět v designovém centru
Proceram ve Stodůlkách.

Jak jste se při výrobě vypořádali
s požadavkem, aby sochy vydržely
extrémní teplo?
Různé varianty povrchových úprav jsme
testovali ve zkušebních ústavech, ve finále jsme použili nanotechnologické
přípravky na finální povrchy. Musím říci,
že jsme zvolili dobře. Při nedávné kontrole povrchů jsme nenašli žádné problémy i přes to, že sochy stojí v extrémním
prostředí Středního východu.
Co sochy symbolizují?
Oryx je druh antilopy a je symbolem záchrany životního prostředí v oblasti
Středního východu pro Katar a další
země v regionu. Podařilo se ho zachránit
před vyhynutím a nyní žije volně
a překonává teploty pohybující se kolem
50 stupňů Celsia.
Spolupracujete se sklářskými
výtvarníky. Sklo je vaše vášeň?
Ano, pořádal jsem několik výstav
v Číně, ve Francii. Během studií MBA
na Salzburské univerzitě a Columbia
College v Chicagu jsem si zvolil jako
téma diplomové práce projekt Pražské
galerie českého skla. Těsně před obhajobou této diplomové práce jsme Pražskou
galerii otevřeli. Nejvýznamnější projekt
této galerie je Cena Stanislava
Libenského (významný český výtvarný
sklář – pozn. aut.). Je to soutěž pro absolventy vysokých škol z celého světa

Hodně cestujete. Kolik zemí jste
navštívil?
To jsem nikdy nepočítal, bylo jich hodně. Zaznamenávám si ale čas strávený
v letadle. K dnešnímu dni je to téměř
1162 hodin, tedy téměř 49 dní nonstop.
Za tu dobu se dá doletět ledaskam.

Lustry v hotelu Pallazo Versace v Dubaji.

Hájek je dobré místo k žití?
Hájek je skvělé místo k žití. Je zde úžasný Spolek občanů Hájku, jehož jsem se
stal členem a který je hybnou silou společenského života a akcí pro děti i dospělé. A jak jste zmínil, ano, chtěl jsem,
abychom jednou za rok všichni z Hájku
společně poobědvali a poznali se ještě
více navzájem. A tak jsem přišel se soutěží o nejlepší hájeckou kachnu. Pomalu
se z ní stává místní tradice, však letos
chystáme už čtvrtý ročník. V minulém
roce jsme vydali dokonce Receptář
Hájecké kachny 2017 a ten je stále k dispozici na www.spolekhajku.cz.
Mám pocit, že se nacházíte
na křižovatce svého osudu, jestli se to
takhle dá říct. Zmínil jste nový projekt,
kvůli kterému jste byl vloni v USA. Jak
cesta dopadla?
Loňská cesta po několika městech USA
se týkala nového projektu v oblasti designu. A vzhledem k tomu, že můj život
je plný pádů a vzestupů, vím, že vzestup
je nyní na pořadu dne.
Výsledek vaší nejnovější aktivity se tedy
dozvíme co nevidět? Je to tak?
Ano, je to otázka několika měsíců, už
na tom však intenzivně pracuji. V brzké
době snad budu moci prozradit víc. 
Děkuji za rozhovor
Pavel Veverka, red
Foto: Archiv Marka Veselého

Marek Veselý, MBA
Narodil se v Praze 11. srpna 1968.
Vystudoval hotelovou školu
v Mariánských Lázních a MBA
na Salzburské univerzitě
a na Colombia College v Chicagu.
Inklinuje k herectví, půl roku se živil
v Praze jako pouliční herec. Poté v 90.
letech kulturní manažer, nakladatel,
vydal edici Slavné vily a mnoho
dalších publikací. Založil Pražskou
galerii českého skla, Cenu Stanislava
Libenského a další úspěšné projekty.
Dlouhá léta prodává české sklo
a umění na Blízkém východě a v Asii.
Jeho největším úspěchem je instalace
tří nerez-molybdenových plastik
oryxů, symbolu Kataru u hotelu
St. Regis v Dauhá. V současné době
má rozpracovaný zajímavý projekt,
na který nasbíral inspiraci a kontakty
při delší cestě po USA v roce 2017.
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VAŠE VIZE NOVÉHO MĚSTSKÉHO PARKU
Milí spoluobčané,
do rukou se vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si
vy osobně představujete podobu nového parku v prostoru dnešní
zahrádkářské osady v srdci Uhříněvsi. Jde nám spíše o náměty týkající se
programu parku, konkrétních aktivit, které jsou pro vás osobně zajímavé,
a vy byste je aktivně využívali. Jde nám také o objevování skrytých míst
a historických souvislostí, které by nám pomohly při dalším navrhování.
Prosíme vás o odpovědi na následující otázky. Vaše náměty budou
zohledněny v samotném návrhu parku.
Anketu můžete vyplnit elektronicky na www.uhrineves.cityupgrade.cz
nebo odpovězte písemně a odevzdejte ji do poloviny dubna do OIC.
Děkujeme
1. Co se vám vybaví, když se řekne město Uhříněves?

2. 	Existují ve městě a okolní krajině nějaká místa, která jsou podle vás zajímavá, dnes
zanedbaná a zaslouží si rozvoj? Která to jsou?

3. Co považujete dnes za největší problém města?

4. Co se v poslední době změnilo ve městě k lepšímu?

5. 	Když za vámi přijedou známí, kam je vezmete?

6. 	Chybí vám (chodcům a cyklistům) nějaká pěšina, cesta či trasa spojující zajímavá
místa, která nejsou dosud propojena?

7. Jaká aktivita, vybavení, služba vám ve městě chybí?

8. Jaké konkrétní aktivity byste chtěli v novém parku provozovat?

9. 	Domníváte se, že by se zde mohly konat společenské a kulturní akce?
Uveďte konkrétně jaké.

10. Jak si vy osobně představujete ideální park pro sebe nebo pro svou rodinu? Popište ho.

11. 	Uvítali byste zatraktivnění a zprůchodnění „zeleného pásu“ pod zámkem, který by
propojil historické centrum s novým parkem?

12. 	Nachází se v blízkém okolí nového parku nějaké místo, které máte rádi, a byli byste pro
jeho obnovu? Popište, kde se toto místo nachází a jak by mělo vypadat.

13. 	Děkujeme za vyplnění dotazníku, za vaše názory a náměty. Zároveň si vás dovolujeme
požádat o uvedení telefonu či mailu, pro případné doplnění vašich námětů při
osobním setkání.
		 Jste žena nebo muž?

		 Žijete od narození v Uhříněvsi?
		Váš věk?
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Nástrahy při výběru nového kola
V dnešní době máte na výběr z nespočetného množství značek, modelových
řad a variant rozličných druhů cyklistických kol.
Čím začít při výběru kola?
Než se do jeho výběru dáte, zkuste si
utřídit odpovědi na základní otázky, které se výběru týkají.
Na jakých cestách budu s kolem jezdit?
Spíše silnice, šotolina, cyklostezky nebo
město? Jakým způsobem budu kolo používat? Jde mi o rekreaci, aktivně sportuji,
nebo se jedná o rutinní dopravu do práce? Co od kola chci? Proč si kupuji nové
kolo? Jde mi o komfort, na mém kole
mne bolí záda. Kolo je těžké. Chtěl bych
zkusit amatérské závody.
Chceme pohodlné kolo?
V Česku nejčastěji kupujeme kola pro rekreační ježdění po cyklostezkách.
Chceme pohodlné kolo, se kterým si užijeme volný čas s kamarády nebo s rodinou. Pokud je to i váš případ, po čem se
máte podívat?
Dříve, 4–5 let dozadu, byla trendem
v cyklistice trekingová kola. „Střední cesta“ mezi kolem horským a silničkou.
Nyní jsou krosová kola v útlumu a nastupuje trend nový. Tím jsou 29palcová horská kola.

Proč 29palcové horské kolo?
Důvodů je hned několik, horská kola
v posledních letech zeštíhlela a jsou lehčí
než trekingová. Co do velikosti pláště povyrostla z původních 26“ na 29“. To přináší komfort do jízdy, maže rozdíly proti
krosovému kolu na silnici a dodává jistotu při jízdě v terénu. Velké rozdíly naleznete v provedení rámu kola. Ergonomie
rámu značně ovlivňuje vaše pohodlí
a může předcházet bolesti zad. Jde
o hodně individuální prvek, protože každý člověk je jiný – dva lidi, kteří jsou stejně vysocí, nemusí mít stejně dlouhé
ruce, nohy, trup. V dobré prodejně budete mít možnost vyzkoušet více variant
a vyberete si tu optimální pro vás.
Co dělá u horských kol největší rozdíly
v ceně? Proč skoro stejně vypadající
kola stojí 10 nebo i 40 tisíc korun?
Jednoduše – jde o materiál a komponenty. U levnějších kol dostanete základní
hliníkový rám, u dražších bude rám
zeslabovaný nebo dostanete rám karbonový. Stejně tak to bude platit u zapletených kol. Výsledkem je, že kolo neváží

15 kg, ale bude směřovat pod 10 kg. Velký
rozdíl v ceně udělá vidlice a její provedení. Nejlevnější kola mají odpružení vidlice řešené pružinou, a navíc nebudou
uzamykatelné. Dražší vidlice mají odpružení řešené vzduchem a lze je nastavit přímo na vaši váhu. To má zásadní
vliv na komfort při jízdě v terénu. Vidlice
bývá uzamykatelná přímo z řídítek a při
jízdě na silnici či do kopce vám nebude
brát energii.
Cenu spoluutváří komponenty, tedy
kliky, řazení, přesmykač, brzdy a další
prvky, které dělají z kola funkční stroj.
Opět platí, že u levnějších kol se setkáme
se základní řadou komponentů. Čím
dražší kolo bude, tím lehčí, přesnější
a odolnější komponenty na svém kole
budete mít.
Kde kolo koupit?
Před koupí kola se zastavte ve specializované prodejně a nebojte se položit jakýkoliv dotaz. Kvalitního obchodníka
poznáte právě tak, že se vám bude věnovat, a budete cítit, že vám chce především pomoci. 

2
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Z činnosti spolků a organizací
SK čechie uhříněves
www.skuhrineves.cz

Přijďte fandit našim
fotbalovým mužstvům
DOMÁCÍ MISTROVSKÁ UTKÁNÍ
SK Čechie Uhříněves, z. s. – fotbalový oddíl – jaro 2018
Hřiště – STC Uhříněves, Vachkova 787/37
příjezd ulicí V Bytovkách
Datum a čas

Kategorie

Hosté

04.04.2018 17:00

Starší žáci

Cholupice

06.04.2018 17:00

Mladší dorost

Chodov

07.04.2018 09:30

Mladší přípravka H3G	Řepy

07.04.2018 16:30

Muži „B“

Spoje „C“

08.04.2018 14:30

Mladší žáci

Újezd nad Lesy

08.04.2018 16:30

Muži „A“

PRAGA

…FOTBAL TO JE HRA
A TEN MÍČ KULATÝ…

13.04.2018 17:00

Starší žáci

Sparta dívky

14.04.2018 09:00

Mladší přípravka H3G

Dukla ženy

V sobotu 10. března skončil 1. ročník turnaje starších žáků
ve fotbale pod záštitou MČ Praha 22. Zvítězil fotbalový klub
Jižní město Chodov před SK Union Vršovice. Na třetí příčce se
umístil SK Hostivař, ve kterém vynikl v počtu osmi branek Petr
Tyschenko a stal se tak nejlepším střelcem turnaje.

14.04.2018 10:30

Starší přípravka

Kyje P14

15.04.2018 17:00

Mladší přípravka H3E

Hrdlořezy

20.04.2018 17:30

Mladší dorost

Klánovice

21.04.2018 09:00

Mladší přípravka H3E

Zličín

Vítězné týmy – první a druhé místo.

21.04.2018 17:00

Muži „B“

Běchovice

Konečné umístění:

22.04.2018 14:30

Mladší žáci

Podolí

1. místo: Jižní Město Chodov – fotbalový klub
2. místo: Sportovní klub Union Vršovice
3. místo: SK Hostivař
4. místo: SK Slovan Kunratice
5. místo: SK Čechie Uhříněves „B“
6. místo: SK Čechie Uhříněves „A“
7. místo: Sportovní klub Čechie Smíchov
8. místo: Tělovýchovná jednota Junior Praha

22.04.2018 17:00

Muži „A“

Strašnice

27.04.2018 17:30

Starší žáci

Satalice

28.04.2018 09:00

Mladší přípravka H3G

1999 Praha

28.04.2018 10:30

Starší přípravka

Štěrboholy

04.05.2018 18:00

Mladší dorost

Březiněves

05.05.2018 09:00

Mladší přípravka H3E

Čakovice

05.05.2018 10:00

Muži „A“

Vyšehrad „B“

06.05.2018 14:30

Mladší žáci

Radotín

06.05.2018 17:00

Muži „B“

Štěrboholy „B“

11.05.2018 17:30

Starší žáci

D. Počernice

12.05.2018 08:45

Starší přípravka

D. Měcholupy

12.05.2018 10:30

Mladší přípravka H3G

Barrandov

12.05.2018 17:00

Muži „A“

Kunratice

13.05.2018 14:30

Mladší žáci

Vršovice „B“

13.05.2018 17:00

Muži „B“

Klánovice „B“

18.05.2018 18:00

Mladší dorost	Řepy

25.05.2018 17:30

Starší žáci

Junior

26.05.2018 08:45

Starší přípravka

Královice

26.05.2018 17:00

Muži „B“

Záběhlice

27.05.2018 14:30

Mladší žáci

Chodov

27.05.2018 17:00

Muži „A“

Dubeč

01.06.2018 17:30

Mladší dorost

Kačerov „B“

Máš rád fotbal? Chceš ho zkusit?

01.06.2018 17:30

Mladší přípravka H3E

Třeboradice

Jsi ročník 2005, 2006, 2007 a mladší?
Budeme rádi, když tě mezi námi přivítáme.
Požádej rodiče, ať tě za námi přivedou.

08.06.2018 17:30

Starší žáci

Kolovraty

09.06.2018 09:00

Starší přípravka

Běchovice

V případě zájmu volejte na tel. č. 602 864 602,
nebo pošlete e-mail: fotbal@skuhrineves.cz

10.06.2018 14:30

Mladší žáci

Junior

10.06.2018 17:00

Muži „A“

Březiněves

15.06.2018 16:30

Mladší přípravka H3E

Kbely

15.06.2018 18:00

Mladší dorost

Hrdlořezy

Jarní turnaje na hřišti SK Čechie
Golden City Cup 31. 3.–1. 4. 2018
15. ročník mezinárodního turnaje mládeže, který se hraje
v kategoriích U13 až U19. Jako host se letos objeví český
internacionál Vladimír Šmicer, který bude hráčům dělat
společnost v neděli okolo oběda.
Prague Strahov Cup 19.–20. 5. 2018
5. ročník největšího mezinárodního fotbalového turnaje
mládeže na území České republiky. Každoročně se ho účastní
přes 100 týmů z celé Evropy v kategoriích U8 až U19. Převážná
část zápasů se hraje v tréninkovém centru AC Sparta Praha
na Strahově a přilehlých hřištích, druhou významnou lokalitou
je pak Uhříněves.

HLEDÁME NOVÉHO RONALDA

Těšíme se na nové hvězdičky
uhříněveského fotbalu.
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Městská část Praha 22 a SK Čechie Uhříněves, z. s.,
vás zvou na tradiční

pálení čarodějnic
Pondělí 30. dubna od 18 hod.
areál fotbalového hřiště SK Čechie Uhříněves
Časový harmonogram:
•
•
•
•

18:00
18:30
19:00
22:00

–
–
–
–

zahájení
zapálení hranice
vyhlášení vítězů soutěže o nejlepší čarodějnici (1.–3. místo)
oficiální ukončení akce

V rámci večera proběhne soutěž o nejlepší čarodějnici.
Ceny pro vítěze: Lístky na domácí fotbalové utkání
Bohemians Praha 1905, a. s., fotbalový míč a dres podepsaný
Bohemians Praha 1905, a. s.
Program: Hudba, moderátor, atrakce pro děti (malování na obličej, kouzelný šašek,
skákací hrad od DDM Praha 10 – Dům UM aj.), občerstvení a dobrá nálada.

Špekáčky pro děti zdarma.
Vstup (s úsměvem) zdarma.
1. Dvoubarevná verze

Změna programu vyhrazena.

Podrobnosti na www.praha22.cz

Prodejna sudového
a lahvového piva
přímo v pivovaru

ví

t
tels

řá
ul. P

Pivovarská
restaurace

ul.

Divadlo U22

ně

v
olo
ok
KS

Pivo přímo od sládka.
ceny přímo od výrobce.

provozní doba:
po, st, pá 14–18 hod.
tel.: 602 282 826
(mimo provozní dobu volejte)

Pivovar
Uhříněves

Přijďte s námi 23. června oslavit
do Pivovarské restaurace svátek Aloise, našeho významného sládka
a 2. výročí znovuotevření uhříněveského pivovaru.
Pivovar Uhříněves, K Sokolovně 37, Praha 22 – Uhříněves, www.upiva.cz

Z činnosti spolků a organizací

salesiánské hnutí mládeže
http://uhrineves.shm.cz

Přebor SHM ve florbalu
V sobotu 3. března 2018 se do tělocvičny v ZŠ U Obory
sjely týmy, které se ve florbalových turnajích umístily
na prvních místech, aby rozhodly o vítězi sezony 2017/2018.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích, proto se sešlo celkem osm
mužstev. V každé kategorii hrály týmy nejdříve systémem
každý s každým. Tím bylo určeno pořadí pro semifinále.
Protože herně byla mužstva dost vyrovnaná, byl průběh
zápasů hodně nepředvídatelný a dramatický. K vidění byl
rychlý a dynamický florbal. V kategorii mladších (nar. 2006–
2008) se utkaly Hodslavice, Kroměříž, Kobylisy a Uhříněves.
Poháry za první místo si odvezli kluci z Kobylis. U starších (nar.
2002–2005) soupeřily Hodslavice, Koryčany, Kobylisy
a Uhříněves. První místo obsadil tým z Hodslavic. Hráči
z našeho klubu získali v obou kategoriích 3. místo a každý
z hráčů obdržel pohár.
Stanislav Paseka

Na karnevalu
se oceňovaly masky
Jaké by to bylo předvelikonoční období, kdyby
v Uhříněvsi neproběhl za podpory DS UCHO, a letos i spolku
Naše Pitkovice, které podpořily Alzheimer home, Delmart
a firma Remax, maškarní bál. I tentokrát se do místního
divadla rozhodly v maskách dorazit desítky dětí se svými
rodiči. Malí namaskovaní účastníci vstoupili do sálu již kolem
druhé odpolední a mapovali sál. V půl třetí začala zábava
naplno a masky během dvou a půl hodiny neměly stání. Nejen,
že dorazilo ATS Domino a předvedlo, co vše dokáže, ale i Jam
dance crew, breakdancový kroužek, se nenechal zahanbit,
a dokonce i samy namaskované děti se svíjely v rytmu hudby.
Spousty soutěží, mezi kterými nechybělo ani vyhlášení
nejkrásnější masky, tanců a her zažilo na tři sta dorazivších
24. února v Divadle U22.
Oceněné masky: na prvním místě krasojezdkyně, na druhém
malá ovečka a na třetím taťka Šmoula. Ti a všichni účastníci
zábavného odpoledne obdrželi ceny z uhříněveského
papírnictví, drogerie, firmy Bikeway, cukrárny Věrky, která
každoročně přispívá třemi dorty, a místních stavebnin.
Večerní veselí se dětské zábavě nemohlo rovnat co do počtu
účastníků, ale zato se mohlo pyšnit pravými brazilskými
tanečnicemi, které navodily karnevalovou atmosféru. Ani
tombola nepřišla o krásné dary místních kosmetických firem,
restaurace U Davida, přispění Divadla U22, Pivovaru
Uhříněves, Optiky paní Zahradníkové a o další neuvěřitelně
štědré dary uhříněveských obchodníků.
S přáním krásného předvelikonočního času zdraví DS UCHO.

SHM Klub Uhříněves – Kolovraty, z.s., Centrum pro rodinu
Světýlko oznamuje, že se bude konat

BEZPLATNÁ BURZA OŠACENÍ
KDE: UHŘÍNĚVESKÉ MUZEUM, NOVÉ NÁMĚSTÍ
SBĚR:
ČT
PÁ	

19. 4. 2018
20. 4. 2018

9:00–12:00
9:00–12:00

15:00–17:00
15:00–17:00

23. 4. 2018
24. 4. 2018

8:30– 12:00
8:30–12:00

15:00–17:00
15:00–17:00

VÝDEJ:
PO
ÚT

Nabídněte čisté a zachovalé oblečení nebo obuv, co se vám již
nehodí, a přijďte si také vybrat, co vám padne do oka zcela
zdarma.
Nerozebrané věci budou poskytnuty na humanitární účely.
Bližší informace: tel. 739 986 515
www.shm.cz/uhrineves
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Dům dětí a mládeže Praha 10

V Bytovkách 803, 104 00 Praha 10 - Uhříněves, http://www.dumum.cz, tel: 777 721 743

umělecká škola lyra
www.zusproarteviva.cz

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Velikonoční koncert
na Staroměstském náměstí
Stalo se pro naši školu již neodmyslitelnou tradicí, že
vystupuje během velikonočních trhů v rámci kulturního
programu na Staroměstském náměstí v Praze. Program
letošního koncertu, který se konal 26. března od 16 hodin, byl
tentokrát dvojnásobně sváteční. Vzhledem ke 100. výročí
vzniku Československé republiky si naši žáci a učitelé pro tento
rok připravili průřezové pásmo známých hitů zrcadlících vývoj
naší populární hudby a tím vlastně do jisté míry i celé
společnosti. Naše velikonoční vystoupení je koncipováno jako
ochutnávka z velkého koncertu k výročí vzniku ČSR, který
chystáme na podzim uvést v Divadle U22 v Uhříněvsi. Aktuální
informace o akcích školy najdete jako vždy na našich
internetových stánkách www.zusproarteviva.cz, popřípadě
na naší facebookové stránce.

V UHŘÍNĚVSI

Tradiční pálení čarodějnic
se zábavným programem pro děti,
soutěžemi, vyhlášením nejlepších masek…

Akce se koná 25.4.2018 od 17:00 hod.
v areálu DDM Uhříněves, oheň zapálíme v 19:00 hod.
Vstupné: 20Kč (v ceně špekáček k opékání)

Více informací: zoul@dumum.cz nebo na čísle 777 721 743.

Emil Dienelt, učitel

jiskřička
www.jiskricka.cz

Výtvarná soutěž pro děti

MŮJ SEN

Těšíme se na jarní koncert
v Divadle U22
Radost máme nejen z prvních slunečních paprsků, ale
především z našeho přípravného sboru. Na prvním společném
soustředění se sešlo 29 malých zpěvaček a zpěváčků. Zpívání
bylo sice hlavní náplní, ale užili si i hry a soutěže, které si pro ně
připravily dívky z koncertního oddělení. Děkujeme Ele, Elišce,
Hance a Zuzce, že se dětem celou sobotu spolu s paní
sbormistryní věnovaly. Po půl roce práce to dětem z přípravky
zpívá opravdu krásně. A jestli si chcete poslechnout, jaký
pokrok děti udělaly, přijďte je podpořit v pondělí 9. dubna
do Divadla U22. Spolu s nimi vystoupí i naše koncertní oddělení
a sólisté. Přijďte si spolu s námi užít příjemný podvečer.
Hana Havlínová, organizační vedoucí DPS Jiskřička

Malujte, modelujte, zkrátka tvořte!
Individuální i skupinová dvourozměrná díla
do formátu A 3 přijímáme do 3. 5. 2018
na pracovišti V Bytovkách 803.
Uvádějte název, jméno, věk a kontakt.
Nejlepší výtvory budou od 14. do 31. 5. 2018
vystaveny v prostorách DDM Dům UM .
Více informací na hrusova@dumum.cz nebo
na tel: 777 721 743

školy
základní škola U obory

základní škola bří jandusů

www.zsuobory.cz

www.zjandusu.net

Projektový den u Jandusů
V pátek 9. února se na naší škole konal projektový den,
tentokrát na téma „Kontinenty“. Žáci druhého stupně napříč
ročníky měli na výběr velké množství projektových dílen, které
si pro ně jednotliví učitelé připravili. Žáci například vyráběli
indiánské lapače snů, dále mohli zjistit, jaké znamení jim podle
čínského horoskopu vychází. V dalších dílnách žáci vařili
latinskoamerické pochoutky, zjišťovali zajímavosti
z jednotlivých kontinentů nebo vytvářeli postery s profily
nejznámějších světových diktátorů či se pokusili ulovit
mamuta. Celé pracovní dopoledne vyvrcholilo prezentací
všech dílen v tělocvičně školy, kde žáci pod vedením svých
učitelů předváděli své projekty.
Matouš Vítek, učitel

Exkurze do Triloparku
V pondělí 19. 2. a následně 26. 2. jsme v rámci
biologických praktik navštívili Trilopark. Naše cesta za trilobity
a dalšími pravěkými tvory začala v Uhříněvsi a směřovala
do úžasného Triloparku v Praze v Nuslích. Hned na začátku se
nás ujal moc milý pán a povídal nám o tom, že není archeolog,
ale paleontolog, což si lidé často pletou. V rukou jsme drželi
opravdové zkameněliny, často staré několik milionů let.
Modely pravěkých zvířat byly opravdu krásné, mamut
i šavlozubý tygr se jim velmi povedli. Ve druhé místnosti jsme
vešli do menší dílničky a hned jsme začali vyrábět odlitky
zkamenělin trilobitů. Další pro nás zajímavou činností bylo
odkrývání kostry dinosaura. Poprvé jsme také drželi v ruce
malinkou vrtačku, která slouží k odkrývání zkamenělin. Myslím,
že všechny žáky 7. A i 7. B nejvíce bavilo rozbíjení kamínků
a hledání zkamenělých pozůstatků, stejně jako se to dělá
v terénu. Byla to úžasná zkušenost, jak co se týká vědomostí,
tak také praktických dovedností, jež byly tou zábavnou
stránkou.
Aneta Nemčeková, žákyně 7. A, foto: Kateřina Kadlecová

Odpoledne pro předškoláky
Dřív, než vyrazí první školní den s aktovkou, usednou
do lavic 1. tříd a stanou se z nich školáci, přišli si někteří z nich
spolu s rodiči a sourozenci prohlédnout místo, kde se naučí
nejen číst, psát a počítat, ale kde se zrodí i nerozlučná
kamarádství. Ve čtvrtek 22. 2. přivítaly paní učitelky řadu
předškoláků v rámci tradičního Odpoledne pro předškoláky.
Průvodci po škole se jim stali naši starší žáci. Děti si prohlédly
učebny, pohladily školní želvu, vyrobily něco na památku a ty
nejodvážnější si vyzkoušely pokusy v odborné učebně.
Kateřina Kadlecová, učitelka

ZŠ nám. Bří Jandusů 2
v Praze 10-Uhříněvsi přijme:
hospodářku školy
• Práce na plný úvazek (40 h týdně).
• Nástup: duben, květen 2018 (včetně zaškolení).
• Náplň práce: evidence a inventarizace majetku (práce
v programu Gordic), evidence plateb žáků, vedení agendy
veřejných zakázek školy, zveřejňování v registru smluv, školní
archiv, uzavírání smluv (pronájmy), objednávky a jiná běžná
agenda školy.
• Plat 15 500 Kč až 23 300 Kč dle platového stupně (délky
praxe) plus osobní příplatky a odměny.
• Nabízíme příjemné pracovní prostředí, dotované obědy,
možnost společných výjezdů zaměstnanců, příspěvků
na dovolenou, kulturu, zdravotní cvičení a jiné.
• Požadujeme: dovednost práce na PC, iniciativu, schopnost
práce v týmu a příjemné vystupování.
uklízečku do nové přístavby školy
• Práce na poloviční úvazek (20 h týdně v odpoledních
hodinách od 17:30).
• Nástup: ihned.
• Náplň práce: úklid spodního patra v nové přístavbě školy (4
učebny, šatna, kabinet, WC, chodby).
• Plat cca 7 200 Kč plus osobní příplatky a odměny.
• Nabízíme příjemné pracovní prostředí, možnost společných
výjezdů zaměstnanců, příspěvků na dovolenou, kulturu,
zdravotní cvičení a jiné.
• Požadujeme zodpovědnost a dobré pracovní nasazení.
Kontakt: reditel@zsjandusu.net, mobil: 737 886 638
Mgr. Jiří Měchura, ředitel školy

Zápisy do MŠ (MŠ Za Nadýmačem, MŠ Sluneční a MŠ Pitkovice)
na školní rok 2018/2019
Zápisy do uhříněveských mateřských škol budou ve dnech 9. a 10. května 2018 od 13:00–17:00 hodin, a to vždy na příslušné
mateřské škole. Informace o školských obvodech MŠ najdete na webových stránkách škol nebo ÚMČ Praha 22 (www.mspitkovice.cz,
www.slunecni.cz, www.msuhrineves.cz, www.praha22.cz).
Formuláře k zápisům budou zveřejněny na webových stránkách škol.
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Z činnosti spolků a organizací
KLUB SENIORŮ a Senioři ČR, z. s., ZO Praha 22 Uhříněves
www.seniori-praha22-uhrineves.webnode.cz

Křeslo pro hosta přivítalo
vzácnou návštěvu
Ve čtvrtek 8. 3. 2018, na MDŽ, byl hostem „Křesla pro hosta“
v Klubu seniorů v Uhříněvsi předseda Krajské organizace
Senioři ČR a viceprezident Ústřední rady Senioři ČR, pan
Miloslav Mrština.
Přívítaly ho předsedkyně ZO Senioři Praha 22 Miroslava
Růžičková a vedoucí Klubu seniorů Stanislava Drozenová
s dalšími 27 seniorkami a jedním seniorem. Miloslav Mrština
vyzdvihl aktivní činnost seniorů na Praze 22. Seznámil
přítomné s činnostmi a akcemi (kurzy vaření, trénování paměti,
masáže, organizování rekreací, zájezdů, kavárnička apod.),
které se konají v budově Centra pražských seniorů
na Smíchově v Praze 5, Na Bělidle 34. Informoval
o připravovaných projektech, např. transformace Senior pasů
na Kartu Seniora, o jednáních týkajících se zvyšování důchodů,
Petici seniorů za osvobození od koncesionářských poplatků,
která bude zaslána Parlamentu ČR, slev na jízdném ČD,
poplatků za léky, sociální bydlení a jiné. Více bližších informací
lze najít na webu www.senioricr.cz.
Na závěr předal Miloslav Mrština všem přítomným ženám růže
a projevil přání, aby se společně dařilo prosadit požadavky
seniorů a získat pro to co největší členskou základnu. Po celé
odpoledne byla opět v Klubu příjemná atmosféra, kterou jsme
si všichni moc užili.
Stáňa Drozenová, vedoucí klubu seniorů, a Olga Jandová,
viceprezidentka Senioři ČR, z. s.

Mezigenerační
velikonoční dílna
Společně strávený čas, zábava, povídání si, těšení se
na jaro, spousta vajíček, barevných papírů, bavlnek, lepidel,
mašlí a spousta fantazie a kreativity – to byla velikonoční dílna
seniorů a dětí. Ve čtvrtek 15. 3. proběhlo v Klubu seniorů
úspěšně další mezigenerační setkání. Senioři a žáci ze ZŠ
Jandusů spolu trávili čas v rámci velikonoční výtvarné dílny.
Zdobila se vajíčka, kreslilo se a vytvářely se různé velikonoční
dekorace. U toho všeho si všichni povídali, vzpomínali
na velikonoční tradice, smáli se a především se na chvíli
„zastavili“ a byli spolu – což je na mezigeneračním propojení to
nejkrásnější. Výsledky šikovných rukou dětí i seniorů budou
k vidění v Uhříněveském muzeu na velikonoční výstavě.
Všichni jste srdečně zváni…
Kateřina Kaňoková, lektorka kurzů pro seniory

pozvánka
Senioři ZO Praha 22 Uhříněves, pořádají ve dnech
11. a 12. dubna 2018 v klubové místnosti v DPS II

BAZAR OŠACENÍ

Miloslav Mrština při diskuzi o výhodách nové Karty Seniora.
Vlevo předsedkyně ZO Senioři Praha 22 Miroslava Růžičková,
vpravo vedoucí Klubu seniorů Stanislava Drozenová.

Darované šatstvo bude průběžně přijímáno v provozních
dnech Klubu seniorů. Prodej za dobrovolný příspěvek, který
bude využit na činnost základní organizace Senioři Praha 22
Uhříněves bude středu 11. 4. od 10:00 hodin do 17:00 hod.
a čtvrtek 12. 4. od 9:00 hodin do 15:00 hodin.
Zbylé šatstvo předáme na humanitární účely.
Výbor ZO Senioři Praha 22 Uhříněves
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Z činnosti spolků a organizací
KLUB SENIORŮ a Senioři ČR, z. s., ZO Praha 22 Uhříněves
www.seniori-praha22-uhrineves.webnode.cz

Program na duben
„Nejlepší je nic nehledat, nic nečekat
a v nic nedoufat. Vše přijde samo,
když nastane ten správný čas.“
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.
5. 4. Trénování paměti s Boženou Oprchalovou
9. 4.	Kavárnička, tvoření s Janou Šimandlovou
11. a 12. 4.	Bazar ošacení – klubová místnost,
od 9 do 16 hodin
10. 4.	Vycházka s Růženou Truhlářovou
16. 4.	Kavárnička, dokumentární film
23. 4.	Kavárnička, společenské hry
26. 4. Zdravotní cvičení s Lenkou Hasnedlovou
30. 4.	Kavárnička, společenské hry
Každý čtvrtek od 10 do 12 hodin seniorská poradna v OIC.
21. 5. – 25. 5. 2018
Relaxační seniorský pobyt Hotel Brdy, Spálené Poříčí.
Přihlášky a bližší informace v klubu, na tel. 775 164 802,
ve vývěsních skříňkách a na webových stránkách
www.seniori–praha22–uhrineves–webnode.cz 
Stanislava Drozenová, vedoucí Klubu seniorů

pozvánka ma výlet

Romantické údolí
„NPP PEKLO“
u České Lípy – za koberci
kvetoucích bledulí,
pískovcových skal a jeskyň
Kdy: úterý 10. 4. 2018
Odjezd: Nádraží Uhříněves v 8:02 hod., Praha hl. n.
odjezd v 8:51 R 690 do Zahrádek u České Lípy sraz
v 8:25 hod. u pokladen.
Trasa: od nádraží půjdeme k zámku, který se
po požáru v roce 2003 stále opravuje, podíváme se
na technickou památku – železniční viadukt z roku
1898. Dále půjdeme malebným údolím NS Peklo podél
Robečského potoka, na jehož březích uvidíme koberce
kvetoucích bledulí. V údolí budeme obdivovat
mohutné pískovcové skály, v nich vytesané místnosti,
jeskyně, skalní reliéfy, do skal zasazené roubené
chaloupky. Na konci údolí u Skautské skály se vydáme
do České Lípy (10 km).
Za ZO Senioři Praha 22 Uhříněves Vás na jarní výlet
srdečně zve Růžena Truhlářová 724 063 609
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městská knihovna

NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ
Telefon: 267 711 862, 271 071 868
E–mail: knihovna@praha22.cz
Provozní doba v lednu: p
 ondělí a úterý 8:30–14:30
středa a čtvrtek 12:00–18:00
pátek 8:30 –14:30
Vracení knih do boxu: nonstop
Krásná literatura pro dospělé
Doehnertová Rodica – Hotel Sacher
Lapena Shari – Někdo cizí v domě
Meyerová Stephenie – Specialistka
Miranda Megan – Zmizelé z Cooley Ridge
Robinsonová Jane – Bílá těla
Zafón Carlos – Stín větru
Krásná literatura pro děti
Morgan Winter – Chyceni v Minecraftu
Pšeničková Zdena – O malém Tučňáčkovi
Solbergová Audhild – Superkrávy a moře trapasů
Webbová Holly – Magická zvířata
Naučná literatura pro dospělé
Hruška Emil – Boj o pohraničí
Kalina Aleš – Emoční rovnice
Martínek Jiří – Karel IV. Památná místa tehdy a teď
Schrufer Margarete – Rafinovaně skládaný papír
Kateřina Kykalová, knihovnice

řádková inzerce
 Kominictví P. Jáchym, U st. mlýna 317/29, P 22 Uhříněves
provádí klas. kom. práce, kontroly spalinových cest dle
vyhl. 34/2016 Sb. vložkování komínů volejte 602 237 675,
267 7105 72, jachym@kominictvi.info
 Kosmetika Payot, Pod Jankovem 45, Hájek,
www.kosmetika–hajek.cz, mobil: 777 581 418
 Kamenictví Šumec, Pod Jankovem 45, Hájek,
mobil: 608 981 418
 Rizikové kácení a prořez stromů a jiné výškové práce
(střechy, okapy, fasády atd). tel.: 603 326 965.
 Čenda úklid – čistění oken, koberců, sedaček. Úklid
kanceláří. Kontakt: 603 874 107, www.cenda-uklid.wbs.cz
 Stromy – kácení a prořez nevhodně umístěných,
přerostlých a majetek ohrožujících stromů horolezeckou
technikou. Tel: 603 547 856, www.ver-mont.cz
 Masáže KnapKostolka – zapomeňte na stres! – relaxujte.
www.masazeknapkostolka.cz tel: 607 904 101
 Přijmeme zdravotní sestru do chirurgické ordinace
na poliklinice v Petrovicích na úvazek 0,6 až 1,0. Termín
nástupu dle dohody. Kontakt: tel. 604 862 992,
mail: 2018chir@gmail.com
 Hledáme kvalifikované zaměstnance (i brigádně)
do dětské skupiny Vlárská Uhříněves. Tel: 604 808 971.
 Přijmeme SKLADNÍKY/CE do skladu náhradních dílů
v Kunicích. Mzda až 28.000 Kč. Volejte 725 805 313.
 Vše co souvisí s Angličtinou! Korektury textu, tlumočení,
krátké překlady (do pěti stran), doučování. Rodilý mluvčí,
zkušený korektor. Telefon: 733 151 399.
 Zahradnické služby – Hana Baťková – údržba rodinných
zahrad, parků, veřejné zeleně. Provádíme desinsekci
komárů a klíšťat. Tel: 775 572 525,
batkova.hana@seznam.cz
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VÝHODNÉ ROČNÍ
Více informací na aquapalace.cz

ČLENSTVÍ
od

21,90 Kč/den

Ušetřete a využijte výhod
jen pro naše věrné klienty

aquapalace.cz

