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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
V DIVADLE U22
Okruh 511 – co je nového
Více na str. 8

Komunitní plánování
Parku za radnicí
Více na str. 10

Akordum
nám zpívá už 5 let
Více na str. 14–15

Do uhříněveského Divadla U22 ve čtvrtek 5. prosince dorazí Mikuláš
s celou svou družinou. Od 16:30 si děti nejdříve budou moci zahrát
zábavnou hru, při níž navštíví Andělské nebe, Čertovo peklo a Mikulášovo
území. O hodinu později pro hodné chlapce a dívky proběhne nadílka.
Vstupné zdarma.

pátek 7. 2. 2020 v 19:30 hodin

SHIRLEY VALENTINE
autor: Willy Russell, režie: Zdeněk Kaloš
hraje: Simona Stašová
Shirley Valentine je jméno dívky, kterou
ta současná, čtyřicetiletá matka rodiny
a manželka počestného občana, už
dávno není. Přestože se musí starat
hlavně o to, aby život její rodiny žijící
v Liverpoolu běžel ve vyježděných
kolejích, sny a touhy dívky, kterou
kdysi byla, v ní zůstávají. Snad proto
podlehne návrhu své kamarádky a udělá
něco, co se od ní neočekává – odjede
na dovolenou do Řecka, zamiluje se tam
a začne nový život...

Pohádky:
sobota 7. 12. 2019 v 10:30 hodin

ČERTOVSKÁ POHÁDKA
Rolnička – divadlo pro děti

Divadlo U22

výběr z programu


středa 18. 12. 2019
v 19:30 hodin
PŘÍTELKYNĚ

Jak vlastně vypadá „správný“ čert? Viděl
ho někdy někdo? A v čertovské pohádce
by čert asi měl hrát, ale v našem divadle
žádný čert není. Proto se nikdo bát
nemusí. Ale aby pohádka mohla být
čertovská, je potřeba si čerta vyrobit.
sobota 14. 12. 2019 v 10:30 hodin

ZIMNÍ POHÁDKA
Pohádkové divadlo
úterý 10. 12. 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. Přijďte se do divadla odreagovat, konečně
pochopit, jak se pravěký lovec a pravěká sběračka podepsali na mezilidských vztazích,
a také si smíchem prodloužit život minimálně o pět let.
středa 18. 12. 2019 v 19:30 hodin PŘÍTELKYNĚ
autor: Jen Silverman, režie: Tereza Karpianus
hrají: Alena Mihulová a Jitka Smutná
„Rozvedená padesátnice hledá spolubydlící ve stejném věku – čistotnou, spolehlivou
nekuřačku“. Robyn je sice také padesátnice, jinak ale nesplňuje ani jeden ze zmíněných
požadavků. Přesto se nakonec ukáže, že tahle ulítlá spolubydlící je pro Sharon tou
nejlepší volbou. Dojemná komedie současné americké dramatičky, v níž se usedlá
domácnost kdesi v Zapadákově otřese v základech.
neděle 12. 1. 2020 v 19:30 hodin PERFECT

DAYS

autor: Liz Lochhead, režie: Petr Kracik
hrají: Jan Dolanský, Lenka Vlasáková, Dana Syslová/Eva Lecchiová,
Petra Jungmanová a Vilém Udatný
Úspěšná kadeřnice Barbs má na první pohled úplně všechno: prosperující firmu,
popularitu, exkluzivní byt, přátele a pečlivou matku. Ovšem jedno jí chybí – nějak
nestihla mít dítě a zbývá jí posledních pár let, kdy se to musí podařit. Jenže manželství
se jí rozpadlo, nejbližší přítel je homosexuál a potenciální otcové z nejrůznějších důvodů
selhávají. Barbs si připadá absolutně nenaplněná. K čemu je žití na vysoké noze, když
na vás v obrovském bytě nikdo nečeká?

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

Volné pokračování Africké pohádky,
tentokrát se černoušek vypraví na sever,
do Grónska, aby konečně uviděl sníh.
Seznámí se s eskymákem Nanukem,
ledním medvědem Ursusem, poprvé
bude sekat díru do ledu a uloví rybu,
a hlavně uvidí sníh a potká Sněhovou
vločku.
sobota 21. 12. 2019 v 10:30 hodin

VÁNOČNÍ ČAS
Loudadlo
Vánoce jsou nejkrásnější svátky v roce!
Přesto, že jsou tyto svátky především
rodinné, určitě si všichni považujeme
i očekávané hosty, a proto se již na vás
osobně těší známé postavičky z televizní
obrazovky.
sobota 11. 1. 2020 v 10:30 hodin

TATÍNEK 002
Loutkové divadlo LOKVAR
Napínavé příběhy jedné rodiny,
známé už z inscenace Tatínek není
k zahození. A poněvadž je Tatínek stále
hrdina a rodina pořád drží láskyplně
pohromadě, připravili jsme další tři
samostatné příběhy z knihy Tatínek 002.
Představení je vhodné pro děti od 3 let

Partnerem Divadla U22 je

z obecní kroniky

Rozsvícení stromu
O první neděli adventní 1. prosince zahájíme advent
rozsvícením vánočního stromu na Novém náměstí
před budovou radnice. Přinášíme záznam kroniky
o stejné události v roce 1930.
Ve snaze zmírniti alespoň částečně v nejhorší
době nepříznivou situaci školních dětí usneseno bylo
ve schůzi osvětové a chudinské komise za účasti zástupců škol a spolků vztyčiti vánoční strom podle
vzoru jiných měst. Jako nejvhodnější místo vybráno
bylo prostranství před školou. Tam byl 14. Prosince 1930 vztyčen krásný vánoční strom, ozářený světly
a obklopený dětmi, které za přispění učitelů Sedláčka
a Příborského improvizovaly malou akademii. Pod
stromem a na prostranství před záložnou byly umístěny
dvě pokladničky, které vynesly za dobu od 14. – 25. prosince 1930: u školy 568.90 Kč, u záložny 229.55 Kč
a dodatečně 5,- Kč. Celkem 803,45 Kč.
Výnos tento byl podle návrhu protokolovaného v zápisní knize chudinské komise v prospěch nemajetných
dětí na zakoupení potřebného šactva, bot a poživatin.
Rozdělení výtěžku bylo pečlivé, poněvadž bylo pamatováno, že dary byly od chudých ještě chudším, ale právě
proto byly tím milejší a vítanější. Účastníci doufají, že
i tento počin se vžije a dojde plného pochopení.

 Michal Klich, kronikář
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Milí čtenáři,
je tomu přesně jeden rok, co jste si mohli v Uhříněveském zpravodaji přečíst
můj první editorial. Osobně se nemohu ubránit pocitu, jako by to bylo před
měsícem. Poslední rok, kdy mám tu čest vést naši městskou část, mi utekl
neskutečně rychle. V tomto ohledu jsem musel dát za pravdu zkušenějším
kolegům starostům, kteří mi po volbách tvrdili, že za jeden rok se toho moc
stihnout nedá. Tedy přinejmenším toho, co by bylo výrazným způsobem vidět.
Vzhledem k tomu, že se jedná o poslední vydání zpravodaje v tomto roce,
pravděpodobně očekáváte i seznam předvánočních akcí, které mají proběhnout v naší městské části. Kromě těch v režii našich spolků či škol a školek jich
proběhne také mnoho pod patronací Prahy 22. Jejich výčet naleznete v tomto
vydání zpravodaje a na webových stránkách. Věříme, že si v předvánočním
čase najdete chvilku a některé z nich navštívíte.
Přestože by mělo být adventní období naplněno pohodou a klidem, dáte
mi asi za pravdu, že tomu často bývá naopak. Dohání se to, co se přes rok
nestihlo. A to jak doma, tak i v práci.
Nestíhat budeme i u nás na radnici, jelikož během prosince musíme připravit speciální číslo lednového Uhříněveského zpravodaje. Ten nebude mít
klasickou podobu, na kterou jste zvyklí, ale bude kompletně věnován přípravě
tzv. Strategického plánu rozvoje MČ Praha 22 pro následujících 10 let. Jedná se
o velmi důležitý dokument, který bude definovat rozvoj jednotlivých oblastí
do roku 2030. Při jeho přípravě, která je rozdělena do několika fází, se bude
vyžadovat i zapojení vás, občanů Prahy 22, a to formou dotazníkového šetření, veřejných projednávání či jiných sociologických šetření. Vše podstatné
o tom, jak můžete ovlivnit další rozvoj naší městské části, se dozvíte z našeho
lednového „speciálu“.
Přeji vám pohodové a radostné prožití Vánoc a v roce 2020 na viděnou.
 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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krátce

pozvánkA

kalendárium PROSINEC 2019 – LEDEN 2020

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

TRADICE BETLÉMÁŘSTVÍ.
Výstava je přístupna od 9. do 20. prosince 2019
a od 6. ledna do 10. ledna 2020
Pondělí–Čtvrtek 8:30–12:00 a 13:00–16:30,
Pátek 8:00 –14:00, Neděle 14:00–17:00 hodin.
Součástí výstavy je prodej drobného vánočního zboží.
Vstupné dobrovolné.

5. 12. | 16:30 | Divadlo U22

Mikulášská nadílka

6. 12. | 16:00 | Dům UM, V Bytovkách 803

Předvánoční pohádková noc

7., 14. a 21. 12. | 9:00 | Divadlo U22

Rodinné soboty

8. 12. | 15:30 | Kostel Všech svatých v Uhříněvsi

Charitativní koncert Richarda Pachmana
a Dity Hořínkové

13. 12. | 17:30 | Divadlo U22

Vánoce, Vánoce přicházejí
– vánoční besídka Domu UM

poděkování

14. 12. | 9:00 | SHM – V Bytovkách 803

Keramická sobota

15. 12. | 14:00 | Nové náměstí mezi jídelnou a muzeem

trhy s kulturním programem

15. 12. | 14:30 a 17:00 | Divadlo U22

AT Studio Domino – Taneční show 2019

15. 12. | 19:00 | Husova kaple

Akordum – Vánoční koncert

16. 12. | 18:00 | Divadlo U22

DPS Jiskřička – Vánoční koncert

16. 12. | 19:00 | Husova kaple

HOUFTET – vánoční koncert

18. 12. | 16:00 | Nové náměstí u ČS

Vánoční výrobky dětí – ZŠ Bří Jandusů

19. 12. | 17:00 | Muzeum

Park za radnicí – co-design

Městská část Praha 22 spolu s Uhříněveským muzeem
a Občanským spolkem Uhříněves připravila bohatý program,
který byl připomínkou 30 let života v demokratickém Česku a Slovensku. Z různých důvodů jsem se mohla zúčastnit jen jeho malé části,
v podstatě náhodou jsem přišla na promítání dokumentárního filmu
30 let v sametu v Uhříněvsi. Autorkami filmu jsou Kateřina Erbsová,
1. místostarostka Prahy 22, a Sabina Bednářová, studentka žurnalistiky. Film je spíše amatérský, ale určitě ne nudný a nenápaditý,
vlastně pro mě byl svým způsobem strhující. Obsahuje výpovědi
občanů Uhříněvsi a pracovníků Výzkumného ústavu živočišné výroby,
aktérů a pamětníků událostí z doby od listopadu 1989 do prvních
svobodných voleb v červnu 1990. Podařilo se zapojit i děti ze školy,
které vzpomínky prokládají čtením záznamů v místní kronice.
Na tomto místě bych chtěla oběma autorkám i všem, kdo je podporovali, moc poděkovat – za nápad, za oslovení pamětníků, za práci
s přípravou filmu. Jsem vděčná, že jsem si mohla uvědomit, jak
události před 30 lety probíhaly mimo centrum města, kde jsem je
prožívala já, že jsem se mohla dozvědět něco nového o místě, kde
v posledních letech mohu žít. Osobní vzpomínky je dobré zaznamenávat, abychom měli na mysli, že historické události se týkají lidí,
každého trochu jinak, nejsou černobílé, stejně jako lidé, kteří je tvoří,
nejsou černobílí, jak ostatně i ve filmu zaznělo. Toto se ve filmu 30 let
v sametu v Uhříněvsi opravdu podařilo.
Děkuji.

 Marie Ortová
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22. 12. | 17:00 | Husovo náměstí (u Husovy kaple)

Vánoční program DS UCHO
s rozdáváním betlémského světla

4.–14. 1. 2020 | Uhříněves, Kolovraty

Tříkrálová sbírka

11. 1. 2020 | 9:00 | SHM – V Bytovkách 803

Keramická sobota

22. 1. 2020 | 18:00 | Muzeum

Veřejné setkání k participativnímu
rozpočtu „MILION PRO PRAHU 22“

25. 1. 2020 | 14:00 | DPS II

Zpívání na schodech
 Více informací na www.praha22.cz
v sekci Volný čas/Přehled akcí

ČRS místní organizace Praha 10 – Uhříněves
srdečně zve všechny občany na tradiční

PRODEJ KAPRŮ U VODICE NA SÁDKÁCH
v neděli 22. 12. a v pondělí 23. 12. 2019 od 8:00 do 16:00
nebo do vyprodání zásob.

Facebook “f” Logo

C MYK / .ai

Facebook “f” Logo

C MYK / .ai

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

aktuality

v číslech

Stavba nové základní
školy se urychlí
Rada hl. města Prahy schválila žádost naší městské
části o převod (tzv. delimitaci) investiční akce výstavby nové ZŠ Romance. Pro Prahu 22 je to jednoznačně
pozitivní zpráva, jelikož výstavbu nové školy bude mít
městská část plně ve své kompetenci. Předchozí model, kdy měl realizaci školy na starost investiční odbor
magistrátu hl. města Prahy, se neukázal jako příliš
funkční. Jen přípravou studie a projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí se ztratily přibližně tři roky.

První schůze
dobrovolných hasičů
Po velmi dlouhé době se ve středu 20. 11.
v Uhříněvsi sešla skupina dobrovolných hasičů. Jednalo se o zájemce, kteří by se rádi zapojili do nově vznikajícího sboru. Na informativní
schůzce se vyjasnily základní otázky jeho vzniku a vytvořil se časový harmonogram. V druhé
půlce ledna se bude konat ustanovující schůze
a následně v půlce února dojde k proškolení
dobrovolníků a vytvoření hasičské jednotky.
Ačkoli mají naši dobrovolní hasiči před sebou
obrovský kus práce, věříme, že se jim obnova
hasičské tradice v Praze 22 povede.

Stejně jako v sousedních Kolovratech se ukázalo, že
soutěžit návrh nové veřejné budovy bez architektonické
soutěže a pouze za nejnižší nabídkovou cenu není
přístup, který by se dlouhodobě vyplatil. Současný
projekt ZŠ Romance bude na základě architektonické
soutěže, kterou vypíše naše městská část, přepracován
takovým způsobem, aby nebylo nutné žádat o nové
územní rozhodnutí.
Další ambicí je projekt upravit tak, aby odpovídal cílům
projektu Zdravá škola, který se zaměřuje na kvalitu
vnitřního prostředí.

4

Tolik trubačů bude troubit
na Štědrý den od 21:30
z věže kostela Všech
svatých v Uhříněvsi.

8

Tolik pokladniček
Tříkrálové sbírky 2020
bude v Uhříněvsi.

13 z 13
V tolika kontrolovaných
veřejných zakázkách
z let 2014–2018 našla
kontrola z Magistrátu
hl. m. Prahy pochybení.

Městské sdružení hasičů hlavního města Prahy v úterý 26. 11. večer schválilo vznik nového
spolku pro Prahu – Uhříněves. Garantem spolku za hasičský výbor je Michal Oplt, starosta
Sboru dobrovolných hasičů Kolovraty.

2

Tolik nových poraden
vznikne pro občany
Prahy 22 od ledna v OIC.

MČ bude dotovat
výlety pro seniory
MČ Praha 22 se rozhodla podporovat naše seniory ještě více při cestách
za novými zážitky. V roce 2020 nabídneme
seniorům, kteří rádi cestují, možnost účastnit se čtyř zájezdů, na něž budeme přispívat
částkou 200 Kč za každého účastníka z naší
městské části. Za tímto účelem jsme se spojili
s cestovní agenturou Arces, jež má s výlety
pro seniory dlouhodobé zkušenosti z jiných
městských částí, pro něž výlety pořádá, jsou
na ni příznivé reference, a která výlety pro naše
seniory připraví a zahrne pod svá křídla. Více
o možnosti přihlásit se najdete na straně 24.

Tříkrálová sbírka bude probíhat v první
polovině ledna v Uhříněvsi a Kolovratech.
Tři malí koledníci v doprovodu dospělého budou vybírat do kasiček Charity, která podporuje lidi v nouzi.
Většina výtěžku, 65 % zůstává pro pomoc v našem
regionu a pomůže seniorům, matkám s dětmi v tísni,
nemocným a postiženým.
V loňském ročníku se v naší farnosti vybralo 93 118 Kč,
celostátní sbírka vynesla (včetně Tříkrálového koncertu
vysílaném na ČT1) více než 122 milionů Kč.
Zájemci o kolednictví se mohou hlásit
na uhrineves@shm.cz.

 www.trikralovasbirka.cz

11

Tolik ozdobených
vánočních stromečků
je ve veřejném prostoru
na Novém náměstí.

15

Tolik projektů bylo podáno
v rámci participativního
rozpočtu.

Norma opět v provozu
V úterý 3. prosince 2019 v rozšířených
a zrekonstruovaných prostorech přivítá první
zákazníky supermarket NORMA.
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zprávy z radnice

rada městské části

Stalo se na radnici
Výběr nejzajímavějších rozhodnutí, která v minulých týdnech učinila Rada městské části Praha 22.
24. ZASEDÁNÍ – 16. 10. 2019

• Rada rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky na zhotovitele
DPS Betlímek a na základě doporučení hodnoticí komise vybrala
uchazeče Sdružení Výstavba DPS Betlímek, vedoucí společník
Podzimek a synové s.r.o., IČ 46978194, za cenu 49 849 789 Kč
bez DPH.
• Rada rozhodla o úpravě nájemních vztahů k bytům v majetku
MČ Praha 22.
• RMČ souhlasila s pořízením digitálního hlasového majáku pro
nevidomé do vstupní haly radnice.
• Rada vzala na vědomí harmonogram co-design – Park Zahrádky.
V druhé polovině ledna 2020 by mělo dojít k představení zpracovaných návrhů.

25. ZASEDÁNÍ – 30. 10. 2019

• Rada rozhodla o výběru uchazeče podlimitní veřejné zakázky
„Oprava chodníku v ulici K Netlukám“. Na základě rozhodnutí
hodnoticí komise byla vybrána firma HES stavební s.r.o., za cenu
5 437 422,05 Kč bez DPH.
• Rada souhlasila se zadávacími podmínkami a vypsáním veřejné
zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Energetická optimalizace a zajištění dotačního managementu z prostředků OPŽP
k novostavbě POLYFUNKČNÍ DŮM PITKOVICE“.
• Rada rozhodla o výběru nejvhodnějšího uchazeče na zakázku
„Zpracování strategického plánu rozvoje MČ Praha 22 na období
2020–2030“. Byla vybrána nabídka uchazeče BDO Advisory s.r.o.,
IČ 272 44 784, za cenu 480 000 Kč bez DPH.
• Rada vybrala projekt Ing. arch. Vojtěcha Hromka pro realizaci
záměru novostavby „Polyfunkčního domu Pitkovice“ a uložila starostovi zahájit přípravu projektu realizace projektu Polyfunkčního
domu Pitkovice a jako prioritu určuje přípravu čtyř tříd MŠ s termínem otevření pro školní rok 2021/2022.

26. ZASEDÁNÍ – 13. 11. 2019

• Rada souhlasila s vypsáním a zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Prodloužení
chodníku v ul. V Kuťatech“.
• Rada souhlasila s vypsáním a zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem
„Rekonstrukce laterálního obtoku Říčanského potoka“.
• Rada schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SD 39/2019 ze dne
14. 6. 2019 na realizaci akce „Odbahnění Cukrovarského rybníka“
a navýšení ceny díla o 1 126 408 Kč bez DPH.
• Rada vzala na vědomí informaci o mimořádné kontrole vybraných
úseků hospodaření městské části Praha 22 za období 2014-2018
a uložila starostovi vydat Příkaz starosty č. 3/2019 a tajemníkovi
zajistit realizaci stanovených opatření a průběžně kontrolovat
jejich plnění. Uložila starostovi předložit zprávu o mimořádné
kontrole na ZMČ.
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• Rada nesouhlasila s výběrem dodavatele veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Odstranění stavby skateparku“ společností
ProFicio 33 s. r. o., za cenu 506 968 Kč včetně 21% DPH. Rada MČ
Praha 22 ukládá OSM seznámit uchazeče s rozhodnutím o zrušení
výběrového řízení.
• Rada souhlasila se zveřejněním záměru na pronájem NP č. 211
o velikosti 18,5 m2 v 1. nadzemním podlaží domu čp. 1370
na Novém náměstí v Praze – Uhříněvsi za minimální cenu
2 900 Kč/m2/rok, pronájem na dobu neurčitou.
• Rada souhlasila s vyhlášením zimní pohotovosti pro zimní období
2019/2020 pro zaměstnance MČ P22 vyjmenované v Plánu zimní
sněhové pohotovosti.
• Rada vzala na vědomí provoz mateřských škol o hlavních prázdninách školního roku 2019/2020 v mateřských školách, které
zřizuje. Uložila ředitelkám mateřských škol zveřejnit organizaci
provozu o hlavních prázdninách školního roku 2019/2020 v souladu s platnou legislativou.
• Rada souhlasila se zřízením Kontaktního místa pro bydlení
v Otevřeném informačním centru od ledna 2020.
• Rada vzala na vědomí zřízení poradny neformálně pečujících
v Otevřeném informačním centru od ledna 2020.
• Rada zrušila 7. zasedání ZMČ Praha 22 dne 11. 12. 2019 z důvodu
konání mimořádného ZMČ 21. 11. 2019.

2. Mimořádné ZMČ – 21. 11. 2019

• Zastupitelstvo uložilo Kontrolnímu výboru kontrolu zákonnosti
majetkové transakce projednávané na 6. ZMČ dne 12. 9. 2019
v bodě 6 předkladatelem Mgr. Ing. Lagnerem, včetně smlouvy
o spolupráci.
• Zastupitelstvo uložilo Kontrolnímu výboru kontrolu zákonnosti
majetkové transakce projednávané na 6. ZMČ dne 12. 9. 2019
v bodě 5.2 předkladatelem Mgr. Kosařem.
• Zastupitelstvo vzalo na vědomí zápis z 5. a 6. jednání Finančního
výboru.
• Zastupitelstvo schválilo pravidla rozpočtového provizoria.
• Zastupitelstvo nesouhlasilo s podnětem na změnu ÚP na pozemku par. č. 238/7 v k. ú. Pitkovice z funkčního využití „OP“
a „OP/OB–A“ na funkční využití OB.
• Zastupitelstvo nesouhlasilo s podnětem na změnu ÚP na pozemku par. č.1591/4 v k. ú Uhříněves z funkčního využití „ZMK“
na funkční využití OB.
• Zastupitelstvo souhlasilo s podnětem na změnu ÚP na pozemku č. 1617, 1620/2, 2264/2 v k. ú. Uhříněves z funkčního využití
„ZMK“ na funkční využití „OB – B“ za předpokladu, že se vlastníci
pozemků zaváží, že převedou MČ Praha 22 pozemky parc. č. 1617,
1620/2, 2264/1 a 2264/2 v k. ú. Uhříněves.
 Plné znění zápisů z rady najdete na webu MČ Praha 22
nebo jsou k nahlédnutí v odboru kanceláře úřadu.

projekty

Vytvořme si hezčí město:
Projekt pokračuje
Kdo jiný zná problémy svého města lépe než občané,
kteří v něm žijí?
Touto větou jsme zahájili projekt participativního rozpočtu před
dvěma měsíci. A ukázalo se, že je to pravda. Sešlo se 15 skvělých
návrhů, které se snaží vylepšit různá místa a různé oblasti života
v Uhříněvsi, Pitkovicích a Hájku. Všem, kteří svůj návrh podali,
mnohokrát děkujeme a přejeme jim podporu občanů naší MČ, kteří
v březnu 2020 rozhodnou o tom, které návrhy se budou realizovat.

další postup participativního rozpočtu:

podané návrhy:
11. V
 enkovní stůl na stolní tenis
Dětské hřiště v ulici Ke Kříži u Vivusu
12. S
 tromky pro stín na hřišti
Dětské hřiště V Bytovkách, parc. č. 1646/2

listopad 2019

leden 2020

březen 2020

duben 2020

Úřad MČ začne
prověřovat
realizovatelnost
vašich návrhů
a odstraní
jejich případné
nedostatky.

Přijďte
do Uhříněveského
muzea
na veřejnou
diskusi
k podaným
návrhům.

Zúčastněte se
on-line hlasování
a vyberte
ty nejlepší
a nejprospěšnější
návrhy pro
Prahu 22.

Úřad MČ
zahájí realizaci
vítězných
projektů.

Veřejné setkání k participativnímu
rozpočtu „MILION PRO PRAHU 22“
Muzeum, 22. 1. 2020, 18:00–20:00
Co můžete očekávat:
•B
 udeme vás informovat o návrzích podaných do participativního rozpočtu.
•D
 ozvíte se detaily o jednotlivých návrzích, které vás zajímají.
•M
 ůžete autorům návrhů říci, co se vám na nich líbí/nelíbí a chtěli byste to
případně změnit.
Jednotlivé návrhy jsou k dispozici k nahlédnutí na webových stránkách
www.milionproprahu22.cz.

chcete se na něco zeptat?

13. Zahrada – zdroj poznání
Vachkova 630/15, parc. č. 736/1
14. K
 omunitní zahrada
Nové náměstí 1440/2a/pozemek č. 673/1,
na kterém stojí DPS II
15. Workoutové hřiště s fitness prvky
Parc. č. 141/2, KÚ Hájek u Uhříněvsi
16. S
 mart toaleta do Pitkovického parku
Pitkovický park, Pitkovice
17. S
 chody k Divadlu U22
Prostor mezi nám. Smiřických a parkovištěm
před Divadlem U22
18. P
 umptrack (asfaltový, modulární nebo hliněný)
Parc. č. 219/2
19. I nfokanál – mobilní rozhlas
Pokrývá celé území MČ Praha 22
10. N
 aučná interaktivní stezka – Nadýmač a Vodice
Stezka ul. Za Nadýmačem a lokalita rybníka
Vodice
11. D
 ětské hřiště ve Sluneční čtvrti
Parc. č. 1814/182
12. P
 ítko na vodu/pitná fontána na Novém náměstí
Nové náměstí Praha 22

Kontaktujte koordinátorku Milionu pro Prahu 22:

13. S
 treet workoutové hřiště s fitness prvky
v centru Uhříněvsi
Parc. č. 604/12

Veronika Línková

14. U
 ž neskáču přes kaluže – odvodnění chodníků
Ulice Přátelství

tel.: 271 071 822
e-mail: veronika.linkova@praha22.cz

15. L
 uční porosty v parcích
Parc. č. 955/2

www.milionproprahu22.cz
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Zdroj: ŘSD

Ministerský informační šum
kolem Pražského okruhu
Mnozí psychologové po celém světě začali označovat dobu, ve které nyní žijeme, jako
tzv. postfaktickou. Lidé se rozhodují na základě emocí a pocitů, čemuž významnou mírou
napomáhají sociální sítě. Ty nás odtrhávají od reality tím, že nám ukazují pouze to, co nám
vyhovuje. Lidé v záplavě nejrůznějších informací rezignovali na zkoumání faktů a zaměřili se jen
na to, aby jejich co nejhlasitější výkřiky dostaly co nejvíce lajků.
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P

odobný hlasitý výkřik pustil
v polovině listopadu na sociální
sítě i současný ministr dopravy
Vladimír Kremlík (nest. za ANO).
Prý se bude muset posunout termín zahájení stavby kvůli chybám našeho stavebního
úřadu. Jinými slovy – stavební úřad Prahy 22
může za další zpoždění dostavby Pražského
okruhu.
V první řadě je nutné říci, že mít na starost územní řízení k takto velké liniové a politicky exponované stavbě není žádný med.
Jen opravdu úzký okruh zainteresovaných
osob ví, o jak nesmírně složitý proces se
jedná. Proto mě dokáží nadzvednout ze
židle názory internetových diskutérů, kteří
mluví o neschopných úřednících a jejich
hmotné zodpovědnosti, aniž by znali podstatu problému.
Je pravdou, že v rámci vedeného územního řízení k dostavbě Pražského okruhu
došlo ke čtyřem částečným pochybením,

uplatněny po prvním projednávání. Těch
je něco před jeden tisíc a byly podány celkem 144 subjekty (právnickými i fyzickými).
Každá z podaných námitek musí být odborem výstavby vypořádána, což znamená, že
je nutné se zaobírat každou námitkou zvlášť
a zohlednit její relevanci.
I navzdory vzniklým komplikacím nedojde k prodloužení termínu vydání územního rozhodnutí. Toto datum totiž ovlivňuje
především množství a odborná úroveň námitek, se kterými se stavební úřad musí
popasovat. V tomto ohledu je také nutné
zmínit, že řada námitek byla zpracována odbornými advokátními kancelářemi, jejichž
klienti chtějí využít jakýchkoliv možností
přípravu stavby zastavit.
I kdyby tedy k žádným chybám nedošlo,
územní rozhodnutí by nebylo vydáno dříve
než na jaře 2020.
Celá naše městská část na dostavbu
Pražského okruhu – části 511 spoléhá. Ze

Navzdory vzniklým komplikacím nedojde k prodloužení
termínu vydání územního rozhodnutí.
a to v jednom případě ze strany našeho
stavebního úřadu a ve třech ze strany zástupce investora.
Přestože se nejedná o zásadní pochybení, z důvodů právní jistoty bylo nutné
uvedené chyby napravit, aby nemohly být
v budoucnu zneužity ze strany odpůrců
stavby. Při přípravě podobných liniových
staveb dochází v drtivé většině ke zpožděním právě kvůli podobným procesním chybám, kterých následně využívá protistrana
pro vedení soudních sporů.
Veřejné projednávání záměru proběhlo v červenci tohoto roku v Divadle U22.
Na základě uvedených skutečností bylo rozhodnuto, že se toto setkání zopakuje ještě
18. prosince 2019 opět v Divadle U22, a to
právě z důvodu, aby nemohlo být územní
rozhodnutí v budoucnu soudně napadeno.
Nové veřejné projednávání v prosinci
ale nic nemění na faktu, že od konce července probíhá ze strany našeho odboru
výstavby vypořádávání námitek, které byly

stavby se ale stalo politické téma a tlak na co
nejrychlejší dostavbu je cítit i z nejvyšších
politických míst. Podobné proklamace, kterými na sebe upozornil pan ministr Kremlík,
dostavbu neurychlí. Stavbu je nutné připravit takovým způsobem, aby mohla být
realizována. Pokud nebude mít všechna
potřebná razítka, do země kopnout nelze.
Vysoutěžit stavební firmu a úsek Pražského
okruhu č. 511 vybudovat je pak na rozdíl
od získání územního rozhodnutí a stavebního povolení „brnkačka“. Komplikace
s přípravou nejen dopravních staveb pak
dokresluje fakt, že Česká republika je v délce
stavebního řízení 156. zemí na světě a je
srovnatelná s Nigerem nebo Venezuelou.
Závěrem bych chtěl vyjádřit podporu
všem úředníkům našeho odboru výstavby,
kteří se na vydání územního rozhodnutí
k této liniové stavbě podílí. Velká většina
z nás si jen těžko dokáže představit, jak obrovské zodpovědnosti a tlaku jsou zaměstnanci tohoto odboru vystaveni.

25. 9. 2018
– odbor výstavby obdržel žádost
o územní rozhodnutí
30. 10. 2018
– odbor výstavby vyzval k doplnění
podkladů a řízení bylo přerušeno
24. 4. 2019
– odbor výstavby obdržel žádost
o prodloužení lhůty ze strany zástupce
investora pro doplnění podkladů
7. 5. 2019
– vydáno usnesení o prodloužení lhůty
k doplnění žádosti
Doplnění žádostí:
Odbor výstavby obdržel doplnění žádosti
ve dnech:
– 26. 10. 2018
– 7. 5. 2019
– 29. 5. 2019
Jaro/léto 2019
– odbor výstavby zjišťoval účastníky
řízení, obesílal notáře ve věcech
pozůstalostí a stanovoval opatrovníky
u osob, které se nepodařilo zjistit
(cca 40 písemností vložených
do spisu)
4. 6. 2019
– odbor výstavby vydal oznámení
o zahájení územního řízení a nařídil
veřejné ústní jednání, které se konalo
dne 24. 7. 2019
Po veřejném projednání:
Odbor výstavby obdržel 127 podání
námitek a připomínek od 144 subjektů
v rozsahu 1 strana až 45 stran.
Z výše uvedených subjektů nebylo
66 vyjmenováno mezi účastníky řízení
a bylo třeba posoudit možnost jim práva
účastníků řízení přiznat, případně je
usneseními vyloučit.
5. 11. 2019
– zástupce investora předložil
doplnění – revidovanou Průvodní
zprávu, Souhrnnou technickou zprávu,
Koordinační situace a další podklady
8. 11. 2019
– odbor výstavby vydal oznámení
o pokračování územního řízení
a nařídil opakované veřejné ústní
jednání na 18. 12. 2019, tím budou
napravena veškerá procesní
pochybení

Co je územní řízení?
Územní řízení je procesem, ve kterém se posuzuje, zda je možné navrhovanou stavbu
daného typu i s jejími vlivy na okolí umístit
do daného území a také zda je stavba v souladu s územně plánovací dokumentací (se zásadami územního rozvoje a územním plánem).
V územním řízení se neposuzuje konkrétní
způsob provedení stavby, o tom se jedná až
v navazujícím stavebním řízení.

Časová osa

 Vojtěch Zelenka,
starosta MČ Praha 22

jaro 2020
– předpokládaný konec vypořádávání
připomínek a vydání územního
rozhodnutí
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Komunitní plánování parku
za radnicí má za sebou 1. kolo
Metodu komunitního navrhování pod vedením zkušeného odborníka (tzv. co-design), o které
jsme psali v minulém čísle zpravodaje, si o listopadovém víkendu vyzkoušela veřejnost, zástupci
úřadu i vedení radnice. Jednalo se o úvodní schůzku. Konečným výsledkem bude hotová studie,
která po překreslení projektantem bude sloužit jako dokumentace ke stavebním pracím.

Dopolední přednáška o co-designu
Marie Davidové, MArch, MNAL, ARB, Ph.D.

V

sobotu 9. listopadu od deseti hodin čekala návštěvníky a zájemce
prezentace současných trendů
v navrhování parků a veřejných
prostor. Současný přístup se snaží zachovat co největší genius loci dané lokality.
Dříve se na veřejné prostory pustila těžká
technika, která celé území zplundrovala,
a na holé pláni se vše budovalo a vysazovalo znovu. Takto založené parky jsou
poté složité na údržbu, jelikož se zde často

nachází prvky, které v daném území nemají
co dělat. Často se tímto postupem lokalita úplně umrtví. Toho všeho bychom se
při realizaci parku chtěli vyvarovat. Naší
snahou je zachovat co nejvíce ovocných
stromů, industriálních prvků a stávajících
objektů tak, aby vhodně doplňovaly aktivity
návštěvníků parku a poskytovaly zázemí.
Aby pohled na lokalitu byl ucelený,
po přednášce následovala procházka
po dosluhující zahrádkářské lokalitě. Část
návštěvníků byla unesena tím, o jak rozlehlé
území se jedná. Počasí vycházce však moc
nepřálo, a tak jsme se asi po hodině sešli
zpět v zasedací místnosti, kde přišla na řadu
nejkreativnější část programu. Každý, kdo
vydržel, dostal svoje území na obrovské
plachtě papíru. Zadání znělo jasně. Nakresli,
popiš, vytvoř svoji ideální podobu parku.
Nemusíš být svázán jakýmikoli mantinely
– prostě tvoř.
Zajímavé je, jak si tak jednoduché zadání vyložil každý účastník po svém. Ve výsledku byla zaplněna celá plocha papíru.
Někdo nakreslil ideální svět, někdo se pevně držel půdorysu parku, někdo popisoval

situaci, část účastníků se spokojila s ohništěm na opékání špekáčků, část by ráda
celou zoologickou zahradu. Poté každý svůj
výtvor představil ostatním. O to větší překvapení bylo, když jsme následně obdrželi
nůžky a museli z výkresů vystříhat konkrétní
nakreslené prvky. Následovalo seskupení
tematických skupin a dopsání vazeb mezi
jednotlivé shluky prvků. Takto připravená
mapa je prvním z podkladů, které po vyhodnocení odborníkem budou jedním z pilířů
budoucího parku.
Podrobnou podobu mapy vám neukážeme, abychom vás nelimitovali ve vaší
kreativitě. Podobná akce se totiž chystá
i pro širokou veřejnost, kam jste všichni
tímto zváni.
Setkání proběhne dne 19. 12. od 17 hodin
v muzeu v Uhříněvsi. Přijďte se prosím zapojit do vytvoření podoby budoucího parku
za radnicí. Čím rozmanitější skupina občanů přijde, tím kreativnější bude výsledek.
 Ondřej Lagner,
radní pro územní plánování

inzerce

PRODEJ ŘADOVÝCH
RODINNÝCH DOMŮ
PRAHA-KOLOVRATY
Cena od 6 894 430 Kč
Telefon: 773 983 826
www.domykolovraty.cz
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uhříněveské muzeum

silvestR
Třicet dní sametu v Uhříněveském muzeu
Až do vánočních prázdnin se můžete v expozici muzea vrátit o třicet let zpět a složit
si vlastní obrázek o událostech v listopadu 1989. Autoři minivýstavy využili pestrý historický
materiál k vytvoření dobového kontextu, který doplňují vzpomínky místních aktérů tehdejších událostí o zajímavé lokální souvislosti. V expozici najdete „revoluční zeď“ polepenou
letáky, výzvami a texty z archivu muzea, můžete si prolistovat každý den „nové“ třicet let
staré výtisky novin a ke zhlédnutí je tu i dokumentární film, který vznikl k výročí 17. listopadu
přímo v Uhříněvsi. Dozvíte se v něm, kde začala „revoluce“ u nás, kdo stál za legendárním
protestním průvodem od výzkumného ústavu na Husovo náměstí i jak tehdejší aktéři hodnotí
dnešní stav společnosti.

 Pavel Kappel, člen kulturní komise

Co čeká Uhříněveské muzeum v příštím roce?
Výstava betlémů v Uhříněveském muzeu by měla být poslední výstavou
ve stávající podobě muzea. Na začátku příštího roku dojde ke stěhování
sbírek do depozitáře a začne jeho postupná přeměna na kulturní centrum
s pestřejší programovou skladbou.
Cílem nové podoby muzea je otevřít jeho prostory i dalším aktivitám, začlenit ho výraznějším způsobem do veřejného prostoru a kulturního života a zázemí Uhříněvsi. Prostory
muzea budou rozčleněny do několika zón.
Proměnou projde tradiční výstavní síň s novým osvětlením, akustickou úpravou místnosti
a novým výstavním systémem tak, aby splňovala standardy výstavních sálů. Cílem je vystavovat v ní díla s uměleckou hodnotou a místním přesahem.
Další zónou bude hudební sál/co-workingové centrum. To by mělo být jedním z nových
komunitních center Uhříněvsi. V rámci úpravy vznikne hudební sál s repasovaným klavírem
a pevně instalovaným audiovizuálním zařízením, tedy projektorem s plátnem a odpovídajícím
ozvučením. Zde by se měly odehrávat komorní koncerty, přednášky, workshopy a prezentace.
V další části vznikne volný prostor pro co-working a komunitní setkávání. K této části bude
patřit i bar/kavárna s omezeným provozem. Předpokládáme možnost pronájmu prostoru
(včetně baru) pro komerční akce.
Rekonstrukcí by v další fázi měla projít i současná spolková místnost, pokladna a celý vstupní prostor Uhříněveského muzea. Tato změna, na které bude městská část spolupracovat
s vybranými architekty, bude zahrnovat i revitalizaci knihovny v 1. patře tak, aby splňovala
standardy knihoven, jak je požaduje Městská knihovna v Praze. Kromě pestřejší nabídky knih
chceme zkultivovat vnitřní prostory a vytvořit studovnu pro starší žáky.
Z Uhříněveského muzea by mělo v dohledné době vzniknout místo, kam si budete rádi chodit
odpočinout a načerpat inspiraci.

 Ivo Krátký, radní pro komunikaci

2019
oldies večer
DJ petr vich
opět u nás!
Silvestrovský
raut

anglický roastbeef, tlačenka,
šunka od kosti, ovar, hovězí guláš,
mini řízečky, kuřecí křidýlka,
čočka, salát z pečených brambor,
moučník...

Otevřeno 18:00–3:00,
vstupné 400 Kč
s neomezenou
konzumací
z rautu

Rezervace nutná
na tel.: 267 711 949
K Sokolovně 38, Praha – Uhříněves
info@restaurantpivovarska.cz
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zprávy z odborů

odbor sociálních věcí a zdravotnictví

otevřené informační centrum

Už je to dávno, co jsme poprvé
zpívali NA SCHODECH

OD LEDNA 2020 MČ PRAHA 22
ROZŠIŘUJE OBČANSKÉ PORADNY

Dneska si to už skoro nepamatujeme, když bylo Zpívání
na schodech poprvé, takové nesmělé a s trémou… představte si,
že tuto sobotu bylo již podvacáté! Z projektu Praha 22 jedna velká
rodina jsme pořídili ozvučovací techniku, a tak se již nestalo, že jsem
při mluveném slovu odezírala: „Co říkala?“

Ke stávajícím šesti občanským poradnám přibudou dvě
nové občanské poradny.

Celkově jsme zvýraznili projev i našeho hudebního tělesa AM2+V.
Malinko jsme schodiště přizdobili vlajkou, kterou jsme vyrobili
na 2. kempu seniorů a vánočním stromkem. Vánoce totiž pomalu
ťukají na dveře, a protože nositelem onoho magického kouzla Vánoc
jsou děti, byly tu s námi. Písničky známé i méně známé zněly schodištěm, prostorem se snášely mýdlové bublinky. Kéž v každé bylo
poselství a přání rodinné pohody, zdraví, štěstí.
V příštím roce se sejdeme v sobotu 25. ledna tradičně ve 14:00
v DPS II, to už bude rok 2020.

 Zdeňka Žaludová, vedoucí OSVZ

Jednou z nich je velice potřebná PORADNA PRO NEFORMÁLNĚ
(RODINNÉ) PEČUJÍCÍ. Tato poradna bude sloužit lidem, kteří se dlouhodobě starají o nemohoucí blízkou osobu a potřebují se orientovat
v možnostech příspěvků, domácí zdravotní péče, odlehčovacích
službách v regionu apod.
Poradna bude v Otevřeném informačním centru každé první úterý
v měsíci, a to od 14 do 15:30 hod. Objednat se můžete na telefonním čísle 271 071 812. V případě nouze je možné se objednat
na jiný termín.
V roce 2020 také plánujeme semináře pro rodinné pečující se zdravotníky, psychology a sociálními pracovníky, kteří jim pomohou
praktickými radami, jak nelehké životní období zvládnout co nejlépe.
Druhou novou občanskou poradnou je KONTAKTNÍ MÍSTO PRO
BYDLENÍ. Tato poradna bude sloužit k prvnímu setkání s lidmi, kteří
se nacházejí v bytové nouzi.
V kontaktním centru s nimi sociální pracovník provede pohovor, zjistí
jejich potřeby a možnosti a následně například pomůže s vyplněním
žádostí o byt či příspěvek na bydlení. Kontaktní místo pro bydlení bude
zapojeno do sítě kontaktních center na jiných městských částech
a bude koordinovat své služby a pomoc i s MHMP.
Poradna je taktéž v Otevřeném informačním centru každé pondělí
a středu v době 16 až 17:30 hod. Objednat se můžete na telefonním
čísle 271 071 812.

TERMÍNY PORADEN V OIC
Prosinec 2019 A Leden 2020
Poradna pro neformálně pečující (od ledna)
Každé první úterý v měsíci od 14:00 do 15:30
(po dohodě je možné se objednat i na jiný termín)
Kontaktní místo pro bydlení (od ledna)
Každé pondělí a středu od 16:00 do 17:30

Jsme druzí
Letos naše městská část v soutěži „Úřad na cestě k rovnosti“ obsadila 2. místo.
…ano, i letos jsme dokázali, že oblast rovných příležitostí je naše
priorita! Ve středu 20. 11. 2019 jsme převzali od zástupců Ministerstva
vnitra České republiky, Úřadu vlády České republiky a Institutu pro
veřejnou správu Praha pro MČ Praha 22 ocenění, dárkový balíček
a poukaz na odborný kurz „Proč a jak prosazovat rovnost žen a mužů
v praxi“ pro dvě osoby.
Prezentaci, kterou jsme představili naší městskou část v oblasti
rovných příležitostí nejen směrem dovnitř úřadu, ale i ven směrem
k občanům městské části, jsme doplnili o celou řadu fotografií ze
společných akcí, např. ze Dne zdraví a rovných příležitostí, který
proběhl letos v září v Divadle U22.
Slaďování osobního a rodinného života s pracovním a také dbát na to,
aby nedocházelo k sociálnímu vyloučení našich starších spoluobčanů,
je to, v čem jsme dobří!
I v minulých letech se nám v soutěži, avšak pod názvem „Úřad půl
na půl“, dařilo: 2016 – 1. místo, 2017 – 2. místo, 2018 – 3. místo.

 Zdeňka Žaludová, vedoucí OSVZ
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Poradna pro rovné příležitosti a kariérní poradna
Mgr. Kateřina Kaňoková: pá 6. 12. 2019 a 3. 1. 2020 (8:00–14:00)
Bytová poradna
Ing. Jana Veselá: po 2. 12. 2019 a 6. 1. 2020 (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 5., 19. 12. 2019 a 9. a 23. 1. 2020
(13:15–17:00)
Poradna sociálně právní ochrany dětí
PhDr. Hana Hejná: každou středu od 15:30 do 17:30
(kromě 25. 12. 2019)
Senior point – sociální poradenství
Mgr. Zdeňka Žaludová: každé pondělí od 16:30
(kromě 23. 12. 2019)
Senior point – informace pro seniory, Klub seniorů apod.
Stanislava Drozenová: každý čtvrtek od 10:00 do 12:00
(kromě 26. 12. 2019)
Rezervaci pro poradenství je nutné objednat na tel.: 271 071 812.

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.

WWW.VSEPROBYT-DUM.CZ

Výrobce oken a zimních zahrad

PŘIJME ZAMĚSTNANCE NA POZICE

MONTÉR ZIMNÍCH ZAHRAD / KLEMPÍŘ

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED
ZAMĚSTNANECKÝ POMĚR I BRIGÁDNĚ
Pro více informací nás kontaktujte na:
tel.: 267 712 893
e-mail: zimni.zahrady@azeko.cz
nebo osobně na adrese:
Přátelství 207/100, Praha - Uhříněves

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

život v obci

Akordum nám zpívá už 5 let
Tradice pěveckých sborů na českém území je dlouholetá a bohatá. Pěvecké spolky byly
zakládány od poloviny 18. století. A tak i na území Prahy 22 působí pěvecké sbory. Jedním
z nich je Akordum, které právě slaví pět let od svého založení. Kdy a jak tento amatérský sbor
vznikl a další zajímavosti se dozvíte v rozhovoru se sbormistrem Ondřejem Kunovským.
Rybova Česká mše vánoční
v Husově kapli, rok 2018.

Jak Akordum vzniklo?
U samotného vzniku sboru jsem nestál,
ale pokud vím, byla to iniciativa několika
nadšenců, jmenovitě ředitele Domu UM
Romana Urbance a jeho známého, původního sbormistra Jiřího Trtíka. Časem
se přidávali další a další členové, dali si jméno, pravidelně zkoušeli, absolvovali první
koncert – a Akordum bylo na světě.
Kdo vymyslel název vašeho sboru?
Byla to některá ze zakládajících členek.
Vymýšlení názvu sboru byla taková společná práce, takže si ani členky sboru už nepamatují, kdo přesně budoucí název sboru
jako první navrhl. Ale zalíbil se hned všem
a už zůstal.
Jak jste se ke sboru dostal?
Původní sbormistr Jiří Trtík, tehdy můj starší spolužák, mi to nabídl jako spolupráci.
Později odjel studovat do zahraničí, a sbor
tak zůstal celý v mých rukou.
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Kde jste získal vztah k hudbě?
U nás v rodině se vždy hudba pěstovala,
i když se jí nikdo nevěnuje profesionálně.
Byla to prostě láska a fascinace hudbou,
které jsem se tak rozhodl věnovat i profesně. Následovalo studium na konzervatoři,
nyní HAMU (Hudební a taneční fakulta
Akademie múzických umění v Praze, pozn.
red.), a snad to bude v těchto kolejích pokračovat i nadále. Co si myslím, že můj vztah
k hudbě utužovalo, tak to bylo mé celoživotní štěstí na učitele. Jak na ZUŠ, tak i dále
na konzervatoři. Mám zkrátka tento svět
spojený s lidmi, kterých si vážím.
Dá se pěvecký sbor, který vedete, nějak
charakterizovat?
Těžko říci, jestli by to šlo jedním slovem,
spíše by jich bylo několik. Jedním z nich
je „růst“ sboru, a to jak v počtu členek, tak
v kvalitě. Za těch pět let jsme se, myslím,
celkem posunuli a jsem za tu píli sboru nesmírně vděčný a neskromně řečeno jsem

 zleva: Tomáš Závora j.h., Monika
Machovičová j.h., Jáchym Svoboda j.h.,
Tereza Králová j.h., Barobora Synečková,
Drahomíra Jarušková, Ilona Šimánková
(bývalá členka), Marie Kostúrová,
Kateřina Vadimská, Eva Grygárková,
Pavla Dvořáková, Dorota Šimonová j.h.,
Barbora Heřmanská, Lenka Mašindová,
Eric Eberhart j.h., Ondřej Kunovský,
Iva Friáková, Václav Dlask j.h.,
Lukáš Dvořák j.h., Vladěna Matoušková,
Jan Sedláček j.h., Michaela Kostková j.h.,
Marek Rajnoch j.h., Lukáš Koudelka j.h.,
Karolína Franclíková j.h., Ivan Skopec j.h.

Víte, že...
A CAPPELLA v hudbě označuje vokální
hudbu nebo zpěv bez doprovodu hudebních nástrojů a znamená v italštině „jako
v kapli“. Bylo tomu tak proto, že v raném
a vrcholném středověku nebylo možné
používat v rámci církevní hudby hudební
nástroje.
Zdroj: Wikipedie

život v obci

na ně za to i hrdý. Dalším charakterizujícím
slovem by byla „pohoda“. I přes často náročnou práci jsme si ve sboru vytvořili velmi
přátelskou atmosféru. Nikdy se nestalo, že
bychom měli ve sboru dusno z nějakých
lidských problémů. Naopak si myslím, že
zde vznikla i spousta velmi hezkých přátelských vztahů, které přesahují nad rámec
zkoušek. Je to nesporná výhoda amatérských souborů oproti profesionálům – což
směřuje k dalšímu slovu – „koníček“, kterým
Akordum pro mě je.
Jaký máte repertoár?
Repertoár máme velmi různorodý. Od lidových písní přes jejich úpravy a sborové
skladby A CAPELLA (viz boxík) až po skladby s doprovodem klavíru nebo i orchestru.
Samozřejmě se nás týkají sezonní záležitosti, jako jsou Vánoce či Velikonoce, čemuž
náš program přizpůsobujeme.
Kde zkoušíte a jak často?
Zkoušíme jednu týdně v Divadle U22, které
nad námi spolu s Domem UM drží svou
ochrannou ruku.
Pravidelná vystoupení máte v Uhříněvsi
i Kolovratech, kde dále vystupujete?
Vystupovali jsme na dalších místech
po Praze i mimo Prahu. Mezi poslední patřil koncert v poutním kostele Jana
Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru
nad Sázavou, památce UNESCO, kde
jsme provedli Stabat Mater J. K. Vaňhala.
V květnu pravidelně jezdíme na soustředění na Vysočinu na Tři Studně, kde také
vystupujeme v rámci akce slavnosti Otvírání
studánek. Na další sezonu také předběžně
plánujeme výjezdní koncert do Rakouska.
Často vystupujete na akcích městské
části Praha 22. Máte od města nějakou
podporu?
Ano, pravidelně využíváme grantových programů městské části a jsme za ně moc rádi.
Bez nich bychom nemohli předvést spoustu
zajímavých kusů, ke kterým je potřeba sehnat také profesionální hudební doprovod
a sólisty.
Máte benefiční koncerty?
Máme. Zejména tradičně na Vánoce – kdy
jindy dělat dobré skutky – s Českou mší vánoční J. J. Ryby v Husově kapli v Uhříněvsi,
kde si vždy připadáme vítáni. Podpořili jsme
nadaci pro nevidomé a nadaci na pomoc
ovdovělým rodinám s dětmi. Panu faráři Jiřímu Ortovi jsme vděční za možnost
v kapli koncertovat.

Vystupujete společně s jinými sbory?
Vystupovali jsme se sborem Houftet
v rámci festivalu TAKE FIVE pořádaného
Divadlem U22 a Domem UM. Mimoto jsme
koncertovali i s dalšími sbory, několikrát
například s uhříněveským Dětským pěveckým sborem Jiskřička. Pravidelně spolupracujeme se studenty a absolventy Pražské
konzervatoře.
Absolvujete pravidelná soustředění na Třech Studních. Co vše se tam
odehrává?
Tato soustředění bývají krásně i umělecky
plodně stráveným víkendem na počátku léta
v táborové základně Domu UM v srdci mého
rodného kraje Žďárských vrchů, shodou okolností i kraje Bohuslava Martinů, jehož skladbě Otvírání studánek je zde každý poslední
víkend v květnu věnována slavnost. Náš sbor
byl o její provedení požádán zrovna pro následující rok 2020. Mimoto se na soustředění
zkouší nový repertoár a využívá všeho, co Tři
Studně a táborová základna nabízí – rybník
s lodičkami, les. Večery svorně trávíme v místní moc příjemné hospůdce.
Co vás na práci ve sboru Akordum baví?
Jak už jsem uvedl výše, baví mě to, že se
sbor zlepšuje, a já tak vidím ve svém snažení úspěchy. Baví mě s nimi vystupovat
a zkoušet, ale baví mě zkrátka i trávit čas
s těmito lidmi.
Přijímáte nové členky sboru?
Ano, sbor je stále otevřený pro nové členky,
v současnosti jich máme 18.
Kdo vše se může hlásit?
Přijímáme zpěvačky, které jsou ochotné
chodit pravidelně na zkoušky a účastnit se
našich dalších akcí. Samozřejmě je výhodou
předchozí zkušenost, znalost not apod.,
ale není to podmínka, stačí zápal do práce.
Kolik máte do konce roku ještě vystoupení
a kde, případně dalších vystoupení v následujícím roce?
Nyní nás čekají vánoční jarmarky v Kolovratech, a to již v sobotu 30. listopadu a v neděli 1. prosince v Uhříněvsi (časopis vychází
až po těchto akcích, pozn. red.). Dále tradiční vánoční koncert na třetí adventní neděli
15. prosince v Husově kapli se sólisty a studenty z Pražské konzervatoře. Zde zazní vánoční skladby a Rybova Česká mše vánoční.
Na jaře příštího roku se chystáme na Otvírání
studánek na Vysočině, a to v sobotu 30. května, a týden poté v pátek 5. června účinkujeme
na Noci kostelů v Uhříněvsi.
 Pavel Veverka

ONDŘEJ KUNOVSKÝ,
sbormistr
Narodil se roku 1996. Pochází z Bystřice
nad Pernštejnem. Bydlí v Uhříněvsi.
Student dirigování na Pražské konzervatoři
u Miriam Němcové, Hynka Farkače a Jakuba Zichy a sbormistrovství u Miroslava Košlera. Rovněž zde studoval skladbu u Otomara Kvěcha, krátce pak u Jiřího Gemrota.
Od roku 2019 studuje na Hudební fakultě
AMU v Praze. V minulosti vedl již několik
jiných pěveckých sborů, na PK nastudoval
dvě operetní inscenace. Zároveň působí
jako druhý sbormistr ve Vysokoškolském
uměleckém souboru UK. Soukromě se věnuje zpěvu pod vedením Romana Janála.
Jeho záliby jsou kromě hudby čtení, kolo,
lyže, vaření a pobyt v přírodě a s přáteli.

AKORDUM
Pěvecký sbor vznikl pod záštitou Divadla U22 a Domu UM na podzim 2014
v Uhříněvsi. Sbor založil hudební skladatel,
dirigent a student Pražské konzervatoře
Jiří Trtík. Od roku 2016 sbor vede Ondřej
Kunovský, taktéž student Pražské konzervatoře. Pravidelně pořádá koncerty v Uhříněveském muzeu, Divadle U22, v Husově
kapli i jinde a také na akcích městské části
Praha 22.
V repertoáru má sborové skladby českých (Smetana, Dvořák, Martinů, Vaňhal)
i zahraničních (Mozart) autorů, upravené
lidové písně a občas zabrousí do dalších
žánrů.
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POŘAD VÁNOČNÍCH ŘÍMSKOKATOLICKÝCH
BOHOSLUŽEB
Opět nastává čas adventní, čas Vánoc a čas počátku nového
občanského roku. Všem zájemcům o bohoslužby v naší římskokatolické
farnosti u kostela Všech svatých v období Vánoc 2019 a Nového roku 2020
proto předkládáme jejich pořad.

pozvánky

Úterý 24. prosince 2019 – Štědrý den
Uhříněves – farní kostel Všech svatých
11:00–15:00 možnost navštívení Jesliček a odnést si
Betlémské světlo
22:00
půlnoční mše svatá
Dubeček – filiální kostel sv. Petra
17:00
mše svatá (půlnoční)
Kolovraty – filiální kostel sv. Ondřeje
15:00
mše svatá (půlnoční)

VÁNOČNÍ KONCERT ŽENSKÉHO
SBORU HOUFTET V HUSOVĚ KAPLI
V pondělí 16. 12. 2019 v 19 hod.
se v Husově kapli v Uhříněvsi uskuteční vánoční koncert
ženského sboru HOUFTET. Těšit se můžete na klasické
vánoční písně a koledy, spirituály či mši Jerryho Estese.
Historie HOUFTETU
Pěvecký sbor HOUFtet vznikl před 10 lety. Na počátku to byla
jen malá skupina nadšených zpěvaček, postupně příjemnou
atmosférou a koncertními výkony přilákala nemálo dalších
členek. Sbormistryní je od založení Anna Procházková, na klavír doprovází Lenka Říhová. Sbor spolupracuje i s některými
hudebními tělesy. V minulosti to byl komorní soubor BASFIFA
pod vedením Lubomíra Nováka, v poslední době spolupracuje
se smíšeným souborem Canari pod vedením Petra Svobody.
Na vánočních koncertech vždy zazní různé úpravy vánočních
písní a koled. Sbor vánoční náladu několikrát obohatil také mší
Missa Brevis Jiřího Laburdy či Truvérskou mší Petra Ebena.
V letošním roce nově nastudoval mši Three Contemporary Latin
Settings od současného amerického skladatele Jerryho Estese.
Občanský spolek Uhříněvesvás všechny srdečně zve
do kostela Všech svatých na provedení

ČESKÉ MŠE VÁNOČNÍ J. J. RYBY
v provedení Příležitostného sboru
řízeného Jaroslavem Provazníkem,
které se uskuteční o svátku sv. Štěpána
ve čtvrtek 26. prosince 2019 od 16 hodin.
Dana Ungrová – soprán, Libuše Podrázká – alt,
Peter Hergott – tenor, Jiří Beran – bas,
Jana Dryáková – varhany, Justina Krotká – flétna
Vybrané dobrovolné vstupné bude poukázáno uhříněveské
římskokatolické farnosti a evangelickému sboru v Uhříněvsi.

Bohoslužby
ve FS ČCE v Uhříněvsi
Husovo nám. 378/40
Neděle 22. 12. 2019
09:00

Bohoslužby s vánoční hrou dětí

Úterý 24. 12. 2019
22:00

Štědrý večer

Středa 25. 12. 2019
09:00

Boží hod vánoční
vysluhování večeře Páně
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Královice – filiální kostel sv. Markéty
15:00
mše svatá (půlnoční)
Středa 25. prosince 2019
– Hod Boží Vánoční – Slavnost Narození Páně (1. svátek vánoční)
Uhříněves – farní kostel Všech svatých
09:30
vánoční mše svatá
09:00–10:30 a 13:00–17:00
možnost navštívení Jesliček
18:00
vánoční mše svatá
Dubeček – filiální kostel sv. Petra
7:55
vánoční svatá
Kolovraty – filiální kostel sv. Ondřeje
11:30
vánoční mše svatá
Čtvrtek 26. prosince 2019 – svátek sv. Štěpána,
prvomučedníka (2. svátek vánoční)
Uhříněves – farní kostel Všech svatých
09:30
vánoční mše svatá
09:00–10:30 a 13:00–17:00
možnost navštívení Jesliček
16:00
provedení Rybovy mše vánoční v podání Příležitostného
sboru řízeného Jaroslavem Provazníkem
Dubeček – filiální kostel sv. Petra
07:55
vánoční mše svatá
Kolovraty – filiální kostel sv. Ondřeje
11:30
vánoční mše svatá
Úterý 31. prosince 2019 – sv. Silvestra
Uhříněves – farní kostel Všech svatých
16:00
mše svatá se závěrečným poděkováním
občanskému roku 2019
Středa 1. ledna 2020 Nový rok
– Slavnost Matky Boží (zasvěcený svátek)
Uhříněves – farní kostel Všech svatých
09:30
novoroční mše svatá
Dubeček – filiální kostel sv. Petra
07:55
novoroční mše svatá
Kolovraty – filiální kostel sv. Ondřeje
11:30
novoroční mše svatá
V tomto období otvírání lidských srdcí vzpomeňme, prosím,
v modlitbě na P. Oldřicha Pokorného, který byl jedním z mých předchůdců
v letech 1979–2003. Stal se tak nejdéle sloužícím římskokatolickým duchovním správcem v historii uhříněveské farnosti. Ve čtvrtek 26. prosince 2019 by se dožil 92 let. Svoji pozemskou pouť završil o svátku Zjevení
Páně 6. ledna 2011. Zaslouží si to!
Vám všem občanům naší farnosti přeji jménem svým i jménem farníků
požehnané Vánoce 2019, mnoho zdraví, štěstí, pohody, lásky a především
Božího požehnání v nadcházejícím roce 2020. Požehnej Vás všemohoucí
Otec, i Syn i Duch svatý.

 P. Jaroslaw Andrzej Batóg,
SVD uhříněveský římskokatolický duchovní správce
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názory | zprávy z radnice
Čeká nás daň
z otevřeného
a zavřeného okna?
Kdo zná filmovou pohádku „Tajemství
staré bambitky“, jistě chápe smysl. Vykutálení správci královské pokladny svévolně za zády
panovníka vymýšlí nové a nové daně bez ohledu
na své poddané. Podobně naše nejdražší Rada
(s rekordními sedmi placenými funkcionáři na plný
úvazek) pro nás zařídila bez jakékoliv předchozí
diskuse s ostatními zastupiteli a občany v rámci
připomínkového řízení na magistrátu hl. m. Prahy,
že budeme platit od nového roku dvojnásobně vyšší
daň z místních obytných chalup a světnic.
Nebylo velkým překvapením, že levicové pirátsko-aktivistické vedení hl. m. Prahy zvýšilo na dvojnásobek všem podnikatelům a firmám daň z pražských
komerčních prostor. Stalo se.
Budiž. S tím těžko mohl ten
či onen starosta něco udělat.
Důsledek však tak jako tak
padne na konečné zákazníky a spotřebitele čili na nás,
občany. To stejné pirátské vedení však umožnilo jednotlivým městským částem ulevit
svým občanům od zvyšování
daní z nemovitostí určených
pro bydlení. Jaká spása,
chtělo by se zvolat! Většina
velkých městských částí toho
využila a pomohla svým občanům ponechat daň z bydlení stejnou. Výjimky
se našly. Logicky se jedná o Prahu 1 s nejdražšími
bulváry v Evropě, dále pak i Prahy 3, 7, 8, 10, 18
a k velkému překvapení i naší periferní Prahu 22.
Doufali jsme, že po diskusích s ostatními starosty,
kteří jednoznačně odmítli zvyšovat daně pro své
občany, se podobně zachová i vedení naší radnice
a změní svůj předchozí postoj. Nestalo se. Budeme
tedy v Uhříněvsi, Hájku i Pitkovicích platit dvojnásobnou daň z bydlení než v rezidenčních Dejvicích,
honosných bytech na Královských Vinohradech
nebo vilové čtvrti na pražské Bertramce.
30 let po listopadu 89 se vrací do Uhříněvsi zvláštní
snaha o zdanění a přerozdělování našich majetků. Pikantní je, že za to dle nového článku radního
Zmátla mohou bývalá vedení naší radnice. Právě
předchozí vedení vždy dokázala sehnat finance
a zajistit rozvoj města bez sahání do kapes svým
občanům. Příkladem je minulé volební období, kdy
byly zakoupeny pozemky na školu, parky, mateřskou
školu a sportovní halu o rozloze několika hektarů.
To vše z prostředků účelově vázaných dotací, které
bylo nutné pracně sehnat. Prodán byl jediný malý
pozemek pod stavbou domu o rozloze pouhých
desítek metrů čtverečních.
Kormidlo se pomalu otáčí doleva a další zdaňování
toho, co již bylo dříve zdaněno, je cesta, kterou nelze
podporovat. Navíc, když o našich penězích rozhodli
„naši“ radní bez nás a za našimi zády. Zastupitelská
demokracie tak dostala dosti na frak.
Budeme čekat na napraveného loupežníka Karabu,
anebo si pomůžeme sami?

 Ing. Martin Turnovský, zastupitel MČ Praha 22
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Stanovisko Rady MČ Praha 22
ke zvýšení daně z nemovitosti
Zvýšení jakékoliv daně je krok velmi nepopulární, složitě se vysvětluje
a těžko nám za něj občané poděkují. Toho jsme si byli při našem rozhodování vědomi. S plným vědomím těchto důsledků jsme však tento
krok udělat museli. Tady jsou důvody, proč to bylo nezbytné.
Magistrát zvýšil svůj koeficient na dvojnásobek a nechal
na městských částech, ať si ponechají
stávající výši, tedy dal jim možnost, aby si
daň až dvojnásobily. Odůvodněno to bylo
tím, že lidově řečeno: potřebujete peníze
na infrastrukturu, opravy chodníků, veřejnou vybavenost, dáváme vám možnost je
získat. Pokud je nepotřebujete, tak si svůj
koeficient snižte. V momentě, kdy každý
týden chodíte na magistrát vysvětlovat, že
potřebujete peníze na školy, školky, parky
(rozpočet MČ nemá vůbec šanci tyto stavby
pokrýt), nemůžete přiznat, že nepotřebujete
peníze. Navíc by to nebyla pravda. V červnu
na sněmu starostů zvýšení daně podpořilo
47 ze 49 starostů pražských MČ, dva se
zdrželi. To, že se pak někteří starostové
ve svých MČ zachovali jinak, protože se
pravděpodobně zalekli nepopulárního opatření, je věc jiná. My (a většina pražských
starostů) slovo držíme.
Zda ponecháme výši koeficientu, jsme
dlouze diskutovali v Radě v průběhu července, odhlasovali jsme to Radou MČ
v srpnu, a to i přes termíny dovolených, aby
do řádného ZMČ 12. září bylo dost času
se k usnesení Rady vyjádřit. Odhlasovali
jsme to Radou, přestože pravomoc ponechat stávající koeficient má i jen samotný
starosta. Udělali jsme o krok navíc, než
nám vyhláška ukládá.

Kam půjdou peníze navíc?

Proč potřebujeme vyšší daň z nemovitosti? My bychom ji nepotřebovali, kdyby byl
systém určení daní v ČR nastaven jinak.
Ale daň z nemovitosti je jediná daň, která
jde přímo městu. Jsou to jediné peníze,
které z výstavby v Uhříněvsi dostaneme,
pokud si nevyjednáme něco dopředu s developery. A masová výstavba posledních
let, mimochodem v poměru k počtu obyvatel největší v Praze, s sebou nese pro
město obrovskou zátěž. Obec má však
příjmy stále téměř stejné.
A Praha 22 další finance kvůli raketovému
nárůstu obyvatelstva opravdu potřebuje.
Potřebujeme opravovat chodníky a stavět nové, potřebujeme rekonstruovat byty
v majetku města, upravovat veřejná prostranství, opravovat staré školy a školky,
dofinancovat nové školky, vybudovat parky
a občanskou vybavenost. Potřebujeme
zlepšovat úklidové služby v rozrůstajícím
se městě, potřebujeme udržet stávající
kvalitu sociálních služeb, na které nám
stát dává stále méně prostředků.

Z ekonomického hlediska je to v pořádku, z politického jde o velmi nepopulární
krok, ale říkali jsme dopředu, že budeme
dělat věci, které se nebudou líbit všem. Je
samozřejmě velmi jednoduché křičet: „Podívejte se na ně – oni vám zvýšili daně!“ Je
to jednoduché a laciné a nikdo neví, jak by
se zachovali jiní, kdyby měli tu možnost.
Už nemůžeme (ani bychom nechtěli) získávat peníze prodejem městského majetku a pozemků tak, jako tomu bylo v minulosti. Naopak pozemky musíme kupovat
i pro veřejnou vybavenost, protože vlastní
už prakticky nemáme. Zatím se nám daří
velmi dobře čerpat finance z MHMP a jiných zdrojů, letos na dotacích získáme
cca 106 milionu korun nad rámec běžných
rozpočtových příjmů. Což je v porovnání
s jinými městskými částmi nadstandardní
výsledek. Na všechno ale dotace získat
nelze a štědrá ruka magistrátu by se mohla také velmi rychle zavřít, pokud bychom
daň z nemovitosti nezvýšili.

Opozice zaspala?

Opozice zareagovala s téměř tříměsíčním
zpožděním a už v době, kdy byla vyhláška
schválena MHMP a kdy už nebylo možné s tím nic dělat. Opoziční zastupitelé
svolali mimořádné zastupitelstvo, které
se uskutečnilo 21. 11. a na kterém napadali, že ponechání stávajícího koeficientu
neschválilo ZMČ (jak bylo uvedeno výše,
takový postup právní předpisy nepožadují). Proč tak neučinili již v září? Pokud by
opoziční zastupitelé skutečně sledovali
svým jednáním udržení daně ve stávající
výši, požádali by o zařazení tohoto bodu
na řádné zastupitelstvo v září, kdy ještě výši koeficientu neschválil magistrát.
Čekali jsme, že to na program ZMČ budou chtít zařadit, a byli jsme připraveni
takový program schválit a předložit naše
argumenty. Věděli o tom nejen ze zápisu
z rady, ale i na základě osobní komunikace
s našimi radními. Proč tedy mimořádné
zastupitelstvo? Protože mimořádné zastupitelstvo přiláká víc pozornosti.
Věříme, že naše rozhodnutí pochopíte,
a my uděláme maximum pro to, abyste
důsledek zvýšení daně neviděli jen
ve svých peněženkách, ale již brzy i ve zlepšení prostředí, kde žijete, a ve zhodnocení
vašeho majetku.

 Rada MČ Praha 22
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Teplo domova
a láskyplné

Vánoce Vám přeje
Vaše realitní
makléřka

Jana Veselá.

Pojďte
k nám dělat
tazatele!
AŽ 300 KČ�/�DOTAZNÍK | VSTUPNÍ BONUSY
TABLET I PRO SOUKROMÉ POUŽITÍ
VÝKONNOSTNÍ PRÉMIE
Neváhejte nás kontaktovat: 800 250 025, 724 442 332
www.nastazatel.cz | tazatel@admosphere.cz

školy

základní škola U obory

Základní škola bří jandusů

Jak zacházet s penězi
aneb Abeceda peněz
Žáci 4. B Základní školy Bratří Jandusů se zapojili do projektu České
spořitelny „ABECEDA PENĚZ“.
Vyvrcholením tohoto projektu bude prodejní stánek s jejich vánočními
výrobky umístěný na Novém náměstí u pobočky České spořitelny
ve středu 18. prosince 2019 od 16:00 hod. Děti jsou plné očekávání
a těší se na vás.

Václav Havel

SAMETOVÁ REVOLUCE

S osobností Václava Havla a událostmi roku 1989 se seznámili žáci 5. B ZŠ U Obory na výstavě Václav Havel. Výstavu k 30. výročí
listopadových událostí pořádá Národní archiv na Chodovci. Výstava
je velmi dobře koncipovaná. Poskytuje ucelený pohled na dění kolem
Václava Havla v roce 1989 až do jeho zvolení prezidentem republiky.

Dne 15. listopadu 2019 se na naší škole oslavoval Den boje
za svobodu a demokracii. Udělali jsme velkou demonstraci, jako byla
před 30 lety v Praze na Letné. Byla asi stejná atmosféra jako tenkrát.
Nad hlavami jsme drželi transparenty, cinkali jsme klíči a zvonečky.
Pan ředitel promluvil k tomuto dni. Poté vystoupili Bára Roškotová
a Vojta Černý s projevy „Co mne napadne, když se řekne Sametová
revoluce“. Také jsme si zazpívali píseň J. Hutky a M. Kubišové a na závěr zazněla státní hymna. Myslím, že to byl úžasný den.

Dětem přinesla mnoho nevšedních a zajímavých informací.

 Olga Paulusová, třídní učitelka

 Adéla Jobová, VI. B, člen školní samosprávy

„V zdravém těle zdravý duch“

MŠ u nadýmače

Začátkem měsíce se konala ve venkovním prostoru za DPS II
v rámci mezigeneračního projektu sportovní seniorská olympiáda
„Senioři v akci“. Dominik, Petr, Adam, Tonda, Marek, Rudolf, Kristýna,
Magdaléna, Hana, Anna, Antonie, Valentýna, Laura, Nikola, žáci pátého
a šestého ročníku, kteří svůj volný čas věnovali této akci, pomáhali
na osmi stanovištích, kde podávali balonky, vysvětlili disciplínu,
případně předvedli seniorům ukázky daných aktivit.
Myslíme si, že velké poděkování patří p. Kaňokové, jako hlavní organizátorce akce, mamince od Týny, která upekla muffiny a pomáhala
i na stanovišti, ale zejména všem seniorům, kteří s chutí a nadšením
sobě vlastním všechny disciplíny zvládli na jedničku s hvězdičkou.
Drobné postřehy od dětí…
• Bylo to super pomáhat babičkám a dědečkům! Užila jsem si to… (Vali)
• Určitě půjdu i příští rok. Moc jsem si to užila! (Kiki)
• Byl jsem překvapený, že do toho šli senioři tak nadšeně… (Tonda)
• Na konci úkolu dostali fajfku a potom bylo občerstvení, kde se losovalo
o poukázky do cukrárny… (Hanička)
• Senioři si užívali a všichni se snažili… (Majda)
• Bavilo mě to a jsem ráda, že jsem pomáhala starším lidem… (Anička)
• Byla jsem ráda, že jsem tam byla… (Tonička)
• Důchodci se hodně snažili a bylo vidět, že je to baví… (Dominik)

 Za všechny Drahomíra Wetterová, učitelka
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U RYBNÍKA VODICE
POMÁHALA STRAŠIDLA
Již tradičně jsme pořádali úspěšnou akci „U Vodice straší“.
Osvětlený průvod dětí a rodičů byl nekonečný a všechna strašidla
se opravdu snažila.
Tato společná akce i pomáhala – vážně nemocné Adélce z naší
školky putuje prostřednictvím rodičů úžasných 26 500 Kč. Všem,
kteří přispěli a na akci se podíleli, patří veliké díky.

 Lenka Štěpánková, ředitelka

inzerce

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.
 Koupím chatu, chalupu do 50 km od Prahy, v dobrém i špatném stavu.
Děkuji za nabídku. Tel.: 720 031 400.
 Brigáda 1 den v týdnu hledáme spolehlivou chůvu s osvědčením
do dětské skupiny Uhříněves. Tel.: 604 808 971.
 Invalidní důchodce hledá zaměstnání, brigádu v Uhříněvsi,
či blízkém okolí, např. strážný. Tel.: 604 179 752.
 Vedení účetnictví, daňové evidence, mezd. Daňové poradenství.
Bližší informace na ucetnictvi.neutral.cz. Telefon: 724 355 789.
E-mail: vackova.dita@seznam.cz
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spolek občanů hájku

komunitní centrum ponte

Zdravotní cvičení
pro děti a dospělé
Cvičení rodičů s dětmi probíhá v kurzech, které běží od září
do prosince, nové kurzy začínají od ledna 2020. V případě volného
místa je možné se přihlásit i během kurzu. Volná místa se průběžně
mění.
Kurzy pro dospělé zaměřené na funkční pánevní dno a zdravá záda již
běží a nové budou začínat od února 2020. Kurzy probíhají v malých
skupinkách max. 8 lidí, proto je kapacita velmi omezena.
Rozvrh cvičení:

NEPORUČÍME VĚTRU ANI DEŠTI
Zprvu se zdálo, že se v neděli 20. října místo Drakiády budou v Hájku konat závody v běhu. Ani nefouklo! Přesto se některým
drakům podařilo vznést alespoň pár metrů nad zem. Dobrou náladou
a vírou, že foukne, se nám podařilo přivolat sluníčko a konečně začalo
foukat. Rázem bylo se na co koukat. Rozmanitost draků byla veliká
a veliké byly také trampolíny a odvaha malých i větších, kteří se nebáli
a skákali tak vysoko, že kdyby nad nimi zrovinka draci létali, za ocásky
by je možná tahali. Bylo to pohodově strávené odpoledne, při kterém
se nezapomnělo ani na dlabání dýní. Celých 12 kusů zdobí místní
hospůdku. Vítězové byli náležitě oceněni a zkrátka nepřišli ani ostatní. Při řádném zápisu obdrželi sladkost a „halloweenské“ tetování.

 Pavlína Plášková, Spolek občanů Hájku

dps jiskřička

Pondělí: 9:00–9:45 kurz Broučci (8–13 měsíců),
10:30–11:15 kurz Píďalky (5–8 měsíců)
Úterý – tělocvična: 9:00–9:45 kurz Želvičky (12–20 měsíců),
		10:00–10:45 kurz Medvídci (18–30 měsíců),
		11:00–11:55 kurz Motýlci (2,5–3,5 roku)
Čtvrtek: 19:00–20:00 kurz Pánevní dno
20:00–21:00 kurz Zdravá záda
Kontakt pro přihlašování:
Veronika Sochová,
klubikveral@gmail.com, mobil: 731 482 847

HERNIČKA pro nejmenší
čtvrtky 10–12 hod.:
• Pro mámy a táty na MD, pro prarodiče, kteří hlídají vnoučata, pro kamarádky, které se chtějí sejít na kávu tam, kde si jejich děti mohou pohrát.
• Vstupné 50 Kč (druhý sourozenec zdarma a každý další 10 Kč navíc).
• K dispozici je: káva, čaj, mikrovlnná trouba na ohřátí jídla pro děti
(kuchyňka).
• Pro děti hračky, podložka na cvičení, herní prvky.
• Herna může být s programem, nebo bez (záleží na dohodě maminek).

 Více informací na www.ponte-zu.cz nebo FB Ponte.

salesiánské hnutí mládeže

Výprava do Prokopského údolí
Krásné počasí v sobotu 19. října 2019 nás vylákalo na první letošní
výpravu T. O. Šelmy, a to do Prokopského údolí.

Letošní advent bude pro koncertní oddělení Jiskřičky nejen
ve znamení klidu a pohody, ale hned první prosincový víkend si užijí
na Mezinárodním festivalu adventní a vánoční hudby v Bratislavě.
Do soutěže jsou přihlášeny pěvecké soubory z celého světa, např.
i z Jihoafrické republiky a z Filipín. Kromě soutěžního vystoupení
v Zrcadlové síni Primaciálního paláce budou děti vystupovat i v rámci
doprovodného programu v Hudební síni Klarisky a na Františkánském
náměstí. Do Bratislavy je asi podpořit nepřijedete, ale pokud chcete
koncertní, komorní a obě přípravná oddělení vidět a slyšet, přijďte
16. prosince od 18 hodin na Vánoční koncert do Divadla U22 a užijte
si spolu s námi adventní čas plný vánočních koled a písní. Na programu bude kromě krásných melodií také křest našeho nového CD
s názvem „Co zpíváme rádi“.

Celkem čtrnáct dětí a pět dospělých se ráno sešlo na nádraží, odkud
jsme se vlakem a MHD dopravili do Hlubočep. A pak pěšky do Prokopského údolí. Naším hlavním cílem byla skautská stezka Jaroslava
Foglara, která se skládá ze třinácti míst, jež jsou označena siluetou
ptáka jestřába (podle Foglarovy přezdívky). Navštívili jsme nejprve
informační panely u Jedové chýše, kde jsme se se stezkou seznámili.
Pak jsme se vydali k Prokopskému jezírku a nedalekému tunelu, kde
jsme uspořádali bojovku. Dále jsme navštívili místo „U kinoherce“,
kde dvanáctiletý Jaroslav Foglar v roce 1920 zachránil na své první
skautské výpravě život herci z němé kovbojky „Titimekův náhrdelník“.
Polední pauzu jsme si udělali na hřišti u Klukovic. A pak jsme se vydali do Červeného lomu alias Lavóru, který byl tradičním tábořištěm
skautského oddílu Pražská dvojka, který Jaroslav Foglar vedl dlouhých
šedesát let. Naše cesta pak vedla přes Černý lom a kolem bývalé
vápenky, kde se ukrývá tunel k dalšímu zajímavému foglarovskému
místu, a to do lomu Požár, kde se natáčela vontská bitva pro seriál
Záhada hlavolamu. Po osmi kilometrech jsme dorazili do Řeporyjí,
odkud jsme se vrátili zpět domů. Děkuji všem dospělým za jakoukoliv
pomoc při výpravě a šelmáky chválím, jak tu výpravu pěkně zvládli.

 Hana Havlínová, organizační vedoucí

 Libor Čermák, vedoucí oddílu

Jiskřička se chystá
do adventní Bratislavy
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inzerce

SHM Klub Uhříněves-Kolovraty, z. s. • Centrum pro rodinu Světýlko
NABÍZÍ

TAN E Č N Í
S H OW 20 1 9

dětský klub

”
”V Á N O Č N Í K IN O B O X

Sovička
do

p ol

edn

í „ š k ol

AT STUDIO DOMINO
Í
VÁS ZVE NA VÁNOČN

i č k a “ pr o d ěti o d 2 a ¾

ro k u

Pod vedením lektorek se děti učí básničky, písničky,
pohybové dovednosti, hrají hry, tvoří výtvarná dílka…
Kde • nám. Bří Jandusů 21/2, Praha 22
Kdy • pondělí–pátek | 8–12 hodin
Po dohodě je možná také docházka jen některé dny v týdnu.
Cena • 1 800 Kč / měsíc
Informace, rezervace, přihlášky • uhrineves@shm.cz | +420 603 597 613

a 17.00
Neděle 15.12., 14.30
DIVADLO U22, Praha 22
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Web a facebook • uhrineves.shm.cz | facebook.com/SHMUhrinevesKolovraty

Těšíme se na vás!
MĚSTSKÁ ČÁST

PRAHA 22

Další informace na www.atsdomino.cz
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Výlety pro seniory Prahy 22
Jednodenní zájezdy jsou určeny především pro seniory starší 63 let s trvalým bydlištěm
v Uhříněvsi, Pitkovicích nebo Hájku. Uskuteční se za předpokladu účasti alespoň
36 přihlášených osob (uzávěrka přihlášek končí sedm dní před datem konání akce).
Senioři budou s dostatečným časovým předstihem informováni prostřednictvím Uhříněveského
zpravodaje, vývěsek a webových stránek MČ Praha 22 o konání toho kterého výletu.

Z

ájemci o účast se pak v určené
dny a stanovené doby dostaví
do Otevřeného informačního
centra vedle hlavního vchodu
radnice, kde bude přítomen zástupce cestovní agentury, jenž bude mít prodej akce
na starost. Ten podle občanského průkazu
zkontroluje věk a trvalé bydliště zájemce, který tím současně vyjádří souhlas se
zpracováním osobních údajů pro potřeby
toho kterého výletu, jelikož jeho účast bude
dotována naší městskou částí vždy ve výši
200 Kč na osobu a je potřeba vědět, že se
jedná skutečně o našeho seniora. Zbytek
ceny výletu senior zaplatí na místě a obdrží
o tom potvrzení.

Podmínky účasti

Každý senior bude moci zakoupit účast pro
dvě osoby na jednu akci s tím, že i o s ním
jedoucí druhé osobě doloží potřebné údaje. V den konání výletu se účastníci dostaví 15 minut před stanoveným odjezdem
na místo přistavení autobusu v Uhříněvsi
a průvodce akce je bude do něho vpouštět
podle pořadí, jak byli zapsáni na seznam.
Sedadla v dopravním prostředku si senioři vyberou podle svého uvážení a volného
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místa. Kdo k odjezdu přijde později, musí
se smířit i s horším výběrem pozice, třebas bude na seznamu uveden jako první.
Odhlášení se z výletu bude moci již přihlášený účastník provést ve lhůtě nejméně šest dní před jeho konáním. V takovém
případě bude seniorovi finanční částka
vrácena; při zrušení účasti v době kratší
jak šest dní se storno rovná 100 %, pokud za sebe odhlašující se senior nedodá
náhradníka. Případná neobsazená místa
bude možno doplnit i osobami mladšími 63 let, avšak ty nebudou mít nárok
na finanční dotaci a uhradí plnou cenu.
Cena zájezdu bude vždy obsahovat dopravní služby, avizované vstupy a průvodcovské služby. Odjezdy na výlet budou vždy
z určeného místa v Uhříněvsi, a to autokary
splňujícími požadované normy a předpisy
EU. Avizované vstupy do objektů kulturních
či přírodních památek a podobně budou
rezervovány na stanovenou dobu, takže by
nemělo docházet ke zbytečným časovým
prodlevám. Je samozřejmostí, že výletníky
na akcích doprovázející průvodci jsou zkušenými a prověřenými pracovníky ve svém
oboru. Při zájezdech je kolem poledního ponecháván účastníkům prostor k možnému

občerstvení se podle vlastního rozhodnutí
a při delších přepravních trasách jsou činěny i hygienické zastávky.

Kam se pojede?

A kdy a kam by se mělo na výlety jet? To
je ještě tak trochu tajemstvím, protože
konkrétní místa a termíny budou známy
až koncem února. Času na to máme tudíž
my i vy zatím dost, poněvadž zájezdy by
se měly uskutečnit v měsících duben, květen, červen a září/říjen, případně květen,
červen, září/říjen a třeba jeden adventní
v prosinci. Přesto vám už teď můžeme
prozradit, že výlety budou uskutečňovány
ve všední dny úterý až čtvrtek a uvažuje se
o lokalitách, jako jsou například Kuks a jeho
hospital, Mariánské Lázně s Kladskou,
Bečov nad Teplou s relikviářem sv. Maura,
šumavská Kvilda a její okolí s Vydrou, zámky v Litomyšli nebo Nelahozevsi, Stará
Boleslav s palladiem země české, Opočno
s Dobruškou, Františkovy Lázně a Soos, adventní Drážďany a další. Těšíme se na cesty
s vámi.
 Cestovní agentura Arces
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přineste s sebou tento inzerát

sleva na vaší první návštěvu

tankové pivo

česká kuchyně
koncerty kapel
sportovní přenosy

15%

naše produkty
BBQ gril

burgery
steaky

www.na-lisce.cz tel. 602613151, 245008634
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ZO 22/30 Senioři ČR Praha 22 a KLUB SENIORŮ

městská knihovna

Program na prosinec

NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ

„Nech opravdu odejít to, co už je stejně dávno pryč
a najdi to, co tě opět udělá šťastným.“

Telefon: 271 071 868, 267 711 862, e-mail: knihovna@praha22.cz

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.

Vracení knih do boxu: nonstop

2. 12.
3. 12.
5. 12.
9. 12.
11. 12.
16. 12.
19. 12.
23. 12.
30. 12.

Kavárnička, společenské hry
Jednodenní výlet – Hrádek u Nechanic
Mikulášská nadílka – tentokrát v Klubu seniorů
Kavárnička, společenské hry
Kavárnička, společenské hry
Kavárnička, společenské hry
Senioři a děti – předvánoční setkání
Kavárnička, společenské hry
Kavárnička, společenské hry

• 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 neděli 8. 12. 2019 od 16:00 do 17:00 hodin. Přihlašujte se
s předstihem na tel. č. 775 164 802.

„Ať vám vánoční světlo prozáří nejen sváteční
chvíle, ale také všechny dny nového roku.“
 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 vycházku

Provozní doba : pondělí a úterý 8:30–14:30
středa a čtvrtek 12:00–18:00, pátek 8:30 –14:30

Krásná literatura pro dospělé
Abbottová Rachel – Dům na útesu
Burke Alafair – Ta lepší z nás
Cimický Jan – Běh na dlouhou trať
Deaver Jeffery – Hra na nikdy
Ellisová Joy – Ztracené dcery
Flint Sarah – Lháři
Follett Ken – Propustka na svobodu
Frearová Caz – Malé sladké lži
Hooverová Colleen – To nejlepší v nás
Horáková Naďa – Tři v kruhu
Jackson Stina – Stříbrná cesta
Jacobsová Anne – Venkovské sídlo 2. díl
Kinghorn Judith – Poslední léto
Kosinski Jerzy – Nabarvené ptáče
Lundbergová Sofia – Otazník je polovina srdce
Mayne Andrew – Teorie vraždy
Mlynářová Marcela – Kdo neharaší, není chlap
Mortonová Kate – Hodinářova dcera
Nesbo Jo – Nůž
Olsen Adler – Malé pikantní lži
Picoultová Jodi – Záblesk života
Pospíšilová Jarmila – Lišákova pravda
Taylor C. L. – Nehoda
Naučná literatura pro dospělé
Formánek Vítek – Hvězdné návraty
Vaněk Roman – Sladké poklady
Krásná literatura pro děti
Abbott Tony – Záhadný ostrov
Adamec Radek – Dušička a Dušinka
Beasley Andrew – Krotitelé záhad
Bentleyová Sue – Kouzelné koťátko
Brezina Thomas – Děsivá helikoptéra
Dahl Roald – Zdivočelé pohádky
Drijverová Martina – České pověsti pro malé děti
Gernhauser Susanne – Můj prima den na letišti
Johnson Pete – jak upgradovat rodiče
Klimek Hynek – Pohádkář o vílách
Knapman Timothy – Ve službách krále
Krolupperová Daniela – Vánoční pohádka
Priestley Chris – Příšerné příběhy z černé lodi
Wilsonová Jacqueline – Vadí, nevadí

 Kateřina Kykalová, knihovnice

VÁNOČNÍ PRAHOU
Kdy: úterý 10. 12. 2019
Odjezd: Nové náměstí, autobus 229 v 8:53 – Depo Hostivař,
Metro A Petřiny, autobus 191 do stanice Libocká (sraz v 10:15).
Trasa: Letohrádek Hvězda, Břevnovský klášter, pavilon Vojtěška
s pramenem Brusnice a dále podél Brusnice a mnoha rybníčků
k zámečku Kajetánka, Petynka, Šlajferka, Malovanka (6 km).

 Za ZO Senioři Praha 22 Uhříněves vás na vycházku srdečně
zve Růžena Truhlářová, 724 063 609
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PROSINCOVÝ PROVOZ
KNIHOVNY A MUZEA
Z důvodu dovolené bude knihovna uzavřena
od 2. do 6. 12. 2019 a muzeum od 2. do 4. 12. 2019.
V období vánočních svátků 2019
Uhříněveské muzeum i knihovna budou pro veřejnost
naposledy v roce 2019 otevřeny v pátek 20. prosince 2019
od 8:00 do 14:30 hodin. V novém roce 2020 bude knihovna
opět v provozu od čtvrtka 2. ledna a muzeum otevře
v pondělí 6. ledna.

 Michal Klich, kurátor muzea

advent 2019
v uhříněvsi
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01. 12. | 18:00
1. neděle adventní

15. 12. | 14:00–19:00
3. neděle adventní

Rozsvícení vánočního stromu
na Novém náměstí před radnicí.

Trhy s kulturním programem, dílnami
a ukázkami lidových vánočních zvyků
v prostoru mezi školní jídelnou
a Uhříněveským muzeem.

• Úvodní slovo starosty a faráře.
• Pěvecký sbor Akordum.
• Prezentace ozdobených vánočních
stromků dětmi z MŠ a ZŠ.
• Stánky s občerstvením, prodej
adventních věnců.

05. 12. | 16:30–18:30
Mikulášská nadílka v Divadle U22.
• Program pro děti na třech stanovištích.
• Fotokoutek.
• „Mikulášský balíček“ pro děti.

08. 12. | 15:30
2. neděle adventní
Koncert Richarda Pachmana
a Dity Hořínkové ve farním kostele
Všech svatých v Uhříněvsi.
• Veškerý výtěžek z koncertu je věnován
Dětskému domovu ve Strančicích.

• 14:00–19:00 | Interaktivní kovárna,
dětská dílnička, vánoční
zvyky.
• 15:00 | Sněhuláci o Vánocích
(pohádka).
• 17:00 | „Už přišel k nám vánoční čas…“
(kolednická kapela).

22. 12. | 17:00–19:00
4. neděle adventní
Představení DS UCHO u Husovy kaple
s rozdáváním betlémského světla.
• 17:00 | Vánoční koledníci a lidové tance
• 18:00 | Betlémská komedie
• Živý betlém.
• Stánky s domácím občerstvením.
• Rozdávání betlémského světla
(vlastní lampy vítány).

