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Letos v listopadu uplyne 30 let od sametové revoluce v roce 1989.
Stejně jako vznik republiky nebo konec světové války je důležité
si toto výročí důstojně připomenout a zavzpomínat na okolnosti,
které k přeměně politické situace vedly. Připravili jsme pro
vás pásmo akcí, které k úvahám o člověku, jeho hodnotách
a postavení ve společnosti přímo vybízejí.

V Oboře se začne kácet
Více na str. 7

30v sametu
LET

Hostivařská spojka
v otázkách a odpovědích
Více na str. 8–9

15. 11. 2019 – p
 rogram pro školy | diskuze s Pavlem Fišerem v Divadle U22 |
hra Občanský průkaz pro žáky 9. tříd v uhříněveské Oboře
16. 11. 2019 – D
 ivadlo U22 | 10:00 promítání filmu Červená | 13:00 promítání filmu Kouř |
15:00 promítání filmu Olga | 17:00 křest brožury se vzpomínkami pamětníků |
19:00 scénické čtení R.U.R. od Karla Čapka
17. 11. 2019 – 14:00 ekumenická bohoslužba v Husově kapli | 18:00 koncert Jiskřičky a Lyry
(písně Karla Kryla, Marty Kubišové a dalších) v Divadle U22 |
19:00 promítání filmu Občan Havel
	Tematická výstava a promítání dokumentu o revolučních dnech
v Uhříněvsi bude probíhat v předsálí Divadla U22.

Kudy teče Říčanský potok
Více na str. 18–19

18. 11. – 20. 12. 2019 – výstava originálů dobového denního tisku, plakátů a letáků
v Uhříněveském muzeu
Vstup zdarma. Změna programu vyhrazena.

Pohádky:
sobota 9. 11. 2019 v 10:30 hodin

TŘI KMOTŘINKY
Výpravná inscenace Tři kmotřinky, která
vznikla na půdorysu téměř neznámé
pohádky Boženy Němcové. Vypráví
příběh chudého rybáře Jakuba, který se
díky kouzelným schopnostem své dcery
Milady stává nelidským boháčem, který
je ochoten pro zlato a perly obětovat
i štěstí svých nejbližších.
sobota 23. 11. 2019 v 10:30 hodin

KNIHOMOLI
Divadlo NAVĚTVI
Kdo nikdy nenašel v knize vytrženou
a napůl snězenou stránku, o nich asi
ještě neslyšel. My ostatní ale dobře víme,
že v našich knihovničkách se prohánějí
malí broučci, kteří doslova a do písmene
hltají příběhy v knihách. Představení vám
nabídne veselý náhled do jedné takové
knihovničky a do života dvou obyčejných
KnihoMOLŮ

Divadlo U22

výběr z programu
pátek 8. 11. 2019 v 19:30 hodin O


čtvrtek 12. 12. 2019
v 19:30 hodin
VLASTA REDL

čtvrtek 7. 11. 2019 v 19:30 hodin

klucích aneb Jsem kuchta!

autor: David Gieselmann, překlad: Anežka Rusevová
režie: Roman Urbanec, dramaturgie: Filip Bařina
hrají: Jiří Bartoň, Filip František Červenka, Aleš Kaizner, Martin Klapil, Darja Pavlovich,
Dana Novák Pešková, Martin Šnajdr/Daniel Beroun
Komedie, vtipná, sarkastická, ironická, absurdní hra o chování dnešní mládeže, v níž
se autor po svém vyrovnává s narůstajícím násilím nudící se mladé generace. Čtyři
nebezpeční mladiství kluci z různých sociálních skupin se setkávají s nekompromisní
učitelkou a státním zástupcem Aschenbachem, který by je viděl nejradši za mřížemi.
Ve vzduchu visí agrese, časová tíseň, ostří nožů, testosteron a horko z ploten...
pondělí 11. 11. 2019 v 19:30 hodin EDITH

Koncerty:

PIAF – MILOVAT K SMRTI

scénář: Táňa Nálepková
režie: Jakub Maceček
hrají: Světlana Nálepková, Martin Sochor a Juraj Bernáth
Osudy Edith Piaf od jejích počátků na pařížských ulicích přes světové úspěchy až
po nešťastnou a depresivní ženu propadlou alkoholu jsou prezentovány formou
klasického muzikálu – střídáním činoherních mluvených scén a živého zpěvu
nesmrtelných písní Edith Piaf s českými texty Jiřího Dědečka.
úterý 26. 11. 2019 v 19:30 hodin LORDI
režie: Peter Serge Butko
hrají: Martin Hofmann, Filip Rajmont, Peter Serge Butko,
Mário Boa/Martin Kotecký
Hra se odehrává během dvou večerů v tajném gentlemanském klubu, kde se pravidelně
scházejí tři lordi. Tito páni mezi sebou hrají tajnou hru. Vždy si v klubu rozdělí dámy,
které musí svést. Podle toho, jak se jim to daří nebo nedaří, nadělují si vzájemně červené
a černé body. Až jednoho dne se jim celá situace nekontrolovatelně vymkne z rukou
a jejich tajné přátelství se málem zhroutí díky zradě, které se jeden z nich dopustí.

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

NEZMAŘI
Koncert a křest velkého zpěvníku
skupiny Nezmaři.
Koncert skupiny NEZMAŘI, které v roce
2019 vyjde velký zpěvník. Ten obsahuje
všechny písničky, které během svého
40letého působení kapela vydala na svých
nosičích. V průběhu koncertu zazní písně
od počátku skupiny až po současnost.
Diváci uslyší například písničky Ráno bylo
stejný, Bodláky ve vlasech, Musíš jít dál,
Písek, Růže a další. Samozřejmě nebudou
chybět ani písničky nové a další písně ze
všech 14 CD kapely
čtvrtek 12. 12. 2019 v 19:30 hodin

VLASTA REDL
Všechny vás srdečně zvu na náš „recitál
písničkáře“. Píšu „náš“, protože tam se
mnou přijede kompletní „Tichá parta“, což
je v podstatě celá naše kapela bez bicích:
saxofonista Michal Žáček (alternuje ho
Ruda Březina), kytarista Matěj Morávek,
klávesista Borek Nedorost a Martin
Gašpar (alternuje ho Tomáš Koudelka),
který pro tuto sestavu vymění baskytaru
za kontrabas, a nejspíš i já. „Tichá
parta“ je ryze interní název této sestavy,
nechceme ho používat na veřejnosti,
i když je velmi výstižný.

Partnerem Divadla U22 je

z obecní kroniky

Milí čtenáři,

30 let svobody
V neděli 17. listopadu uplyne 30 let od listopadových
událostí na pražské Národní třídě, které odstartovaly S ametovou revoluci. Přinášíme vám část zápisu
z kroniky, který se tomuto dějinnému zvratu věnuje.
Hnutí občanů – Občanské fórum – OF, které vzniklo
bezprostředně po 17. listopadu 1989, jako odpor proti
totalitní moci, vydalo prohlášení, které získalo u nás
v Uhříněvsi 300 podpisů. Již minulý rok v prosinci
1989, byl ustaven 8 členný výbor Občanského fóra
v Uhříněvsi. Jeho hlavním účelem bylo provést rekonstrukci poslaneckého sboru a funkcionářů MNV. Dne
18. ledna 1990 byl uskutečněn první mítink občanů.
V přeplněném sále sokolovny před občany vystoupili
členové Občanského fóra v Uhříněvsi, kteří přednesli
požadavky OF, poukázali na nedostatky týkající se
stavu obce a kriticky posoudili práci dosavadních funkcionářů MNV. Na škodu tohoto shromáždění, které
nebylo dobře organizačně připraveno, většinu řečníků
ovládly emoce, předsednictvo situaci nezvládlo a občané začali odcházet. Tím se stalo i to, že občané, kteří
měli předpoklady být dobrým základem pro příští práci
v obci, se dál neangažovali.

 Michal Klich, kronikář
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v úvodu listopadového zpravodaje
bych se chtěl společně s vámi zamyslet nad třemi prioritami, které bereme s mými kolegy vždy do úvahy při
přípravě jednotlivých projektů. Mám
tím na mysli kombinaci levně – rychle
– kvalitně. Obecně se dá říci, že investor vždy trvá na tom, aby byly všechny tři aspekty naplněny. Asi mi však
dáte za pravdu, že v reálném životě lze
upřednostnit pouze dvě věci na úkor
té třetí. Z níže uvedeného známého
diagramu je patrné, jak se jednotlivé
možnosti navzájem vylučují. Projekt, který bude zároveň levný, rychlý a kvalitní,
neexistuje. Z toho vyplývá, že každý případ musí být posuzován samostatně
a je nutné počítat s důsledky, které s sebou preference dvou priorit nese.
Vzhledem k tomu, že nakládáme s veřejnými prostředky (de facto vašimi
penězi), snažíme se volit taková řešení, jaká byste pravděpodobně volili i vy
při investování vašich vlastních peněz. Předpokládám, že pokud máte v plánu
např. rekonstrukci staré koupelny, záleží vám na tom, aby byla práce provedena
kvalitně, a vy jste ji za několik málo let nemuseli předělávat znovu. Můžete se pak
rozhodnout, zda si připlatíte za rychlost
realizace či ne.
Žijeme v uspěchané době a sami si
z vašeho zaměstnání možná vybavíte
situaci, kdy po vás klient požadoval nereálné termíny. V horším případě bylo
pak jejich nedodržení vydáváno za vaši
neschopnost. Tlak na rychlost výstavby,
s přihlédnutím ke kritické situaci ve školství, je v naší MČ enormní. Stavby, které
MČ plánuje v příštích letech realizovat,
budou sloužit dalším generacím. Pro
zajímavost nejstarší budova ZŠ Bratří Jandusů byla dokončena v roce 1884,
tj. před 135 lety. V tomto kontextu považujeme za správné investovat více času
do přípravy projektu než volit rychlá a levná řešení, jejichž problémy se objeví
záhy po předání stavby do provozu. Pro příklady nemusíme chodit daleko.
MŠ v Pitkovicích se podařilo realizovat během relativně krátké doby
za cca 46 mil. Kč vč. zahrady. Během prvního roku provozu se ale ukázalo, že
je zázemí školky silně poddimenzované a kvůli absenci propojovací chodby mezi
dvěma pavilony musí být provozy zdvojeny (úklid, přípravna jídla, atd…). To se
velmi negativně odráží v každoročních finančních nákladech na personál. Tyto
aspekty bohužel rodič nevidí, jelikož z jeho pohledu školka funguje. Z pohledu
ekonomie provozu se ale jedná o naprostý nesmysl.
Podobné to bylo i u připravované ZŠ Romance, kdy magistrát v roce 2016
rozhodl o výběru nejlevnější nabídky na přípravu projektu. Společnost, která
měla zajistit kompletní přípravu dokumentace pro územní a stavební řízení
vč. autorského dozoru, zakázku ukončila po třech letech ve fázi prvního kroku
– podání žádosti o území rozhodnutí.
Levně, rychle a kvalitně se stavět zkrátka nedá. Proto chceme s kolegy
preferovat taková řešení, která budou kvalitní a levná (nebudou hned) nebo
kvalitní a rychlá, za které bude nutné si připlatit. Věřím, že podobně byste
postupovali i vy.
Krásný listopad přeje
 Vojtěch Zelenka, starosta MČ
Budu rád za vaše názory a komentáře, které mi můžete zasílat e-mailem:
vojtech.zelenka@praha22.cz nebo na můj profil: www.fb.me/starostaprahy22/.
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pozvánkA

kalendárium

MČ Praha 22 vás srdečně zve na přednášku

1. 11. | 16:30 | Obora

Marie Davidové, MArch, MNAL, ARB, Ph.D.

STEZKA ODVAHY

Co-design aneb Nový způsob
návrhu veřejného prostoru

3. 11. | Nové náměstí, Muzeum, Školní jídelna

Může být metoda co-designu přínosem pro
návrh parku za radnicí?

VÝLOV

Přednáška se koná v sobotu 9. 11. 2019 od 10:00
v zasedací místnosti radnice (3. patro).

POUŤ

5. 11. | 7:30 | Podleský rybník
6. 11. | 10:00 | Divadlo U22

BIO SENIOR

6. 11. | 16:00 | Dům UM, V Bytovkách 803

Co to je co-design?
Metoda co-design neboli metoda „spolunavrhování“ je novým,
progresivním způsobem návrhu veřejných prostor, který se od klasického řešení plánování v území liší tím, že budoucí uživatelé mohou
promlouvat do zadání již ve fázi plánování projektu. Běžná praxe je
taková, že investor najme zpracovatele, případně projektanta, ten
obdrží zadání a na základě svých zkušeností a praxe ho zpracuje.
Investorovi je poté představen návrh k případnému připomínkování.
V případě co-designu jsou investor a všichni budoucí uživatelé vtaženi
do procesu hned od samého počátku. Postup je zpravidla takový,
že si investor najme odborníka, který vybírá vhodné metody a hledá
motivaci uživatelů. Na základě mapování terénu si vytipuje zájmové
skupiny, které se budou podílet na tvorbě budoucí podoby řešeného
území. Zpravidla se jedná o nejčastěji zastoupené skupiny obyvatel,
které lokalitu budou nejvíce navštěvovat. Může se jednat o sportovce, rodiče s dětmi, žáky, seniory atd. V rámci přípravy projektu
však nemohou chybět ani zástupci obce, zástupci úřadu, ekologové,
projektanti a odborná veřejnost.
Hlavním úkolem moderátora je spojit všechny tyto rozličné skupiny
a přimět je k dialogu. Každá tato skupina je specifická svými znalostmi, dovednostmi a potřebami, které by se měly projevit ve výsledném
návrhu. Každá skupina ví, že má své hranice a výsledkem řízené
diskuze je jasné zadání pro odborníka na co-design, který vytvoří
finální podobu řešeného území. Ta se poté překreslí do výkresů
ke stavebnímu řízení, a projekt je tak připraven k realizaci. Velikou
výhodou tohoto řešení je fakt, že se různé skupiny obyvatel mohou
zapojit do plánovacího procesu v době, kdy mohou proces ovlivnit,
a nejsou postaveni před hotovou věc.

STRAŠIDELNÁ DÍLNA

9. 11. | 15:00 | Muzeum

VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ

9. 11. | 17:00 | Pitkovice

LAMPIONOVÝ PRŮVOD

15.–17. 11. | Uhříněves

30 LET V SAMETU (program viz titulní strana)

16. 11. | 9:00 | SHM, V Bytovkách 803

KERAMICKÁ SOBOTA

16. 11. | 12:00 | Hájek

REVOLUČNÍ HÁJECKÁ KACHNA 2019

18. 11. | 15:00 | Muzeum

30 LET V SAMETU – vernisáž VÝSTAVy

20. 11. | 18:00 | Divadlo U22

LYRA – CELOŠKOLNÍ KONCERT

20. 11. | 18:00 | Radnice

PRVNÍ USTAVUJÍCÍ SCHŮZE
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ UHŘÍNĚVES

23. 11. | 14:00 | DPS II

ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH

30. 11. | 14:30 | Dům UM, V Bytovkách 803

PUTOVÁNÍ ZA MIKULÁŠEM

30. 11. | 20:00 | Divadlo U22

MYSLIVECKÝ PLES

Marie Davidová,
MArch, MNAL, ARB, Ph.D.
•M
 agisterský titul vystudovala
na Škole architektury a designu v Oslu,
doktorát z architektury poté získala
na FA ČVUT v Praze.
•V
 současnosti působí na Universitě
v Cardiffu a Velšské škole architektury.
•J
 e jedním z mála odborníků v ČR,
zabývajících se co-designem.
•M
 arie je předsedkyně spolku
Collaborative Collective, kde je vedoucí
projektu COLridor, který se snaží
do centra Prahy dostat více zeleně.
•J
 e zakladatelkou festivalu EnviroCity,
kde je hlavním tématem veřejný prostor.
•V
 lastní patent na speciální fasádní
větrací systém, který za sucha větrá
a za vlhka se uzavírá.
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1. 12. | Uhříněves, Pitkovice, Hájek

ROZSVěCENÍ VÁNOČNÍHO STROMu
 Více informací na www.praha22.cz
v sekci Volný čas/Přehled akcí

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V OBŘADNÍ SÍNI
(LEGIONÁŘSKÝ DŮM)
Narodilo se vám miminko v termínu do 30. 9. 2019, má vaše
dítě 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 3. 12. 2019.

 Bližší informace získáte na www.praha22.cz
v sekci Úřad/Vítání občánků (telefon 271 071 851, 271 071 852).

Facebook “f” Logo

C MYK / .ai

Facebook “f” Logo

C MYK / .ai

Více informací a diskuse k uvedeným tématům najdete na facebooku městské části.

životní prostředí

sociální věci

v číslech

97

Tolika let se dožila
nejstarší občanka
Uhříněvsi.

Právě probíhá rekonstrukce propustku
na Říčanském potoce u fotbalového hřiště.
Oprava propustku byla nutná podmínka pro
kolaudaci další etapy projektu VIVUS. Ačkoli
se měla dle původních plánů MČ finančně
podílet na realizaci, pro investici se povedlo
získat finanční zdroje jinde, konkrétně formou
daru společnosti VIVUS ve výši 5 mil. a následným dokrytím investice z rozpočtu Magistrátu
hl. města Prahy.
 Propustek na obrazu Jindřicha Bubeníčka
malovaný v roce 1930.

4

Zpívání na schodech
podevatenácté
…ano, to už je opravdu tradiční akce, která
ve svém podzimním kabátě přišla do DPS II v neděli
21. září. Účast byla jako vždy taková, že stálo za to hrát,
a tak pěkné odpoledne plné písniček a pohody uteklo
jak voda. Ten, kdo přijal pozvání do klubu na domácí
štrúdl a kávu, si ještě mohl chvíle s Magdou, Miluškou,
Alešem a Vláďou prodloužit a zazpívat nějaké písničky
na přání. Štrúdlu bylo dost, a tak je jasné, že boky
jako skříň budeme mít všichni… „Ále, vždyť to jsou
jen jabka!“ Příští Zpívání na schodech (dvacáté) bude
v sobotu 23. listopadu v DPS II, a to už bude v tomto
roce poslední, pak se uvidíme až zase v lednu. Takže
přijďte, rádi vás uvidíme.

 Zdeňka Žaludová, vedoucí OSVZ

Vážení spoluobčané,
Dne 20. 11. od 18:00 hodin se ve velké zasedací
místnosti radnice městské části Praha 22 uskuteční
první ustavující schůze dobrovolných hasičů. Srdečně
zveme všechny uchazeče o členství ve sboru. Všem,
kteří váhají, rádi odpovíme na dotazy. Dále zveme
všechny ostatní, které zajímá průběh založení místního
SDH nebo by se chtěli jakýmkoliv způsobem podílet.

 Petr Laník

Radnice bude ještě
více bezbariérová
Na radnici bude během příštích měsíců
instalován speciální maják pro nevidomé.
Ten nevidomým a slabozrakým usnadní
orientaci při vstupu do budovy a pomůže
jim najít příslušný odbor nebo úředníka.
Zvukové znamení a všechny potřebné
informace spouští nevidomý
sám při vstupu do budovy
pomocí dálkového ovládání.
To je podobné
malému ovladači
od televize a funguje
na vzdálenost
i několika desítek
metrů.
(ilustrační foto)

Tolik 96letých občanek žije
v naší MČ.

22 500

Tolik korun šlo pro
Klokánek a dětskou
kardiologii FN v Motole
z výtěžku podzimního
Restaurant Day Uhříněves.

3

Tolikátý koncert bude mít
Vlasta Redl v Divadle U22
12. prosince 2019.

4444

Tolik korun se vybralo
na Uhříněveském běhu
Prknovkou na podporu
Sportovního klubu
vozíčkářů.

NORMA
Radnice

Lékařský dům
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BILLA nově otevřena

V pátek 1. listopadu 2019 bude otevřena ve zkušebním provozu zbrusu nová prodejna BILLA. Obchod
se nachází v bytovém komplexu Vivus v ulici Jindřicha
Bubeníčka.

Tolik milionů Kč
obdrželo hl. město Praha
v roce 2008 na dani
z nemovitosti, což je
cca 1,1 % jeho rozpočtu.

NORMA bude rozšířena

Uhříněveský supermarket NORMA bude 3. prosince 2019 opět otevřen. Prodejna bude mít po rekonstrukci interiéru podstatně zvětšenou prodejní plochu.
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zprávy z radnice

pozvánky

rada městské části

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

Stalo se
na radnici
Výběr nejzajímavějších rozhodnutí,
která v minulých týdnech učinila
Rada městské části Praha 22.
22. zasedání RMČ – 20. 9. 2019

Andrea Košťálová Sedláčková
„OBRAZY“
Slavnostní vernisáž výstavy se koná
v sobotu 9. listopadu 2019 v 15 hodin.
Výstava je přístupna do 30. listopadu 2019.
Pondělí–Čtvrtek 8:30–12:00 a 13:00–16:30,
Pátek 8:00–14:00 hodin.
Vstupné dobrovolné.

Městská část Praha 22, komise kultury RMČ Praha 22
a Uhříněveské muzeum
Vás všechny srdečně zvou do Uhříněveského muzea
na výstavu dokumentů a fotografií
u příležitosti 30. výročí událostí listopadu 1989

SAMETOVÁ REVOLUCE V UHŘÍNĚVSI
Výstava je přístupna od 18. listopadu do 20. prosince 2019.
Pondělí–Čtvrtek 8:30–12:00 a 13:00–16:30,
Pátek 8:00–14:00 hodin.
Vstupné dobrovolné.

Výlov Podleského rybníka
Společnost Štičí líheň – Esox
vás zve v úterý 5. listopadu na výlov Podleského rybníka.
Začátek výlovu v cca 7:30 hodin.
Prodej živých ryb.
Občerstvení včetně právě vylovených ryb je pro vás připraveno.
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• Rada rozhodla na základě zprávy hodnoticí komise o veřejné
zakázce na stavební práce s názvem „Vjezd na parkoviště u školní
jídelny“ a „Stavební úpravy vstupu do objektu školní jídelny“.
Rada vybrala uchazeče Jílek Stavby s.r.o. za cenu 1 901 814,48 Kč
bez DPH.
• Rada schválila vypsání a podmínky zadání včetně hodnoticí
komise na zakázku „Zpracování strategického plánu rozvoje
MČ Praha 22 na období 2020–2030“.
• Rada nesouhlasila s vybudováním parkoviště P+R soukromým investorem na pozemcích č. kat. 1409/2 a 1409/3 v k. ú.
Uhříněves včetně napojení na místní komunikaci (ul. Františka
Diviše).
• Rada rozhodla o svěření pravomocí příkazce operací při schvalování proplácení faktur s hodnotou nižší nebo rovnou 200 000 Kč
bez DPH všem vedoucím odborům (jejich určeným zástupcům).
• Rada schválila interní směrnici – metodiku „Smlouvy a jiné
právní dokumenty uzavírané MČ Praha 22 a ÚMČ Praha 22“
s účinností od 1. 10. 2019.
• Rada schválila rozpočtové úpravy. Podrobnou tabulku rozpočtových úprav najdete v zápisu na webu Prahy 22.

23. zasedání – 2. 10. 2019

• Rada souhlasila se zajištěním zadání veřejné zakázky
na „Zpracování studie na úpravu okolí ulice V Bytovkách“. Rada
rozhodla o přímém zadání zakázky pod názvem „Zpracování
studie na úpravu okolí ulice V Bytovkách“ architektonické kanceláři Veselý – Hajný za cenu 145 000 Kč bez DPH.
• Rada schválila záměr a zadávací podmínky veřejné zakázky
s názvem „Odstranění stavby skateparku“ včetně zkrácení lhůty
pro podání nabídek.
• Rada souhlasila se záměrem pronájmu nebytových prostor
v čp. 1370 na Novém náměstí za účelem zřízení provozních
prostor laboratorního pracoviště – odběrové místnosti za minimální cenu 2500 Kč/m2/rok, pronájem na dobu neurčitou,
s podmínkou zajištění přestavby a rekolaudace na náklady
nájemce.
• Rada souhlasila s nákupem obytných modulů v areálu ZŠ U Obory, které byly dosud v pronájmu, od společnosti Lease-Invest
s.r.o. za celkovou cenu ve výši 1 874 198 Kč vč. DPH. Rada
MČ Praha 22 souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 101/2017
MN –17 dohodou ke dni 30. 11. 2019.
• Rada souhlasila se záměrem obnovy cestní sítě v MČ Praha 22
podle návrhu Komise pro životní prostředí.
 Plné znění zápisů z rady najdete
na webu MČ Praha 22 nebo jsou
k nahlédnutí v odboru kanceláře úřadu.

zprávy z radnice

V oboře se začne kácet,
dodržujte zákazy vstupu
Poslední kontrolní schůzka, která proběhla v přírodní památce Obora Uhříněves, potvrdila
nezbytnost provedení zásahu do porostu. Vichřice, která se přes městskou část přehnala
poslední zářijový den, odhalila míru napadení jasanů nebezpečnou houbou.

T

Dřevokaznou houbou napadené
dřevo v nejspodnější
části kmene, výše nad zemí
je zdravé dřevo.

a napadá velmi rychle kořenový systém, který oslabuje, strom
v krátkém čase umírá a stává se
nebezpečným pro své okolí. Na obrázku můžete spatřit důsledky napadení
houbou. Strom uříznutý metr nad zemí se
může jevit naprosto zdravě. Zdání však klame, neboť základ kmene je zcela vyhnilý.
Strom ve svislé poloze tak drží pouze zbytky
zatím nenapadeného dřeva.
Zahájení zdravotního zásahu je naplánováno na 4. 11. s tím, že potrvá asi měsíc. Pokud si oboru pomyslně rozdělíme
na čtvrtiny se středem u altánu, první těžba
se očekává ve východní části. Zde dojde
k vytvoření mýtiny, tzv. oka. Tato oka budou
v celé oboře dohromady tři až čtyři. Tam,
kde nebude volena kotlíková těžba, dojde
k probírnému kácení jednotlivých stromů.
Oblast s probíhající těžbou bude obehnána
páskou a bude do ní zákaz vstupu. Prosíme
o důsledné dodržování tohoto zákazu, hrozí
zde velké nebezpečí. Vytěžené dřevo se bude
skládkovat v ulici Morávkova, kde bude vytvořen zábor silnice. Společně s vlastníkem
obory Lesy ČR řešíme možnost zpracování

neodtěžených větví a zbytků stromů občany,
kteří by si mohli dřevo odvézt, a zároveň by
tak pomohli s vyklizením ploch pro novou
výsadbu, která je plánována na jaro.
 Mgr. Ing. Ondřej Lagner, Ph.D.,
radní pro životní prostředí

Ing. Jiří Rom, specialista péče o chráněná
území z pražského magistrátu, ukazuje
poškození napadených jasanů během
kontrolního dne v oboře.

inzerce

VÁŠ MUŽ
NA ŠPINAVOU
PRÁCI...

A bez reklamy to prostě nejde!
Já jsem tady od toho, abych Vám s ní pomohl!

ím

. Nebojte
se
em
sk

cokoliv zepta
na
t

ám
ád V porad
.R

aﬁkou i s
s gr
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...vizitky, tiskoviny, loga, www stránky,
corporate identity, výlohy, polep ﬁremních
vozů, bannery, billboardy...

Na to, aby vaše ﬁrma prosperovala, potřebuje zákazníky.
Nejlépe hodně zákazníků.

Nabízím veškeré
graﬁcké práce
od vizitek
po billboardy

603 258 454
info@ilustrat.cz
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projekty

Hostivařská spojka
v otázkách a odpovědích
Na konci září schválila rada hl. města Prahy dva materiály, které se týkaly veřejné zakázky
na projektovou a inženýrskou činnost ke třem dopravním stavbám tzv. Hostivařské spojky.
Jedná se o komunikační propojení Průmyslová – Kutnohorská, obchvatovou komunikaci Dolních
Měcholup a propojovací komunikaci Kutnohorská – SOKP 511. Zejména poslední jmenovaná
stavba je klíčová pro zklidnění dopravy v naší městské části a spolu s plánovanou částí
Pražského okruhu – část 511 bude tvořit obchvat Uhříněvsi.
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projekty

P

odobné informace, které posouvají
realizaci jakékoliv stavby vpřed,
vyvolávají zejména u občanů dotčených výstavbou řadu otázek.
Na dotazy, které jsme zachytili ve spojitosti s Hostivařskou spojkou, se pokusíme
přehledně odpovědět.
Kudy bude vést plánované propojení
Hostivařské spojky v katastru Uhříněvsi?
Trasa je vymezena tzv. územní rezervou,
kterou je možné nalézt v platném územním
plánu. Těsně za hranicí katastru Dolních
Měcholup a Uhříněvsi bude plánovaná
komunikace odbočovat z ul. Kutnohorská,
po cca 430 m bude křížit ulici Bečovská
a dále bude pokračovat k fotbalovému hřišti, mezi oborou a Podleským rybníkem
až k napojení na nájezd na Pražský okruh.
Je trasa uvedená v územním plánu už pevně stanovena?
Přesné trasování bylo předmětem studie
z roku 2017, která zvažovala tři možné
varianty. Se svými plusy a minusy byly
představeny v Uhříněveském zpravodaji 7/8 2015. Finální řešení bude navrženo
společností, která má za úkol komunikaci
vyprojektovat.
Trasa povede kousek od Podleského rybníka, a zničí tak přírodně cennou lokalitu.
Proč nelze vést trasu severní variantou
mezi rybníkem a Dubčí?
Možné varianty vedení Hostivařské spojky
v úseku Kutnohorská – SOKP 511 zvažovaly
i toto trasování. To bylo ale zamítnuto na základě vyhodnocení odborníků z Institutu
plánování a rozvoje (kanceláře krajiny
a zelené infrastruktury). Vedení komunikace dle stávajícího územního plánu má
méně škodlivé dopady na životní prostředí,
než kdyby byla spojka realizována severně
od Podleského rybníka.
 Kudy bude jezdit kamionová doprava
z Hostivařské spojky a Pražského okruhu
do Metransu? Obsluhu kontejnerového terminálu Metrans by měly po realizaci Hostivařské
spojky a části Pražského okruhu 511 zabezpečovat právě tyto komunikace. Plány počítají
s výjezdem z překladiště Metrans nikoliv
na ulici Františka Diviše, ale zezadu na budoucí přeložku Hornoměcholupské ulice mezi
současným valem a areálem firmy Metrans.
Kamióny s kontejnery by následně překonávaly železniční trať novou komunikační propojkou, která by vyústila na Kutnohorské ulici,
odkud se nákladní automobily pohodlně napojí na Hostivařskou spojku. S tímto propojením počítají studie MČ Praha 15 a zároveň
bylo zažádáno o změnu územního plánu, která by tuto komunikaci umožnila realizovat.

Jak dlouho je Hostivařská spojka v tomto
trasování v územním plánu?
Přípravy na zanesení tohoto komunikačního propojení spadají do roku 1995, kdy
začalo projednávání návrhu nového územního plánu, který začal platit o čtyři roky
později. Poslední schválená verze územního plánu z roku 2009 pak trasu spojky
potvrdila.
Počítá s Hostivařskou spojkou i připravovaný Metropolitní plán?
Ano, počítá. Jak již bylo zmíněno, potřebnost vybudovat toto propojení potvrdila
i studie z roku 2017.

Jak bude zajištěna propustnost území
od fotbalového hřiště k Podleskému
rybníku?
Propustnost by měla být zajištěna částečným vedením komunikace po estakádě tak,
aby bylo umožněno mimoúrovňové křížení.
Od hřiště se tedy dostanete k rybníku, aniž
byste museli spojku překonávat.
Bude ulice V Bytovkách napojena
na Hostivařskou spojku?
Nebude. Ulice V Bytovkách je obslužnou
komunikací místního významu, zatímco
Hostivařská spojka je komunikace celoměstsky významná. Napojena bude pouze
ulice Bečovská, jakékoli další navrhované
napojení budeme blokovat. Počítá se se zachováním komunikace Netluky – Bečovská,
vč. zákazu vjezdu pro motorová vozidla jako
je tomu nyní.
Kdo výstavbu zajišťuje a financuje?
Vzhledem k velikosti a finanční náročnosti
stavby nelze tuto investici hradit z rozpočtu
MČ. Investorem a hlavním garantem stavby
je Magistrát hl. města Prahy. Praha 22 bude
plnit pouze funkci poradního partnera.
Co může městská část dělat pro snížení
negativních vlivů.
První krok pro snížení negativních vlivů
byl již učiněn v minulém volebním období,
kdy zastupitelstvo Prahy 22 odsouhlasilo
připomínku k Metropolitnímu plánu, aby se
zásadním způsobem rozšířily hranice krajinné lokality Říčanka u Dubče. Pokud bude
připomínka promítnuta do finálního návrhu Metropolitního plánu, otevře možnost
zeleného propojení obory a Podleského
rybníka skrze výsadbu nového lesa.
Dále bude MČ průběžně připomínkovat
vznikající projekt tak, aby byly co nejvíce
zachovány pěší vazby a cyklostezky. V neposlední řadě budeme požadovat vznik
zemního valu v místech, kde nebude komunikace vedena na estakádě.

 Vojtěch Zelenka,
starosta MČ Praha 22
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zprávy z odborů

nekrolog

otevřené informační centrum
Buď vůle Tvá…
Zastupitelstvo, Rada a občané
městské části Praha 22
s politováním vzali na vědomí
smutnou zprávu, že v pondělí
14. října 2019 tiše odešla
v požehnaném věku 97 let a 86 dní
nejstarší občanka naší
městské části
paní

TERMÍNY PORADEN V OIC
Poradna pro rovné příležitosti a kariérní poradna
Mgr. Kateřina Kaňoková: pá 8. 11. 2019 (8:00–14:00)
Bytová poradna
Ing. Jana Veselá: po 4. 11. 2019 (15:30–18:00)
Po předchozím objednání na telefonu 271 071 812 je možná
schůzka i v jiný termín.
Právní poradna
Mgr. Pavel Kosař: čt 7. a 21. 11. 2019 (13:15–17:00)

Libuše MARTÍNKOVÁ

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

Čest její památce!

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

rozená Lacinová

Ať odpočívá v pokoji.
Rodina děkuje MČ Praha 22
a občanům za květinové dary
na posledním rozloučení.

Senior point – informace pro seniory, Klub seniorů apod.
Stanislava Drozenová: každý čtvrtek od 10:00 do 12:00
Rezervaci pro poradenství je nutné
objednat na tel.: 271 071 812.

odbor kanceláře úřadu

ČESKÁ ŠKOLA PRO CIZINCE
Vzdělávání dětí v České republice
Podpora rovných příležitostí všech dětí a žáků
Dne 17. 9. 2019 se v rámci projektu MČ Praha 22 – Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v prostorách ÚMČ Praha uskutečnil
ve spolupráci Pracovní skupiny pro rovné příležitosti a META, o.p.s.,
interaktivní workshop cílený na podporu rovných příležitostí dětí
a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ).
Realizační tým MAP spolu s vedením škol tak za pomoci organizace
META navázaly kontakt s rodiči dětí s odlišným mateřským jazykem.
Ti se zde dozvěděli základní informace o vzdělávání dětí a žáků
v České republice a o důležitosti podpory rovných příležitostí všech
dětí a žáků, včetně dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Rodiče
získali představu o vzdělávání i o pocitech a problémech, kterým
děti s OMJ ve školách procházejí. Získali také informace o tom,
kdy a kde mohou vyhledat pomoc. Dozvěděli se o všech právech
a povinnostech rodiče, dítěte, školy i o možnostech volnočasových
aktivit na Praze 22. Došlo i na individuální konzultace účastníků.
Představeny byly jednotlivé školy, školky, školská zařízení a jejich
přítomní zástupci, tlumočena byla konkrétní technickoorganizační
sdělení škol rodičům s OMJ.
WS se krátce zúčastnil také starosta MČ Praha 22 Vojtěch Zelenka.
Po celou dobu konání workshopu i návazných neformálních diskusí
bylo zajištěno tlumočení do ruštiny, angličtiny a vietnamského jazyka.
Překlad a tlumočení zajistili zástupci organizace META. Do diskuse
se zapojili i zástupci novinářů z vietnamské komunity, redaktoři
časopisu Nguoivietxaxu.
Všem náleží poděkování za účast.
Projekt MČ Praha 22 – Místní akční plán rozvoje vzdělávání II
Reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008723
Za realizační tým:
Mgr. Petr Anděl, Ph.D., facilitátor projektu MČ Praha 22 – MAP II

 Pavlína Harantová, vedoucí pracovní skupiny pro rovné
příležitosti projektu MČ Praha 22 – MAP II
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Workshopy
v mateřských školách
V rámci projektu MČ Praha 22 – Místní akční plán rozvoje
vzdělávání II se v mateřských školách, které zřizuje MČ Praha 22
a v soukromé mateřské škole Kindergarten – Benice uskuteční
workshopy na téma „školní zralost“ pro rodiče s dětmi v posledním
roce předškolního vzdělávání. Workshopy se uskuteční ve II etapách.
V I. etapě – nejdříve samostatně pro rodiče a v II. etapě společný pro
rodiče a děti. Budou postupně probíhat od listopadu 2019 až března
2020. Přesné termíny workshopů se dozví rodiče od ředitelek škol
a postupně budou zveřejněny na webových stránkách škol, nástěnkách škol a ÚMČ Praha 22.
Pracovní skupina pro rovné příležitosti projektu MAP spolu s vedením
mateřských škol za odborné pomoci speciální pedagožky Mgr. Hany
Otevřelové tak obohatí rodiče o informace k přechodu na první stupeň
ZŠ, které nejsou běžně známé. Rodiče s dětmi si společně zažijí
a vyzkouší dovednosti na praktických ukázkách. Na vlastní kůži si
vyzkouší úkoly na zrakové vnímání, sluchové vnímání, předmatematické představy, prostorovou orientaci a grafomotoriku. Osobní
kontakt bude při těchto setkáních s rodiči výhodou. Mohou se hned
konkrétně ptát na to, co je trápí, zajímá. Budou mít příležitost aktivně
reagovat na informace, které uslyší, vzájemně se tak mohou inspirovat
a doplňovat s ostatními posluchači. Dozví se, jak své dítě na vstup
do školy připravit. Rodiče, kteří se účastní workshopu, obdrží publikaci
s názvem „Minipříběhy dětí se specifickými poruchami učení a chování“, která je názorná a přívětivá k rodičům i dětem. Součástí publikace
jsou příběhy dětí, které děti s nezralými dovednostmi a schopnostmi
zažívají. Rodiče získají základní přehled o dovednostech, které zajistí
úspěšný start ve škole. Navíc najdou v publikaci také výčet potíží,
které se u nezralých dětí ve škole ukáží.
Workshopy podpoří učitelky, rodiče a děti na společné cestě za vzděláváním a pomohou nastavit podmínky pro úspěšný start všech dětí
v základní škole.
Projekt MČ Praha 22 – Místní akční plán rozvoje vzdělávání II
Reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008723

zprávy z odborů | život v obci

odbor životního prostředí a dopravy

Svoz objemného odpadu
a bioodpadu
Stanoviště 

Doba přistavení (hod.)

Pod Markétou č.p. 87 (hřiště)

BIO 2. 11.

9–12*

Bedlová

BIO 2. 11.

9–12*

Kašovická × Lnářská

BIO 2. 11.

13–16*

U Nadýmače

VOK 2. 11.

9–13*

Na Blanici × K Podchodu

VOK 2. 11.	

9–13*

Pod Markétou × Předpolní

BIO 16. 11.

9–12*

V Pitkovičkách

BIO 16. 11.

9–12*
13–16*

Bystřičná

BIO 16. 11.

V Kuťatech × Rozdělená

VOK 16. 11.	

9–13*

K Dálnici č.p. 622

VOK 16. 11.

9–13*

K Netlukám (sídliště VÚŽV)

VOK 14. 12.	

9–13*

Venušina

VOK 14. 12.	

9–13*

* Kontejner je na stanovišti přistaven do naplnění, nejdéle však
do doby uvedené v tabulce
Občané s trvalým pobytem v Praze mohou dále tyto druhy odpadů
odkládat bezplatně: objemný odpad včetně elektrošrotu a nebezpečných odpadů ve sběrných dvorech hl. m. Prahy (např. Bečovská 939,
Praha - Uhříněves, tel. 731 122 905), odpad ze zeleně v Kompostárně hl. m. Prahy, Dřevčická ul., Praha – Malešice, tel. 274 772 694,
604 221 708 (množství omezeno na 250 kg).

Mobilní svoz
nebezpečného odpadu
Mobilní sběr drobného nebezpečného odpadu z domácností na území městské části Praha 22 proběhne dle níže uvedeného
harmonogramu ve čtvrtek dne 21. listopadu 2019:
Zastávka sběrové trasy

Doba přistavení (hod)

křižovatka ul. Předpolní – Pod Markétou

15:00 – 15:20

ul. K Netlukám (u č.p. 819 – sídliště VÚŽV)

15:40 – 16:00

křižovatka ul. Venušina – Jupiterova

16:10 – 16:30

náměstí Smiřických (u autobusové zastávky)

16:40 – 17:00

křižovatka ul. U Starého mlýna – Za Nadýmačem	

17:20 – 17:40

Nové náměstí (u radnice)

18:00 – 18:20

ul. V Bytovkách
(u garáží, naproti Centru volného času č.p. 803/12) 18:30 – 18:50
A v sobotu dne 23. listopadu 2019:
Zastávka sběrové trasy

Doba přistavení (hod)

ul. V Pitkovičkách (u autobusové zastávky)

8:00–8:20

křižovatka ul. Žampiónová – Bedlová

8:30–8:50

ul. K Dálnici
(u autobusové zastávky K Pitkovičkám)

9:00–9:20

křižovatka ul. Pardubická – Rájecká

9:30–9:50

křižovatka ul. Husovo náměstí – Dopravní

10:00–10:20

křižovatka ul. Na Vrchách – Středohorská

10:30–10:50

křižovatka ul. Františka Diviše – Pstružná

11:00–11:20

Kontaktní telefony na řidiče pro případ nenalezení svozového
vozidla: 601 389 243, 731 451 582

Sofie Erbsová se svým tátou Dušanem a psem Merlinem.

V Uhříněvsi máme nejmladší
mistryni Evropy
V letním čísle zpravodaje jsme vám představili úspěšnou reprezentantku Uhříněvsi v Taekwoon-Du Barboru Jílkovou.
Jsme rádi, že můžeme představit další uhříněveskou dívku, která se
neztratila v mezinárodní konkurenci. V neděli 20. října v belgickém
Chevetonu se stala historicky nejmladší mistryní Evropy v canicrossu
žákyně ZŠ Bří Jandusů Sofie Erbsová. Úspěch Sofie je o to větší,
že je jí pouhých osm let, a zvítězila v kategorii do deseti let, kde se
utkala s dětmi i o dva roky staršími.
„Když jsem doběhla první den závodu
do cíle, byla jsem smutná, že budu
určitě poslední, když jsem dvakrát
spadla,“ komentuje průběh závodu
Sofie. I když ale dobíhaly další závodnice, na tabuli stále svítilo jako první její
jméno. Nakonec skončila s náskokem
11 vteřin na trati dlouhé 1,5 km. Druhý
den náskok ještě navýšila a celkově
soupeřce na 2. místě „nadělila“ 26 vteřin. Závod byl hodně náročný hlavně
kvůli vytrvalému dešti po oba dva dny
a silně bahnitému terénu.
„Bylo to strašně krásný, když jsem stála
na stupních vítězů a hráli českou hymnu. V duchu jsem si ji zpívala, zrovna
se její slova učíme ve škole,“ vypráví
Sofie. Ta si užila chvíle na pódiu už při
slavnostním zahájení šampionátu jako
oficiální vlajkonoška české výpravy.
Doma Sofie, která se kromě canicrossu věnuje také atletice, trénuje
u rybníka Vodice nebo na benických a kolovratských okruzích. Kromě
pravidelných tréninků se psem a tatínkem navštěvuje každé úterý
běžeckou školu Prahy 22 a atletický oddíl TJ Sokol Říčany.
Letos se také, stejně jako v loňském roce, stala vítězkou Inov-8
crossového poháru. Canicross, tedy běh se psem, ji ale baví o trošku
víc, protože je v týmu se svým parťákem Merlinem, a také kvůli vysoké
rychlosti, které díky tomu může dosáhnout.
Zisk zlaté medaile na Mistrovství Evropy ji zřejmě nominuje na účast
na Mistrovství světa ve Francii příští rok. Budeme držet palce! 
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zprávy z radnice

Proč se zvýší
daň z nemovitosti
V minulém vydání UZ jsme v článku „Praha plánuje úpravu daně z nemovitosti“ představili
názor vedení radnice na Prahou chystané změny daně z nemovitosti. Protože zastupitelstvo
hl. m. Prahy v září změnu vyhlášky schválilo, přinášíme vám důvody, proč jsme se rozhodli
nesnižovat koeficient MČ, a dojde tak ke zvýšení této daně. Dlužíme vám také vysvětlení,
jak s navýšenými finančními prostředky v následujících letech naložíme.

P

rostým faktem je, že prostředky, které máme k dispozici,
nestačí na pokrytí výdajů spojených s budováním potřebné infrastruktury obce. Není dostatečná kapacita škol
a školek, lékařských zařízení, někde zcela chybí chodníky,
není kde parkovat. Naši občané musí využívat kapacit a služeb okolních městských částí. Na vině je překotný stavební rozvoj Prahy 22
v uplynulých letech. Výstavba občanské vybavenosti městskou částí
výrazně pokulhávala za výstavbou nových rezidenčních nemovitostí.
Nespolupracovalo se s developery na výstavbě vybavenosti, stavěly
se jen „holé byty v polích“, neplánovalo se dopředu, nepřipravovaly
se konkrétní projekty. Jediný projekt, který jsme převzali, byla výstavba domu s pečovatelskou službou Betlímek. Ostatní byly jen vize.
Nyní intenzivně pracujeme například na výstavbě MŠ V Bytovkách,
nové sportovní haly u fotbalového hřiště nebo Polyfunkčního domu
v Pitkovicích, kde bude část objektu sloužit také pro předškolní
vzdělávání. Na tyto projekty se nám daří čerpat nemalé investiční
prostředky z magistrátu hl. m. Prahy nebo z jiných dotačních zdrojů.
Další výrazné prostředky pak čerpáme na potřebné infrastrukturní
stavby v dopravě nebo majetku obce (např. Cukrovarský rybník
a protipovodňová opatření). Tyto investiční prostředky jsou však
striktně odděleny od běžných výdajů obce, mezi něž musíme počítat
i např. přestavbu školní jídelny nebo opravy chátrajících školních
hřišť. Není se tak třeba obávat, že bychom zvýšenými výnosy z daně
z nemovitosti sanovali výstavbu výše zmíněných klíčových staveb.

KAM POPUTUJÍ PENÍZE Z DANĚ Z NEMOVITOSTI?

Očekáváme, že příští rok na dani z nemovitosti vybereme o 12 milionů
korun více než doposud. Tyto prostředky využijeme na udržení současné kvality i rozsahu sociálních služeb a podpory vzdělávacích a zájmových aktivit. Zásadní část prostředků půjde na investice do oprav
a rekonstrukcí stávajících školních zařízení nebo městské infrastruktury. Protože úklidové služby v celé městské části v posledních letech
pokulhávaly a obec musí být schopna postarat se o zeleň, zimní
údržbu a pořádek v ulicích, chceme část prostředků přesunout i tam.
Konkrétní využití uvidíte v rozpočtu na rok 2020, který vám podrobně
představíme v UZ. Pro příští rok také chystáme spuštění aplikace
CITYVIZOR, která občanům umožní srozumitelný a přehledný náhled na městský rozpočet, a to až na úroveň každého jednotlivého
výdaje. Pohodlně, doma z obývacího pokoje.

PRIORITOU JE STABILIZOVANÁ KASA

Ministryně financí ČR Alena Schillerová (ANO) se nechala slyšet,
že nepřidá obcím nic na výkon státní správy, kterou tak musí naše
radnice dotovat desítkami milionů korun každé volební období.
Jen za rok 2018 to bylo 8,8 mil. Kč. Výkon státní správy je například vydávání občanek a pasů nebo zajištění provozu stavebního
úřadu. Dalšími prostředky z vlastního rozpočtu dotujeme např.
běžný chod našeho školství. Třebaže za něj podle zákona zodpovídá
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hl. m. Praha. Rozdíl mezi příjmy a výdaji na školství byl v roce 2018
6,3 mil. Kč, které jsme tak hradili z vlastního rozpočtu. Vydávat
občanky a stavební povolení musíme a ubírat z prostředků na děti
odmítáme. Proto podporujeme hlavní město Prahu v jeho snaze o narovnání finančních vztahů státu a obcí. Také žádáme hl. m. Prahu,
aby k dani z nemovitosti přistupovala jednotně, a netrestala tak
městské části, které se rozvíjejí a svým nárůstem obyvatel přináší
navýšení prostředků do celoměstské kasy. Paradoxně tak nyní dochází k nepochopitelnému jevu, kdy bude mít vlastník nemovitosti
na pražských Vinohradech poloviční daň z nemovitosti než například
obyvatel Uhříněvsi, Kolovrat, Újezda nebo Šeberova.

Minulá vedení radnice si v rozpočtu výrazně
přilepšovala rozprodejem obecního majetku. Zejména
pak pozemků. Pokud se ohlédneme přibližně deset let
zpět, celková výše prodaného majetku MČ Praha 22
za toto období se blíží 200 mil. Kč.
DAŇ Z NEMOVITOSTI V ČÍSLECH

Výběr daně z nemovitých věcí v celé ČR v roce 2018 dosáhl výše
10,829 mld. Kč, což představuje řádově 0,77 % příjmů státu. V porovnání s 26 evropskými zeměmi je daň z nemovitosti v ČR jedna
z nejnižších. V ČR v průměru dosahuje 0,16 % hodnoty nemovitostí.
Lépe je na tom třeba Rakousko (0,14 %). Naopak nejvyšší daňové zatížení je ve Velké Británii (2,53 %) nebo třeba Francii (1,7 %)
a Polsku (1,61 %). Tedy 10× více.

JAK SE POČÍTÁ DAŇ Z NEMOVITOSTI

Daň z rezidenčních nemovitostí se počítá podle zastavěných metrů, zvlášť se daní pozemky. Základ daně za metr čtvereční činí
v případě obytných nemovitostí dvě koruny. Tento základ se poté
násobí dvěma koeficienty – místním a velikostním. Vyhláška zvyšuje místní koeficient v celé Praze z úrovně jedna na úroveň dva,
velikostní koeficient naší městské části zůstal stejný jako v minulých
letech, tedy 5. V případě padesátimetrového bytu se tak základ daně
100 korun bude nově násobit místním koeficientem 2 a následně
velikostním koeficientem 5. Celková částka za daň z nemovitosti
tak bude u padesátimetrového bytu v roce 2020 rovných 1000 Kč.
Jiná je situace v případě nemovitostí užívaných k podnikání.
Nevztahuje se na ně velikostní koeficient, ale zvláštní komerční
koeficient. Zvýšení místního koeficientu, který ovlivňuje všechny
objekty, tak bude v celé Praze znamenat zdvojnásobení daně pro
komerční nemovitosti.
Nová sazba daně z nemovitosti začne platit od ledna příštího
roku a majitelům nemovitostí již přijde automaticky upravená
složenka.
 Štěpán Zmátlo, radní pro finance

inzerce

KOMPLEXNÍ SLUŽBY V DOMÁCNOSTI OD A DO Z
• Instalatérské práce – montáž rozvodů vody a odpadů,
výměna a montáž vodovodních baterií, bojlerů, usazování WC, praček, myček, umyvadel či sprchových koutů.

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.“

• Obkladačské a zednické práce – veškeré obklady, položení dlažby, opravy zdí, perlinka, štukování, zahození
rýh po rozvodech a haváriích.
• Sádrokartonářské práce – stropní podhledy, příčky,
před stěny, poličky, kastlíky.

Reference stávajících klientů
na team-rm.cz

• Podlahářské práce – položení všech podlahových krytin
a povrchů jako jsou koberce, PVC nebo plovoucí
podlahy.
• Malířské práce – včetně zakrytí a následného úklidu.
NEVÁHEJTE MĚ KONTAKTOVAT:
telefon 603 226 770.

+420 728 553 145
brila@team-rm.cz
facebook: Radek Brila - realitní makléř
team-rm.cz

WWW.VSEPROBYT-DUM.CZ

DOPRODEJ
SKLADŮ 2019
• Podlahy - dřevěné I laminátové I vinylové
• doprodej venkovní expozice - Zahrada 2019

osobní odběr u nás na prodejně:
Fr. Diviše 984 104 00 Praha 10
Slevy nelze sčítat, platí
do vyprodání zásob.
Asko a.s. si vyhrazuje
právo na změnu akce.

Bc. Radek Brila
realitní makléř
specialista na Uhříněves

až

-80%

volná místa

Městská část Praha 22
Úřad MČ Praha 22

Městská část Praha 22
Úřad MČ Praha 22

nabízí volnou pracovní pozici
na úseku výstavby

nabízí volnou pracovní pozici na úseku údržby MČ

Referent/ka
odboru výstavby
Požadujeme:
Uchazeč:
• fyzická osoba, která dosáhla min. 18 let věku
• občan/ka ČR nebo cizí státní občan/ka
s trvalých pobytem v ČR, který/á ovládá
český jazyk
• způsobilost k právním úkonům
• bezúhonnost
Vzdělání a obor, zaměření:
• úplné středoškolské nebo vysokoškolské
vzdělání stavební
Znalosti:
• znalosti a praktické zkušenosti v oblasti
územního řízení a stavebního řádu
• dobrá orientace v právní agendě na úseku
územního řízení a stavebního řádu
• zkouška zvláštní odborné způsobilosti
na úseku územního řízení a stavebního řádu
• praxe ve státní správě
Další dovednosti, schopnosti:
• znalost práce s PC (Word, Outlook, Excel)
• dobré komunikační a vyjadřovací schopnosti
• odpovědné rozhodování
• samostatnost, flexibilita
• řidičský průkaz skupiny B + praxe v řízení
Nabízíme:
• 5 týdnů dovolené
• sick days 5 dnů
• příspěvek na stravování
• penzijní připojištění
• Fokus passy
• mimořádné odměny
• příjemné prostředí a kolektiv
Místo výkonu práce: Městská část Praha 22
Tarifní platová třída: platová třída 9
(při splnění všech požadovaných znalostí
platová třída 10) – dle délky praxe
od 18 230 do 29 740 Kč + osobní ohodnocení
Předpokládaný vznik pracovního poměru
dle dohody.
Přihlášky s požadovanými doklady je nutno
doručit nejpozději do 31. 10. 2019 na adresu:
Městská část Praha 22
Úřad městské části
Nové náměstí 1250/10
104 00 Praha 114
Obálku označte slovy:
„Výběrové řízení – referent/ka OV“
Kontakt:
telefon: 271 071 898
e-mail: pavla.vinklarova@praha22.cz
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pracovník údržby
Hlavní náplň práce:
• drobné zednické a opravářské práce
• čištění komunikací (ruční, strojní) letní i zimní údržby
• zajišťování drobných prací při údržbě veřejné zeleně zahradní technikou
(křovinořez, motorová pila)
• řidič referentských vozidel, zahradní a komunální techniky
Požadavky:
• fyzická osoba, která dosáhla minimálně 18 let věku
• výuční list + řidičský průkaz sk. B, vítána sk. C
• schopnost pracovat v týmu
• zodpovědnost a komunikační dovednosti
• samostatnost, flexibilita
• bezúhonnost
Nabízíme:
• 5 týdnů dovolené, sick days 5 dnů
• osobní příplatek
• mimořádné odměny
• příspěvek na stravování
• penzijní připojištění
• Fokus passy
• příjemné prostředí a kolektiv
Místo výkonu práce: Městská část Praha 22
Tarifní platová třída: 7 – dle délky praxe od 17 500 do 24 500 Kč + osobní ohodnocení
Předpokládaný vznik pracovního poměru dle dohody.
Přihlášku s profesním životopisem je nutno doručit nejpozději
do 31. 12. 2019 na adresu:
Městská část Praha 22
Úřad městské části
Nové náměstí 1250/10
104 00 Praha 114
Obálku označte slovy: „Pracovník údržby“
Kontakt:
telefon: 271 071 815, e-mail: renata.hubnerova@praha22.cz

Hledáme koordinátora energetických
úspor na budovách naší městské části
Praha 22 chce v následujících letech snížit energetickou náročnost
svých budov a tím ušetřit finanční prostředky, které bude možno využít na jiné investice.
Zároveň tím snížíme emise CO2 a odlehčíme životnímu prostředí. Těchto cílů chceme
dosáhnout modernizací budov – nové zařízení bude mít vyšší účinnost či nižší spotřebu
energií. Tam, kde je to nutné, zateplíme budovy a vyměníme okna za nová. Pro realizaci
těchto opatření chceme využít metodu EPC (energetické služby se zárukou) a příslušné
dotační tituly OPŽP, EFEKT, Praha pól růstu apod.
Pro tuto skvělou a zábavnou práci, která prokazatelně přináší přímé výsledky jak v návratnosti investic, tak v podobě snížení produkce CO2, hledáme zájemce, který by dlouhodobě
koordinoval postupné úkony, jako např. vznik energetického auditu budov, komunikace
s odbornými poradci, administrace veřejné zakázky na realizaci energeticky úsporných
opatření metodou EPC apod. Tato činnost může být vykonávána souběžně s jinou profesí.
Předpokladem pro tuto pozici je kromě základního odborného přehledu i dobrá komunikační a organizační schopnost. Vhodnými uchazeči jsou např. kvalifikovaní energetičtí
poradci, energetičtí manažeři či zpracovatelé PENB.
S vašimi nabídkami se prosím obracejte e-mailem přímo na místostarostu
Mgr. Pavla Kosaře – pavel.kosar@praha22.cz

inzerce

MS „HALALI“ UHŘÍNĚVES PRAHA 10

Vás srdečně zve na

MYSLIVECKÝ
PLES
30. 11. 2019 od 20:00 hod.
V Divadle U 22 K
K Sokolovně 201, Praha 10 - Uhříněves

K tanci a poslechu
2 22
hraje
KOLÁŘ BANDa
Vstupné 300,- Kč
bohatá myslivecká tombola
Předprodej vstupenek v pokladně Divadla U22, K Sokolovně 201, Praha 10 Uhříněves
Na akci budou pořizovány fotografie. Vstupem na akci vyjadřujete svůj souhlas s fotografováním.
Zdroj obrázků: Internet/pixabay.com

Burdová advokátní kancelář, s.r.o.
Rodinné právo
Občanské právo

GDPR
Autorské právo
Pracovní právo
Nemovitosti
Společenství vlastníků jednotek
Praha 10 – Uhříněves, Přátelství 19
Telefon: 731 181 703 a 774 060 873
E-mail: office@akdb.cz
www.akdb.cz
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JAK PŘIPRAVIT TĚLO NA ZIMU
A VYHNOUT SE NEMOCEM
Blíží se zima a s ní přichází sezona respiračních infekcí – kašle, rýmy, ale i chřipky a zápalů plic.
Aby člověk toto obdobní přežil bez následků, je třeba dbát základních pravidel.
rozdělena na čas pro nemocné a na poradnu, kam chodí lidé na prevence, předoperační vyšetření, nebo tam dokonce mohou
čekat na vyšetření onkologičtí a diabetičtí
pacienti. Takové lidi může nemocný již pouhou svojí přítomností ve stejné místnosti
vážně ohrozit.

Prevence

Zdravá a pestrá strava, dostatečný příjem
tekutin, pravidelný pohyb, kvalitní spánek
a zdravý (rozumný) pobyt na slunci zlepšují
z dlouhodobého hlediska odolnost člověka
jak proti nemocem, tak proti stresu. V kůži
se vytváří vitamín D důležitý nejen pro
zdraví kostí a zubů, ale též pro imunitu.
Ne nadarmo se říká: „Kam nechodí slunce,
tam chodí lékař“.
(Pobyt na slunci by měl být přiměřený
a je nutné používat ochranné prostředky,
ale o tom v některém z příštích číslech
UZ s dermatoložkou MUDr. Miloslavou
Moskalykovou – pozn. redakce.)

Pitný režim je nezbytný

P

okud je to možné, nezdržujte se
v uzavřených místnostech s větší
akumulací kašlajících a prskajících osob (supermarkety, kanceláře, veřejná doprava apod.). Nepodceňujte
větrání. Má být krátké, ale intenzivní, a to
nejlépe vícekrát za den.

Chovejme se ohleduplně
k okolí i k sobě

Současně bychom se měli chovat ohleduplně k ostatním lidem a vyvarovat se
v přítomnosti ostatních osob nekulturním
projevům, jako je okusování nehtů, mnutí
očí nebo čištění nosních dírek prsty – tzv.
dloubání se v nose. Je mi jasné, že to naprostá většina lidí nedělá, ale přesto jsem
to raději zmínil, neboť tímto chováním se
může člověk nakazit sám a skrze předměty,
kterých se dotýkají i ostatní.
Bakterie a viry vydrží ve vnějším prostředí několik hodin až dnů, na to je třeba
pamatovat.
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Po cestě v MHD nebo nákupu v supermarketu atd. je třeba si vždy omýt ruce
mýdlem a teplou vodou. Nejsou-li podmínky k umytí rukou a přepadne vás hlad, lze
použít gelovou dezinfekci na ruce – určitě
ji seženete v lékárně v malém, praktickém
balení.

A když přesto přijde nemoc…

A pokud i přesto onemocníte, tak je třeba se včas začít léčit, a to klidem na lůžku, tím zbytečně nešíříte nákazu. Je třeba
si mýt ruce po kašlání, kýchání a jiných
projevech nemoci spojených s tělesnými
sekrety. Používat oddělený ručník na ruce
a na obličej. Při kýchání si zakrýt nos i ústa
kapesníkem, není-li k dispozici, alespoň
se snažit kýchat do horní části paže nebo
ohybu lokte.
Rozhodnete-li se vyhledat péči lékaře,
respektujte rozvržení ordinačních hodin
daného pracoviště. V drtivé většině ordinací
praktických lékařů je ordinační doba běžně

O pitném režimu platí, kdo málo pije, je
slabý a nemocný. Dehydratace vede, kromě
horšího prokrvení mozku a všech orgánů,
k zahuštění hlenu na sliznicích dýchacích
cest. Ten potom neplní čisticí funkci. Viry
a bakterie se na nich snadno udrží a začnou
se množit – a pak propuká nemoc.

Očkovat – neočkovat?

Jako nejlepší, dosud nepřekonanou, prevenci nákazy chřipkou bych doporučil požádat
vašeho praktického lékaře o očkování. Cena
za očkování čtyřvalentní vakcínou (proti 4 kmenům chřipky) včetně aplikace je
okolo 400 Kč (zjistěte si, kolik přispívá vaše
zdravotní pojišťovna). To je nesrovnatelně
méně, než stojí léčba nemoci a komplikací
a následky absence v zaměstnání. Chřipka
má vždy podstatně těžší průběh než běžné
virózy, které lidé za chřipku často označují.
Rizikoví pacienti a lidé nad 65 let mají nárok
na očkování proti chřipce, ale i pneumokokům na náklady zdravotní pojišťovny.
 MUDr. David Müller, praktický lékař
www.zdravotniprevence.eu
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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

Strašidelná dílna
středa 6. listopadu 2019
od 16:00 do 18:00 hod.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 10 - DŮM UM
POD STRAŠNICKOU VINICÍ 23/623,100 00 PRAHA 10
www.dumum.cz

pracoviště Uhříněves, V Bytovkách 803, 104 00 Praha 22
ve spolupráci s

Městskou částí Praha 22

PUTOVÁNÍ ZA MIKULÁŠEM
SOBOTA 30. 11. 2019

Zábavný večer pro malé i velké.
Přijďte si vyrobit něco strašidelného
do naší výtvarné dílny
a projít se tajemnou zahradou.
Koná se na zahradě
DDM Praha 10 Dům UM V Bytovkách 803

a v keramické dílně.
Strašidelný převlek vítán.

PROGRAM:

- 14.30-15.30 výtvarná dílna – vánoční ozdoby na stromeček

(dílna proběhne v keramické dílně a v atelieru DDM V Bytovkách 803, cena 30 Kč)

- 15.30 se společně s Anděly a Čertíky vypravíme po stopách
Mikuláše do Obory
- 16.30 rozsvítíme s Mikulášem, Anděly a Čertíky Vánoční strom
na zahradě Domu UM V Bytovkách 803, pověsíme vyrobené ozdoby
a zazpíváme si koledy
V 17.00 vás zveme na Vánoční pohádku v Atelieru DDM.
Bližší info: cekalova@dumum.cz, tel.: 777 721 743

Kdo má doma malý zvoneček, vezměte si jej s sebou!

info: hrusova@dumum.cz

Region_inz_210x147_Xaver_spad_press.indd 1

2.10.2019 19:58:57
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KUDY TEČE ŘÍČANSKÝ POTOK
Není tomu příliš dávno, kdy jsem byl svědkem debaty na téma, kde vlastně leží pramen
Říčanského potoka, zkráceně Říčanky, a kam se vlastně vlévá. Převládal názor, že Říčanka
pramení v Říčanech, po kterých nese jméno, a vtéká do Vltavy, kam se přeci vlévají všechny
pražské potoky. Skutečnost je trochu jiná. Pojďme si proto udělat malou virtuální procházku
podél toku Říčanky s uvedením doplňujících informací.

Zdrojnicí (pramenem) Říčanského potoka je tento rybníček,
který se nachází na soukromém pozemku v obci Tehov.

Ř

íčanka pramení v obci Tehov
ve Středočeském kraji. Pramenem,
či lépe zdrojnicí, je tehovská
Svatojánská náves, kde leží malý
rybníček o nadmořské výšce hladiny
436 m n. m. Hned vedle je místní autobusová zastávka. Délka jejího toku tehovskou
zástavbou je kolem 0,5 km. Zde na své cestě
protéká Panským rybníkem.
Další obcí jsou Světice, kterými Říčanka
proteče v délce pouhých 1,2 km. Na jejich
konci podteče železniční násep mezi stanicemi Říčany a Světice.
A to již je Říčanka v obci, která jí dala
jméno, a sice v Říčanech. Zde ji čeká trasa
dlouhá 4 km. Na kraji Říčan proteče dvěma
retenčními nádržemi Rozpakov a Srnčí, kde
se do druhé vlévá Srnčí potok, jeden z mála
pojmenovaných přítoků Říčanky. Následuje
blízké a kdysi velmi oblíbené a hojně navštěvované přírodní koupaliště Marvánek,
za kterým přijímá další bezejmennou vodoteč, a potom mizí její vody v podzemním
portálu v oblasti sportovního areálu. Portál
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vede pod železnicí a pokračuje do centra
Říčan, kde Říčanka nejprve zleva obteče areál zaniklého říčanského hradu pobořeného
husity, a dále napájí známý Mlýnský rybník
pod Masarykovým náměstím a pokračuje
do Kolovrat.
V Kolovratech vstupuje tok Říčanky
na území hlavního města Prahy. Nejprve
míjí místní koupaliště u ulice Na Haltýři
a pokračuje kolem návesního rybníčka
k čističce odpadních vod a dále směřuje
lučinou kolem areálu Prknovky jako celkem
úzký potůček, který se dá snadno překročit,
k železničnímu podjezdu na trati Praha–
Benešov. Na kolovratském katastru přitom
urazí délku 2,9 km.

UHŘÍNĚVES

Nyní se budeme věnovat toku Říčanky podrobněji. Těsně u železniční tratě se vlévá
její tok do rybníku Velká Vodice. Zde se ocitá
v území, které prošlo dlouhodobým hydrologickým vývojem. Podstatné je, že Velká
Vodice je prvním z rybníků dnes již téměř

zaniklé rozsáhlé rybniční soustavy, tvořené asi 50 rybníky, rozkládající se zejména
na ploše obcí Uhříněves a Dubeč. Bohužel
dochované informace o této velmi složité soustavě jsou velmi kusé. Lépe řečeno,
kdo a kdy tyto rybníky založil a kdy a kým
byly zrušeny, je prakticky nedohledatelné.
Skutečností je rovněž fakt, že krajina je zde
velmi plochá, potoční síť velmi meandrovala, výsledkem byly rozsáhlé mokřady,
které znesnadňovaly zemědělské využití
a rozvoj sítě polních cest. O historii rybniční
soustavy a tehdejších trasách větví Říčanky
mnoho nevíme, ale v některém z dalších
UZ se budeme touto zajímavou součástí
uhříněveského místopisu zabývat na základě informací získaných ze starých map.
Od Vodice k Podleskému rybníku urazí voda
Říčanky celkem 2,5 km.

Levé rameno

V prostoru Velké Vodice se Říčanka dle směru toku větví na dvě ramena. Levé vede pod
lávkou a následuje Malá Vodice a postupně
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dvojice rybníků Nadýmač II a Nadýmač I.
Jedná se o dlouhý a poměrně úzký rybník,
sloužící jako náhon ke mlýnu či historické
templářské vodárně, nejstarší to budově
v Uhříněvsi. Dále toto rameno Říčanky
pokračuje skrytě ulicí Na Potůčku, kde
v blízkosti budovy Na Kotvě podtéká ulici
Přátelství a mezi domovou zástavbou se
dostává do prostor hranice Nového náměstí
a vtéká do Cukrovarského rybníka. Z něj
pokračuje do míst v ulici V Potokách, kde
se spojuje s pravým ramenem Říčanky, vytékajícím z horní části Velké Vodice.

Pravé rameno

To teče blízko uhříněveského pivovaru, dále
kolem tenisového areálu v místě dřívějších
historických rybích sádek. Na náměstí Bří
Jandusů krátce teče regulovaným korytem
až k mostu přes komunikaci Přátelství. Je
zajímavé, že v místech dnešního mostu
a domu č. p. 3, bývalého masného krámu a hostince J. Kolihy, rovněž jednoho
z nejstarších v Uhříněvsi, stával dřevěný
mostek již roku 1822, později často stržený
velkou vodou. Za pozornost stojí i fakt, že
ulice Přátelství vede od kostela až k náměstí Protifašistických bojovníků na zhruba
dvoumetrovém náspu. Co bylo důvodem
k výstavbě tak náročného podkladu pro
nově budovanou silnici, se neví. Je však poměrně pravděpodobné, že celá tato část
trasy nové erární silnice byla v podstatě hluboce vymletým úvozem, trvale zabahněným
a obtížně selskými vozy sjízdným.

Tok oborou
k Podleskému rybníku

Obě popsaná ramena se spojí v oblasti
ulice V Potokách těsně za Cukrovarským
rybníkem. Následuje trasa uhříněveskou
oborou podél zahrádkářské kolonie, pamětního stromu, v centrální nezalesněné
části Obory protéká Říčanka oblastí zaniklého rozsáhlého rybníka z oblasti mezi
areálem VÚŽV a židovským hřbitovem.
Potoční koryto je zde poměrně hluboce
vymleté a tok potoka obsahuje několik výrazných zákrut. Konečnou oblastí je všem
dobře známý rybník Podleský s původem
ze 16. století a dnes druhý největší rybník
V Praze po rybníku Počernickém. Zde se
musíme s Říčankou rozloučit, potok je již
na dubečském katastru.

Dubeč

Tato starobylá obec obsahuje mnohé pozoruhodnosti, nejznámější je zdaleka viditelný kostelík. Z Podleského rybníka Říčanka
protéká ČOV a retenční nádrží a vtéká
do přírodního parku Říčanka. Postupně míjí
přírodní památku lom Rohožník, známý

osídlením již v době kamenné, zde napájí
dubečský rybník V Rohožníku. Dále protéká
zástavbou tzv. Velké Dubče do Panské zahrady. Na další trase leží Litožnické rybníky
– V Mejtě, Myslivecký a Nový, které tvoří
zbytek po zaniklé obci Litožnice. Rybníky
bohužel nejsou přístupné po turistické
značce, nevede tudy žádná cyklostezka
a jsou součástí přírodního parku Říčanka.
Jako ukázka, jak se někdy zachází s přírodními památkami, slouží naštěstí nerealizovaný projekt – zavezení litožnických rybníčků
popelem z Malešické spalovny. Délka toku
Dubčí je 2,3 km.

Běchovice

Zde teče potok mezi poli a po překonání
2,6 km toku se v těsné blízkosti českobrodské silnice vlévá do souběžně tekoucí
Rokytky jako její levostranný přítok, pod
kterou obě říčky podtečou, a pokračují již
pod názvem Rokytka v Počernickém rybníku, který je největším pražským rybníkem
o ploše 19,4 ha, druhým je náš Podleský
s plochou 14,4 ha. Rokytka má s Říčankou
blízké prameniště, jedná se o obec Tehovec.
Její délka je 36,2 km. Do Vltavy se vlévá
v prostoru Libeňského ostrova. Obyvatelé
Prahy 22 ji znají zejména v oblasti Hájku
a Královic, oblíbené je i koupaliště Jureček
v Říčanech Radošovicích.

Před tímto železničním viaduktem v Prknovce
zahajuje Říčanský potok svou pouť územím
Uhříněvsi.

Co říci závěrem?

Naše oblíbená říčka má od zdroje k ústí
délku 21,5 km. Spád je velmi malý, převýšení od Tehovce – 436 m n. m. k soutoku s Rokytkou u Českobrodské silnice
– 229 m n. m. je pouhých 207 m, tj. průměrný sklon činní pouhé jedno procento (1 cm
na metr délky toku) a průtok 0,10 m3/s.
Nutno upozornit, že v textu uvedené hodnoty délek toku platí pro intravilány obcí,
tj. jejich zástavbu či její okraj. Proto v obcích platí, že součet délek toku je 13,4 km
a 8,1 km teče zemědělskou krajinou.

Takhle to vypadalo u propustku Říčanky v místě,
kde opouští oboru a podtéká pod komunikací
z Netluk do Dubečku cca v roce 1935. Na fotce
je maminka autora textu. (Propustek
v současné době prochází rekonstrukcí
z důvodu větší propustnosti toku.)

 Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.,
kartograf
Spolupracoval Pavel Veverka

Víte, že...
Kilometráž vodních toků se počítá
od jejich ústí směrem k prameništi? Tj. proti
směru toku. Proč je tomu tak? Ono ústí je
většinou jednoznačně definovatelné, zatímco
pramenná oblast může být rozlehlá, tvořená
proměnnou hranicí tajícího sněhu, bažinami, mokřady aj. Pokud má vodní tok několik
ramen, počítá se délka toho delšího. Což je
i případ Říčanky.

Potoční koryto je v oboře poměrně hluboce
vymleté a tok potoka obsahuje několik
výrazných zákrut.
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Krabice od bot
LETOS SE ZMĚNAMI

Zprava: Aleš Cibulka, Radim Uzel a Roberto Caporali s našimi seniorkami při autogramiádě.

Tradiční Setkání
seniorů trochu jinak…
Pod taktovkou Aleše Cibulky a jeho hostů začalo v sobotu
19. října Odpoledne pro seniory v Divadle U22.
Po vstupenkách se jen zaprášilo, a tak věřte nebo ne, přesto, že Divadlo U22 je
dobře odhlučněné, smích plně obsazeného hlediště byl slyšet až ven! Přestávkou, o které
probíhala autogramiáda hostů, byla oddělena druhá polovina zábavního odpoledne.
Ten, kdo mohl, přezul boty a šup na parket, někteří odhodili hůl (spíše některé – my
víme kdo). Již první písničky probudily vzpomínky na čas Tanečních čajů z dob dávno
minulých. Tančilo se, zpívalo a povídalo. Zábava, jak má být.
Naše seniorky a senioři jsou totiž v kondici, pravidelně se účastní Sportovní olympiády, chodí plavat, jezdí na vlastivědné pobyty, na letní kemp, zpívají na schodech,
chodí do kina i do divadla anebo se účastní pravidelných vycházek i výletů. Prostě sport,
kultura a smích je koření života a městská část Praha 22 je v tom významně podporuje.
 Zdeňka Žaludová, vedoucí OSVZ

V minulém roce se stala vlastně
velice hezká věc – reakce na projekt
Diakonie ČCE Krabice od bot byla obrovská.
Sběrná místa (rozhodně to centrální ve sboru
ČCE v Nuslích) praskala ve švech. Odvrácená
strana toho je, že bylo velice obtížné najít odbyt
pro všechny dárky. Ne, to skutečně neznamená, že by dětí, které potřebují pomoci, nebylo
víc, než se vybralo krabic s dárky. Ale prostě
a jednoduše – my o nich nevíme. Ukazuje se,
že anonymní pomoc se zaměřením na konkrétního člověka má své limity.
Mám radost, že na tuto situace v Diakonii zareagovali. A to dvojím způsobem. Ten první
způsob je pro nás všechny – Krabice od bot
on-line. Zatím mám pouze informace, které
můžete najít i na webových stránkách Diakonie
(https://www.krabiceodbot.cz/krabiceonline/).
Čekám ještě na další informace, ale i ty, které
naleznete na webových stránkách, jsou velice
zajímavé, a můžeme tak s dětmi vybírat konkrétní místo pomoci.
Kdo chce přece jen předat hmatatelný dárek,
který by s dětmi doma zabalil, může použít
rezervaci dárku (https://www.krabiceodbot.cz/
o-projektu/aktualne/letosni-novinka-povinna-rezervace-darku-na-webu/). Praktický příklad:
„Paní Anna chce darovat dárek v Brně. Najde
si nejbližší sběrné místo a zjistí, že ještě potřebuje dárky pro kluky 10–12 let. Dárek si
rezervuje a na mail jí přijdou tipy, co do krabice
zabalit, a informace o sběrném místě. Krabici
připraví a odevzdá, až bude mít cestu kolem.“
Nově tu budou i nové informace pro firmy
a školy: „Prosíme školy, firmy a další nadšené dárce, aby počkali do zveřejnění mapy
sběrných míst a počtů potřebných dárků a nepřipravovali velké množství dárků předem.
Mapu zveřejníme začátkem listopadu. Pro
školy chystáme speciální podporu a možnosti
šité jim na míru – všechny informace najdete
na připravovaném novém webu.“
Promyslete si tedy, jakou formu chcete zvolit.
Případné další podrobnosti budou k nalezení
na webových stránkách Diakonie ČCE nebo
našeho sboru (http://uhrineves.evangnet.cz/).
Děkujeme.

 Jiří Ort, farář ČCE
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školy

Základní škola bří jandusů

základní škola U obory

Our school trip to England

Přečerpávací elektrárna
Dlouhé stráně 26.–27. září 2019

Co má společného britská královna, Harry Potter a pět a půl tisíce let
staré kamenné řady v Avebury? Hádáte správně, všechny je možné
zahlédnout v Anglii. A právě tam, konkrétně do okolí města Oxford,
se naše škola vypravila na již tradiční podzimní zájezd.
Královnu jsme sice na jejím víkendovém sídle Windsor nepotkali,
nicméně jsme mohli obdivovat reprezentační i soukromé prostory
tohoto nádherného hradu. V kapli svatého Jiří jsme pak zavzpomínali
na nedávnou svatbu prince Harryho a Megan Markle. S jiným Harrym –
Harrym Potterem – a jeho kamarády Ronem a Hermionou jsme prožili
kouzelnické odpoledne ve Warner Bros. studiích na severu Londýna.
Během pár hodin jsme navštívili slavné Bradavice, nástupiště 9 ¾ ,
Zapovězený les i Příčnou ulici. Nejvíc všechny ohromila Banka skřetů
Gringottových i drak, který ji před námi pustošil.Kromě kamenných řad
v Avebury jsme si mohli lámat hlavu i nad záhadami menhirů a dolmenů
tvořících kamenný kruh ve Stonehenge. Zpět do modernější doby, a to
do 16. století, jsme se přenesli ve Stratfordu upon Avon, rodišti slavného dramatika a básníka Willa Shakespeara. Město Oxford s nejstarší
anglickou univerzitou se stalo na pár dní naším domovem. Pro mnohé
děti byl pobyt v rodinách tím největším zážitkem. Mohly poznat a porovnat, jak žijí lidé v jiné zemi, a vyzkoušely si svoje znalosti angličtiny.
Děti, pedagogové, průvodkyně i řidiči fungovali jako sehraný tým, počasí
bylo lepší než obvyklé anglické, a tak jsem na otázku: „Kam pojedeme
příště, paní učitelko?“ mohla odpovědět, „ještě to není jisté, ale určitý
nápad by tu byl… a myslím, že se máte na co těšit.“ Chtěla bych ještě
poděkovat mým kolegyním Veronice Puchernové a Radce Krejčí, bez
jejichž práce a pomoci bychom si o Anglii mohli nechat jenom zdát.

Začal školní rok a s ním spousta povinností. Jednou z těch
příjemnějších je ale výlet do Jeseníků, kde se nachází unikátní přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně, jehož se zúčastnila velká většina
deváťáků naší školy. Na výlet za poznáním i dobrodružstvím jsme se
my všichni – žáci i učitelé – tolik těšili, že nám nevadil ani brzký ranní
odjezd 26. 9. z Uhříněvsi. Na místo jsme dorazili včas a hned vyrazili
na prohlídku. Ochotný průvodce nás do tajů tohoto technického
unikátu zasvětil nejdříve prostřednictvím krátkého filmu a výkladu
a pak už jsme se mohli pod jeho vedením projít prostorami elektrárny,
které byly zahloubeny hluboko do skály. Aby ale nebyl všem zážitkům
konec, čekalo nás cestou dolů další dobrodružství – jízda na koloběžkách, kterou si všichni pořádně užili. Večer jsme se ubytovali a řízek
s bramborovou kaší ve stylové restauraci byl pro všechny zaslouženou
odměnou. Ráno jsme se sice probudili do deštivého počasí, ale ani
to nám nezabránilo vyjet lanovkou na hřebeny Jeseníků a udělat si
aspoň malý výlet k vrcholu Keprníku. Chtěla bych poděkovat všem
žákům, učitelům i příjemnému panu řidiči, že si z moravských hor
odvážíme jen pozitivní dojmy. Za mě rozhodně palec nahoru.

 Klára Stejskalová, učitelka

MŠ sluneční

 Jana Křivánková, učitelka

MasterChef u Jandusů
Dne 23. 9. 2019 se v Divadle U22 konala pro druhý stupeň ZŠ Bří
Jandusů talkshow s Kristínou Němčkovou, která se tento rok stala
ve svých 17 letech vítězkou kuchařské televizní soutěže MasterChef.
Celou akci zorganizoval, připravil a moderoval náš učitel Marek Ruda.
Během dopoledne jsme se dozvěděli, jak se jí líbilo v naší škole, a o jejích
oblíbených učitelích. Také nám prozradila, že mezi nejoblíbenější předměty patřila pracovní výchova, při které mohla s kamarády zkoušet své
oblíbené recepty. Povyprávěla nám o své rodině, začátcích s vařením,
cestování a účasti v soutěži. Nedávno se jí splnil velký sen a společně
s babičkou napsala svou první kuchařku. Během talkshow si pro nás
Kristína připravila tři soutěže. Prvním úkolem bylo vymyslet pro Kristínu
co nejoriginálnější otázku a výherce získal její kuchařku. Poté třídy soutěžily mezi sebou v gastronomickém kvízu o její výborný palačinkový
dort. Tuto soutěž suverénně vyhrála třída 9. A. Celé dopoledne se nám
všem moc líbilo a dort byl také moc dobrý.

V sobotu 19. října 2019 proběhla v Mateřské škole Sluneční
tradiční „drakiáda“. Dostavili se rodiče s dětmi ze všech tří našich
pracovišť. Počasí bylo pěkné, jen vítr se trochu loudal a málo se snažil. O to víc se vyrábělo v polytechnické učebně, tančilo a dovádělo
na zahradě školy. Nechyběly ani chutné zákusky, o které se postarali
rodiče i kolektiv MŠ, a všem nám bylo moc dobře a příjemně.

 Adéla Reitschlägerová, Veronika Vávrová, žákyně 9. A

 Za kolektiv MŠ, Jitka Müllerová, učitelka
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Mateřská škola ožila i v sobotu

inzerce

Upečme si kachnu, každý podle svého receptu.
Kachny společně sníme a vyhlásíme
nejlepší Hájeckou sametovou
kachnu roku 2019!
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užíváme si spolu 30 let
od sametové revoluce
právo na pořádání
společných akcí jako
je naše Hájecká kachna
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SOUTĚŽÍCÍ ZÍSKAVAJÍ

KACHNU A VSTUP

ZDARMA

přihlaste se do úterý 12. 11. 2019, buďto na e-mail: spolekobcanuhajku@seznam.cz
nebo telefonicky/SMS na číslo 605 544 842 nebo vhoďte přihlašovací lístek z letáku do schránky
u informačních tabulí v Hájku.

Od 14:00 hod. živá hudba „Žlutý pes revival“
Soutěžící získávají kachnu a vstup zdarma!!!
Vstupné na akci 120,- Kč (v ceně vstupného kapela). Děti do 12 let mají vstup zdarma.

S upečenou kachnou přijďte přesně ve 12:00 hod.
v sobotu 16. 11. 2019 na louku u potoka (ul. Předpolní).
Občerstvení, zelí a knedlíky zajištěno, dezerty vítány!

Výdej kachen ve čtvrtek 14. 11. 2019 od 18:00 do 20:00 v restauraci V Hájku.
Akce se koná za každého počasí, máme vyhřívaný stan.
Soutěž o nejlepší kachnu, zajímavé a originální ceny pro vítěze.
Pokud chcete poznat kulinářské umění svých sousedů a dobře poobědvat i přesto, že nechcete soutěžit, přijďte! Budeme se na Vás těšit!

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.
 Čenda úklid – čistění oken, koberců, sedaček. Úklid kanceláří.
Kontakt: 603 874 107, www.cenda-uklid.wbs.cz
 Kamenictví Šumec, Pod Jankovem 45, Hájek,
mobil: 608 981 418.
 Opravy myček, praček, sušiček a ostatních spotřebičů do 3 dnů
PM Servis tel. 602 316 941, 602 316 949.
 Kurzy malby – V Osikách 521/16, 111 01 Praha 10 - Dolní Měcholupy,
Tel: 777 599 228. Chcete si odpočinout od náročné práce?
Potřebujete si vyčistit hlavu a přijít na jiné myšlenky?
Chcete malovat, ale doma není prostor a čas? Přijďte nabrat sílu,
chuť a radost z vlastní tvorby k nám! Budete překvapeni sami sebou.
Těšíme se na Vás! www.kurzmalby.cz
 Kácení a řez rizikových stromů stromolezeckou technikou.
tel.: 606 527 091.
 Masáže Zuzka – tel.: 603 170 247, masáže, rozklíčování
psychosomatických příčin bolestí, cesta k sebepoznání.
 Koupím chatu, chalupu do 50 km od Prahy, v dobrém i špatném stavu.
Děkuji za nabídku. Tel.: 720 031 400.
 Hledáme paní na pravidelný úklid kanceláří a firemních prostor
v ulici Bečovská na 20 hodin týdně.
Kontaktujte nás: bures@uncs.eu nebo 222 592 440.

listopad 2019 | Uhříněveský zpravodaj | 23

spolky a organizace

Základní umělecká škola Lyra

ČSBS Praha 22

Autobusové výlety
za poznáním československé
historie v roce 2019

Zimní svátky na zeměkouli
Podobně jako v minulých letech jsme si pro vás také letos
připravili velký celoškolní koncert. Po loňském velmi úspěšném
pásmu k oslavám 100. výročí založení Československé republiky jsme se tentokrát rozhodli podívat i do jiných zemí, a dokonce
i na jiné světadíly. Chceme vám totiž představit, jak se po celém
světě slaví nejen vánoční, ale i další svátky spojené s koncem roku
či příchodem toho nového. Chybět nebude židovská Chanuka,
oslavy čínského i afrického nového roku a samozřejmě Vánoce
ve všech koutech světa od amerických přes ruské pravoslavné až
po nám blízké evropské. V závěru programu se pak samozřejmě
vrátíme zpátky domů a zazpíváme si nejznámější české koledy.
To vše v podání žáků a učitelů naší školy obohaceném o ilustrativní
animace. Teď to nejdůležitější, a to, kdy a kam si nás můžete přijít
poslechnout. Na premiéru se můžete těšit 20. listopadu od 18 hodin
v Divadle U22. 27. a 28. listopadu tamtéž budou následovat dopolední koncerty pro žáky základních škol U Obory a Bratří Jandusů.
Poslední možnost vidět tento program pak budete mít 1. prosince
v KC Novodvorská opět od 18 hodin. Moc se na vás těšíme!

 Emil Dienelt, učitel

dps jiskřička

Podzimní dny v Jiskřičce
Jiskřička má za sebou letošní první koncert v Divadle U22.
Rodičům, prarodičům, sourozencům, kamarádům i dalším posluchačům
zazpívaly děti ze všech oddělení sboru. Svou premiéru na pódiu a první
zasloužený potlesk si tak užily i děti z přípravného oddělení, které
ve sboru zpívají teprve od září. Představilo se i nové komorní seskupení
sestavené z těch nejstarších a nejzkušenějších, kteří tráví během týdne
ve zkušebně nejvíce času. A na co se mohou naši posluchači těšit
v nejbližší době? V listopadu to bude rozsvěcení betlému u ZŠ nám.
Bří Jandusů, kterým zahájíme adventní období. Poslední listopadový
pátek si adventní náladu můžete navodit spolu s námi.

 Hana Havlínová, organizační vedoucí, www.jiskricka.cz

24 | Uhříněveský zpravodaj | listopad 2019

To, že v naší městské části působí základní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu, možná už víte. Ale víte, že kromě účasti na pietních akcích a pátrání po polozapomenuté historii
v souvislosti s válečnými konflikty pořádáme i autobusové výlety
za poznáním? Těch se můžou zúčastňovat jak naši členové, tak i široká veřejnost včetně rodin s dětmi. U těch si účasti zvlášť ceníme,
aby se nestávalo, že by naše mládež například jediné, co by věděla
o Pražském povstání, bylo, že je to stanice metra. A tak bychom mohli
pokračovat i dalšími událostmi české a československé historie.
Jedním z míst, které na výletech navštívíme, je vždy nějaké místo
spojené s československou historií. A pak nějaké další zajímavé
místo v okolí.
Tak jsme například letos v sobotu 25. května navštívili Orlické hory.
Nejprve jsme se zastavili v polském městě Kudowa Zdrój u Náchodu, což jsou lázně v bývalém českém koutku Kladského výběžku.
A odpoledne jsme zamířili na prohlídku dělostřelecké tvrze Skutina
u Olešnice v Orlických horách. Ohrožení Československa ze strany
hitlerovských vojsk si ve 2. polovině 30. let 20. století vyžádalo i stavbu
příhraničního opevnění. Jeho součástí měla být kromě dalších tvrzí
i dělostřelecká tvrz Skutina. Ale z šesti chystaných objektů se zde
podařilo zbudovat jen dva. A to pěchotní srub U Stodol, který je dnes
zpřístupněn veřejnosti a předělán na muzeum. A veřejnosti nepřístupný objekt Pod lesem. Zážitek je především návštěva vnitřku srubu,
protože je dobově vybaven. Tím nás osobně provedl provozovatel
muzea pan Josef Balcar.
A výlet jsme uspořádali i v sobotu 21. září 2019, kdy jsme navštívili
Rokycansko. To jsme nejprve navštívili Muzeum na demarkační linii
v Rokycanech, kterým nás provedl ředitel muzea, pan František Koch.
Muzeum má bohaté sbírky vojenské techniky a i vnitřní expozici, která
je věnovaná československé historii od našich legionářů v 1. světové
válce až po osvobození naší vlasti. A po polední přestávce v Rokycanech jsme se přemístili na zámek Zbiroh, kde jsme se zúčastnili jak
prohlídky zámku, tak jsme se prošli zámeckým parkem.
Podobné výlety bychom chtěli pořádat i v dalších letech. A proto také
děkujeme MČ Praha 22 a MČ Praha – Kolovraty za dotaci, bez které
bychom tyto akce pořádat nemohli.

 Libor Čermák, předseda Oblastní organizace ČSBS Praha 22

spolky a organizace

salesiánské hnutí mládeže

Turnaj O pohár
uhříněveského starosty
Tréninky florbalu i florbalová liga se zdárně rozběhly
a v sobotu 12. října 2019 začala i turnajová sezona. A začala tradičně
turnajem O pohár uhříněveského starosty. Účast byla opravdu hojná:
přijela 3 družstva z Brna-Líšně, 2 ze střediska v Teplicích, 1 z Prostějova, 3 z Kobylis a 6 týmů bylo domácích.
Po slavnostním zahájení začaly boje ve skupinách, na hřišti se střídala
mužstva mladších a starších. Pořadí ve skupinách určilo semifinalisty
a vítězové semifinále se utkali ve finálových zápasech. Z pohárů uhříněveského starosty a zlatých medailí se tentokrát v obou kategoriích
radovaly naše týmy z SHM Klubu Uhříněves-Kolovraty. Velkým překvapením pak bylo 3. místo mužstva ze střediska z Teplic v kategorii
mladších. Odpoledne pak patřilo nejmenším. V kategorii 1.–3. třída
bojovalo 5 domácích týmů. Z poháru pro vítěze se radovalo mužstvo
modrých. Zájem o turnaj byl velký, během dne se na hřišti vystřídalo
ve 20 mužstvech 120 aktivních sportovců. Kromě radosti ze hry měli
hráči během celého dne v rámci projektu „DĚTI DĚTEM“ možnost
získat každým vstřeleným gólem 8 Kč na zakoupení snídaní pro
chlapce v internátu Bakanja v Demokratické republice Kongo. Gólů
padlo celkem 116 a kromě toho se zapojili i rodiče a děti s dobrovolným příspěvkem. Na potravinovou pomoc tak bylo odesláno 1960 Kč,
které znamenají snídaně na dva týdny pro 90 chlapců. Všem, kdo
přispěli, moc děkujeme.

naše pitkovice

ŘÍJNOVÁ PITKOVICKÁ DRAKIÁDA
Letošní drakiádě opravdu přálo počasí. Nejenže svítilo sluníčko, ale také foukal silný vítr, který unášel všechny draky
od kupovaných po vyráběné. Možná díky tomu byla účast rekordní.
Do Pitkovic dorazilo 94 dětí a na 200 dospělých, kteří si snad také
přišli na své díky našim sousedům, kteří na akci prodávali svařák,
víno a červený burčák. Pro děti byl k dispozici čaj, občerstvení v rámci
registrace, napečené dobroty a také buřty, které si každý mohl opéci
na přenosných ohništích. Letos jsme poprvé soutěžili o Nejlepšího
po domácku vyráběného draka a byli jsme mile překvapeni, kolik dětí
a rodičů si dalo tu práci a draka vyrobili! Třetí místo získaly sestřičky
Bártovy za své dva draky, na druhém místě skončil Filípek Schillbach
a zvítězila Ellinka Pálková se svým krásně duhovým drakem. Akce
probíhala od 15 hodin až do tmy, přibližně do 19. hodiny. Děkujeme
všem sousedům, kteří nám s akcí pomáhali, a samozřejmě i všem
zúčastněným za skvělou, pohodovou atmosféru. Věříme, že se akce
líbila a už brzy (9. 11.) se na vás těšíme na lampionovém průvodu
v Pitkovicích.

 Zuzana Mikulecká, členka spolku Naše Pitkovice

Děkujeme i místnímu farnímu sboru Českobratrské církve evangelické,
která dětem z Brna-Líšně umožnila přespání. Děkujeme také panu
starostovi, MČ Praha 22 a MHMP za podporu celé akce.
V letošním školním roce to byl zdárný začátek,
ale ještě nás čekají:
9. listopadu 2019

1. bodovací turnaj a Svatomartinský turnaj

7. prosince 2019

2. bodovací turnaj a Mikulášský turnaj

18. ledna 2020

3. bodovací turnaj a Salesiánský turnaj

14. března 2020

Přebor SHM

4. dubna 2020

Velikonoční turnaj

Máme se tedy na co těšit

 Stanislav Paseka, SHM Klub Uhříněves-Kolovraty, z. s.
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spolky a organizace

ZO 22/30 Senioři ČR Praha 22 a KLUB SENIORŮ

pozvánka na vycházku

Program na listopad

PP Prosecké skály v Praze 9

„Život je jako chléb, čím dál tvrdší a tvrdší.
Ale čím míň ho zůstává, tím víc si ho vážíš.“

Kdy: úterý 5. 11. 2019

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.
4. 11.
5. 11.
7. 11.
11. 11.
14. 11.
18. 11.
21. 11.
25. 11.
26. 11.
28. 11.

Kavárnička, společenské hry
Vycházka – Prosecké skály s Růženou Truhlářovou
Trénování paměti
Kavárnička, společenské hry
Kavárnička, společenské hry
Kavárnička, společenské hry
Senioři a děti – mezigenerační setkávání
Kavárnička, společenské hry
Jednodenní výlet do Jičína, dotovaný ÚMČ Praha 22
Cvičení pro zdraví

• Každý čtvrtek od 10 do 12 hodin seniorská poradna v OIC.
• V rámci projektu MČ Praha 22 pokračuje pro seniorky
možnost návštěv bazénu ve Sportovní hale na Chodově
a to v termínech: 27. 10., 10. 11., 17. 11., 1. 12. a 8. 12. 2019.
Jedná se o neděle vždy od 16:00 do 17:00 hodin. Přihlašujte se
s předstihem na tel. čísle 723 365 762.
• Nabídka Silvestrovského pobytu:
od 28. 12. 2019 do 2. 1. 2020, Místo: Hotel Brdy,
Spálené Poříčí. Cena: 5450 Kč.
 ližší informace v klubu, na tel. 775 164 802,
B
ve vývěsních skříňkách a na webových stránkách
www.seniori-praha22-uhrineves.webnode.cz
 Stanislava Drozenová, vedoucí Klubu seniorů

POZVÁNKA NA VÝLET
s vánoční atmosférou do zámku

HRÁDEK u NECHANIC
u Hradce Králové
Kdy: úterý 3. 12. 2019
Odjezd: autobusem od Nádraží Uhříněves v 8:30
Program: Návštěva vánočně upravených zámeckých interiérů
reprezentačního letního sídla rodu Harrachů (1839–1857)
vystavěné anglickým architektem E. B. Lambem ve stylu
tudorské gotiky, kde se seznámíme s vánočními zvyky, tradicemi
a s historickou vánoční výzdobou. Po prohlídce bude možné
navštívit zámeckou kuchyni, kde nám zámecké kuchařky uvaří
vyhlášený zámecký anglický punč, kávu, čaj a ochutnáme vánoční
cukroví.
Cena: 200 Kč zahrnuje vstupné do zámku a dopravu.
Přihlášky: u Stanislavy Drozenové nebo na telefonu 775 164 802.
Platba: výhradně v OIC Nové náměstí každý čtvrtek
od 10–12 hodin.

 Za ZO Senioři ČR Praha 22 vás na výlet
v krásném adventním čase zvou
Stanislava Drozenová, vedoucí Klubu seniorů
a Růžena Truhlářová
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Odjezd: Nádraží Uhříněves – 209 v 9:06 do Letňan
(z Letňan 201 v 10:08, výstup Čertův vršek).
Trasa: Čertův vršek, Prosecké skály, vyhlídka Emy Destinové,
k rozcestí Mlýn v Podviní, Kolčavka, zámeček Libeň, Löwitův mlýn,
Thomayerovy sady, ústí Rokytky do Vltavy (6 km).

 Za ZO Senioři ČR Praha 22 vás na vycházku srdečně zve
Růžena Truhlářová, 724 063 609

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
Clarkeová Lucy – Stíny nad zálivem
Coben Harlan – Na útěku
Colemanová Collen – Zuby nehty
Fisherová Kerry – Mlčenlivé ženy
Freeman Brian – Vnitřní hlas
Gregory Philippa – Tři královny
Jakoubková Alena – Hledám manžela… děti vítány
King Dtephen – Outsider
Klevisová Michaela – Sněžný měsíc
Landsman Dominik – Dovolená s moderním fotrem
Lapena Shari – Nevítaný host
Marsonsová Angela – Pokrevní pouta
Mitchellová Carolina – Němý svědek
Moyesová Jojo – Zakázané ovoce
Ondriová Ivana – Vůně nebe
Roslund a Hellström – 3 minuty
Rosnay Tatiana – Klíč k minulosti
Silva Daniel – Ta druhá žena
Taylor Kathryn – Příběh srdce
Valmorbida Elise – Madona z hor
Vondruška Vlastimil – Právo první noci
Weaver Tim – Údolí mrtvých
Naučná literatura pro dospělé
Černý David – 25 tajemství Prahy
Kubáník Josef – Poslední deník Květy Fialové
Krásná literatura pro děti
Bellos Alex – Fotbalová škola
Conicella Pascal – Teo a Leonie
Cube Kid – Deník Minecrafťáka 6
Dziubaková Emilia – Neobyčejná přátelství v přírodě
Edmondson Matt – Největší kouzelník na světě
Chapmanová Linda – Škola jednorožců
Kohlová Daniela – Lenčiny katastrofy
Osbornová Mary – Dobrodružství v zemi nindžů
Pospíšilová Zuzana – Záchranářské pohádky
Walliams David – Nejhorší děti na světě 2
Webb Holly – Kde je Tobík ?
Zuravicky Orli – Šťastná až na věky
Naučná literatura pro děti
Kolektiv autorů – Hledej a najdi zvířata
Kolektiv autorů – Čarovné vánoce

 Kateřina Kykalová, knihovnice

NOVÁ PRODEJNA

PRAHA
UHŘÍNĚVES
„SE ZKRÁCENÝM
ÚVAZKEM MÁM ČAS NA
PRÁCI I RODINU.“

PŘIJMEME
ZAMĚSTNANCE
PLNÉ
I ZKRÁCENÉ
ÚVAZKY
V případě zájmu
nás kontaktujte:
tel.: 724 844 690,
e-mail: i.bajgarova@billa.cz.

Více na billa.jobs.cz

