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přejeme vám Andělsky
dobrý rok 2019

Koncerty:
úterý 5. 2. 2019 v 19:00 hodin

SPIRITUÁL KVINTET
Spirituál kvintet je jedna z prvních
českých folkových skupin. Během své
existence skupina vystoupila na pódiu
spolu s americkým folkovým zpěvákem
Pete Seegerem. Dne 17. listopad 1990
hrála při setkání prezidentů Václava
Havla s G. H. W. Bushem na Václavském
náměstí.
úterý 5. 3. 2019 v 19:30 hodin

ONDŘEJ HAVELKA
A JEHO MELODY MAKERS

Divadlo U22

výběr z programu

George Gershwin a Jaroslav Ježek – dva
velcí skladatelé, dva obdobné osudy.
Hitmakeři, kteří zásadně ovlivnili vývoj
popmusic 20. století a zároveň chytře
a invenčně propašovali jazz do hudby
klasické.

pondělí 25. 2. 2019 v 19:30 hodin
CHLAP NA ZABITÍ

Pohádky:
sobota 5. 1. 2019 v 10:30 hodin

SNĚHURKA

pondělí 21. 1. 2019 v 19:30 hodin CAVEMAN
autor: Rob Becker, režie: Patrik Hartl
hrají: Jan Holík nebo Jakub Slach
„Obhajoba jeskynního muže“, kterou napsal a na jevišti sám uvádí Rob Becker,
představuje humorné přemýšlení o rozdílech mezi muži a ženami a o tom, jak tyto
rozdíly vyvolávají často nedorozumění.
čtvrtek 7. 2. 2019 v 19:30 hodin SKLENĚNÝ

STROP

Divadlo Lokvar
Kdo je krásnější? Královna nebo
Sněhurka? Je myslivec krutý? A jsou
trpaslíci pořádkumilovní? Myslíte si, že
znáte tuto pohádku opravdu dobře? Kdo
uvidí – pochopí. Loutková pohádka pro
děti, které se nebojí projevit svůj názor.
Pro děti od tří let.

autor: David Hare, režie: Vít Vencl
hrají: Tatiana Vilhelmová, Jiří Langmajer, Vincent Navrátil/Vladimír Pokorný

sobota 19. 1. 2019 v 10:30 hodin

Dva rozdílné světy, dva nesmiřitelné přístupy k životu a jeden společný pocit viny,
kterého se nejde zbavit. Fascinující střet dvou silných osobností, které se nedokáží
přestat milovat, ačkoli je všechno proti.

Divadlo Pruhované panenky

pondělí 25. 2. 2019 v 19:30 hodin CHLAP

NA ZABITÍ

autor: Francis Veber, režie: Jakub Nvota
hrají: Filip Blažek, Miroslav Vladyka, Michal Slaný, Zdeněk Rohlíček,
Betka Stanková, Milan Šimáček
Tady by se tak krásně vraždilo, kdyby se vedle nesebevraždilo... Francouzská komedie
nabitá slovním a situačním humorem o tom, jak se profesionální zabiják stane obětí
sebevraha. Když se setká nekompromisní nájemný zabiják s nesmělým ztroskotancem,
který se snaží spáchat sebevraždu, může to na první pohled vypadat jako snadná práce.
Opak je však pravdou...
čtvrtek 28. 2. 2019 v 19:30 hodin ÚČA

MUSÍ PRYČ!

autor: Lutz Hübner, režie: Thomas Zielinski
hrají: David Prachař, Igor Chmela, Linda Rybová, Petra Špalková, Jana Janěková ml.,
Kristýna Frejová
Hra se odehrává v 5. třídě základní školy, kde se sešlo pět rodičů dětí a očekávají jejich
třídní učitelku. Emoce vřou, v prvním pololetí se známky dětí rapidně zhoršily, atmosféra
ve třídě je špatná, navíc čekají děti po pololetí přestupové zkoušky na osmiletá
gymnázia. Kdo za známky nese zodpovědnost? Samozřejmě učitelka! A proto je nutné
ji ihned odvolat. Pět rodičů je pět rozdílných charakterů – zatrpklý nezaměstnaný,
který je neustále za zadkem své dceři, ambiciózní ranařka, nerozhodná intelektuálka
a manželský pár v krizi, navíc vykořeněný přestěhováním do místa školy kvůli práci.
Učitelka však nedává svoji kůži zadarmo – nastaví rodičům zrcadlo a ukazuje se, že
jejich děti jsou různým způsobem problémové a zdrojem nepokojů ve třídě.

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

TŘI PRASÁTKA
Na malém statku žijí prasátka, přes
noc se vytáhnou, a protože se bojí, že
budou poražená – když jsou náhle tak
velká a vypasená – vydají se na dlouhou
cestu, plnou zpívaného dobrodružství
za doprovodu ukulele a dvou kytar...
Pro děti od čtyř let.
sobota 2. 2. 2019 v 10:30 hodin

KOCOUR V BOTÁCH
Divadlo Elf
Představení je kombinací činohry
a jarmarečního loutkového divadla.
Zveme všechny, kdo se umí smát –
a co se nebojí malinko bát – na hradě
Kočárově strašlivě straší.
Vhodné pro děti od čtyř let.
sobota 16. 2. 2019 v 10:30 hodin

OVČÍ POHÁDKA
Divadélko Nána
Bylo nebylo... Na zelené louce páslo
se stádo oveček... Ale jednoho dne se
začaly ztrácet... Kam se ztrácejí?
Vhodné pro děti od tří let.

slovo úvodem
Pokud dovolíte, zhodnocení
uplynulého roku ve vztahu
k naší městské části bych
ponechal zcela na vás.

Z OBECNÍ KRONIKY
Stojíme na kraji nového roku a většina z nás dostala
přidáno několik stokorun ke mzdě či k penzi. V roce 1924 byla
průměrná čistá mzda 320 K a penze 130 K. Na prahu roku 2019
je průměrná čistá mzda 23 600 Kč a penze u mužů 13 000 Kč
a u žen 11 000 Kč. Podívejme se na průměrné ceny základního
zboží dříve a dnes a udělejme si úsudek, zda bylo dráž před
95 lety nebo nyní.			
1924 (K)
2019 (Kč)
Brambory (kg)
Cukr krystal (kg)
Chléb (kg)
Máslo (kg)
Maso hovězí (kg)
Maso vepřové (kg)
Mléko (l)
Mouka pšeničná (kg)
Pivo (l)
Rohlík (ks)
Rýže (kg)

0,80
5,00
3,00
30,00
15,00
14,00
1,80
3,80
2,40
0,25
4,20

15,60
13,90
23,60
219,40
225,70
116,00
16,10
11,20
24,30
1,95
35,90

 Michal Klich, kronikář
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Milí čtenáři,
možná očekáváte, že poslední úvodník v tomto
roce by měl být především bilanční a že bych se
měl jako starosta ohlédnout za uplynulým rokem
a zhodnotit, co se povedlo a co nikoliv. Pokud
dovolíte, zhodnocení uplynulého roku ve vztahu
k naší městské části bych ponechal zcela na vás.
Jednak mi to po tak krátké době nepřísluší a zadruhé má každý z nás jiná očekávání. O čem ale
mohu hovořit, je výhled, kam bychom Prahu 22
chtěli v následujícím posunout.
Určité vodítko naleznete na dalších stranách
zpravodaje, kde uveřejňujeme programové prohlášení rady. Jedná se o dokument, který je běžný
pro většinu větších obcí či měst. Zástupci vedení
radnice v něm veřejně deklarují, jak budou obec
dále rozvíjet a které investice budou mít prioritu.
Přestože se vám tento dokument nemusí zdát
kompletní, tvořili jsme ho s nejlepším svědomím.
Konec konců je to poprvé, kdy vedení Prahy 22
představuje takový dokument veřejnosti. Cílem
programového prohlášení je také podpora diskuze
s občany o budoucnosti naší obce.
Do konce roku 2018 zbývá několik posledních
dní a sluší se, abych vám za všechny své kolegy
ze zastupitelstva i úřadu popřál co nejlepší rok
2019. Najděte v něm vše, co jste nenalezli v roce
uplynulém. Buďte odvážní ve vašich plánech a rozhodnutích a nezapomeňte, že na nic nejste sami.
S přáním co nejhezčího roku 2019
 Vojtěch Zelenka, starosta
PS: Máte-li jakýkoliv podnět na zlepšení, neváhejte
se obrátit e-mailem či telefonicky nejen na naše
radní, ale také na předsedy jednotlivých komisí
či jejich členy.
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zprávy z radnice

poděkování

rada městské části

Dobří lidé
žijí mezi námi

Schválené termíny zasedání
RMČ Praha 22 na rok 2019

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
děkuje všem, kteří darovali kompenzační pomůcky,
pro které již nemají doma využití. Děkujeme, že
pomůcky si díky vám mohou zdravotně postižení
občané bezplatně zapůjčit na našem odboru. Jsou
to různá chodítka, transportní křesla, mobilní toalety, polohovací postel apod. „Pošleme dál“ i zbylé
pleny, podložky, lékovky. Za polohovací postel, jejíž
pořizovací hodnota je vysoká, velmi děkujeme
paní Kafkové z Uhříněvsi. Pokud tedy máte i vy
nějaké kompenzační pomůcky, najdeme pro ně
rovněž využití.

Termíny byly schváleny na 2. zasedání RMČ dne 5. 12. 2018.
V případě potřeby bude svoláno mimořádné zasedání RMČ.

 Zdeňka Žaludová, vedoucí OSVZ

Akce Krabice od bot
byla nadmíru úspěšná
Milí přátelé, rád bych moc a moc poděkoval všem, kdo přispěli dárkem v akci Krabice
od bot – tj. dárky pro děti ze sociálně vyloučených
rodin, kterou pravidelně organizuje Diakonie ČCE.
Musím říci, že jste mi vyrazili dech – vysbíralo se
140 krabic! Mám radost z hromadných příspěvků,
které přicházely ze škol a školek, ale také z jednotlivých rodičů, kteří přicházeli se svými dětmi
a vyprávěli, jak si s dětmi povídají o těch, kterým
by dárek udělal radost. Prožil jsem díky vám krásný
počátek adventu!
A s hojností darů souvisí i další poděkování. Takovou radost z účasti na obdarovávání druhých jsem
prostě nečekal a nebyl na ni připravený. Prostě
takové množství jsem najednou neměl jak odvézt.
A když jsem zjistil, že vlastně odvoz spěchá, protože sběrné místo v Nuslích se už také plní, tak
jsem zoufale volal SOS – zavolal jsem Zdeňce
Žaludové ze sociálního odboru radnice v Uhříněvsi,
že potřebuju pomoc – a to okamžitou. A tak se
stalo, že za půl hodiny po mém zoufalém signálu
u nás na faře zazvonil pan Fikejzl s autem Prahy 22.
Naplnili jsme ho až po střechu a ještě jsme zaplnili
kufr naší Fabie. Prostě, předvánoční doba plná
zázraků. Ještě jednou moc a moc děkuji!

140
tolik krabic
od bot
plných dárků
se vybralo
pro děti ze
sociálně
vyloučených
rodin

 Jiří Ort,
farář Českobratrské církve
evangelické v Uhříněvsi

UPOZORNění:
Ve dnech 27. prosince 2018 – 1. ledna 2019 budou muzeum
i knihovna uzavřeny.
Prvním dnem, kdy budete moci Uhříněveské muzeum či místní
knihovnu navštívit v roce 2019, bude středa 2. ledna 2019
v pravidelných otevíracích hodinách.
V pondělí 31. 12. 2018 bude také uzavřen městský úřad.
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Zasedání RMČ

	Termín zasedání

Začátek zasedání

4. zasedání RMČ

9. 01. 2019

9:00 hodin

5. zasedání RMČ

16. 01. 2019

9:00 hodin

6. zasedání RMČ

30. 01. 2019

9:00 hodin

7. zasedání RMČ

13. 02. 2019

9:00 hodin

8. zasedání RMČ

27. 02. 2019

9:00 hodin

9. zasedání RMČ

13. 03. 2019

9:00 hodin

10. zasedání RMČ

27. 03. 2019

9:00 hodin

11. zasedání RMČ

10. 04. 2019

9:00 hodin

12. zasedání RMČ

24. 04. 2019

9:00 hodin

13. zasedání RMČ

15. 05. 2019

9:00 hodin

14. zasedání RMČ

29. 05. 2019

9:00 hodin

15. zasedání RMČ

12. 06. 2019

9:00 hodin

16. zasedání RMČ

26. 06. 2019

9:00 hodin

17. zasedání RMČ

10. 07. 2019

9:00 hodin

18. zasedání RMČ

24. 07. 2019

9:00 hodin

19. zasedání RMČ

7. 08. 2019

9:00 hodin

20. zasedání RMČ

21. 08. 2019

9:00 hodin

21. zasedání RMČ

4. 09. 2019

9:00 hodin

22. zasedání RMČ

18. 09. 2019

9:00 hodin

23. zasedání RMČ

2. 10. 2019

9:00 hodin

24. zasedání RMČ

16. 10. 2019

9:00 hodin

25. zasedání RMČ

30. 10. 2019

9:00 hodin

26. zasedání RMČ

13. 11. 2019

9:00 hodin

27. zasedání RMČ

27. 11. 2019

9:00 hodin

28. zasedání RMČ

11. 12. 2019

9:00 hodin

Schválené termíny zasedání
ZMČ Praha 22 na rok 2019
Termíny byly schváleny na 2. zasedání RMČ dne 5. 12. 2018.
V případě potřeby bude svoláno mimořádné zasedání ZMČ.
Zasedání ZMČ

Termín zasedání

Začátek zasedání

3. zasedání ZMČ

27. 02. 2019

17:00 hodin

4. zasedání ZMČ

24. 04. 2019

17:00 hodin

5. zasedání ZMČ

26. 06. 2019

17:00 hodin

6. zasedání ZMČ

04. 09. 2019

17:00 hodin

7. zasedání ZMČ

23. 10. 2019

17:00 hodin

8. zasedání ZMČ

11. 12. 2019

17:00 hodin

zprávy z radnice

rada městské části

Stalo se
na radnici
Výběr nejzajímavějších rozhodnutí, které
v minulých týdnech učinila Rada Městské
části Praha 22.
RMČ – 21. 11.

• RMČ uložila starostovi požádat odbor kontrolních činností MHMP
o kontrolu 13 vybraných stavebních veřejných zakázek za uplynulé
volební období.

Mimořádná rada – 29. 11.

• Rada schválila opakovanou výběrovou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Chodník ul. Františka Diviše“.
Rozhodla o způsobu zadání, zadávacích podmínkách, seznamu
oslovených účastníků a složení hodnotící komise.
• Rada pověřila starostu, aby uplatnil za MČ jako účastníka stavebního řízení námitky k projektům Vivus RD Uhříněves „OS U Zeleného
stromu“ a „novostavba BD a úprava napojení stávajícího objektu
čp. 1282 na inženýrské sítě na pozemcích parc. č. 1906/35, 1906/36
a 1906/37 v k. ú. Uhříněves“.
– Námitky se týkaly zejména toho, že záměr Vivus U Zeleného
stromu nesplňuje regulativ územního plánu ohledně počtu
bytových a nebytových prostor v objektu. Je překročen limit
u ploch určených pro bydlení, kde žadatel plánuje využití
100 %. Dále pak toho, že kapacita školských zařízení i kapacita
ulice Ke Kříži už je nyní překročena. Další námitkou je pak
nesoulad poměrů velikostí ploch hrubé podlahové plochy
a zastavěnou plochou pro území s rozdílným typem využití
SV-E a OB-C a neoslovení všech účastníků stavebního řízení
k vyjádření.
– K druhému projektu „novostavba BD a úprava napojení
stávajícího objektu čp. 1282“ RMČ prostřednictvím starosty
upozornila na nesoulady stavby s pražskými stavebními předpisy a územním plánem a trvá na dodržení územního plánu.
Upozorňuje na nedořešené parkování a vyčerpání školských
kapacit. Plné a podrobné znění námitek je přílohou zápisu
z mimořádné rady.
• Rada dále schválila průvodní dopis starosty k veřejným zakázkám
a uložila vedoucím odborů, aby ke každé vypsané veřejné zakázce zveřejnili na profil zadavatele průvodní dopis městské části
Praha 22 k podání nabídek. Cílem je motivovat podnikatele k účasti
ve veřejné soutěži, a získat tak co nejlepší podmínky pro MČ.

RMČ – 5. 12.

• Rada zřídila novou Komisi pro IT a digitalizaci radnice jako svůj
poradní orgán. Jejími prvními úkoly bude zpřehlednění webových
stránek MČ a příprava výběrového řízení na pořízení hlasovacího
zařízení pro jednání zastupitelstva MČ.
 Plné znění zápisů z rady najdete na webu MČ Praha 22
nebo jsou k nahlédnutí v Odboru kanceláře úřadu.
www.praha22.cz/mestska-cast/volene-organy/rada/zapisy/

pozvánky

v číslech

Římskokatolické farnosti
v Uhříněvsi, Petrovicích
a Hostivaři
spolu
s Farním sborem Českobratrské
církve evangelické
a Křesťanským společenstvím
v Hostivaři
vás srdečně zvou na

EKUMENICKOU
BOHOSLUŽBU.
Ta se bude konat
v pondělí 21. ledna 2019
v 19:00 hodin
v kostele ČCE
na Husově náměstí 378/40.
Farní sbor Českobratrské církve
evangelické,
Husovo nám. 378/40,
Uhříněves,
vás zve na
středu 9. 1. 2019
od 19:30 hodin

na Večer
s hostem.
Hostem bude Jan Mašek
s tématem
„Truhlářská 8 – první
evangelická modlitebna
v Praze“.

SCHODIŠTĚ
DPS II OŽÍVÁ
ZPĚVEM JIŽ
PÁTÝM ROKEM
Kdo nezpíval na schodech
v roce 2018 a ani nikdy
předtím a chce se přidat, má
možnost již

2000
Tolik korun bude
od ledna 2019
dostávat měsíčně
neuvolněný
zastupitel.

3000

Tolik korun bude
od ledna 2019
dostávat měsíčně
neuvolněný člen
zastupitelstva, který
je zároveň členem
komise.

1000

Tolik korun bude
od ledna 2019
dostávat za konání
komise nebo výboru
člen komise nebo
výboru, odborník z řad
občanů

4000

Tolik korun bude
od ledna 2019
dostávat měsíčně
neuvolněný zastupitel,
který je zároveň
předseda komise
nebo výboru

v sobotu 26. ledna 2019
tentokrát v obvyklém
čase, a to
od 14 hodin v DPS II
na Novém náměstí 1440/2a.
Zpívat bude jako vždy trio
Miluška, Magda a Aleš posíleni
o Vláďu Růžičku, který je
již natrvalo členem tohoto
hudebního tělesa.
Srdečně vás zve OSVZ
a Klub seniorů

5145

Tolik korun
uhříněveští občané
darovali v rámci
akce „Pečeme
a pomáháme“
sdružení Locika, které
pomáhá obětem
domácího násilí
Děkujeme.
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zprávy z radnice

Programové prohlášení Rady MČ Praha 22
pro volební období 2018–2022,
které schválila Rada MČ Praha 22 na svém 2. zasedání dne 5. 12. 2018.
Preambule

Praha 22 je charakteristická svým rychlým rozvojem v posledním
desetiletí. Svou polohou na okraji města a zároveň specifickým
uspořádáním je na hranici mezi městskou částí hlavního města,
maloměstem a vesnicí, má svoje typické výhody, ale i neduhy. Naším
cílem je vytěžit maximum toho nejlepšího, co mohou tyto celky
nabídnout. Chceme podporovat bohatý komunitní život, uvědomělý
rozvoj zástavby v návaznosti na infrastrukturu, naplňovat potřeby
všech věkových i sociálních skupin obyvatel Prahy 22.
Pomoci nám k tomu má výrazné zapojení obyvatel do chodu
čtvrti, otevřená radnice a transparentní hospodaření, moderní
technologie pro komunikaci občanů s úřadem, dlouhodobé, dobře
zpracované strategické plány pro urbanistický rozvoj, sociální
a kulturní politiku a školství.
Budeme aktivně spolupracovat s Magistrátem hl. města Prahy
na vypracování koncepcí a vyhlášek pro oblasti, na které nemá Rada
MČ přímý vliv, zkvalitňování veřejných služeb, jako je bezpečnost,
úklid ulic a údržba zeleně.
Programové prohlášení pro období 2018–2022 obsahuje principy a cíle, které bychom rádi v následujícím období spolu s obyvateli
Prahy 22 realizovali.

Otevřená radnice

• Občany Prahy 22 více zapojíme do života městské části, své aktivity budeme plánovat spolu s nimi. Naším cílem je otevřenost
a transparentnost.
• O určitém procentu z rozpočtu budou rozhodovat sami občané
– zavedeme participativní rozpočet.
• Zpřehledníme a zmodernizujeme webové stránky, na kterých
budou informace a dokumenty snadno přístupné. Drtivá většina
materiálů radnice by měla být dostupná v digitalizované podobě.
• Změníme jednací řád Zastupitelstva městské části Prahy 22 tak,
aby občané mohli důstojným způsobem přednést své dotazy.
• Důležitá témata týkající se výstavby projednáme na veřejných
setkáních s obyvateli.
• Budeme naše občany srozumitelně informovat o velkých změnách v naší MČ, které mohou ovlivnit kvalitu jejich života v MČ.

Hospodaření a majetek MČ

• Budeme optimalizovat výdaje městské části a efektivní správou
majetku zároveň zvýšíme příjmy rozpočtu městské části díky
transparentnímu zadávání a vyhodnocování zakázek.
• Budeme důsledně snižovat ty náklady městské části, které nepřinášejí obyvatelům dostatečnou přidanou hodnotu.
• Na smysluplné projekty budeme hledat vhodné finanční krytí,
a to především formou evropských či národních dotačních programů, dotací ze zdrojů Magistrátu hl. města Prahy, popřípadě
nevládních nadací a fondů.
• Významné investice budeme realizovat pouze s ohledem na finanční možnosti a dlouhodobou vizi rozvoje městské části prodiskutovanou s občany.
• Veřejné zakázky budeme zadávat a vyhodnocovat transparentně, relevantní podklady zveřejníme na webových stránkách.
Umožníme otevřenou soutěž většího počtu uchazečů, a tak snížíme a zefektivníme výdaje MČ Praha 22.
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• Zpřístupníme rozpočet MČ Praha 22 ve srozumitelné formě veřejnosti. Rozpočet bude přístupný on-line a „rozklikávací“, aktualizovaný v průběhu roku podle schválených úprav a čerpání.
• Budeme zveřejňovat finanční zprávy a výhledy včetně uvažovaných
investic s cílem umožnit občanskou diskuzi nad jejich podobou.
• Nebudeme prodávat nebytové prostory – vlastnictví nebytových
prostorů je dlouhodobým nedaňovým příjmem obce a vynikajícím
nástrojem regulace a podpory toho, co se v městské části děje.
• Zaměříme se na pronájem veškerého bytového a nebytového fondu. Je pro nás nepřijatelné, aby jakýkoliv majetek nebyl pronajat
jen proto, že je ve špatném technickém stavu.
• Byty ve vlastnictví MČ rozčleníme do tří skupin – komerční (pronájem na dobu určitou za nejvyšší nabídnuté nájemné), podporované (například ústupové nebo startovací byty) a sociální (pro
nájemce v tíživé životní situaci).
• Budeme pořádat setkání s místními podnikateli a konzultovat
s nimi vhodná opatření pro rozvoj podnikání.

Školství a volný čas

• Budeme podporovat stavbu nové školy, budeme se snažit přizpůsobit projekt školy Romance tak, aby lépe splňoval potřeby
žáků i pedagogů a odpovídal demografickému vývoji Prahy 22.
• Zefektivníme provoz školní jídelny.
• Budeme budovat nové mateřské školy, a to i ve spolupráci s okolními MČ.
• Budeme průběžně pracovat s demografickými daty, abychom byli
na změny v počtu a složení obyvatel dobře připraveni.
• Zajistíme částečný letní provoz v mateřských školách.

Územní rozvoj

• Praze 22 dáme jasnou urbanistickou vizi. Budeme ji konzultovat
s občany, odborníky na územní plánování, architekty, sousedními
městskými částmi a s Magistrátem hlavního města Prahy tak, aby
tato vize měla přesah i do dalších volebních období. Jenom taková
má šanci být skutečně realizována. Zavedeme jasné a transparentní podmínky pro developery, které zajistí, že MČ bude mít
dostatečné kapacity sítí a občanské vybavenosti pro všechny
stávající i budoucí obyvatele.
• Zřídíme novou pozici architekta městské části, který významnou
měrou přispěje ke zkvalitnění architektury, urbanismu a veřejného prostoru.
• Budeme podporovat přeměnu nefungujících lokalit na transformační území (např. areál Barvy a laky).
• Nebudeme podporovat stavební výjimky, které by vedly ke zhoršení kvality života stávajících obyvatel, budeme aktivními účastníky
stavebních řízení. Zasadíme se o důsledné dodržování platné stavební legislativy a souvisejících právních předpisů (např. Pražské
stavební předpisy).
• Budeme aktivně využívat metodiku či manuály Institutu plánování a rozvoje.
• Aktivně podpoříme snahy o vybudování občanské infrastruktury
v Pitkovicích.
• Na významné stavby v Praze 22 budeme vyhlašovat otevřené
architektonické soutěže.

zprávy z radnice
Kultura, sport a komunitní život

• Omezíme pořádání nákladných kulturních akcí dodávaných agenturami a budeme podporovat kulturní iniciativy
místních spolků a občanů.
• Proměníme Uhříněveský zpravodaj v časopis plný informací
o životě v Praze 22, budeme podporovat všechny názorové
proudy.
• V Uhříněveském zpravodaji budeme zveřejňovat zápisy
a usnesení ze zastupitelstva a z rady srozumitelnou formou
a v souvislostech.
• Zpřehledníme udělování grantů na sport a kulturu a zavedeme jasné podmínky pro jejich čerpání.
• Z Uhříněveského muzea uděláme malé kulturní centrum –
důstojný prostor pro výstavy, setkávání a koncerty.
• Aktivně se zasadíme o vznik pobočky Městské knihovny.
• Podpoříme vznik nových zájmových organizací v Praze 22.
• Budeme podporovat zapojení seniorů do společenského
života MČ.

Doprava

• Budeme trvat na plném zprovoznění okruhu SOKP 511
pouze spolu se zprovozněním Hostivařské spojky, aby se
Uhříněves nestala neprůjezdnou zkratkou.
• Budeme systematicky opravovat chodníky a budovat nová
pěší spojení tam, kde je to zapotřebí. Zaměříme se na bezpečnost chodců.
• Budeme iniciovat postavení úschovny kol u vlakového nádraží a vytvoření Cyklo Generelu pod Prahu 22.
• Budeme usilovat o kapacitní navýšení dopravních kapacit
zejména v ranní špičce.
• Provedeme revizi parkování v naší městské části. Zaměříme
se na kapacitu parkovacích kapacit a kontrolu dodržování
stávajících pravidel.

Životní prostředí

• Pokusíme se najít vhodné místo a realizovat vodní biotop
vhodný ke koupání.
• Budeme podporovat a iniciovat znovuzalesnění a zkultivování uhříněveské Obory.
• Rozšíříme síť odpadkových košů se sáčky na psí exkrementy
do lokalit, kde je to potřeba.
• Zlepšíme systém čištění ulic, a to jak průběžně, tak i po mimořádných událostech.
• Zasadíme se o snižování hluku a zlepšování kvality ovzduší
například výsadbou stromů.
• Zlepšíme dostupnost kontejnerů na tříděný odpad včetně kontejnerů na bioodpad, nápojové kartony, kovy
a elektroodpad.
• Zajistíme řádnou údržbu a rozvoj stávajících dětských hřišť.
• Zefektivníme fungování místní Agendy 21 tak, aby se občané
mohli skutečně zapojit do zlepšování (nejenom) životního
prostředí v Praze 22.

Sociální a zdravotní oblast

• Budeme motivovat lékaře k otevření ordinace v Praze 22 pro
potřeby zejména místních občanů.
• Budeme pokračovat v projektu DPS Betlímek.
• Účelně a adresně podpoříme sociálně slabé rodiny
a pěstouny.
• Budeme se podílet na mezigenerační spolupráci prostřednictvím akcí v DPS a základních i mateřských školách.
• Budeme se snažit rozšířit síť sociálních bytů pomocí dotací
z EU, MPSV a MHMP. 

rada MČ PRaha 22

Vojtěch Zelenka

starosta, 35 let, člen STAN
tel.: 271 071 801
e-mail: vojtech.zelenka@praha22.cz
• agenda podle § 97–99, zákona č. 131/2000 Sb.
• strategické plánování a rozvoj MČ
• investice
• infrastruktura

Mgr. Kateřina Erbsová

1. místostarostka, 39 let, nezávislá za P22. NM.
tel.: 271 071 867
e-mail: katerina.erbsova@praha22.cz
• sociální politika
• zdravotnictví
• zájmové organizace a spolky
• grantová politika

Mgr. Pavel Kosař

místostarosta, 32 let, nezávislý za Stan
tel.: 271 071 828
e-mail: pavel.kosar@praha22.cz
• právo
• veřejné zakázky
• správa majetku obce
• bytová politika

Mgr. Ing. Ondřej Lagner

radní, 29 let, nezávislý za Stan
tel.: 271 071 802
e-mail: ondrej.lagner@praha22.cz
• územní plánování
• životní prostředí
• veřejný prostor

Štěpán Zmátlo

radní, 41 let, člen KDU-ČSL
tel.: 271 071 807
e-mail: stepan.zmatlo@praha22.cz
• ekonomika a finance
• dotační tituly
• doprava
• bezpečnost

Radovan Koutský

radní, 61 let, člen Svobodných
tel.: 271 071 802
e-mail: radovan.koutsky@praha22.cz
• školství a vzdělávání
• kultura
• podpora podnikání
• hospodářská správa

Ing. Ivo Krátký

radní, 48 let, nezávislý za P22. NM.
tel.: 271 071 867
e-mail: ivo.kratky@praha22.cz
• IT a digitalizace radnice
• participace a otevřená radnice
• propagace MČ (PR, web, soc. sítě)
• Uhříněveský zpravodaj
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zprávy z odborů

Odbor občanskosprávní

odbor životního prostředí a dopravy

Nový jízdní řád vlaků přinesl
zlepšení na naší lince S9
Vlaky jezdí 4x za hodinu i mimo špičku (z Uhříněvsi v 02, 22,
32 a 52, z hlavního nádraží 05, 17, 35 a 47). Jsou zavedeny čtyři
spěšné vlaky z Benešova do Prahy dopoledne a v opačném směru
odpoledne, které sice v Uhříněvsi nestaví, ale sníží počet cestujících
ve vlacích S9. Noční linka, která je v provozu jeden rok, se osvědčila
a v jízdním řádu zůstává.

PID Lítačka i na vlaky
a příměstské autobusy
Příjemnou novinkou je možnost nákupu jízdenek na vlaky i příměstské autobusy chytrým telefonem přes mobilní aplikaci PID
Lítačka (v Google Play a App Store). Aplikace poskytuje i další výhody
a informace:

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V OBŘADNÍ SÍNI
(LEGIONÁŘSKÝ DŮM)

• Vyhledání nejrychlejšího spojení a vhodné jízdenky pro vaši trasu.
• Zobrazení mapy spojení včetně navigace na zastávku.
• Jednoduchý nákup jízdenek přes váš mobilní telefon.
•P
 latí pro Pražskou integrovanou dopravu v Praze
a Středočeském kraji.
• Platí ve všech dopravních prostředcích.
• Sleduje platnost vaší jízdenky.
• Možnost poslat jízdenku rodině nebo přátelům.
• Přehled aktuálních odjezdů ze zastávky.
• Přehled aktuálních volných míst P+R.
• Možnost nákupu až 10 jízdenek najednou.
• Upozornění na výluky a mimořádnosti v dopravě dle aktuálních dat.

Narodilo se vám miminko v termínu do 31. 12. 2018,
nezúčastnili jste se vítání v roce 2018, vaše dítě má trvalé bydliště
v Praze 10-Uhříněvsi, Hájku u Uhříněvsi nebo v Pitkovicích a chcete se
zúčastnit slavnostního aktu Vítání občánků? Městská část Praha 22
pro vás a vaše děti připravuje tuto slavnost v obřadní síni na Husově
náměstí v úterý 19. 2. 2019.

V Hostivaři je možný přestup
na vlakovou linku S49

 Bližší informace získáte na www.praha22.cz v sekci úřad
nebo matrika (telefon 271 071 851, 271 071 852).

otevřené informační centrum

Velkou novinkou pro železniční spojení v hlavním městě
je prodloužení tzv. městské linky S49 až do Hostivaře. Dříve jezdila
z Roztok u Prahy do Libně, kde končila. Nově tedy budeme mít možnost
v Hostivaři na tuto linku přestoupit a pohodlněji se dostat do Libně,
Holešovic, Podbaby, Sedlce a Roztok u Prahy, kam jezdí vlaky ve špičce
každou půl hodinu a mimo špičku jednou za hodinu.

 Více najdete na: www.pid.cz

TERMÍNY PORADEN V OIC
Poradna pro rovné příležitosti a kariérní poradna
Mgr. Kateřina Kaňoková: pá 4. 1. 2019 (8:00–14:00)
Bytová poradna
Ing. Jana Veselá: po 7. 1. 2019 (15:30–18:00)

řádková inzerce

Právní poradna
Mgr. Jan Salmon: po 7. 1. 2019 (9:00–11:00)
Mgr. Pavel Kosař: čt 10. a 24. 1. 2019 (13:15–17:00)

 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

Poradna sociálně právní ochrany dětí
PhDr. Hana Hejná: každou středu od 15:30 do 17:30

 Kosmetika Payot, Pod Jankovem 45, Hájek,
www.kosmetika–hajek.cz, mobil: 777 581 418

Senior point – sociální poradenství
Mgr. Zdeňka Žaludová: každé pondělí od 16:30

 Čenda úklid – čistění oken, koberců, sedaček. Úklid kanceláří.
Kontakt: 603 874 107, www.cenda-uklid.wbs.cz

Senior point – informace pro seniory, Klub seniorů apod.
Stanislava Drozenová: každý čtvrtek od 10:00 do 12:00

 Rizikové kácení a prořez stromů a jiné výškové práce (střechy,
okapy, fasády atd.). Tel: 603 326 965.

Rezervaci pro poradenství je nutné
objednat na tel.: 271 071 812.

 Náprava dyslexie, dyskalkulie (potíže v matematice). Doučím.
Vlasáková www.problemdite.cz, tel: 604 466 892
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inzerce

MUDr. JANA VAŇKOVÁ

Vezměte zdraví do svých rukou.
Nabízím prodloužení programů při
zakoupení v lednu 2019.
•
•
•
•
•
•

úprava váhy
úprava stravy při metabolických onemocněních
potravinové intolerance a dietní omezení
výživa dětí
trvalá změna životního stylu
prevence a dietní léčba diabetu 2. typu
Součástí programů je měření složení těla
na přístroji InBody 230.









• 18-ti leté zkušenosti
s realitním trhem
• výborná znalost této lokality
• kompletní realitní a právní servis
Jana VESELÁ
majitelka frenčízy RE/MAX Ace

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

MUDr. JANA VAŇKOVÁ

Jindřicha Bubeníčka 9, Praha 10 Uhříněves
vchod do ordinace z ulice Ke Kříži

www.vyzivavezdraviinemoci.cz
tel: +420 602 242 153

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.

život v obci

předvánoční čas v Praze 22
Vánoční stromek se rozzářil za zpěvu koled postupně v Pitkovicích, v Hájku a nakonec
v Uhříněvsi. Tak, jak to má být, byl advent i ve znamení charitativních akcí. Spolek Naše Pitkovice
se spolu s Českobratrskou církví evangelickou zapojil do projektu „Krabice od bot“. Pěvecký
sbor Acordum uspořádal benefiční koncert v Husově kapli na podporu zrakově postižených.
Na adventním setkání u muzea se rozdávalo cukroví, a pomáhalo tak sdružení Locika a obětem
domácího násilí. Upřímné poděkování patří všem, kteří se zúčastnili ať finančně nebo jen tím, že
pomohli ostatním k příjemné vánoční náladě.


Rozsvícení vánočního stromu v Uhříněvsi pozitivně naladil
dětský pěvecký sbor Jiskřička, negativně se na něm
podepsalo nepříznivé počasí.


O třetím předvánočním víkendu jsme se
sešli na adventním setkání u muzea nad
cukrovím a svařeným vínem. Nejen pro
děti byly připraveny vánoční tradice, jako
je zdobení perníčků, krájení jablíček
a pouštění lodiček.
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Kouzelnou
atmosféru
doplňovaly kapely
Barokní andílci
a Staročeští
koledníci.


Druhý adventní víkend děti pobavila mikulášská nadílka s cvičením
a dováděním v uhříněveské sokolovně. Čertovský průvod pak došel až
k rybníku Vodice, kde byla připravena ohnivá show.

inzerce

KVALITNÍ KUCHYNĚ
ZA ROHEM

PRAHA UHŘÍNĚVES
Jindřicha Bubeníčka 1598/7
Vchod do kuchyňského studia z ulice Ke Kříži
tel.: 737 222 870, 737 350 950

www.kuchynskastudia.cz

spa & wellness

Saunovánl

při svlčkách
NOVĚ KAŽDÝ ČTVRTEK

aquapalace.cz

život v obci

Staň se dobrovolným hasičem!
V Uhříněvsi se zakládá nový sbor
Dějiny dobrovolných Uhříněveských hasičů se začaly psát v roce 1885.
Jaká bude jejich budoucnost?

V

roce 1885 měl sbor 49 členů, rozdělených do tří skupin. Prvním
velitelem byl Josef Limax a jeho
zástupce František Melinger. Byl
zvolen výbor, který získával nové činné nebo
přispívající členy a který mohl zažádat o potřebné vybavení. Žádost o darování první
tlakové stříkačky musel J. Limax podat u samotného císaře, dále se obrátil na majitele
panství Jana z Liechtensteina, na okresní
i obecní zastupitelstvo, na záložnu, cukrovar a nakonec i na správce velkostatku
Ferdinanda Böhma. Až dne 19. června 1886
byla zakoupena stříkačka od firmy Smekal
a začalo se s prvním výcvikem. Ten vedl
Karel Ptáček, velitel sboru ve Vršovicích.
Cvičení proběhla v roce 1887 a 1891, odměna veliteli činila 50 zlatých.
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Uhříněveští hasiči zajišťovali požární
zabezpečení též v Benicích, Kolodějích,
Kolovratech, Královicích, Křenici, Netlukách, Nedvězí, Pitkovičkách, Stupici
a Tehovičkách. Sbor udržoval přátelské styky
s okolními hasičskými sbory a v roce 1887
se stal členem Zemské ústřední hasičské
jednoty. Sbor se také stal členem Zemské
hasičské pohřební pokladny roku 1897 a vytvořil místní odbor s 10 členy. Z výtěžků
zábav, cvičení a darů si pořizoval stejnokroje
a výzbroj. Roku 1889 zakoupil za 218 zlatých
malou stříkačku s dvanáctimetrovou hadicí.

Vývoj sdružení ve 20. století

Počátek 20. století nebyl pro sbor příznivý.
Měl dluhy za obleky a výstroj, které nemohl
zaplatit, vnitřní život ve spolku upadal, a tak

na valné hromadě v roce 1901 se spolek rozešel a inventář předal do opatrování obci.
Na popud starosty se po delší době hasičský
sbor znovu ustavil. Velitelem se stal starosta obce Jan Srb a náčelník Karel Rešl. Byly
schválené nové stanovy ,podle nich měla
obecní správa značnou moc při rozhodování, sbor měl jakousi „polosprávu“, byl
to obecní sbor. Do roku 1921 byla činnost
sboru nevýrazná. Jediná zajímavost je zahájení samaritánské činnosti v roce 1906.
Tehdy dostal sbor od říčanské „odnože“
Červeného kříže tornu s obvazy, dlahami
a léčivy. MUDr. Antonín Gut vycvičil některé
členy v zásadách první pomoci při úrazech.
V období 1. světové války sbor živořil.
K nové činnosti ožil až v letech 1921–1922,
opět se změnily stanovy, nebyl již obecním

život v obci

sborem, ale samostatným tělesem se svobodně volenými představiteli. Obec hradila
pouze věci potřeby. Zakoupila za 10 000 Kč
voznici na vodu, hákové žebříky a hasicí
přístroj. Na vybavení sboru peněžitými
dary přispěly kromě občanů také Občanská
záložna, Školní zemědělský závod, cihelna a spolkový cukrovar. Tak v roce 1926
byla zakoupena nová stříkačka a konečně roku 1934 otevřené dopravní vozidlo
Praga-Grand.
V roce 1931 obdržel sbor od žen města
Uhříněvsi prapor s pěti stuhami, na prapor
tehdy složilo slib 27 členů a 9 členek sboru.
Jak je důležité moderní vybavení, ukázal
požár cihelny Praga v roce 1927 a požár
mlýna v Říčanech v roce 1932. Tehdy se
vycvičený uhříněveský sbor velmi osvědčil. Samaritánský odbor měl v té době již
40 členů a bylo zakoupeno sanitní vozidlo.

První hasičský dům

Dlouholetým přáním sboru bylo získání
vlastního objektu k uložení požární techniky, ke schůzování a ke školení členů sboru.
Dosud veškeré vybavení, nářadí i technika byly uloženy v provizorní a vlhké kůlně

ve dvoře školního zemědělského závodu.
Proto v roce 1936 městská rada rozhodla
postavit hasičský dům. Z výtěžku sbírek
byla postavena budova v blízkosti sokolovny
a slavnostně otevřena roku 1938.
Činnost sboru přerušil vznik Protektorátu Čechy a Morava v březnu 1939. Činnost
hasičů se řídila vládním nařízením, podle
kterého se o řízení, nákup a udržování výzbroje a výstroje hasičských sborů měly
starat obce. Němci měli k péči o požární
ochranu vážné důvody, chtěli mít co nejlépe chráněny všechny důležité válečné
objekty či hospodářské sklady. Proto i sbor
v Uhříněvsi dostal v roce 1942 přiděleno
nové vozidlo Mercedes, které sloužilo až
do roku 1964. V květnu 1945, na počátku
Pražského povstání, se dal sbor k dispozici
vojenskému velitelství a nově ustanovenému národnímu výboru a podílel se na odzbrojování místní německé posádky, stavbě
barikád, odstraňování německých nápisů,
dopravní a zajišťovací službě. V roce 1952
obdrželi zástupci Českého svazu hasičstva
dekret, kterým byla hasičská organizace
prohlášena za dobrovolnou organizaci a začleněna pod názvem Československý svaz

požární ochrany do Národní fronty. Sbor
nadále likvidoval požáry a živelní pohromy,
prováděl preventivní prohlídky objektů,
výcvik členů sboru i práci s mládeží.
V šedesátých letech byl svépomocí
vyroben cisternový požární automobil
na podvozku Renault, v hasičském domě
bylo brigádníky instalováno ústřední topení.
Požár v cihelně v roce 1966 byl podnětem
pro přidělení nového cisternového vozu
německé výroby a zakoupení výsuvného
pojízdného žebříku.
Když byla Uhříněves v roce 1974 připojena k Praze, mělo to vliv také na hasičský
sbor. Uhříněves byla napojena do okruhu
působnosti Požárního útvaru hl. m. Prahy
a místní hasiči začali fungovat jako podpůrná jednotka pražských hasičů z povolání. Přidělený cisternový vůz byl odebrán
do Brázdimi a do Uhříněvsi byl dodán dosluhující cisternový vůz značky Š 706, který
sloužil díky péči hasičů ještě dalších 10 let.
Postupně byl koupen nový cisternový vůz,
dopravní vůz se stříkačkou a hadicový přívěs. V roce 1993 k nim přibyl starší cisternový automobil, zakoupený od požárního
sboru podniku TOS v Hostivaři. V roce 1983
proběhla rekonstrukce hasičského domu.

Konec hasičů v Uhříněvsi

nábor nových
zakládajících členů sboru
dobrovolných hasičů
Uhříněves!
Přihlásit se může každý obyvatel městské části Praha 22 starší 18 let. Přednostně máme zájem o spoluobčany se
zkušenostmi z jiných SDH nebo dokonce profesionálních hasičů,
zdravotníky, řidiče sk. C, mechaniky, sportovně založené a hlavně
spoluobčany se zájmem se zapojit a pomoci v případě potřeby.
Zájemci, prosím, pište na e-mail: sdhuhrineves@post.cz. Vybraní
zájemci se zúčastní profesionálního výcviku a zkoušky u Hasičského
záchranného sboru hl. m. Prahy na jaře 2019.


V roce 1931 obdržel
sbor od žen města
Uhříněvsi vyšívaný
prapor s pěti
stuhami od různých
dobrodinců.
Matkami praporu se
staly Terezie
Biliánová, Klára
Kolihová a Marie
Vávrová. Na prapor
složilo slib 27 členů
a 9 členek sboru.

V letech 1975–1985 vyjížděli uhříněveští
hasiči k 42 požárům, v letech 1986–1990
k 18 požárům. Po roce 1990 nastává útlum
činnosti hasičského sboru v Uhříněvsi.
Postupně byla zrušena ohlašovna požárů
veřejného hasičského sboru a byla odebrána telefonní linka ohlašovny a odstraněna
požární siréna. Ke konci roku 2001 došlo
ke zrušení sboru. V první polovině roku 2002
byla prodána hasičská technika, v září 2002
pak budova hasičského domu.
Sbor dobrovolných hasičů neodmyslitelně patří k obcím a krajům po celé ČR,
stejně neodmyslitelně patřil i k Uhříněvsi.
Dobrovolní hasiči zastávají v obci svým
způsobem spolek dobrovolníků, kteří jsou
ochotni ve svém volném čase přispět nejen
při likvidování požárů, ale i při likvidaci
všech živelních pohrom a jejich předcházení. V průběhu roku 2018 vznikla iniciativa
sbor dobrovolných hasičů Uhříněvsi znovu
založit, znovu se společně scházet ve volném čase, znovu se teoreticky i prakticky
zdokonalovat, znovu sehnat prostředky
na potřebné vybavení a znovu zajistit pro
naši městskou část partu dobrovolníků pro
případ potřeby.
 Petr Laník
Zdroj: „Uhříněves a okolí“,
archiv městské části Praha 22, internet
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Nasněží, nenasněží,
bude mrznout, nebude,
toť každoroční otázka
Téma tohoto článku je tak trochu loterie, bude-li aktuální, nebo úplně od věci. V každém
případě k zimě patří v Čechách bruslení, potažmo hraní hokeje a sáňkování k tradičním
zimním radovánkám malých i velkých.

O

všem bez sněhu a ledu se můžeme
jít tak akorát „klouzat“. V době
psaní tohoto textu je 11 stupňů
Celsia a polojasno. Vy UZ dostanete těsně před silvestrem a někteří v den
silvestra a vše může být jinak i přesto, že
meteorologové předpovídají mírnou zimu.
Nic proti nim, víme ovšem, jak to s dlouhodobou předpovědí je. Věřím, že alespoň pár
dní v lednu si zabruslíte, a s tím sáňkováním
to je stejně v naší městské části vzhledem
k terénu slabé. Přesto se najde pár míst, kde
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to jede, a dětem stačí i maličký kopeček.
Na přiložené mapě jsou vyznačena místa,
kde se dá najít alespoň trochu příhodný
kopec vhodný k sáňkování a vodní plocha
k bruslení. Pokud někdo ví o dalších místech, kde to taky „jede“, tak nám do redakce napište. Budeme rádi za každý další tip
a případně ho zveřejníme.
„Bruslení rybám nevadí, ale velmi důležitá informace je, že se v ledu vysekávají
díry. Led téměř neprodyšně uzavírá vodní
hladinu a pod vrstvou ledu a sněhu je tma

a rostliny ubírají rybám hodně kyslíku. Tím
jim pod zmrzlou hladinou hrozí udušení,
proto ty díry děláme,“ konstatují rybáři.
Dávejte na místa, kde jsou v ledu díry, obzvlášť pozor. Obvykle jsou tyto prostory ohraničeny vysekaným ledem nebo označeny
páskou. Naprostou samozřejmostí je nevstupovat na led, který není dostatečné silný.
 Pavel Veverka

život v obci

Kde je v Uhříněvsi nejvýše?
Uhříněves z geografického hlediska leží ve Středočeské žulové
pahorkatině, v její části zvané Říčanská plošina. Výškové poměry
jsou zde nevýrazné, krajina je plochá, žádný výraznější vrchol se
zajímavou kótou se zde nevyskytuje.
Věděli jste, že do Říčan se jede opravdu do kopce? Nepřekvapí tedy,
že nejvýše položený stavební objekt v obci jsou jatka o nadmořské
výšce 312 metrů nad mořem, následuje hřbitovní márnice s výškou
310 metrů, kostel má úpatní výšku 288 metrů, makovice jeho kupole
ční do výšky 324 metrů, škola u kostela má 285 metrů, v hostinci
U Velké Prahy sedíte ve výšce 286 metrů, škola U Obory je 282 m n. m.
Poblíž Podleského rybníka, směrem na Dubeč a Koloděje, se nachází
nevýrazná lokální vyvýšenina Jankov o nadmořské výšce 297 m n. m.
Obora v Uhříněvsi je od roku 1982 vyhlášena přírodní památkou.
Nadmořská výška území se pohybuje mezi 270 a 300 m n. m. Plocha
památky zabírá bezmála 35 ha. Tak si z toho něco vyberte. Nečekanou může být informace, že při průjezdu obcí od Říčan na Prahu
překonáváte převýšení téměř 40 metrů. Je to asi tolik, jako je výška
našeho kostela.

 Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.


Staré dřevěné holandské brusle.

Legenda:

Něco málo z historie

Místa vhodná k bruslení (modře):
Uhříněves: 1 – soustava rybníků Vodice a Nadýmač,
2 – Podleský rybník.
Pitkovice: 3 – Pitkovické rybníky.
Hájek: 4 – Rybník Markéta.

Nálezy prvních kostěných bruslí se datují v tisících
let před naším letopočtem. Nejstarší kovové brusle pocházejí
z přelomu našeho letopočtu a byly nalezeny v Maďarsku
u Balatonu, ale více se rozšířily od 14. století v Nizozemsku
a Skandinávii. Brusle se k botám připevňovaly za pomoci
řemínků. Díky pozdějšímu přechodu na ostření na dva břity se
žlábkem mezi nimi se uživatelé mohli zbavit hůlek, které do té
doby sloužily k odpichu. Bushnell sestrojil ve Philadelphii v roce
1848 celokovové brusle, které se k botám připevňovaly ze stran
šroubovacími svěrkami na kličku. Odtud již byl jenom krok
k bruslím, které byly přímo připevněny na boty (šrouby, nýty).

Místa vhodná k sáňkování (červeně – opravdu jich moc není):
Uhříněves: 1 – na konci rybníku Velká Vodice je vyhlášený
„Bouďák“ a směrem k ulici V Kuťatech je „slušný“ kopec,
2 – Dětské hřiště u prodejny NORMA (vhodné pro ty nejmenší).
Pitkovice: 3 – Pitkovičky ul. V Pitkovičkách – Ryzcová, místo
zvané „Belveder“.
Hájek: Zde opravdu žádný vhodný terén není.

 Zdroj: Wikipedie

inzerce
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OHLÉDNUTÍ ZA ADVENTEM 2018
ANEB CO JE ADVENT A ADVENTNÍ ZVYKY
Úderem půlnoci 24. prosince 2018 skončila doba loňského adventu. Skončila doba
radostného očekávání příchodu Spasitele Ježíše Krista, duchovní přípravy na Vánoce,
doba rozjímání a dobročinnosti.

D

oba adventu má být dobou postu, kdy jsou pro křesťanské věřící zapovězeny zábavy, svatby
a hodování. V západní tradici je
advent též dobou zklidnění. To odpovídá
životnímu stylu našich předků, jejichž přirozeným rytmem byla každodenní intenzivní práce od jara až do podzimu, kdy bylo
nutné zvládnout všechny zemědělské práce.
V období zimy se pak vykonávaly domácí
práce jako draní peří, šití, pletení, předení,
tkaní a jiné podobné práce. Stopy adventu
v Západní církvi lze nalézt již v 5. století
v italské Ravenně. Postupně se zvyk rozšířil
do celého západního světa. Ze mší bylo vypuštěno Gloria a kněží oblékli fialová mešní
roucha. V církevním kalendáři je též 1. adventní neděle začátkem nového liturgického
roku. Označení čtyř nedělí jako železná,
bronzová, stříbrná a zlatá nemá s liturgií
žádnou spojitost a jde pouze o jakési lidové
pojmenování.
Slovo advent pochází z latiny a znamená příchod. Jeho začátek není pevně
ukotven určeným datem, ale začíná vždy
čtyři neděle před Kristovým narozením.
Z toho vyplývá, že nejdelší advent můžeme
prožít, když 1. adventní neděle připadne
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na 27. listopad, a naopak nejkratší advent
začíná nedělí 3. prosince. Někdy si lidé mylně myslí, že advent je doba čtyř neděl před
Štědrým dnem, ale není tomu tak. Štědrý
den ještě z liturgického pohledu není vánočním dnem, ale dnem adventním a může
na něj tedy připadnout 4. adventní neděle.
Naposledy se tak stalo v roce 2017. Advent
je období čtyř neděl před Kristovým narozením, tedy před Hodem Božím vánočním.
I v naší městské části bylo zřetelné, že
jsme prožili adventní dobu. Mnohé domy si
jejich majitelé více či méně vkusně vyzdobili
a tradičně se rozsvítilo vánoční osvětlení
ulice Přátelství. Jaksi oficiálně jsme do adventní doby vstoupili od 16 hodin krásným koncertem Richarda Pachmana, Dity
Hořínkové a DPS Jiskřička v kostele Všech
svatých o 1. adventní neděli 2. prosince
2018. Na něj v 18 hodin, bohužel za velmi
nepříznivého počasí, navázalo rozsvícení vánočního stromu na Novém náměstí
za účasti vedení městské části, DPS Jiskřička
a občanů. Během následujících dnů se pak
konalo mnoho akcí (koncerty v Husově kapli, setkání u Uhříněveského muzea a další).
V mnoha domácnostech si jistě pořídili adventní věnec se čtyřmi svíčkami

symbolizujícími čtyři adventní neděle.
Tradice zapalování adventního věnce přímo vychází ze židovské tradice zapalování
osmi svící o svátcích zvaných Chanuka.
Postupně jsme zapálili všechny čtyři svíce.
O 1. neděli adventní první svíci, tzv. svíci
proroků, na památku proroků, kteří předpověděli narození Ježíše Krista. O 2. neděli
adventní druhou svíci, tzv. betlémskou svíci, která reprezentuje lásku a představuje
Ježíškovy jesličky. O 3. neděli adventní třetí
svíci, tzv. svíci pastýřskou, která vyjadřuje
radost z blížícího se konce postního období
a brzkého příchodu Spasitele. O 4. neděli
adventní čtvrtou svíci, tzv. andělskou svíci,
která představuje mír a pokoj.
Jistě si v nejedné domácnosti 4. prosince
o svátku sv. Barbory pořídili „barborky“,
tedy větvičky z jakýchkoli keřů či stromů
(především z třešně). Barborky se nechávají v teple domovů rozkvést. Stane-li se
tak, pak se věří, že se v domě bude do roka
slavit svatba.
Nejedno robě v naší městské části
5. prosince v předvečer svátku sv. Mikuláše
vyhlíželo, zda se k jeho obydlí neblíží sv.
Mikuláš za doprovodu čertů a andělů. Ti
chodí na památku biskupa Mikuláše z Myry,
který žil ve 3. století našeho letopočtu a proslul svou dobročinností a mírumilovností.
Zbytek adventní doby mnohé domácnosti vyplnily důkladným úklidem, pečením
perníčků a vánočního cukroví. V mnoha
rodinách toto úsilí završilo pečení tradiční vánočky, které nesmějí popraskat nebo
se zlomit, což by věstilo neštěstí. Koncem
adventní doby pak nastalo stavění betlémů
po vzoru sv. Františka z Assisi a upravování
mís s ovocem, které mají symbolizovat tichou modlitbu za úrodu a blahobyt v nadcházejícím roce. Úplným závěrem adventu
se stalo zdobení vánočního stromku. To
má svůj původ ve zdobení lidských obydlí
chvojím na ochranu před vším zlým. V našich končinách jde o zvyk „relativně mladý“
neboť je starý něco málo přes 200 let, ale
naše generace si bez ozdobeného vánočního stromku či alespoň větve nedokáží již
Vánoce vůbec představit.
 Michal Klich, kronikář

inzerce

V Uhříněvsi žiji
a pracuji už 9 let,
proto mě místní lidé
znají a vědí, že se na mě
mohou spolehnout při
prodeji nebo pronájmu
své nemovitosti.“

Reference stávajících klientů
na team-rm.cz

Bc. Radek Brila
realitní makléř
specialista na Uhříněves
+420 728 553 145
brila@team-rm.cz
facebook: Radek Brila - realitní makléř
team-rm.cz
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Dámské

NOVĚ OTEVŘENO
PO –PA 10-12, 13-17

Pánské
Dětské
Podprsenky

Kalhotky
Košilky
Pyžama

SPOLEČNOST CRYOMETAL S.R.O.,
Kolovratská 1445, 251 01 Říčany u Prahy
HLEDÁ DO KOVOVÝROBY ZÁMEČNÍKA
(též kontrola jakosti).
Nástup od 15. 1. 2019.

Boxerky

Pro dojíždění vhodné pro blízké okolí Říčan.

Trenky

Písemné nabídky se životopisem a praxí
zasílejte na uvedenou adresu:

najdete nás na adrese Ke kříži 7 ,Uhříněves,
100m od Lékařského domu za viaduktem

Email: obchod@cryometal.cz,
osobní pohovor objednejte na 323 603 141.

školy

základní škola U obory

Naše setkání s prof. Jánským
Již po čtvrté jsme s žáky navštívili Dny geografie
na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Úspěšní řešitelé zeměpisné olympiády a školní geografické soutěže mají tento den vždy
za odměnu. Díky řadě zajímavých přednášek od předních českých
geografů a praktických aktivit si žáci i široká veřejnost mohou rozšířit
obzory o tom, kde všude se geografie v praxi uplatňuje a jak souvisí
s naším každodenním životem. Největší ohlas mezi žáky si letos
získala přednáška „Vodní stres ve světě i v Česku“ pana profesora Bohumíra Jánského, českého geografa a hydrologa, který určil a popsal
prameny Amazonky. Od roku 2000 je tak nejen v českých učebnicích
Amazonka zapsaná jako nejdelší řeka světa. Málokdo však ví, že
zásluhu na tom mají právě čeští hydrologové. Přednáška s poutavým
názvem „Vodní stres“ se však zabývala aktuálním tématem sucha
a zmenšujícími se zásobami pitné vody nejen ve světě, ale i v České
republice. Bylo nám ctí se s panem prof. Jánským setkat a dokonce
toto milé setkání i zdokumentovat.

 Kateřina Kadlecová, učitelka přírodopisu a zeměpisu

Dotáhli jsme to až do konce!
V zářijovém čísle Uhříněveského zpravodaje jsme
informovali o úspěchu našich žáků v ekologickém projektu Stavitelé
města II od Ekocentra Koniklec. Finanční prostředky, které žáci vyhráli
v konkurenci dalších škol, jsme opravdu využili na realizaci navržených
adaptačních opatření pro Uhříněves. Třída 8. C, která se loni (jako
7. C) umístila na 2. místě, zasadila podél ulice Přátelství v křížení
s ulicí Vachkova několik keřů. Narazíte na ně hned vedle semaforu
při cestě z nádraží k naší škole. Každý žák si symbolicky vysadil svůj
keř habru obecného, o který se bude muset následující 2 roky starat.
Tímto děkujeme za spolupráci Technické správě komunikací hlavního
města Prahy a Zahradnictví u Krtka (Roušal), které nám s realizací
velmi pomohlo. Věříme, že na naši výsadbu brzy někdo naváže, aby
naše habry nezůstaly osamoceny. Z finančních prostředků za 3. místo,
které obsadila loňská 7. B, jsme pořídili kompostér a truhlíky, které
na jaře osázíme, a vyzdobíme si tak náš současný altán před školou.
Původně plánované zatravnění stříšky by bylo finančně i prakticky
náročné, takže jsme od něj museli prozatím upustit.

 Kateřina Kadlecová, učitelka přírodopisu a zeměpisu

PŘIJĎTE SI K NÁM ZAHRÁT!
Třída 2. B si dopřála nevšední hudební zážitek. Navštívili jsme
hudební workshop v Music City v Praze, kde jsme prošli všechna
oddělení s hudebními nástroji a dověděli se mnoho zajímavých věcí
o jejich původu, stavbě, zvuku a využití.
Co nás ale zaujalo nejvíc, byla možnost si na hudební nástroje nejen
sáhnout, ale pokusit se vyloudit z nich tón. Ve chvilce se z nás stali
malí a talentovaní hráči na bicí, baskytaristé, klavíristé, flétnisté a kromě sólové hry jsme si pod taktovkou zkušených hudebníků vyzkoušeli také společné bubnování na světoznámou skladbu od skupiny
Queen – We Will Rock You! Freddie Mercury by na nás byl jistě hrdý,
protože jsme jeho písní přihlížející posluchače skutečně převálcovali!

Techmania

Děkujeme Nadačnímu fondu The Music FunDation za jeho nápadité
hudební aktivity pro školy. Těšíme se na další setkání.

V listopadu se vypravili žáci devátých tříd a 7. A ze ZŠ U Obory do Techmanie v Plzni. Využili velmi pestré palety technických a přírodovědných atrakcí, na které si mohli skutečně sáhnout a vyzkoušet
často na vlastní kůži. Poznali, jak fungují různé stroje, jak se projevují
fyzikální jevy, nebo se dozvěděli zajímavosti o lidském těle a jeho
fungování. Na závěr zhlédli představení o vesmíru v 3D planetáriu.
Výlet zanechal ve všech mnoho zážitků i poznatků.

 Milena Kubecová, třídní učitelka 2. B

 Blanka Vojáčková, třídní učitelka 7. A

Mnozí z nás by rádi díky této návštěvě našli pod vánočním stromečkem třeba i hudební nástroj, aby se na něj naučili hrát, a dělali tak
radost sobě i svým blízkým.

18 | Uhříněveský zpravodaj | leden 2019

inzerce

základní škola bří jandusů

Zvítězili jsme v okresním kole
Mladší žáci ZŠ nám. Bří Jandusů ovládli okresní kolo florbalového turnaje, kdy ve finále porazili ZŠ Petrovice. Bez ztráty kytičky tak
postoupili do krajského semifinále, které se konalo ve čtvrtek 6. 12.
na Stadionu mládeže na Praze 6. Tam jsme skončili na 2. místě z 5.
Jsme tedy ve finále, které bude v úterý 18. 12., postupují totiž dvě
mužstva ze tří semifinálových skupin.
Děkujeme všem žákům za vzornou reprezentaci!

 Matěj Cichra, učitel Tv

Zprávy z družiny od Jandusů
Jen co jsme se my i děti plně ponořili do víru nového školního roku,
už se chystáme na příchod nového roku kalendářního.
Konec listopadu byl u nás ve znamení projektového týdne „Chov
hospodářských zvířat“, kterou nám zpestřil výkladem pan Klich z Uhříněveského muzea na výstavě VÚŽV.
Čas adventu jsme s dětmi naplnili nácvikem koled pro spolužáky
z prvních tříd, pohádky Sněhurka pro naše rodiče i ostatní oddělení
v ŠD a také s koledami a dárečky pro naše spoluobčany z DPS. Také
jsme se s mnoha dětmi i rodiči potkali na vánoční dílně, kterou tradičně naše škola pořádá, a opět to bylo milé setkání.
Mikuláš nám přinesl možnost společně navštívit v Kině U22 pohádku Když draka bolí hlava a přímo za námi do družiny přijelo divadlo
s pohádkou Jak chtěl skřítek zaspat Vánoce.
Přejeme všechno dobré v celém novém roce 2019.

 Za kolektiv ŠD ZŠ nám. Bří Jandusů Pavla Peková

jiskřička

Do nového roku 2019 přejeme…
Do nového roku vstupujeme obvykle s novými předsevzetími a plány.
Vzájemně si přejeme hlavně štěstí a zdraví. Děti z Jiskřičky již štěstí
mají. Mají rodiče, kteří je podporují v krásné zálibě – ve sborovém
zpívání. Mají sbormistryni Annu Nebáznivou, která pro ně vybírá působivé (a někdy i nesnadné) písně a skladby, organizuje soustředění,
připravuje je na soutěže, na vystoupení a staví před ně nejrůznější
výzvy. Mají štěstí, že společně tvoří skvělý tým.
Přeji jim tedy hlavně zdraví, aby se jim dobře zpívalo a dařilo se jim
naplnění všech plánů, které pro rok 2019 mají.
Hodně štěstí a zdraví vám všem!

 Hana Havlínová, organizační vedoucí
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z činnosti spolků a organizací

salesiánské hnutí mládeže

spolek občanů hájku

Svátek svatého
Martina
V listopadu jsme i v našem SHM Klubu náležitě
oslavili svátek svatého Martina.
Nejprve Svatomartinským florbalovým turnajem
SHM, který byl zároveň i turnajem 1. bodovacím.
V sobotu 10. listopadu se do tělocvičny ZŠ U Obory sjelo dopoledne celkem 12 týmů. V kategorii
starších zvítězilo družstvo z SHM Klubu Krucemburk, druhé bylo mužstvo černých z SHM Klubu
Uhříněves-Kolovraty a třetí byl tým SaSM Praha-Kobylisy 1. D ále se umístily týmy zelení, Kobylisy 2 a modří. Nejlepším střelcem se stal Vojtěch
Souček. V mladší kategorii obsadila první dvě příčky
mužstva žlutí a bílí z našeho Klubu a třetí byly Kobylisy. Následovaly týmy naši červení, SHM Klub
Krucemburk a naši oranžoví. Nejlepším střelcem
mezi mladšími se stal Aleš Sulan. Odpoledne pak
bylo určeno našim nejmenším hráčům z 1. a 2. tříd.
Zvítězilo družstvo černí, dále se umístila mužstva
žlutí, modří, červení a oranžoví. Sobotního turnaje
se tak zúčastnilo celkem 17 týmů.
A v úterý 13. listopadu 2018 jsme uspořádali již
tradiční Slavnost světel. Večer se sešly děti i se
svými rodiči u Uhříněveského muzea a rozsvítily
lampiony. Kurátor muzea, pan ing. Michal Klich,
dětem přiblížil postavu svatého Martina, připomněl
jeho spravedlnost, odvahu a soucit. Pak jsme si
s dětmi zazpívali a průvodem se vydali podívat
se na scénku, jak svatý Martin přijíždí na bílém
koni a obdarovává žebráka. Poté jsme pokračovali
s lampiony k centru volného času V Bytovkách,
kde děti dostaly sladké pohoštění, dále perníčky
a omalovánky. Tentokrát nám ani perníčky nestačily,
protože slavnosti světel se zúčastnilo přes sto dětí
a nejméně stejný počet dospělých. Děkujeme všem,
kteří s oslavou svátku jakkoli pomohli.

 Magda Paseková

Výprava
do chuchelského háje
V sobotu 17. listopadu 2018 jsme podnikli
v tomto školním roce již třetí oddílovou výpravu
turistického oddílu Šelmy do přírody. A tentokrát
jsme si vybrali přírodu pražskou. Z uhříněveského
nádraží jsme se nejprve vydali MHD do pražských
Hlubočep. Tam jsme pokračovali po cestě pod Barrandovskými skálami, kde jsme si prohlédli skalní
útvary, které tu vznikly během prvohorních období
silur a devon. Pak jsme z Malé Chuchle vystoupali
do Chuchelského háje, kde se nalézá lesní zoologická zahrada. Tady jsme si prohlédli zvířátka
a zahráli jsme si tu i zvířecí pátrací hru. Dál jsme
pokračovali kolem kostela sv. Jana Nepomuckého,
kde je krásná vyhlídka na Prahu. A nejvíc jsme se
vydováděli i na zdejších hřištích. Poté jsme sešli
dolů do Velké Chuchle, odkud jsme se vlakem vrátili
zpět domů. Děkujeme počasí, že nám krásně vyšlo,
Renče Jaurysové za pomoc a panu Yakushkinovi
za pořízení videa z naší výpravy.

 Libor Čermák, vedoucí kroužků SHM
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17
tolik týmů
se celkově
zúčastnilo
Svatomartinského
florbalového
turnaje SHM.

Rozsvěcení stromečku
v Hájku bylo obohaceno
fotokoutkem
Adventní čas jsme v Hájku jako vždy zahájili vánoční dílnou spolu
s rozsvěcením stromečku v neděli 2. 12. 2018 v 15:00 hod.
V dílně si děti mohly již tradičně nazdobit perníčky, ozdobit vánoční
koule, vytvořit krásný vánoční řetěz na stromeček a různé další výtvory,
které k Vánocům zkrátka neodmyslitelně patří. A to vše samozřejmě
jako vždy ve vyhřívaném stanu na návsi.
Novinkou byl fotokoutek, kde si děti, ale i dospělí mohli před naaranžovanou stěnou nasadit vánoční doplňky – klobouk, brýle, dokonce
vánoční korále, řetězy. Některé věci tradiční a jiné v legračním pojetí.
Zájem byl obrovský! Fotilo se o 106 a fotek je opravdu požehnaně.
Kdo si nestačil vyzvednout nebo by si rád některou z nich nechal
přidělat, kontaktujte Spolek občanů Hájku (FB stránky) – rádi vám
je ve stejné kvalitě přiděláme!
Nezapomněli jsme ani na zpívání koled, které díky nepřízni počasí
proběhlo nakonec také ve stanu. Nevěřili byste, kolik lidí se tam
nakonec vešlo. Počasí se ale lehce umoudřilo, a tak vánoční nadílka od čerta, Mikuláše i anděla proběhla jako vždy venku a došlo
i na rozsvícení stromečku kouzelnou Mikulášovou hůlkou. Dětem se
rozdalo na 130 dárečků a myslím, že i letos byly nadšené. Alespoň
na společné fotografii je to znát.
Nechybělo ani pouštění lodiček, Hájecký kalendář a závěrečný ohňostroj! Jsme rádi, že se našeho rozsvěcení zúčastnilo nové vedení radnice společně s panem starostou Zelenkou a že na nás nezapomnělo
ani vedení minulé. Snad se jim u nás všem líbilo! Děkujeme také všem
pracantům, kteří jako vždy vše pečlivě připravovali, včetně stavby
stanu, perníčků a věcí k výrobě do dílny, domácího svařáku i čaje pro
děti. Maminkám, tetám i babičkám děkujeme za napečené cukroví.
Poděkování patří MČ Praha 22 za příspěvek, díky němuž mohl být
i letošní advent bohatý na nadílku, výrobu vlastní fotografie i dalších
dílčích věcí jako třeba ohňostroje či lampionů štěstí.
Tyto jako každý rok vypouštíme společně ve shodný čas, a posíláme
tak k nebi svá přání a poselství do dalšího roku. I vám posíláme jedno
přání do nového roku. Ať nám je v něm všem moc hezky, cítíme se
zdrávi a milováni. Ostatní pak půjde samo.
Děkujeme, že jste s námi byli, a těšíme se na viděnou v roce 2019!

 Hana Vagenknechtová, Spolek občanů Hájku

městská policie

Příběhy ze služby
městské policie
Nález vozidla
Strážníci Městské policie Uhříněves si v rámci své běžné hlídkové
činnosti povšimli podezřelého osobního vozidla Daewoo. Protože
u podezřelých vozidel provádějí lustraci a zjišťují, zda není vozidlo
vedeno v evidenci odcizených vozidel, potvrdila se jim tato skutečnost právě u tohoto vozidla. Svoje podezření si strážníci MP ověřili
na místním oddělení Policie ČR a do převzetí vozidla zajišťovali
místo nálezu. Vozidlo bude následně vráceno zpět svému majiteli.

Zlobil se na zastávku?
Zvláštní způsob řešení problémů ve vztahu se svojí partnerkou zvolil
23letý muž. Řešení spočívalo v tom, že postupně vykopával skleněné výplně zastávky městské hromadné dopravy. Po příjezdu hlídky
strážníků MP svoji „aktivitu“ ani moc nezapíral, neboť mu tento
způsob řešení přišel jako vyhovující. Strážníci muže ztotožnili a celou zadokumentovanou věc pro podezření ze spáchání přestupku
postoupili na příslušný úřad městské části. Muž bude tedy muset
uhradit vzniklou škodu a za své jednání zaplatí i odpovídající pokutu.

Alkohol za volantem
Po telefonickém oznámení na linku 156 o tom, že se u čerpací stanice
nachází vozidlo, ve kterém jsou čtyři podnapilé osoby, strážníci městské policie ihned vyrazili na uvedené místo. U čerpací stanice strážníci spatřili hned dvě vozidla s podezřelými osobami, a tak vyčkali
na místě, jestli se osádky vozidel budou snažit z čerpací stanice odjet.
K tomu skutečně zanedlouho došlo a již styl jízdy vozidel (nedání
znamení o změně směru jízdy atd.) naznačil strážníkům, že nebude
vše v pořádku. Proto se strážníci rozhodli obě vozidla zkontrolovat
a nestačili se divit. U řidiče jednoho z vozidel byl naměřen alkohol
v dechu ve výši 1,48 promile a následně bylo rovněž zjištěno, že má
platný zákaz řízení vozidel. Bylo tedy podezření, že se dopustil hned
dvou trestných činů. Řidič druhého vozidla byl na tom podobně, ale
rozhodně nebyl ochoten ke spolupráci stejně jako první řidič. Odmítl
jak dechovou zkoušku, tak nebyl schopen předložit doklady potřebné
k řízení motorového vozidla. Celá událost je nadále v šetření a zcela
jistě její řešení zaměstná několik institucí.

 Jan Kavalec, DiS., vedoucí okrskové služebny

Komunitní centrum PONTE, Přátelství 158/78, Uhříněves
Středa 16. 1. 2019 od 18 hod. – seminář pro ženy na téma:

SYNDROM VYHOŘENÍ
– životní rovnováha
jako prevence
Ženy-matky se potýkají a vyrovnávají ve svém životě
s nedostatkem času, možností, energie…
Mohou se objevit i vnitřní pochybnosti např. o tom, zda jsem dobrá
maminka, jak poznám své hranice, umím říci ne,
co mé emoce? Z čeho čerpám energii?
Znám vůbec dobře sebe sama?
Pojďte si popovídat o tom, proč se ženy-matky mohou někdy
dostat ve svém životě až k tzv. „vyhoření“.
Na semináři budeme mluvit např.:
•o
 příčinách syndromu vyhoření a jeho projevech (tělo a pocity
jako prostředek zpětné vazby)
•o
 cestě k sebepoznání a práci na sobě: sebeláska, sebehodnota,
sebepřijetí
•o
 nastavení priorit a hranic mezi jednotlivými životními oblastmi
•o
 emocích, jak naslouchat svému vnitřnímu hlasu, nejít sám(a)
proti sobě atd.
Vstupné 150 Kč. Registrace nutná na koordinator@ponte-zu.cz

Klubík Veral v Ponte
nové kurzy od ledna 2019
Cvičení rodičů s dětmi
•K
 aždý čtvrtek 9:00 – 9:45 cvičení „Píďalky“ pro děti ve věku
cca 6 měsíců než dítě začne samostatně chodit.
•C
 ena tříměsíčního kurzu 1200 Kč. Zimní kurz probíhá
od 17. 1. 2019 do 28. 3. 2019. (Celkem 10 lekcí)
•O
 cvičení pro starší děti „ Medvídci 1–2 roky“
a „Motýlci 2–3 roky“ se více dozvíte na Fb stránkách
@klubikveral nebo si informace vyžádejte na emailu:
klubikveral@gmail.com.
Zdravé cvičení pro ženy každého věku
se zaměřením na pánevní dno
•K
 urz je vhodný pro všechny ženy po porodu, pro ženy, které mají
problémy s neaktivním pánevním dnem, rozestupem břišních
svalů, s inkontinencí, bolestí především bederní páteře. Kurz není
vhodný pro těhotné a maminky v šestinedělí.
•L
 ekce probíhají každý čtvrtek ve večerních hodinách
od 17. 1. do 30. 5. 2019 a cena kurzu je 2400 Kč (16 lekcí).
Hernička
•H
 ernička je pro vás a vaše děti k dispozici každý čtvrtek
od 10:00 do 12:00. Děti si pohrají, vytvoří jednoduché obrázky
a vy si můžete vychutnat šálek kávy či čaje.
•C
 ena vstupu je 50 Kč. Rezervaci je vhodné provést na emailu
klubikveral@gmail.com.
•K
 ontakt: Klubik Veral, email: klubikveral@gmail.com,
mobil: 731 482 847, Fb: @klubik veral
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z činnosti spolků a organizací

ZO 22/30 Senioři ČR Praha 22 a KLUB SENIORŮ

pozvánka na vycházku

Program na leden

Kolem Rokytky –
„Přírodním parkem Smetanka“

„Ať máte vždy vzduch, který se dá dýchat,
oheň na ohřátí, vodu co se dá pít,
přítele co dokáže naslouchat,
domov, ve kterém budete žít
a lásku, která bude stát vždy při Vás.“
Přejeme šťastný rok 2019, zdraví, lásku
a mír pro celou planetu!
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.
3. 1.
7. 1.
8. 1.
10. 1.
14. 1.
17. 1.
21. 1.
24. 1.
28. 1.
31. 1.

Kavárnička, přivítání Nového roku
Kavárnička, společenské hry
Vycházka s Růženou Truhlářovou
Trénování paměti s Boženou Oprchalovou
Kavárnička, společenské hry
Zdravotní cvičení s Lenkou Hasnedlovou
Kavárnička, společenské hry
Promítání filmu
Kavárnička, společenské hry
Práce s energií, cvičení, meditace

Každý čtvrtek od 10 do 12 hodin seniorská poradna v OIC
Upozorňujeme členy ZO Senioři Praha 22, že zde mohou
zaplatit i členské příspěvky na rok 2019.
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

Nabídka relaxačních
a rekreačních pobytů
DO 8/2019:
18. 3.–25. 3. 2019 – Lázně Vráž u Písku. Cena: 6400 Kč
– doprava, polopenze, ubytování, 7 procedur, 4x bazén.
19. 5.–25. 5. 2019 – Penzion - M, Vranov nad Dyjí.
Cena: 5800 Kč – doprava s výlety, ubytování, plná penze
(ve spolupráci s Centrem soc. služeb Praha 10).
9. 6.–15. 6. 2019 – Penzion „U Méďů“, Lipno-Hůrka
(zaměřeno na turistiku) Cena: 3600 Kč
– ubytování, polopenze, vnitřní bazén.
13. 7.– 19. 7. 2019 – Penzion Pila, Zlatá Olešnice
(rozhraní Jizerských hor a Krkonoš). Cena: 4900 Kč
– doprava s výlety, plná penze, ubytování, bazén, sauna.
3. 8.–9. 8. 2018 – Penzion ROŽANEK, Nezdice Šumava.
Cena: 3950 Kč – doprava s výlety ubytování, plná penze.
25. 8.–30. 8. 2019 – Wellness Hotel Brdy,
Spálené Poříčí (CHKO Brdy). Cena: 4800 Kč – doprava s výlety,
ubytování, plná penze.
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Kdy: v úterý 8. 1. 2019
Odjezd: Nové náměstí autobus č. 227 v 8:43 do Hájů,
na Florenci přestup na tramvaj č. 8, výstup konečná stanice
Starý Hloubětín (sraz v 10:00)
Trasa: z Poděbradské ul. po NS MČ Praha 9 – JV stezkou
a Přírodním parkem Smetanka kolem Rokytky, rybníků Polifkův,
Hořejší a Kyjský, rozhledna Doubravka otevřená 2018, park
Pilská a zámek Hostavice – trasa je dlouhá 8 km a je možno ji
zkrátit.

 Za výbor ZO Senioři Praha 22 Uhříněves
vás srdečně zve Růžena Truhlářová.

městská knihovna

NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ
Telefon: 271 071 868, 267 711 862
E–mail: knihovna@praha22.cz
Provozní doba : pondělí 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
Brown Sandra – V žáru lásky
Burns Catherine – Nikomu by neublížil
Clinton Bill – Pohřešuje se prezident
Elsberg Marc – Zero
Gris Daniel – Říkají mi Lars
Hansen James R. – První člověk
Harasimová Markéta – Vůně noci
Kepler Lars – Lazar
Kinghorn Judith – Ozvěna soumraku
Ludvíková Jitka – Devět let natvrdo
Mayne Andrew – Šelma
Mornštajnová Alena – Hana
Moyesová Jojo – Sama sebou
Třeštíková Radka – Veselí
Weber Michael – Démoni Apokalypsy
Krásná literatura pro děti
Čech Pavel – Přání
Čech Pavel – Velký závod
Fossová Astrid – Sestry ze sněhového království
Greenová D.L. – Kája super frája To je věda!
Griffiths Andy – Ztřeštěný dům na stromě
Johnson Pete – Už z těch rodičů šílím
Lehečková Hana – Co se děje v podpostelí
Quis Josef – Detektiv Koumes zimní případ
Smith Jeff – Kůstek
Naučná literatura pro dospělé
Bobek Miroslav – Zoopisník
Hay Louise – Uzdrav své tělo
Hnízdil Jan – Příběhy obyčejného uzdravení
Macek Petr – 1968 očima 50 slavných osobností
Vaněk Roman – Snadno a rychle
Naučná literatura pro děti
Kolektiv autorů – Pravda nebo mýtus
Kolektiv autorů – Guinness world records 2019

 Kateřina Kykalová, knihovnice

Primární varianta loga s rámečkem

Primární varianta loga bez rámečkem

