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Jak bude vypadat
nová školka?
Akutní nedostatek míst pro naše děti v předškolních zařízeních je nutné
řešit. A řešení musí být rychlé a zároveň citlivé k dané lokalitě.
Takové zadání dostalo šest architektonických studií, která MČ oslovila nejen s návrhem samotné budovy školky, ale i komplexního řešení celého městského bloku. Představujeme vám
tři projekty, které postoupily do dalšího kola a z kterých hodnoticí komise vybere vítězný návrh. Každý
z postupujících návrhů přistupuje k území odlišným způsobem: dvě samostatné budovy, jedna centrální
budova s oddělenou tělocvičnou, částečně zahloubený objekt organického tvaru.

MŠ SLUNEČNÍ
PIVOVAR

Dopravní omezení
v Uhříněvsi
Více na str. 7

Vznik protektorátu
Böhmen und Mähren
Více na str. 14

15 let Houpacího Koně
Více na str. 18

Který z návrhů se líbí vám? Napište nám na: redakce@praha22.cz.

Více na str. 8

Představení v rámci
Světového
dne divadla pro děti
a mládež a Světového
dne divadla:
pondělí 18. 3. 2019 v 19:30 hodin

ČIK
autor: Wolfgang Herrndorf
režie: Roman Urbanec
hrají: Martin Šnajdr, Aleš Kaizner/
Jindřich Žampa, Bára Hořčičková/
Angelika Sbouli a Štěpán Staněk

Divadlo U22

výběr z programu

pondělí 11. 3. 2019 v 19:30 hodin KOLEGA


pondělí 11. 3. 2019 v 19:30 hodin
KOLEGA MELA GIBSONA

MELA GIBSONA

Divadelní spolek Frída
autor: Tomasz Jachymek, režie: Jakub Nvota
hrají: Martin Trnavský a Aneta Simajchlová
Jde o komorní příběh jednoho herce. Začíná ve chvíli, kdy je hlavní hrdina, druhořadý
herec provinčního divadla, zatčen za loupežné přepadení banky a vyslýchán policií.
Během necelé hodiny a půl nám povypráví svůj příběh, během něhož se dozvíme
nejen o jeho pohnutém hereckém i osobním životě, ale i jak se jednou setkal v letadle
z Kanady do Frankfurtu s Melem Gibsonem, a to jej zasáhlo na celý život.
středa 3. 4. 2019 v 19:30 hodin CAVEWOMAN
autor: Emma Peirson, režie: Irena Žantovská, hraje: Daniela Choděrová
„Obhajoba jeskynní ženy“ Emmy Peirsonové je humorným pohledem na muže a ženy,
snažící se žít vedle sebe na stejné planetě. Zábavné pojetí věčného souboje těchto
dvou pohlaví, pro změnu ze ženské perspektivy, volně navazuje na slavnou Beckerovu
one man show Caveman. Příběh se však tentokrát odehrává v předvečer svatby hlavní
a jediné hrdinky představení – Cavewoman. Diváci jsou pozváni do její „jeskyně“, kde
s nimi v odlehčeném duchu sdílí své starosti, pochybnosti a pocity úzkosti pramenící
z obavy, zda si vybrala toho pravého.
středa 10. 4. 2019 v 19:30 hodin ŽENA

ZA PULTEM 2 Pult osobnosti

autor: Petr Kolečko, režie: David Drábek, hrají: Jiří Lábus a Oldřich Kaiser
Legendární vševědoucí levicová prodavačka se vrací ve vizionářské komedii! Je volební
víkend. Jiřina, prodavačka v malém koloniálu, věří, že to konečně dopadne a komunisté
vyhrají. Již dlouho se učí, jak se řeknou čínsky rohlíky a vlašák, protože chce stačit
čínským obchodníkům, kteří přijdou, až se rozjede obchod s východem. Číňané
nezklamou, ti nejsou jako Rusové.
úterý 16. 4. 2019 v 19:30 hodin

VÝBĚR Z BESÍDEK

účinkují: David Vávra, Tomáš Hanák, Milan Šteindler, Jiří Fero Burda, František Váša,
Tereza Kučerová, Marta Marinová, Hana Navarová, Lenka Vychodilová,
Lenka Andelová, Roman Fojtíček, David Noll, Vladimír Vytiska/Rasťo Uhrík,
Václav Marhoul a Robert Nebřenský
Sklizeň nejlepších plodů posledních let. Představení složené z mnoha humorných
výstupů, skečů, gagů, písní a tanců, které polechtají bránici i tomu největšímu morousovi
a kakabusovi.

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

Čtrnáctiletého Maika, kterému pro jeho
podivínství nikdo ve třídě neřekne jinak
než Cvoky, nečekají zrovna zábavné
prázdniny – matka odjela na „farmu
krásy“, otec na „služební cestu“. Maik
se znuděně potlouká po vile svých
rodičů, bezcílně bloumá periferií Berlína
a sní o krásné spolužačce Tatjaně.
Dokud nepotká excentrického Čika,
syna ruských Němců – navrátilců
z Ruska, podnikavého spolužáka, který
rozhodně není vzorným příkladem
integrace do německé společnosti. Čik
si s ničím neláme hlavu, má pořádnou
dávku odvahy i drzosti a v každé situaci
si ví rady... A na konci svého putování
mají kufr zážitků a zkušeností nacpaný
k prasknutí a na svět se už dívají jinýma
očima. Jakýma, to každý z vás může
poznat na tomto představení.
středa 20. 3. 2019 v 19:30 hodin

OBJEVENÍ AMERIKY
JOHANEM PADANEM
autor: Dario Fo
režie: Roman Urbanec
hraje: Martin Šnajdr
Komedii Objevení Ameriky Johanem
Padanem uvedl v roce 1992, v roce
pětistého výročí objevení Ameriky, a Fo
ji převyprávěl svým způsobem v Johan
Padan a la descoverta de le Americhe,
kde chudák z provincie Bergamo
pokoušející se uprchnout před inkvizicí
utíká z Benátek do Španělska a po sérii
příhod do Ameriky. Tady Fo užil úskoku
náhodného hrdiny, který hraje svou malou
roli v příběhu větším než on. Komedie má
mnoho společných bodů, kdy samotné
sdělení je podáno zábavnou formou
bajky, ve které autor (herec) ukazuje svůj
nepokřivený pohled na svět.
úterý 26. 3. 2019 v 19:30 hodin

SMEČKA
autor a režie: Roman Urbanec
hrají: Martin Šnajdr, Martin Klapil,
Štěpán Staněk, Hynek Tajovský, Kateřina
Helclová a Anička Nováková
Vojtovi je 17 let. Kluk, který se nemůže
vyhrabat z malérů. Prošel si děcákem,
náhradní rodinou i pasťákem. Jak bude
vypadat jeho budoucnost? Bude patřit
mezi „špínu“? Patologický nevychovanec,
mladý kriminálník. Dostane svoji šanci?

slovo úvodem
Součástí stavby školky
by mělo být i dopravní řešení celé lokality,
která je už teď extrémně přetížená.

Z OBECNÍ KRONIKY
Pro zajímavost vám v březnovém čísle Zpravodaje přinášíme další zajímavá čísla spojená se spotřebou uhříněveských
občanů. Dozvíte se, kolik jednotlivých druhů základních potravin
se prodalo za celý rok 1959, tedy před 60 lety, v samoobsluze
Pramen v Kryšpínově domě na dnešním náměstí Protifašistických
bojovníků, kde dnes sídlí samoobsluha Šroubek.
olej
2 800 kg
mouka hladká
9 000 kg
mouka polohrubá
13 500 kg
mouka hrubá
24 000 kg
rýže
5 500 kg
chléb
120 000 kg
kakao
140 kg
máslo
12 400 kg
umělý tuk
4 800 kg
káva zrnková
1 200 kg
mléko plnotučné
180 000 ks
slazená minerálka
30 100 l
smetana
3 000 ks
pivo výčepní
72 000 l
limonáda malinovka
18 150 l
sodovka
15 840 l
smetana ke šlehání
2 750 ks

2 800 láhví á 1 000 g
9 000 sáčků á 1 000 g
13 500 sáčků á 1 000 g
24 000 sáčků á 1 000 g
5 500 sáčků á 1 000 g
150 000 šišek á 800 g
560 krabiček á 250 g
49 600 kusů á 250 g
19 200 kusů á 250 g
16 000 sáčků á 75 g
180 000 láhví á 1 000 ml
43 000 láhví á 700 ml
6 000 láhví á 500 ml
144 000 láhví á 500 ml
55 000 láhví á 330 ml
48 000 láhví á 330 ml
2 750 láhví á 200 ml

 Michal Klich, kronikář
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Milí čtenáři,
v místech, kde je pořízena moje fotografie, by měla stát v příštích
letech nová školka. Pozemek koupilo minulé vedení města a nechalo
zpracovat i předběžný projekt. My máme pocit, že by se k tomuto veřejnému prostoru ve stabilizovaném území mělo přistupovat s nejvyšší
opatrností a odpovědností. Místo pro školku je to z jednoho pohledu
ideální, protože navazuje na přilehlou školu U Obory a v této části
Prahy 22 jinou školku nemáme, z druhého pohledu však naprosto
nevyhovující, protože zasahuje do zastavěného obytného území,
které už by více zastavěno být nemělo. Velmi nevyhovující je i dopravní situace a budoucí zátěž v této lokalitě. Realita je ale taková, že
jiný pozemek, který můžeme v horizontu dvou let využít na stavbu
nové mateřské školy, nemáme. Podle demografických prognóz už
příští rok nebudeme mít kam umístit více než 100 dětí. Situace je
ještě komplikovanější tím, že stará budova v MŠ Za Nadýmačem
už je na hranici životnosti a bude muset být přestavěna, respektive
zbourána a postavena nová. Samozřejmě si uvědomujeme, že se
musíme rozhodovat mezi uspokojením potřeb jedné části občanů
(rodičů předškolních dětí) na úkor jiných – obyvatel žijících v dotčené
lokalitě. Snažíme se proto k řešení tohoto rozporu přistupovat citlivě.
Oslovili jsme šest architektonických studií, která nám představila svoje
návrhy na radnici (více o nich se dozvíte uvnitř časopisu). Pozvali jsme
také zástupce občanů z bytových domů, aby mohli návrhy porovnat
a sdělit nám své připomínky, ke kterým budeme při rozhodování
přihlížet. Součástí stavby školky by mělo být i dopravní řešení celé
lokality, která je už teď extrémně přetížená.
Hodně se toho v příštích měsících bude dít i v oblasti dopravy.
Čeká nás několik uzavírek, některé z nich dlouhodobější. Také byla
schválena změna pravidel vydávání povolenek na vjezd na silnice
mezi Netlukami a Královicemi tak, aby se z nich nestala objízdná
trasa jen pro vyvolené.
V průběhu března můžete žádat o granty na činnost spolků
a sportovních organizací. Nově jsme také vypsali „Dotační program
pro jednotlivce a spolky na reprezentaci Prahy 22“. Je to pilotní
program, takže částka v něm není tak vysoká, ale pokud o něj bude
zájem, v příštím roce ji navýšíme. Je určen pro všechny talentované
umělce, sportovce, spisovatele, kteří žijí nebo svou činnost vykonávají v Praze 22.
Dobrou zprávou, která bude zajímat všechny ženy, je, že nově má
ordinace gynekologie MUDr. Kubešové smlouvu se třemi zdravotními
pojišťovnami. Podporu při vyjednávání s pojišťovnami poskytujeme
a budeme poskytovat i dalším lékařům.
Zatvrzelé rockery určitě potěší zpráva o připravovaném koncertu
50 let bigbítu v Uhříněvsi.
Příjemné čtení.
 Kateřina Erbsová, 1. místostarostka
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zprávy z radnice

Pozvánky

rada městské části

Zápisy dětí do prvních tříd
základních škol v Uhříněvsi

Praha 22 vypisuje
dotační programy

Zápis pro školní rok 2019/2020 proběhne v obou
základních školách ve středu 10. dubna 2019 a ve čtvrtek
11. dubna 2019 vždy 14:00 do 18:00 hod.
K zápisu si přineste:
•o
 bčanský průkaz alespoň jednoho zákonného zástupce,
• rodný list dítěte,
• u cizinců doklady o trvalém/přechodném pobytu.
V případě žádosti o odklad povinné školní docházky:
• již nyní objednejte dítě na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny v Praze 10; blíže na www.ppp10.eu
– vyšetření budou probíhat v průběhu 03/2019,
• následně dítě objednejte na vyšetření k odbornému lékaři
(pediatrovi) nebo klinickému psychologovi,
• nejpozději u zápisu požádejte o odklad povinné školní docházky (svou žádost doložte výše uvedenými potvrzeními;
pokud je nebudete mít, co nejrychleji je dodejte; bez těchto
potvrzení vašemu dítěti nebudeme moci odklad udělit).
Na ZŠ Bří Jandusů se prosím k zápisu rezervujte:
Rezervace k zápisu na konkrétní den i čas budou spuštěny v pondělí 18. 3. 2019 v 10:00 hod. a budou ukončeny
v úterý 9. 4. 2019 v 10:00 hod. Rezervace proběhne
elektronicky, odkaz bude umístěn na školním webu
www.zsjandusu.net.

 Bližší informace na webových stránkách škol.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V OBŘADNÍ
SÍNI (LEGIONÁŘSKÝ DŮM)
Narodilo se vám miminko v termínu do 31. 3. 2019,
nezúčastnili jste se vítání v únoru 2019, vaše dítě má trvalé bydliště v Praze 10-Uhříněvsi, Hájku u Uhříněvsi nebo
v Pitkovicích a chcete se zúčastnit slavnostního aktu Vítání občánků? Městská část Praha 22 pro vás a vaše děti
připravuje tuto slavnost v obřadní síni na Husově náměstí
v úterý 14. 5. 2019

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

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

Z ČINNOSTI A PRÁCE
KLUBU SENIORŮ
Vernisáž výstavy se koná
ve středu 13. března 2019 od 16 hodin
Ve dnech 14. března–5. dubna 2019 je výstava přístupna:
Pondělí–Čtvrtek 8:30–12:00 a 13–16:30
Pátek 8:00–14:00
Vstupné dobrovolné.
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Na svém 7. zasedání dne 13. 2. Rada MČ
schválila dotační programy pro rok 2019.
Dotační program
MČ Praha 22
na podporu sportovní
činnosti nestátních
neziskových
organizací. Rozděleno
bude 500 000 Kč.

Nově je vypisován
Dotační program
MČ Praha 22
pro jednotlivce
a spolky
na reprezentaci
Prahy 22.

Žadatel musí splnit tyto
podmínky:
1) mít právní subjektivitu,
2) n
 a území MČ Praha 22 dlouhodobě (minimálně 2 roky)
zajišťuje sportovní činnost,
3) s portovní činnost zajišťuje
na základě registrace,
4) p
 ředložit ve lhůtě stanovené
poskytovatelem žádost
o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1,
5) p
 ředložit současně se žádostí o poskytnutí dotace i její
povinné přílohy.
Termín podání žádostí je
od 16. do 31. března 2019.

Jeho cílem je podpořit talentované spoluobčany a spolky
v účasti na soutěžích, prezentaci jejich umění a podpořit
dobré jméno Prahy 22. V tomto
dotačním programu je pro letošní rok vyčleněno 100 000 Kč.
Žadatel je v případě přidělení finančních prostředku povinen viditelně reprezentovat
MČ Praha 22 všemi dostupnými
způsoby při své činnosti a v médiích. Žádosti budou vyhodnocovány průběžně.
Termín podání žádosti je
od 16. března
do 30. listopadu 2019.

Dotační program
MČ Praha 22
na podporu
kulturních
a společenských
aktivit. V tomto
programu bude
vyčleněno 500 000 Kč.

• Dotace budou přidělovány
pouze v případě schválení
objemu peněžních prostředků vyčleněných na podporu
programu Zastupitelstvem
MČ Praha 22.

Žadatel musí splnit tyto
podmínky:
1) mít právní subjektivitu,
2) p
 ředložit ve lhůtě stanovené
poskytovatelem žádost
o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1,
3) p
 ředložit současně se žádostí o poskytnutí dotace i její
povinné přílohy.
Termín podání žádostí je
od 16. do 31. března 2019.

• Na přidělení dotace není
právní nárok. V případě nevyčerpání financí z dotačních
programů bude zbytek převeden na podporu volnočasové
činnosti mládeže.
• Přesné podmínky dotačních
programů, žádosti a povinné
přílohy najdete na webu:
www.praha22.cz/volny-cas/
neziskove-organizace/granty-a-dotace 

zprávy z radnice

rada městské části

v číslech

Stalo se na radnici
Výběr nejzajímavějších rozhodnutí, které v minulých týdnech učinila
Rada Městské části Praha 22.
6. zasedání RMČ – 30. 1.

• Rada rozhodla o zrušení veřejné zakázky
„Rekonstrukce propustku na Říčanském potoce“
z důvodu, že nedošlo k dohodě o financování se
společností Vivus Uhříněves, s.r.o.
• Rada souhlasila s inflační doložkou. Nájemné se
bude zvyšovat vlivem inflace o 2,1 % u nájemních smluv na byty, nebytové prostory, reklamy a pozemky pro komerční využití s platností
od 1. 4. 2019.
• Rada souhlasila s darem 5000 Kč pro Mateřskou
a základní školu speciální diakonie – Diakonii
ČCE – jako příspěvkem na docházku občanky
Prahy 22.
• Rada souhlasila s nově stanovenými pravidly
pro udělování výjimek pro vjezd na komunikace
v MČ Praha 22 se zákazem vjezdu motorových
vozidel a dodatkovou tabulkou „mimo vozidla
s povolením MČ Praha 22“. Přesné znění pravidel
najdete na webu Prahy 22.

7. zasedání RMČ – 13. 2.

• Rada schválila dotační programy pro spolky
a neziskové organizace na rok 2019. Kromě již
zavedených na sportovní činnost a na podporu
kulturních a společenských akcí je nově vypsán
Dotační program pro jednotlivce a spolky na reprezentaci MČ. Celkem je ve třech dotačních
programech 1 100 000 Kč.
• Rada souhlasila se zařazením Prahy 22 do programu Otevřená města. Členství v tomto programu nám pomůže s realizací projektu City
Vizor (klikacího rozpočtu), který dává možnost
zveřejňovat a vizualizovat data o hospodaření
jednoduše a způsobem srozumitelným i pro
veřejnost.

2. mimořádné zasedání Rady – 15. 2.

• Rada souhlasila s uplatnění námitek k developerské výstavbě záměru společnosti FINEP CZ zastupující společnost Coctail Media, s.r.o. o vydání
územního rozhodnutí o umístění stavby nazvané
„Obytný soubor Kašperská“v ulici Kašperská.
– Námitky se týkaly zejména toho, že
MČ Praha 22 žádá, aby výška plánované
zástavby byla v proporčním souladu mezi
stávající zástavbou a novými bytovými domy,
tzn. aby záměrem navržené domy stávající

zástavbu v ul. Kašperská převyšovaly max.
o jedno nadzemní podlaží, tj. požaduje upravit záměr ve výšce bytových domů na max.
tři nadzemní podlaží.
– Dále pak namítá, že žadatel zbytečně zvyšuje
celkovou výšku domů tím, že umisťuje garáže
nad úroveň stávajícího terénu, zřejmě s úmyslem ušetřit náklady na výstavbu a dosáhnout lepší ekonomické efektivity výstavby.
Přitom pro jejich umístění používá pojem
„podzemní podlaží“, a to přesto, že z ulice
Kašperská bude podlaha garáží na úrovni
stávající komunikace.
– S ohledem na neustále se snižující úroveň podzemních vod a s ohledem na § 38
odst. 1a) Pražských stavebních předpisů, který stanovuje, že srážkové vody mají být přednostně likvidovány vsakem, MČ Praha 22
nesouhlasí s návrhem žadatele likvidovat
srážkové vody po jejich retenci do srážkové
kanalizace.
• Rada souhlasila s podáním odvolání k rozhodnutí o povolení stavby společnosti Vivus obytný
soubor „U zeleného stromu“ a pověřila radního
Mgr. Ing. Lagnera jeho vypracováním.
• Rada schválila aktualizovaný seznam investičních akcí s těmito prioritami:
– Novostavba MŠ V Bytovkách
–R
 ekonstrukce MŠ Za Nadýmačem
– Veřejná vybavenost Pitkovice
– Revitalizace parku za radnicí
a Cukrovarského rybníka
– Rekonstrukce nám. Protifašistických
bojovníků
• Rada MČ vzala na vědomí „Pravidla pro poskytování dotací z rezervy pro městské části
hl. m. Prahy v rozpočtu vlastního hl. m. Prahy
(v kap. 10) na rok 2019“. Souhlasila s podáním žádostí o dotaci z rezervy pro městské části na rok
2019 na tyto projekty: Lávka ul. Ke Kříži 1. etapa,
Revitalizace Cukrovarského rybníka, Revitalizace
Husova parku.
 Plné znění zápisů z rady najdete na webu
MČ Praha 22 nebo jsou k nahlédnutí
v Odboru kanceláře úřadu.
www.praha22.cz/mestska-cast/
volene-organy/rada/zapisy/

1000

Tolik korun by měla MČ
obdržet od developerů
za každý metr zastavěné
hrubé podlahové plochy
jako příspěvek na rozvoj
infrastruktury naší
městské části.

10

Tolik tun posypové soli
bylo použito v období
3.–8. 2. na komunikacích
v naší MČ. Pro srovnání
za celou zimu 2017/2018
bylo použito 24 tun
posypové soli.

30 000

Tolik korun musí MČ
zaplatit jako pokutu
ÚHOS za netransparentní
veřejnou zakázku
z loňského roku
„Odbahnění cukrovarského
rybníka“.

9

Tolikátý ples pořádá
ZŠ nám. Bří Jandusů.

50

Nejméně tolik let slaví
bigbít v Uhříněvsi.
Přijďte to s námi oslavit
v sobotu 8. června 2019
na Rychety.
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zprávy z odborů

odbor sociálních věcí a zdravotnictví

odbor životního prostředí a dopravy

Svoz objemného odpadu
a bioodpadu
Stanoviště Doba přistavení (hod.)
Pod Markétou x Předpolní

VOK 23. 3. 

9–13*

Bedlová

VOK 23. 3. 

9–13*

* Kontejner je na stanovišti přistaven do naplnění, nejdéle však
do doby uvedené v tabulce
Vzhledem k omezenému počtu přistavovaných velkoobjemových
kontejnerů věříme, že občané přednostně využijí možnost odvážet
odpady přímo do sběrného dvora.
Občané s trvalým pobytem v Praze mohou dále odpady odkládat
bezplatně:
• objemný odpad včetně elektrošrotu a nebezpečných odpadů
ve sběrných dvorech hl. m. Prahy (např. Bečovská 939,
Praha – Uhříněves, tel. 731 122 905),

Zpívání bylo zimní
…a bylo tak moc zimní, že to zprvu vypadalo, že na schodech
bude smutně prázdno. Kolem druhé hodiny se však začaly židličky
postupně zaplňovat, a tak nakonec vše dopadlo na jedničku.
Naši kamarádi přivezli spoustu pěkných písniček, jak jinak než zimních, ale rozehřála nás prima atmosféra, radost ze společného setkání,
kapka vína. Jsem ráda, že pozvání přijala zastupitelka MČ Praha 22
paní Silva Štěpánková, která se zhostila závěrečného poděkování
našemu hudebnímu tělesu z jižních Čech Am2+V. Zima ukazovala,
co umí, tak jsme se všichni rozešli směrem k domovům. Ovšem
zapomněli jsme říct, že další již 18. Zpívání na schodech se koná
6. dubna 2019 od 14:00 jako vždy v DPS II – a to už bude jaro. Jen
doufám, že nebudeme zpívat: My čekali jaro a zatím přišel mráz…

 Zdeňka Žaludová, vedoucí OSVZ

• odpad ze zeleně v Kompostárně hl. m. Prahy, Dřevčická ul.,
Praha – Malešice, tel. 274 772 694, 604 221 708 (množství omezeno
na 250 kg).
Odpad ze zeleně lze také odkládat do speciálních nádob na bioodpad
přistavovaných k nemovitostem. Přistavení nádoby si můžete objednat
u Pražských služeb, a. s. na telefonním čísle: 284 091 888. Služba je
poskytována za úplatu v období od dubna do listopadu s odvozem
jedenkrát za 14 dní.
Vzhledem k omezenému počtu přistavovaných velkoobjemových
kontejnerů věříme, že občané přednostně využijí možnost odvážet
odpady přímo do sběrného dvora.

Mobilní svoz
nebezpečného odpadu
Mobilní sběr drobného nebezpečného odpadu z domácností na území městské části Praha 22 proběhne dle níže uvedeného
harmonogramu v sobotu dne 23. března 2019.

otevřené informační centrum

Zastávka sběrové trasy	Doba přistavení (hod)
křižovatka ul. Předpolní - Pod Markétou	

8:00 – 8:20

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

8:40 – 9:00

Poradna pro rovné příležitosti a kariérní poradna
Mgr. Kateřina Kaňoková: pá 1. 3. 2019 (8:00–14:00)

křižovatka ul. Venušina – Jupiterova	

9:10 – 9:30

Bytová poradna
Ing. Jana Veselá: po 4. 3. 2019 (15:30–18:00)

křižovatka ul. U Starého mlýna – Za Nadýmačem

10:20 – 10:40

Nové náměstí (u radnice)

11:00 – 11:20

ul. V Bytovkách
(u garáží, naproti Centru volného času č.p. 803/12)

11:30 – 11:50

TERMÍNY PORADEN V OIC

Právní poradna
Mgr. Pavel Kosař: čt 7. a 28. 3. 2019 (13:15–17:00)
Poradna sociálně právní ochrany dětí
PhDr. Hana Hejná: každou středu od 15:30 do 17:30
Senior point – sociální poradenství
Mgr. Zdeňka Žaludová: každé pondělí od 16:30
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.

náměstí Smiřických (u autobusové zastávky)

9:40 – 10:00

Další informace o sběru nebezpečných odpadů v Praze najdete na internetové adrese: http://portalzp.praha.eu/jnp/, případně na odboru
životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 22.
Významnou novinkou v mobilním svozu nebezpečných odpadů je
rozšíření služby o sběr potravinářských olejů z domácností (z fritování apod.). Olej bude obsluhou mobilního svozu přebírán v uzavřených PET lahvích.
Nové kontaktní telefony na řidiče pro případ nenalezení svozového
vozidla: 601 389 243, 731 451 582.

 Jitka Kochánková, referentka OŽDP
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zprávy z odborů

odbor životního prostředí a dopravy

V BŘEZNU BUDE ULICE
V KUŤATECH UZAVŘENA
Oprava povrchu této ulice je naplánována ve dvou etapách.
Investorem akce je TSK Praha, a. s. Zhotovitelem je EUROVIA CS,
a. s. Odpovědný pracovník: Ing. Michal Vojtíšek, tel. 731 601 272.

NOVÝ VODOVODNÍ PŘIVADĚČ
(ZAOKRUHOVÁNÍ VODOVODNÍHO
ŘADU) UZAVŘE OBOUSMĚRNĚ
ULICE KE KŘÍŽI A K DÁLNICI
Z důvodu posílení kapacity přívodní vody do uhříněveského
vodojemu dojde v brzké době k uzavření ulic Ke Kříži a K Dálnici.
Na těchto ulicích budou probíhat stavební práce v několika etapách.
Investorem výstavby je MHMP. Zhotovitelem je firma Čermák
a Hrachovec, a. s.
Bohužel v současné době není ještě znám přesný harmonogram
prací. Po odsouhlasení všemi dotčenými orgány včetně policie bude
stanoven režim dopravy a objízdné trasy.

MŠ SLUNEČNÍ
PIVOVAR

První etapa:
Od pondělí 4. března do pátku 15. března 2019 bude uzavřena
ulice V Kuťatech v úseku od ulice Rozdělená k ulici Merkurova.

Sledujte webové stránky naší MČ a další Zpravodaje
Přesné termíny a úseky uzavírek budou aktuálně k dispozici
na www.praha22.cz nebo informace získáte na Odboru životního
prostředí a dopravy osobně, případně telefonicky 271 071 838,
271 071 837 nebo 271 071 836.
Přivaděč zabrání nedostatku vody
Za budoucí vzniklé potíže se omlouváme, ale bez nového přivaděče
vody pro místní vodojem by došlo v nedaleké době v kritických chvílích
k nedostatku pitné vody.

Dojde k těmto dopravním opatřením:
•P
 říjezd do MŠ Sluneční je možný objízdnou trasou
po ulici Přátelství přes Kolovraty.
•K
 nemovitostem v uzavřené oblasti bude zajištěn pouze pěší
přístup (nebude možný výjezd a vjezd vozidel).
•A
 utobusové linky č. 226 a 227 budou vedeny po objízdných
trasách, mimo uzavřenou oblast.

MŠ SLUNEČNÍ

POVOLENÍ VJEZDU VOZIDEL V OKOLÍ
NETLUK MÁ NOVÁ PRAVIDLA
VODÁRNA

Druhá etapa:
Od soboty 16. března do pátku 29. března 2019 bude uzavírka
od ulice Merkurova k ulici Jupiterova.
Dojde k těmto dopravním opatřením:
•P
 říjezd do MŠ Sluneční je možný po části již opravené ulice
V Kuťatech.
•K
 nemovitostem v uzavřené oblasti projedete přes Kolovraty
a poté ulicemi Jupiterova a Venušina
•A
 utobusové linky č. 226 a 227 budou vedeny po objízdných
trasách, mimo uzavřenou oblast.
Odvoz odpadů z uzavřené oblasti zajišťuje zhotovitel akce.

 Aktuální informace najdete
na www.praha22.cz, www.pid.cz nebo www.dpp.cz

Na úzkých komunikacích kolem Netluk se většina z nás
pohybuje při procházkách, běhu či cyklistice. Platí zde totiž zákaz
vjezdu všech motorových vozidel. Ovšem pod dopravní značkou je
dodatková tabulka „Mimo vozidel s povolením MČ Praha 22“.
Pro udělení povolení platí nová pravidla, která navrhla Komise dopravy
v lednu 2019 a Rada městské části ji na svém 6. zasedání přijala.
Tato pravidla mají za cíl výrazně redukovat počet vydaných povolenek.
Povolenky vystavuje na odboru životního prostředí a dopravy pan
Vladislav Podvín (e-mail.: vladislav.podvin@praha22.cz nebo telefon:
271 071 838). Do budoucna budou opatřeny i ochranným prvkem, aby
nedocházelo k jejich kopírování/padělání.
Policie kontroluje, zda má řidič u sebe povolenku, nelze se prokazovat
např. pouze trvalým bydlištěm v OP.
Oblast 1: ul. V Bytovkách – Netluky / ul. V Bytovkách – Dubeč
Oblast 2: Netluky – ul. K Uhříněvsi – ul. Pod Jankovem
Oblast 3: ul. K Netlukám – Dubeč

 Podrobný popis pravidel najdete na www.praha22.cz
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projekty

jak bude vypadat nová školka?
Není tajemstvím, že naše městská část potřebuje vzhledem k nedostatku míst ve stávajících
školních zařízeních neodkladně novou mateřskou školku s kapacitou až 280 dětí. Minulé vedení
městské části zahájilo přípravu této stavby v ulici V Bytovkách a nechalo vypracovat ověřovací
studii na části pozemků, které jsou nyní k dispozici.
 Pavel Kappel s využitím podkladů od architektonických studií

Plocha určená pro výstavbu mateřské školy.

P

rotože v současné době není pro realizaci mateřské
školky v Uhříněvsi jiný vhodnější pozemek, rozhodla se
nová Rada městské části pokračovat v začatém projektu.
Oslovila proto šest vytipovaných architektonických ateliérů se zkušenostmi s navrhováním předškolních zařízení, aby
předložily svoji představu o možném pojetí zvoleného území.
Důvodem byla zejména snaha podívat se na pozemek, na který se
nová funkce umisťuje, několika různými pohledy a zvolit řešení,
které nejlépe vyhoví různorodým přáním všech stran.

Zadání pro architektonickou studii obsahovalo požadavky
na umístění osmi velkých, dvou malých tříd a odpovídajícího zázemí. Po prezentaci šesti návrhů zúžila komise složená ze zástupců
městské části, architektů, ředitelek tří místních mateřských školek
a obyvatel okolních domů (kteří byli na jednání komise pozváni
jako hosté) výběr na tři návrhy. Jejich autoři byli požádáni o vypořádání připomínek, které zazněly ze strany komise. Z těchto tří
finalistů vybere hodnoticí komise vítěze a Rada městské části ho
pověří vypracováním dokumentace potřebné ke stavebnímu řízení.
Prohlédněte si společně s námi tři návrhy,
ze kterých bude Rada MČ vybírat.
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Archiw studio

Při hledání ideální polohy nové mateřské školky brali architekti z Archiw studia
v úvahu v první řadě především požadavky
na dostatek denního osvětlení, které předepisuje současná legislativa. Poměrně přísné
podmínky je vedly k rozhodnutí navrhnout
pro zvolený prostor dvě samostatné budovy
o dvou podlažích a jednoduchém obdélníkovém tvaru.
Základní koncept je navržen na pravidelném modulu 5,6 x 5,6 m, který umožňuje velmi efektivní organizaci provozu,
je staticky jednoduchý a umožňuje výběr
prakticky libovolného stavebního systému
(monolitický, prefabrikovaný, zděný, ocelový...). Díky pravidelné struktuře se mnoho
konstrukčních prvků opakuje, a navržené
řešení má tak velký potenciál pro optimalizaci nákladů na stavbu.
Výhodou rozdělení objektu na dvě samostatné budovy může být celková nebo
částečná změna budoucího využití v případě poklesu zájmu o kapacity mateřských
škol. Vzhledem k ideálnímu konstrukčnímu
řešení by mělo být snadné oba objekty přestavět např. na chráněné byty, dům s pečovatelskou službou nebo základní školu...
Zajímavost: Architekti místo jedné velké
společné jídelny navrhli několik menších
pro kolektivy s nižším počtem dětí, které by
se i v rámci stolování podílely na přípravě
jídla (úklid stolů, příprava nádobí, úklid
po obědě...) jako přirozené součásti výuky.

+

Funkčně dobře vyřešený
vnitřní prostor
Dostatečné odstupy
od okolní zástavby
Snadná změna funkce
v budoucnu


Prostory pro pobyt dětí
venku jsou orientovány
směrem k Domu UM

Půdorys je složen z jednoho
modulu a umožňuje
snadnou změnu budoucího
využití budov
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Break Point

Neotřelé řešení dvou protichůdných otázek
představil architektonický tým pod vedením
Tomáše Veselého. Jejich návrh umístit budovu
pod zem zachovává největší stávající zelené
plochy a poměrně veliká budova bude také
opticky i provozně nejméně rušit své okolí.
Velkorysý objekt s dvěma podlažími a velkým vnitřním dvorem ve tvaru písmene U je
zahlouben do stávajícího terénu a otevírá se
hlavním schodištěm směrem k zahradě školky.
Díky zvolenému půdorysu budou mít všechny
třídy přímý vstup ze společného dvora nebo
pavlače, budou maximálně otevřené do venkovního prostoru a zároveň chráněné. Během
dne lze centrální prostor využít pro různé aktivity. Architekti počítají se společnými akcemi,
jako jsou besídky nebo práce na záhoncích.
Na dvoře najdete vodní prvky, jako je brouzdaliště nebo pítko, a také velký strom, který má
v každém ročním období přispívat k tepelné
pohodě v objektu. Na zemi je položen bezpečný
sportovní povrch.
Celá budova je ukryta pod zelenou
střechou, minimálně tak omezuje výhled
z okolních bytů do stávající zeleně. Výhodou
zvoleného řešení je také nízkoenergetický provoz. Zelená střecha s mocnou vrstvou zeminy,
doplněná o tepelnou izolaci, by měla zaručit
skvělé tepelně-izolační podmínky.
Zajímavost: Zemina vykopaná z úrovně
nižšího podlaží poslouží pro vytvoření zelené
střechy a k vymodelování terénu v místě
zahrady s hřištěm pro děti.
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+

Nadčasový originální
návrh
Minimálně ruší výhled
z okolních domů
Energeticky úsporný
provoz


Částečným zapuštěním
objektu pod zem dojde
k výrazným úsporám
za energie během provozu

Objekt je navržen
s maximálním ohledem
na zachování stávajícího
výhledu z okolních domů

Stopro

Mateřská škola kolektivu ateliéru Stopro je
navržena jako jednoduchá dvoupodlažní
budova výrazně členěná barevnými terasami, do kterých se otevírají jednotlivé třídy.
Nejvýraznějším prvkem návrhu je velký
podélně orientovaný prostor haly, částečně
otevřený do druhého nadzemního podlaží.
Do něj budou ráno přivádět rodiče své děti,
zároveň by měl sloužit jako další alternativní

prostor pro dětskou hru a aktivity. Schodiště
propojující obě podlaží navazuje na spirálovou skluzavku a v zadní části haly je
navržena prolézačka – „herní věž“.
Na podélnou halu jsou přes šatny napojeny jednotlivé třídy osvětlené nadsvětlíky. Architekti tak jednak dosahují lepšího
osvětlení prostoru denním světlem, tak
i zvýšení bezpečnosti – pro pedagogy by
mělo být snadnější dohlížet nad pohybem

dětí po mateřské škole. Třídy jsou otevřeny
do zeleně velkorysými terasami, což umožňuje maximální propojení interiéru s exteriérem a stávající vzrostlou zelení.
Vstup na zahradu vede pod stínící ocelovou pergolou, kterou prorůstá jeden ze
stávajících stromů. Venkovní herní prostor
je modelován terénními vlnami se skluzavkami, které obtáčejí centrální pískoviště
s různými vodními prvky.
Zajímavost: Zastřešení teras je
výrazným výtvarným prvkem. Nosná
konstrukce je tvořena ocelovými rámy
ve tvaru jednotlivých trojúhelníků, které
na sebe navazují a vytváří esteticky
zajímavou a funkční strukturu.

Školku spojuje s ulicí velká veřejně
přístupná piazzeta

Návrhu dominují dvě hlavní osy –
jednou je dlouhá vnitřní chodba
s hernou, druhou je krytý průchod
směrem do zahrady

+

Funkčně dobře
vyřešený prostor
Velký prostor pro
dětské aktivity a hry
Stavebně jednoduchý
projekt
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NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ A BRIGÁDY
Česká společnost Synga, s.r.o.,
vyrábějící zdravotnické prostředky
pro IVF kliniky po celém světě,
hledá nové kolegyně a kolegy pro
dlouhodobou spolupráci.

Pozice Pracovník ve výrobní laboratoři
Vyrábíme skleněné a plastové mikropipety, proto potřebujeme šikovné a pečlivé
spolupracovnice a spolupracovníky. Vzhledem k certifikaci výroby i provozu pro
zdravotnické prostředky se jedná o čistou práci v laboratoři s moderním vybavením.
Předchozí zkušenosti z laboratoře nebo vzdělání v oboru
zdravotnictví či chemie jsou výhodou, ale nejsou nutné. Základem
je šikovnost a preciznost při práci s malými předměty. Například
je tedy užitečná zkušenost s výrobou šperků, jemnou mechanikou,
hodinářstvím, rukodělnou prací, šitím apod. Všechno potřebné se
úspěšný uchazeč naučí u nás.
Náš přístup je flexibilní a individuální. Je možný zkrácený
úvazek. Velmi se nám osvědčila spolupráce s matkami
s dětmi, po mateřské dovolené, spolupracujeme se studenty i
studentkami. Víme, že děti občas onemocní a je potřeba
směnu posunout, dokážeme skloubit naše směny se školním
rozvrhem. Velmi oceníme vlastní aktivitu, práci navíc a samozřejmě hradíme
přesčasové hodiny. ¨

Pozice Mechanik – Mechatronik
Výroba skleněných i plastových pipet a jejich doplňků je
založena na vlastní výrobní technologii a automatizaci.
Pro její údržbu a rozvoj hledáme do týmu šikovného
spolupracovníka, který bude stroje udržovat, seřizovat
a podílet se na rozvojových projektech. Stroje si
vyvíjíme a stavíme sami ve spolupráci s externími dodavateli. Používáme moderní
prostředky pro jednoduchou automatizaci, 3D tisk, měření pomocí rozpoznávání obrazu
apod., ale i tradiční mechaniku.
Ideálním kandidátem je pečlivý hračička, který se nebojí pilníku, pájky, jednoduchého
programování například Arduina nebo přípravy modelů pro 3D tiskárnu. Není ale nutné
umět vše, důležitá je hravost, šikovnost a chuť se učit nové věci. Vzdělání v některém
z těchto oborů je užitečné, ale není nutné.
Rozsah úvazku a pracovní dobu je možno velmi flexibilně přizpůsobit možnostem a
schopnostem kandidáta.
Pokud Vás tato nabídka zaujala, pošlete nám svůj životopis na mail@synga.cz nebo se
s ním u nás rovnou zastavte, uvidíte sami.
Laboratoř sídlí v Areálu výzkumných ústavů, Podnikatelská 565, 190 11 - Praha
Běchovice, budova 10A, 3. patro. Z Uhříněvsi jede přímý autobus 209.
Synga, s.r.o.
www.synga.cz

Telefon: +420 602 819 383
E-mail: mail@synga.cz

inzerce

BURDOVÁ advokátní
kancelář, s. r. o.
Převody nemovitostí
Rodinné právo včetně rozvodů, vypořádání
společného jmění manželů.
Úprava poměrů k nezl. dětem.
Pracovní právo.
Občanské právo.
GDPR.
Společenství vlastníků jednotek, Bytová družstva.

Budeme se na Vás těšit na adrese:
Praha 10 – Uhříněves, Přátelství 19.
Telefon: 245 008 690
E-mail: office@akdb.cz

www.akdb.cz

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

Reference stávajících klientů
na team-rm.cz

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

Osobní poradce Specialista na hledání rezerv a optimalizací

ING. LIBOR ŠEBESTA

Vinohradská 3216/163, 100 00 Praha 10

• Pojištění staveb, bytových domů, RD, domácností
a občanských odpovědností.
• Pojištění vozidel – povinné ručení, havarijní pojištění,
skel, nadstandardních asistencí.
• Cestovní pojištění, pojištění životní – úraz, 34 nemocí
včetně rizika cukrovky.
• Odpovědnosti firem a organizací – majetky, odpovědnosti, zaměstnanecké benefity.
• Odpovědnosti profesní – zdravotníků a lékařů, auditorů, daňových poradců, účetních, auditorů, architektů,
inženýrů, techniků i neautorizovaných osob
a organizací.
• Pojištění podnikatelských rizik: živlu, odcizení, vandalismu, odpovědností, strojů, elektroniky, přepravy,
dopravců, staveb a montáží, zemědělských rizik.
Pojištění přerušení provozu podnikatelů, pojištění
jejich právní a internetové ochrany.
ČSOB Premium konta, hypoteční úvěry HB, stavební
spoření ČMSS, penzijní připojištění.
Přátelství 78/74, 104 00 Praha 10
Telefon: +420 774 112 655
E-mail: libor.sebesta @obchod.csobpoj.cz

historie

STŘEDA 15. BŘEZNA 1939:

VZNIK PROTEKTORÁTU BÖHMEN UND MÄHREN
V pátek 15. března 2019 tomu bude 80 let od chvíle, kdy německá vojska vstoupila na zbylé
území české části Československa, tj. Čech, Moravy a Slezska. Důsledkem bylo obsazení území
a vytvoření Protektorátu Čechy a Morava. Tímto aktem Německo porušilo Mnichovskou dohodu,
kterou samo v noci z 29. na 30. září 1938 podepsalo. O okupaci jsme se učili všichni ve škole,
proto jako připomínku této události dnes přinášíme kompletní zápis v uhříněveské kronice.

Z

měněné státoprávní poměry měly
silnou odezvu v současném životě.
Mám v prvé řadě zřetel na utváření
se dosavadního života politického. Dosavadní politická roztříštěnost byla
nahrazena dvěma jednotnými politickými
směry, a sice Národní jednotou a Stranou
práce. Aby pozdějšímu čtenáři bylo jasno,
v principu jednalo se o seskupení dřívějších
tak zvaných občanských stran v jeden celek a o seskupení dřívějších socialistických
stran, kromě strany českých národních socialistů opět v jeden celek.
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Pravomocí byla pověřena Národní jednota. Na celkové uspořádání politického
směru ve zdejší obci neměla tato reorganizace žádného vlivu, neboť jak již ve svých
dřívějších zápisech jsem uvedl, rozhodování
v důležitých věcech obecních nebylo v naší
obci nikdy vedeno pod zorným úhlem politické příslušnosti, nýbrž vždy bylo vedeno
jedině zájmem o všeobecný prospěch a rozkvět obce. V tomto směru naše obec byla
příkladem všem obcím okresu říčanského.

Zájmy národa si vyžádaly
politické sjednocení

Tato politická koncepce neměla však dlouhého trvání, neboť zájmy národa vyžádaly
si úplného politického sjednocení, které se
projevilo v jednotné politické organisaci
Národního souručenství. Toto souručenství
sdružuje v sobě veškeré české složky našeho
národa a převzalo na sebe odpovědnost
a práva tohoto národa v nových poměrech,
jež byly utvářeny situací po 15. březnu t. r.,
kdy země koruny české byly převzaty pod
ochranu Velkoněmecké říše.

historie

O údobí tomto, jak všeobecně, tak podrobně nemohu v tomto roce zaznamenati
detailních zápisů, neboť celkový charakter
byl rázu přípravného a reorganizačního
ve válečném údobí Říše. Do zmíněné nové
politické složky přihlásilo se v našem městě
99 % veškerého obyvatelstva. Bylo započato
s organizačními pracemi, které vyžádaly si
nemalé práce a obětavosti od povolaných
činitelů. Vedoucím Národního souručenství
byl pro obvod našeho města jmenován Karel
Vencovský, strojní zámečník z Uhříněvsi,
zaměstnaný jako dělník u místní firmy
Ing. B. Hruška, továrna na drátěná lana.
Jinak bylo možno pozorovati stálý vzrůst
zaměstnanosti ve všech oborech a tím stále
vyšší a vyšší úroveň všech vrstev obyvatelstva, při úplném dostatku všech životních
potřeb, jejichž cenová úroveň se nepatrně
zvýšila, což však bylo úměrné mzdovým
poměrům.
V tomto roce na přání živnostenského společenstva a obchodního grémia
v Uhříněvsi byl zaveden ve všech živnostech a obchodech nedělní klid. Opatření
toto sledovalo zejména zlepšení dosavadních poměrů jak zaměstnavatelů, tak
i zaměstnanců, se zřetelem na právo klidu
a odpočinku, alespoň jednoho dne v týdnu. Opatření toto bylo přijato celou veřejností s plným porozuměním. V září 1939
za účelem úsporného hospodaření a ochrany drobných spotřebitelů byly zavedeny
kmenové listy na potraviny a v listopadu
pak lístky na potraviny.

Poznámka současného
kronikáře

Jak je vidno z uvedených řádků, i psaní
kroniky podléhalo v této době cenzuře.
Jak jinak si je dnes možné vysvětlit slova
o zvyšování zaměstnanosti a zvyšování
úrovně obyvatelstva. Ano, možná k tomu
opravdu došlo, ale za jakou cenu? No, asi
především za cenu zvýšení zbrojení. To, že
kronikář nebyl při své práci úplně svobodný,
dokazuje, že po skončení války učinil to, že
sedl a napsal dodatek k zápisu za rok 1939.

Doplňuji k roku 1939

Nadešel osudný den 15. 3. 1939. Již od rána
hustě sněžilo. V celém městě bylo znáti určité napětí a celkem převládala zvědavost.
Tvořily se hloučky a bylo živě debatováno
a vyslovovány dohady o síle německých
jednotek a jejich výzbroji. O 11. hodině dopolední projeli zdejším městem cyklisté
a na vývěsní tabuli byla touto jednotkou
vylepena vyhláška generála Blaskowitze.
Vyhláška tato jest uložena v archivu města.
O 14. hodině za stálého sněžení dorazila
k nám tanková jednotka, která se zde zdržela

několik hodin. Této přestávky využili němečtí vojíni a kupovali kde jaké potraviny,
odebrali se do hostinců, v tento den poprvé
naše občanstvo poznalo jejich nenasytnost.
Sám jsem byl svědkem, jak jeden německý
vojín snědl rychle za sebou pět porcí velkých
řízků s bramborovým salátem a poté velkou
krabici dortů. Takovýto případ nebyl ojedinělým a možno jej nazvati všeobecným.

„Cirkus plechový“

Výstroj a výzbroj této jednotky byla velmi
chatrná a občanstvo to velmi dobře vystihlo
vtipnou poznámkou: „Cirkus plechový.“ Při
této příležitosti nutno uvésti, že již tento
den několik občanů projevovalo své sympatie s okupanty, snažíce se mnohdy přímo
groteskním způsobem se s nimi dohovořiti
v jazyce německém.
Druhého dne z příkazu okresního úřadu
byli k starostovi města na radnici předvoláni
všichni významnější příslušníci komunistické strany, kde jim dána výstraha. K tomuto datu pojí se další smutná událost. Dne
18. března 1939 zemřel místní kanovník
Dp. František Kahoun. Ještě v den příchodu Němců dával zjevně najevo svůj nesouhlas a hluboký odpor vůči nim, takže bylo
nutno jej z ulice odvésti, aby mu ze strany
okupantů nebylo ublíženo. Událost tato
jej tak rozrušila, že ve 3 dnech podlehl srdeční mrtvici. Jeho věrný obraz a celá jeho
dlouholetá činnost je zachována a popsána
v místní farní kronice.

Vznik Národního
souručenství

Z hlediska politického došlo rovněž k podstatné změně, a sice tím, že dnem 31. 3. 1939
byla rozpuštěna strana práce a strana národní jednoty a dnem 1. 4. 1939 povolena
pouze jediná politická strana, a sice Národní
souručenství, jehož v Uhříněvsi prvním
předsedou byl p. Karel Vencovský. V té době
byl dán podnět k utvoření jednotné odborové organisace zvané Národní odborová
ústředna zaměstnanecká. Oba tyto útvary
soustřeďovaly téměř všechno obyvatelstvo
Čech a Moravy, byly pod přímým vlivem
okupantů a vedeny pak na místech nejvyšších českými kolaboranty.
Vzápětí nato dochází k soustavnému
vyřazování Židů ze zaměstnání a společnosti vůbec, přesně podle norimberských
rasových zákonů.

Nesouhlas s okupanty –
využívá se každé příležitosti

Jest přirozené, že tento postupný tlak
a útisk vyvolal v našich řadách protitlak,
a tak jsme svědky, že naše občanstvo využívá
každé příležitosti, aby projevilo nesouhlas

s okupanty. Byli jsme svědky toho na 1. máje,
dále při Husových oslavách, kdy místní
farář církve českobratrské Petřík ve svém
neohroženém projevu nabádal k jednotě
národa a náležitému uvědomění. A dále
28. října, kdy došlo v Praze k demonstracím.
Tato demonstrace měla odezvu i v našem
městě. Řada občanů v tento den na znamení protestu počala nositi čepice zvané
„Masaryčky“, kdekdo v tento den ozdobil
klopy kabátu trikolorou, k pamětní desce
na sokolovně byl položen věnec a p. Janem

Nadešel osudný den
15. 3. 1939. Již od rána
hustě sněžilo. V celém
městě bylo znáti
určité napětí a celkem
převládala zvědavost.
Linhartem před jeho domem na hlavní třídě
vysázeny a ověnčeny lípy. K tomuto dni bylo
rozházeno mezi občanstvo mnoho letáků, vyzývajících k odboji. Jest přirozené,
že všechna tato činnost nalezla odezvu ze
strany okupantů, a tak jsme svědky prvého zatýkání. Všechno občanstvo vyzváno,
aby ihned odevzdalo zbraně a v případě
neuposlechnutí hrozeno nejtěžšími tresty.

Byli bez národní vyspělosti

Dne 1. září 1939 jest u nás ubytováno vojsko,
a sice v budově sokolovny, D. T. J. a v sále
restaurace p. Vávry. Při této příležitosti nutno po pravdě přiznati, že některým našim
občanům imponoval prušácký drill a velmi
pochvalně se o celé té organisaci vyjadřovali. Ovšem byli to jedinci bez politické
a národní vyspělosti.
Dnem 1. října 1939 jest zavedeno řízené
hospodářství a vydány prvé potravinové
lístky. U městského úřadu dáno do provozu
samostatné zásobovací oddělení.
Z počátku nikdo nerespektoval toto
opatření, takže jsme byli svědky, jak obchodníci přímo tyto lístky odmítali. Ale postupem času a již v tomto roce byla všechna
nařízení, pokud se týče zásobování, velmi
zostřena. První citelný nedostatek, který se
v tomto roce projevil, byl nedostatek uhlí.
V tomto roce došlo z příkazu okupačních úřadů k hromadnému vydávání občanských legitimací. Toto opatření mělo
za účel podchytiti z hlediska policejního
úplnou a přesnou evidenci obyvatelstva.
 Michal Klich, kronikář
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Kadeønictví

Markéty Fehrensové a Lenky Krejčíkové
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Najdete nás na nové adrese
V Potokách 3/2, Praha – Uhøínìves (vedle Školy bratøí Jandusù)
Obsloužíme Vás od pondìlí do pátku, vždy od 7 do 19 hodin
Telefonický kontakt: 267 714 503

Tìšíme se na Vás!
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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

Ž

VAŠE CESTA KE
KRÁSNÉ PLETI

 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
 Rizikové kácení a prořez stromů a jiné výškové práce (střechy,
okapy, fasády atd.). Tel: 603 326 965.
 Kácení a řez rizikových stromů stromolezeckou technikou.
Tel.: 606 527 091.
 Kamenictví Šumec, Pod Jankovem 45, Hájek, mobil: 608 981 418.
 Advokátní kancelář – u metra Háje, Praha 4 – právní služby
vč. zastupování u soudu. Kontakt: 606 125 069, causa@cmail.cz
 Společnost Förch, s.r.o., hledá pracovníka na úklid kanceláří,
2 až 3 hodiny týdně, 07:30 – 16:00 hod. Plat dohodou, nástup
možný ihned. Místo výkonu práce: Dopravní 1314,
104 00 Praha 10 – Uhříněves. V případě zájmu kontaktujte:
Adéla Bartáková, +420 775 712 280, adela.bartakova@foerch.cz
 Hledám paní na úklid (1 x týdně). Tel.: 603 91 88 65.
 Letní příměstský tábor sport & craft 5.–9. srpna a anglický tábor
12.–16. srpna. Základna v Kolovratech. Cena 3 380 Kč.
Anglicky a česky hovořící vedoucí.
Kontakt: zdena.kocmichova@seznam.cz, 602 226 477.
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Uhříněveský Houpací kůň
se houpe už 15 let
Nejen místní nadšenci do rockové hudby už určitě slyšeli o kapele Houpací Kůň.
Letos slaví 15 let své existence koncertem v Kolovratech U Boudů.

R

ád jsem se v mládí houpal, třeba i na koňovi, a tak jsem přivítal
možnost si s protagonisty skupiny
popovídat. V příjemné atmosféře
jedné místní restaurace na mé otázky odpovídal bubeník Petr Nouzák „Nuzice“, kytarista a zpěvák Vobršťák a kytarista Strejda
Bobo.
Kdy oslavíte svoje patnáctiny koncertem?
Nuzice: V sobotu 23. března od 19 hodin
v Restauraci U Boudů v Kolovratech vypukne nefalšovaná rocková smršť s názvem
SLAVÍME PATNÁCKU! Oslavte to s námi –
bude to nářez.
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Bude na výročním koncertu nějaký host?
Vobršťák: Ano, celou akci podpoří naši
kamarádi z benešovské kapely RockTom.
Koncert bude zajímavý tím, že zazní staré songy i nové pecky v podání muzikantů, kteří kapelou prošli od jejích počátků
po současnost.

Proč zrovna název Houpací Kůň?
Vobršťák: Název vznikl jako SMSková komunikace mezi mnou a Nuzicí pod vlivem alkoholu, kdy jsme se dohadovali na názvu nové
kapely. Mohla také vzniknout třeba houpací
kočka… (smích). Jelikož se název Houpací
Kůň dobře pamatuje, bylo rozhodnuto.

Vrátíme se k vašim začátkům. Jak vaše hudební uskupení vzniklo a kdo skupinu založil?
Nuzice: Kapela vznikla v roce 2004. Založil
jsem ji já a Vobršťák na počest tragicky
zesnulého Pavla, který byl mladším bratrem Vobršťáka. Tudíž je kapela srdcovou
záležitostí. První sestava byla Nuzice (bicí),
Vobršťák (kytara a zpěv), Tomáš Kubík (basa)
Míša (zpěv), Ája (klávesy/zpěv).

Kolik členů se ve skupině za 15 let vystřídalo?
Vobršťák: Kapelou prošlo za celou historii 13
členů. Já, Nuzice, Tomáš Kubík, Míša, Ája,
A.D., Marouch, Adam Bernau, Koloušek,
Karel, Tony, Bobo a Milda.
Jste všichni uhříněveští rodáci?
Strejda Bobo: Já a Nuzice ano. Vobršťák je
lipanská náplava. (úsměv)

život v obci

Kde všude hrajete?
Vobršťák: Na klubové scéně a Open air festivalech po celé ČR. Zároveň jsme spolupořadatelé řady regionálních akcí.
Získali jste nějaká ocenění?
Nuzice: Houpací Kůň se umístil na 3. místě v soutěži radia BEAT „Naděje BEATU“
a TPCA BEAT festivalu. Píseň „Temná paní“
byla několik měsíců na prvním místě v hitparádě rádia Rockzone.
Kolik jste vydali desek a natočili videoklipů?
Strejda Bobo: Aktuálně máme na kontě 4 CD
a 5 videoklipů na YouTube.
Kromě Houpacího koně máte skupinu
Houpačák. Jaký je mezi nimi rozdíl?
Nuzice: Houpací Kůň hraje autorskou
tvorbu a Houpačák převzaté věci. Jukněte
na Facebook. A ještě jeden rozdíl tu je –
Houpačák hraje ve třech.
Vím, že kytarista Strejda Bobo má rád vážnou
hudbu. Jak to jde dohromady s rockem?
Strejda Bobo: Myslím, že vážná hudba je
inspirací pro veškerou moderní muziku.
Také je to příjemné na oddech… (smích)
Kdo skládá hudbu a text?
Nuzice: Snažíme se, aby to byla kolektivní práce. Většinou někdo přinese nějaký
nápad, který se líbí všem, a společně ho
dotvoříme.
Jak se proměnila vaše hudba za těch 15 let?
Nuzice: Z poprocku jsme postupem času
přešli do přímočarého, melodického rocku.

Jak dlouho vám to trvá od úmyslu vytvořit
CD po jeho vydání?
Vobršťák: Záleží na okolnostech a aktuální
sestavě. Někdy je základ hotový za pár měsíců, někdy to trvá třeba rok. Jelikož máme
všichni rodiny, čas je teď vzácný.
Připravujete další CD?
Strejda Bobo: No jasný, pracujeme na něm.
V Uhříněvsi se chystá začátkem června
setkání místních rockových kapel. Budete
jedním z účastníků?
Vobršťák: Rozhodně ano. Celou akci s názvem 50 let bigbítu v Uhříněvsi pomáháme
pořádat a na koncertu vystoupí náš nový basák Segy. Ba i víme termín – sobota 8. června
2019 je Uhříněves bigbítu zaslíbena.
Co dalšího je možné čtenářům UZ
sdělit již nyní?
Nuzice: Nápad na bigbítové setkání vznikl
v hlavě Milana Kotta zcela spontánně při
posezení se staršími místními bigbítovými
bardy, kteří si při vzpomínání uvědomili, že
koncem 60. let minulého století v Uhříněvsi
vzniklo několik skupin, které hrály tvrdou
muziku. Městskou část myšlenka oslovila a pomůže nám finančně i organizačně.
Tímto děkujeme radním i Kulturní komisi
za přízeň.
Je-li v Uhříněvsi nějaký pamětník té
doby, tak budeme rádi, pokud se přihlásí a poskytne nám informace i fotografie.
Zároveň uvítáme zájemce o spolupráci
na této akci, případně další kapely.
 Děkuji za rozhovor.
Pavel Veverka
inzerce

Rocková skupina
Houpací Kůň
Založena 2004 (www.houpacikun.eu)
NUZICE (třetí zprava)
Zakládající člen, je mu 37 let, hraje
na bicí nástroje, jeho zálibou je motorka,
bicí a ticho.
VOBRŠŤÁK (první zprava)
Zakládající člen, věk 41 let, obstarává
kytaru a zpěv, zálibou mu je hudba, kolo
a rodina.
Strejda Bobo (druhý zprava)
Členem je od roku 2016, je mu 35 let,
hraje na kytaru, záliby jsou hudba,
historie, příroda, knihy.
SEGY
Věk 49 let, v kapele je nováčkem
a hraje na basovou kytaru, záliby jsou
cestování, čtení a muzika.
Skupinou prošlo v průběhu let
13 členů. Vydala čtyři CD a má pět
videoklipů na YouTube.
Odehraje 30 až 40 koncertů za rok.

inzerce

FIT KLUB PRO ŽENY

702 040 043
www.fitzenyuhrineves.cz
info@fitzenyuhrineves.cz
- VACUSHAPE
- IN BODY
- ACTIVE BELLY
- KARDIO ZÓNA
- INDIVIDUÁLNÍ
TRÉNINK
- DIAGNOSTIKA
SVALŮ .

VEDENÉ

LEKCE:

- BOLAVÁ ZÁDA/SM
SYSTÉM
- PILÁTES
- FLOWIN
- TRX
- PEVNÝ ZADEK A
BŘICHO .

NÁM. PROTIFAŠISTICKÝCH
BOJOVNÍKŮ 143/2

PRAHA 22 - UHŘÍNĚVES

PŘIJMEME
MONTÁŽNÍHO
TECHNIKA!

Depo Praha
Bečovská 939,
Praha 22, 104 00

Pracovní náplň:
- montážní práce
- přestavby a servisní práce na kontejnerech
Očekáváme:

- vyučen v technickém oboru
- zkušenosti v oboru instalatér – topenář
- předností je: osvědčení dle vyhl. 50/1978 Sb., min.§ 6
svářečský průkaz
oprávnění na VZV
- manuální zručnost, spolehlivost a odpovědnost

Nabízíme:
- stabilní zaměstnání v prostředí silné nadnárodní společnosti

- pracovní poměr na 1 rok s možností prodloužení na dobu
neurčitou
- 5 týdnů dovolené, stravenky, roční valorizace mzdy, finanční
příspěvky za odpracované roky, možnost příspěvků
na soukr. životní pojištění, penzijní připojištění a další benefity.

Životopis zašlete na:

Petra.novotna@algeco.com

Jsme česká firma hrdá na to, že jsme největší a nejúspěšnější
prodejce elektroerozivních strojů v ČR a SR.

baví vás věci opravovat?
máte vztah k novým technologiím?
Hledáme kolegu na pozici

servisníHo tecHnika
modernícH kovoobráběcícH strojů
• Pracovní náplní je instalace CNC strojů,
proškolení, servisní prohlídky a opravy.
• Měl byste mít technické vzdělání
(nejlépe SŠ či VŠ) a ŘP sk. B.
co vám můžeme nabídnout?
• Nadstandardní plat
• Služební vůz, telefon, notebook a tablet
• Lidský přístup
• Skvělý kolektiv
• Celou škálu firemních benefitů
Na váš životopis se už teď těšíme, pošlete jej
na e-mail: mvejvodova@penta-edm.cz

školy

základní škola U obory

Rej masek na ZŠ U Obory
Půlka školního roku utekla jako voda a na ZŠ U Obory si pro
pololetní vysvědčení děti přišly v maskách. Poslední den pololetí se
totiž ve školní tělocvičně konal školní karneval. Tančilo se, veselilo
a soutěžilo o nejhezčí masky z každé třídy. Karneval pro svoje mladší
spolužáky tradičně připravují deváťáci, kterým patří velký dík. Letos
pro ně bylo opět velmi těžké vybrat ty nejoriginálnější, nejpropracovanější a nejvtipnější masky. Nechyběly tradiční pohádkové postavy,
zvířátka či různé profese. Porotě se líbili např. chirurgové s pacientem,
dinosaurus nebo mráček, ze kterého pršelo. Víc se ale nedá popsat,
to se musí vidět a hlavně zažít.

 text i foto: Kateřina Kadlecová, třídní 9. ročníku

Naši v Peci pod Sněžkou
K zimě tradičně patří lyžování a u nás na ZŠ U Obory tomu
není jinak. Hned na začátku ledna vyrazili sedmáci na lyžařský kurz
do Pece pod Sněžkou. Sněhová nadílka byla letos opravdu bohatá,
takže lepší podmínky jsme si nemohli přát. Někteří se vyzbrojili lyžemi,
jiní snowboardem a celý týden pilovali oblouky smýkané i carvingové.
Chybět nesměl ani povinný výcvik na běžkách. Důležitější než všechny
nabyté dovednosti však bylo to, že se nikomu z nás nechtělo domů,
což svědčí o tom, že jsme si letošní „lyžák“ náramně užili. Jako důkaz
přikládáme úryvek básně, která na lyžáku vznikla:
Padá, padá sníh, pojedeme na lyžích.
Jak jezdit nevíme, učit se to snažíme.
Druhý den jdem lyžovat, na ostatní machrovat.
Kromě lyží máme taky běžky, ale radši chodili bychom pěšky.
V pokoji máme drobečky a na běžkách nesnášíme kopečky.
Na lyžák jsme se všichni těšili, protože jsme tušili,
že to bude suprový, a to je prostě tutový.

 text i foto: Kateřina Kadlecová, učitelka
báseň: tým „Šišky“

základní škola bří jandusů

Srdečně vás zveme na ples
1 zvíře, 10 rodin, 440 dětí aneb
Školní parlament jede naplno
Na naší škole U Obory máme fungující parlament, který
se schází každý týden. Zatímco v minulých letech byl parlament
výhradně o řešení „drobných“ školních záležitostí, letos
své aktivity rozjel naplno. Naši zástupci navštěvují školní parlamenty dalších škol, a to jak v Česku, tak i v zahraničí. O úspěchu
svědčí i zdařilá akce Adventní setkání, která se uskutečnila 14. prosince 2018 a kterou si vzali pod svá křídla žáci 5. až 9. ročníků. Díky
příspěvkům rodičů, dětí i pedagogů a po pokrytí všech nákladů se
nám podařilo vybrat bezmála 12 000 Kč. Tímto bychom rádi poděkovali všem, kteří přispěli.
A právě zástupci tříd na parlamentu rozhodli, jak s touto částkou
naložit. Adoptovali jsme v pražské zoo medojeda, v rámci projektu
Skutečný dárek organizace Člověk v tísni jsme vybavili deset rodin
v Africe záchody a barely na vodu a přes UNICEF jsme zaplatili
440 dětem očkování proti dětské obrně, tuberkulóze a spalničkám.
Po 14 letech se vracíme k projektu Adopce panenek, během níž
budou žáci naší školy i jejich rodinní příslušníci šít panenky, které
půjdou následně do dražby. Naším přáním je vyrobit alespoň 500 panenek, a přispět tak UNICEFu částkou 300 000 na proočkování dětí
z rozvojových zemí.
Kromě toho všeho začínáme aktivně „bojovat“ proti neukázněným
řidičům z řad rodičů, kteří denně vjíždí před školu do zákazu vjezdu
a otáčením automobilů ohrožují zdraví a životy našich, zejména
menších, spolužáků.
O všech dalších akcích bychom vás chtěli pravidelně informovat
v dalších číslech Zpravodaje i na stránkách naší školy.

 Marcela a Honza, zástupci parlamentu z 8. A
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Jménem ZŠ nám. Bří Jandusů a Klubu přátel školy vás srdečně
zveme na již 9. ples školy. Letos jsme zvolili téma „Čas růží“. Kdo
přijde tematicky oblečen (vyzdoben), čeká ho drobná odměna.
Těšíme se na vaši účast!

spa & wellness

28. 3. - 31. 3.

9
ZAHRA

NIČNÍ H

OSTÉ

Mezinárodní festival saunování
V Aquapalace Praha se již po čtvrté uskuteční jedna z největších saunových
akcí v Evropě, která každoročně přináší to nejlepší ze saunového umění.
I

EPŠÍ

NEJL

ÉŘ
SAUN

aquapalace.cz

spolky a organizace

jiskřička

Jiskřička se těší na jaro
S blížícím se jarem děti z Jiskřičky stále častěji zachytávají přes
okna zkušebny první sluneční paprsky a nechávají po nich sklouzávat
tóny nových písní. Nebude to dlouho trvat a děti se s vámi o nově
nacvičený repertoár rády podělí na veřejných vystoupeních, která se
budou konat především v naší městské části. Již teď se můžete těšit
na krásné skladby v podání všech oddělení sboru od těch nejmladších
až po ty nejstarší a nejzkušenější.

 Hana Havlínová, organizační vedoucí

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

salesiánské hnutí mládeže

městská policie

Příběhy ze služby
městské policie
Matka na mateřské
Dne 2. 1. 2019 bylo strážníkům Městské policie Uhříněves oznámeno
na linku 156, že v jedné prodejně byla zadržena pachatelka krádeže.
Strážníci se na místě spojili s pracovníkem ostrahy a ten jim označil
ženu s malým, asi dvouletým dítětem v kočárku. V kočárku ovšem
maminka nevezla pouze dítě, ale i kradené zboží za 800 Kč, se kterým přejela přes pokladnu. V tuto chvíli se stále jednalo „pouze“
o přestupkové jednání a zkrat této ženy, ovšem po provedené lustraci
bylo jasné, že se žena tímto způsobem zřejmě docela dobře živí,
neboť za tyto skutky byla již souzena, a tím pádem se z přestupku
stal rázem trestný čin.

Bruslařská výprava
s foglarovským nádechem

Dne 19. 1. 2019 přijali strážníci městské policie oznámení o napadení
muže před prodejnou v ulici Dopravní. Po příjezdu na místo se před
prodejnou a v okolí nikdo nenacházel, ale po chvíli strážníky kontaktoval muž, který tvrdil, že byl bezdůvodně napaden dvěma jinými
muži. Na místo přišla rovněž žena, o které napadený muž tvrdil, že
je kamarádkou mužů, kteří jej napadli a kterou se on snažil chránit.
Z jeho výpovědi nebylo jasné, jestli šarvátku náhodou nevyprovokoval
právě on, nicméně údajné útočníky nebyl schopen ani popsat, a navíc
žena uvedla, že ani jednoho z údajných útočníků nezná. Muž, který
byl zjevně ovlivněn alkoholem, odmítal jakékoli ošetření, verbálně
napadal strážníky, a tak mu bylo doporučeno, aby si případně podal
trestní oznámení na neznámého pachatele.

Přišla zima a i v turistickém oddíle Šelmy chceme našim členům
dopřát na výpravě nějaké ty zimní radovánky. A tak jsme se v sobotu
12. ledna 2019 sešli na uhříněveském nádraží. Ale ne ledajak. Mnozí
si s sebou vezli i brusle na led. A ti, kteří ne, tak se alespoň chystali
si je vypůjčit. Z pražského hlavního nádraží jsme se nejprve vydali
na Staroměstské náměstí, kde jsme si prohlédli nově opravený orloj.
Poté jsme si to namířili na Ovocný trh, kde jsme si na umělém kluzišti
hodinu vychutnávali bruslení. A ti, kteří to ještě neuměli, se to alespoň
snažili naučit. Když jsme se dosyta vysportovali na kluzišti, vydali
jsme se ještě na menší procházku Prahou. Šli jsme se podívat na nedaleké Haštalské náměstí, do kterého ústí hned dvě uličky, které jsou
spjaty s knížkami skautského spisovatele Jaroslava Foglara. Jednak
je to ulička Ve Stínadlech, která je dokonce ozdobena nákresy ježků
v kleci a vzkazy od Vontů. A druhou uličkou je „tajuplná“ Řásnovka.
Když jsme tu nasákli atmosférou foglarovských křivolakých uliček,
vydali jsme se na hlavní nádraží a odtud zpět domů.

 Jan Kavalec, DiS., vedoucí okrskové služebny,

 Libor Čermák, vedoucí klubu SHM

Nejasná strkanice
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inzerce

Dům dětí a mládeže – Dům UM
V Bytovkách 803, Praha 22-Uhříněves

KLUB 803

NOC S ANDERSENEM 2019

čtenářsko-výtvarná dílna pro děti
(předškolní až cca 3.třída ZŠ)
pátek 29.3.2019 15 – 17 hodin
Přečteme a poslechneme si společně známé i méně známé Andersenovy
pohádky a na jejich motivy si namalujeme nebo jinak vytvoříme obrázky,
které vystavíme v Klubu 803.
Pro děti budou připraveny nejen čtenářské soutěže a malé ochutnání
oblíbeného Andersenova koláče.
Přihlásit se můžete na cekalova@dumum.cz
Vzhledem k prostoru je počet míst omezen, vstupné 50,-/dítko

SPOLEK OBČANŮ HÁJKU
VÁS VŠECHNY SRDEČNĚ ZVE NA AKCE V ROCE 2019

"HEJBNI KOSTROU"
SOBOTA 2. BŘEZNA

VELIKONOČNÍ VRČENÍ

OD ČTVRTKA 18. DO SOBOTY 20. DUBNA

STAVĚNÍ MÁJKY A PÁLENÍ ČARODĚJNIC
ÚTERÝ 30. DUBNA

DĚTSKÝ DEN "VŠECHNO NARUBY"
ČERVEN

HÁJECKÁ CYKLOJÍZDA
PŘELOM SRPNA/ZÁŘÍ

DRAKIÁDA
ŘÍJEN

"REVOLUČNÍ" HÁJECKÁ KACHNA
SOBOTA 16. LISTOPADU

ROZSVĚCENÍ STROMEČKU
S MIKULÁŠSKOU NADÍLKOU
NEDĚLE 1. PROSINCE

WWW.DETI-HAJKU.ESTRANKY.CZ

SPOLEK OBČANŮ HÁJKU

spolky a organizace

ZO 22/30 Senioři ČR Praha 22 a KLUB SENIORŮ

Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Program na březen

Program na Noc kostelů
se již rýsuje

…užívejte si maličkostí. Protože až se jednou
ohlédnete zpátky, zjistíte, že to byly velké věci…
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. 3. Kavárnička, společenské hry
5. 3. Vycházka s Růženou Truhlářovou
7. 3. Trénování paměti s Boženou Oprchalovou
11. 3. Kavárnička, společenské hry
13. 3. Vernisáž výstavy činnosti a aktivit seniorů
14. 3.	Kateřina Kaňoková – mezigenerační vztahy
18. 3. Kavárnička, společenské hry
21. 3. DVD film
25. 3. Kavárnička, společenské hry
26. 3. Výlet do Polska – Kudowa Zdrój
28. 3. Cvičení s Lenkou a Zdenkou, poté práce s energií,
cvičení, meditace se Stáňou
• Každý čtvrtek od 10 do 12 hodin seniorská poradna v OIC
• Upozorňujeme členy ZO Senioři Praha 22, že zde mohou
zaplatit i členské příspěvky na rok 2019, , pokud se nezúčastní
výroční členské schůze dne 2. 3. 2019 v Divadle U22.
• Přihlášky a bližší informace v klubu na tel. 775 164 802,
ve vývěsních skříňkách a na webových stránkách
www.seniori-praha22-uhrineves.webnode.cz
 Stanislava Drozenová, vedoucí Klubu seniorů

Nabídka relaxačních
a rekreačních pobytů oD 7/2019:
• 13. 7.–19. 7. Penzion Pila, Zlatá Olešnice
(rozhraní Jizerských hor a Krkonoš). Cena: 4900 Kč – doprava
s výlety, plná penze, ubytování, bazén, sauna.
• 3. 8.–9. 8. Penzion Rožánek Nezdice, Šumava.
Cena: 4000 Kč – doprava s výlety, ubytování, plná penze,
• 25. 8.–30. 8. Wellness Hotel Brdy – Spálené Poříčí (CHKO Brdy).
Cena: 4800 Kč – doprava s výlety, ubytování, plná penze.
• 10. 11.–16. 11. Lázně Bechyně.
Cena: 6400 Kč – doprava, ubytování, plná penze, 5 x procedury.

pozvánka na vycházku

Naučná stezka Klokočná
a Krásné vyhlídky
Kdy: úterý 5. 3. 2019
Odjezd: Nové náměstí v 9:42 hod.,
bus 383, výstup Tehovec – Vojkov
Trasa: Tehovec, kolem Rokytky až k jejímu prameni,
lesní cestou do Klokočné, kde si prohlédneme novou bustu
císařovny Marie Terezie (2017), po NS Krásné vyhlídky
do Struhařova k Hliněnému rybníku (8 km).

 Na vycházku vás za výbor Senioři Praha 22
srdečně zve Růžena Truhlářová
26 | Uhříněveský zpravodaj | březen 2019

Dostal jsem nabídku, abych vás pozval na akce, které se budou
konat v našem kostele do prázdnin. A moc za ni děkuji. Zároveň
mi ale trochu zamotala hlavu, protože některé akce ještě nejsou
zcela dotažené, takže budu tak trochu zvát na oběd, který ještě není
uvařený, a ještě ani nemám připravené všechny ingredience. Ale
přesto to zkusím.
Zvu vás především na Noc kostelů – a to nejen k nám, ale také
do kostela Všech svatých v Uhříněvsi nebo do dalších kostelů v našem okolí. Noc kostelů bude letos 24. 5. 2019. V České republice se
do Noci kostelů každoročně zapojuje na 1500 kostelů a modliteben,
které kromě otevřených dveří nabízejí více než 7000 doprovodných
programů.
A tady se právě ukáže, že jsme ještě ani „nestihli nakoupit“ – i když
některé programy se už rýsují. Pozvu tedy především děti. V posledních dvou letech připravují rodiče z našeho sboru pohádku (minulý
rok to byly bajky) se zpíváním. S jistotou mohu říci, že i letos bude
na co se těšit. Po pravdě – já se těším už teď. A samozřejmě nemohu
zapomenout na koncert pěveckého sboru Hafotet, který nám stále
zachovává přízeň. Takže vás srdečně zveme!

 Jiří Ort,
farář Českobratrské církve evangelické v Uhříněvsi

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
Alexander V. S. – Ochutnávačka
Belshamová Alison – Tatérka
Benjaminová Chloe – Věštba
Bryndza Robert – Chladnokrevně
Connolly John – Píseň stínů
Gautam Michaela – Mé Nepálské lásky
Grayson Aj – Chlapec v parku
Hendricks Greer – Manželka mezi námi
Kubátová Táňa – Vrabčák
Pekárková Iva – Třísky
Schröder Rainer – Nebe, na němž nesvítily hvězdy
Tudor C. J. – Kříďák
Krásná literatura pro děti
Gough Julian – Brumla a Remcík
Grezlová Otilie – Hledá se flíček
Kinney Jeff – Deník malého poseroutky Radosti zimy
König Minte Bianka – Kiki, Benni a katastrofa za dveřmi
O’Harová Mo – Moje velká tlustá zombí ryba
Žáčková Vlasta – Pletené pohádky
Naučná literatura pro dospělé
Hrbek Jaroslav – Bitvy a vojevůdci v dějinách
Naučná literatura pro děti
Kolektiv autorů – 101 o fotbale

 Kateřina Kykalová, knihovnice

