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Uhříněveská obora:
RÁJ ROSTLIN I ŽIVOČICHŮ
Málokterá městská část v Praze se může pochlubit tím, že prakticky
v jejím centru se nalézá chráněné území.
Obora je ceněná především jako soubor přirozených lesních společenstev s bohatým bylinným
a keřovým patrem a na ně vázanými vzácnými organismy. Tok Říčanky propojuje oboru s Podleským
rybníkem a dalšími přírodně cennými lokalitami u Dubče. Statut zvýšené ochrany má také pět dubů
rostoucích v břehovém porostu Říčanky u bažantnice, které lemují část cyklostezky Netluky – Uhříněves
– Kolovraty. Obvody kmene měřené 130 cm nad zemí se u těchto stromů pohybují od 184 do 408 cm
a stáří stromů se odhaduje na 180 až 240 let. 
Více na str. 12

Měl jsem tu čest
vylosovat si jednotku
Více na str. 9

První zápis v pamětní
knize je z roku 1955
Více na str. 10

UCHO v roce 2018:
oslavy jubilea, republiky,
nové hry a stezka odvahy
Více na str. 18

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

SPIRITUÁL KVINTET
Spirituál kvintet je jedna z prvních
českých folkových skupin. Během své
existence skupina vystoupila na pódiu
spolu s americkým folkovým zpěvákem
Pete Seegerem. Dne 17. listopad 1990
hrála při setkání prezidentů Václava
Havla s G. H. W. Bushem na Václavském
náměstí.
čtvrtek 14. 3. 2019 v 19:30 hodin

ONDŘEJ HAVELKA
A JEHO MELODY MAKERS

Divadlo U22

výběr z programu


čtvrtek 28. 2. 2019 v 19:30 hodin
ÚČA MUSÍ PRYČ!

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

Pohádky:

čtvrtek 7. 2. 2019 v 19:30 hodin SKLENĚNÝ

STROP

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

sobota 16. 2. 2019 v 10:30 hodin

OVČÍ POHÁDKA
Divadélko Nána

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

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

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

sobota 2. 3. 2019 v 10:30 hodin

NA ZABITÍ

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

MUSÍ PRYČ!

autor: Lutz Hübner, režie: Thomas Zielinski
hrají: David Prachař, Igor Chmela, Linda Rybová, Petra Špalková, Jana Janěková ml.,
Kristýna Frejová
Hra se odehrává v 5. třídě základní školy, kde se sešlo pět rodičů dětí a očekávají jejich
třídní učitelku. Emoce vřou, v prvním pololetí se známky dětí rapidně zhoršily, atmosféra
ve třídě je špatná, navíc čekají děti po pololetí přestupové zkoušky na osmiletá
gymnázia. Kdo za známky nese zodpovědnost? Samozřejmě učitelka! A proto je nutné ji
ihned odvolat.
pondělí 11. 3. 2019 v 19:30 hodin KOLEGA

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.

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

JAK SI KUBA
MARJÁNKU ZASLOUŽIL
Divadlo KAPSA Andělská Hora
Pohádka vás zavede do jedné vesnice,
kde žije chalupník Kuba. Ten se zakoukal
do Marjánky ze statku. Ale paní Lakotová
jejich lásce nepřeje, a tak musí Kuba
do světa. Cestou na něj čeká jistě mnoho
nástrah a pokušení.
Vhodné pro děti od čtyř let.
sobota 16. 3. 2019 v 10:30 hodin

O ZAJÍČKOVI
Loutková pohádka je plná krásné
hudby a písniček z dílny Milana
Potůčka. Odvážný Zajíček se potkává
s Kolouškem, Liškou, Sovou, psem
Brokem a Myslivečkou.
Vhodné pro děti od tří let.
sobota 6. 4. 2019 v 10:30 hodin

OBR FINN
Divadlo Krab
Irská pohádková legenda o dvou obrech,
jedné velké lásce a poloviční statečnosti.
Obří loutky a irská muzika naživo.
Vhodné pro děti od tří let.

slovo úvodem
Chtěl bych za celou radu městské části
slíbit, že pokud se bude v Praze 22
připravovat jakýkoliv projekt, chceme ho
od samého začátku řešit s vámi.

Z OBECNÍ KRONIKY
V minulém čísle Zpravodaje jsme přinesli porovnání
průměrné čisté mzdy, průměrné penze a průměrných cen základních potravin v roce 1924 a na prahu roku 2019. Dnes se
k číslům vrátíme a vy si můžete opět udělat porovnání. Tentokrát
se z tabulky dozvíte, kolik jednotek (zaokrouhlených) jednotlivých
druhů potravin si mohl pracující a penzista pořídit za své peníze
v roce 1924 a kolik na počátku roku 2019.
1924

2019

za mzdu

za penzi

Brambory (kg)
400
Cukr krystal (kg)
64
Chléb (kg)
107
Máslo (kg)
11
Maso hovězí (kg)
21
Maso vepřové (kg)
23
Mléko (l)
178
Mouka pšeničná (kg)
84
Pivo (l)
133
Rohlík (ks)
1 280
Rýže (kg)
76

163
26
43
4
9
9
72
34
54
520
31

za mzdu za penzi
1 513
1 698
1 000
108
105
203
1 466
2 107
971
12 103
657

769
863
508
55
53
103
745
1 071
494
6 154
334

Z čísel se na první pohled zdá, že dnes se nám daří jednoznačně
lépe. Bylo by však nezbytně nutné ještě porovnat ceny služeb
a energií, aby bylo porovnání přesné a jednoznačné. O těchto
cenách za první republiky bohužel však uhříněveská kronika mlčí…

 Michal Klich, kronikář
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Milí čtenáři,
nedávno jsem měl možnost se vrátit k článku, který vyšel před dvěma lety. Jeho titulek zněl: Přidušeni nedůvěrou. Lidé nevěří státu,
informacím i sobě blízkým. V krátkosti popisoval současný stav
společnosti, která zažívá prudký nárůst nedůvěry. A to jak k veřejným
institucím, tak i k elitám, médiím, ale i k sobě samým navzájem. Díky
této nedůvěře pak vznikají nejrůznější konspirační až paranoidní
teorie, což má za následek nedůvěru ke všemu, co vidíte a slyšíte.
Článek také odkazoval na knihu Trust (Důvěra), která se týká toho,
jak je kultura důvěry nezbytná pro prosperitu v jakémkoliv slova
smyslu. Pokud toto tvrzení vztáhnu na správu a rozvoj obce, tak lze
říci, že pouze občané, kteří budou věřit svým zvoleným zástupcům,
jsou schopni dohromady tvořit takové místo k životu, které bude
prosperovat ve všech směrech.
Jsme si vědomi toho, že důvěra je základním stavebním kamenem, a proto jsme se i v programovém prohlášení rady městské části
zavázali, že zvýšíme informovanost obyvatel Prahy 22. K jednání
o plánovaných projektech chceme dotčené občany zvát od samého
začátku, aby nedocházelo k informačním šumům či vytváření ukvapených závěrů, které se nezakládají na reálných faktech.
Pokud mám hovořit o konkrétních krocích, které jsme již v této
oblasti učinili, pak bych velmi rád zmínil sérii schůzek, jež jsme již
absolvovali s občany, kterých se bude dotýkat realizace projektů
v rámci Prahy 22. Samozřejmě se nejsme schopni sejít s každým, ale
snažíme se vést dialog s lokálními autoritami utvářejícími veřejné
mínění, tzv. opinion makery, což jsou nejčastěji např. předsedové
SVJ či bytových družstev. Ti jsou schopni informace z našich schůzek
dále sdílet s dalšími lidmi.
Tímto způsobem jsme již do jednání zahrnuli občany, kteří budou
dotčeni výstavbou společnosti Central Group u nádraží. Zástupci
domů V Bytovkách dostanou možnost se vyjádřit k návrhům plánované školky, obyvatelé panelových domů u Normy budou sami
rozhodovat o tom, jakým způsobem se mají proměnit prostory před
a za jejich domy, atd. Důkladná jednání budou probíhat také s občany v souvislosti s obvodovou komunikací 31/DK/51 (tzv. Horáckou
stezkou), se kterými chceme společně zpracovat takový projekt,
na kterém bude široká shoda. To zabere mnoho času.
S podobným výčtem bych mohl ještě pokračovat, ale bylo by to
zbytečné. Chtěl bych za celou radu městské části slíbit, že pokud se
bude v Praze 22 připravovat jakýkoliv projekt, chceme ho od samého
začátku řešit s vámi. Věříme, že je to cesta, jak zvyšovat důvěru nejen
v zástupce radnice, ale také úředníky a další autority.
 Vojtěch Zelenka, starosta
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zprávy z radnice

rada městské části

ZPRÁVA O DOŠLÝCH STÍŽNOSTECH
A PETICÍCH ZA ROK 2018
Na svém 5. zasedání dne 16. ledna 2019 byla RMČ Praha 22
seznámena se statistikou došlých stížností a petic občanů tak, jak
byly přijaty a zaznamenány Odborem kanceláře úřadu ÚMČ Praha 22
v roce 2018.
Všechna došlá podání za rok 2018 byla řádně zaevidována v písemné
a elektronické podobě a předána k vyřízení příslušným odborům.
Celkem za rok 2018 došlo 10 podání, z nichž peticemi bylo pět podání, stížnostmi také pět podání a navíc jedna stížnost z roku 2017
přešla svým termínem pro vyřízení do roku 2018. V roce 2018 bylo
projednáno a vyřízeno všech 11 podání. Tři projednané stížnosti se
týkaly postupu zaměstnanců OŽPD, jedna postupu OV, jedna postupu
OŽPD a jedna postupu městské policie. Pět stížností bylo shledáno
nedůvodnými, jedna (OŽPD) jako důvodná, přičemž na základě podání
stížnosti došlo neprodleně k nápravě úředního postupu. Proti vyřízení stížností nebyl podán žádný opravný prostředek k nadřízenému
orgánu. Podané petice se týkaly požadavku ve věci zpomalovacího
prahu v ulici Františka Diviše, spádové oblasti do MŠ Sluneční, zrušení
hřiště u ZŠ nám. Bří Jandusů, obytného souboru Kašperská a fitparku
Pitkovice. Všechna podání byla zpracována v souladu s Organizačním
řádem a Pravidly pro vyřizování stížností a petic podaných orgánům
městské části Praha 22.
Počet podání celkem	

10 + 1 (z roku 2017)

Z toho – petic	
– stížností	

5
5 + 1 (z roku 2017)

Vyřízeno 	

11

Přechází do roku 2019	

0

Nevyřízeno – odloženo	

0

Počet podaných opravných prostředků	

0

Výběrové řízení na pozici
architekta MČ Praha 22
Rada MČ Praha 22 na svém 4. zasedání dne 9. 1. 2019 odsouhlasila
vyhlášení výběrového řízení na pozici architekta MČ Praha 22.
Jeho hlavní náplní bude konzultační a poradenská činnost v oblasti
architektury, urbanismu, územního plánovaní, životního prostředí
a památkové péče v samostatné a přenesené působnosti na území
MČ Praha 22.
O budoucím architektovi MČ rozhodne hodnotící komise ve složení:
•V
 ojtěch Zelenka, starosta MČ (zástupce koalice)
• Ing. Martin Turnovský, dlouholetý zástupitel MČ a bývalý starosta
v letech 2014–2018 (zástupce opozice)
• Ing. arch. Milan Košař, zástupce ČKA a odborný garant
města Poděbrady pro oblast urbanismu a architektury
• Ing. arch. Ondřej Beneš, zástupce ČKA
a městský architekt města Děčín
• Ing. arch. Marek Janatka, zástupce ČKA
a městský architekt města Chrudim
• Ing. arch. MgA. Eva Červinková,
zástupce Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy
• Ing. arch. Stanislav Běhal, zástupce veřejnosti,
občan MČ Praha 22 a člen ČKA
Ukončení podání nabídek je ve čtvrtek 28. února 2019 v 16 hodin.
 Více informací najdete na www.praha22.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018
O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ V REŽIMU Z. Č. 106/1999 Sb.,
O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM
Na svém 5. zasedání dne 16. ledna 2019 vzala RMČ Praha 22 na vědomí „Výroční zprávu za rok 2018 o poskytování informací v režimu
z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“ ve znění
pozdějších předpisů.
Podle ustanovení § 18 uvedeného zákona je příjemce žádostí, tedy
ÚMČ Praha 22, povinen vždy k 31. prosinci běžného roku zpracovat
a do konce měsíce března roku následujícího zveřejnit Výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací v režimu zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. Ze čtyřiceti čtyř přijatých žádostí v roce 2018 bylo
vyřízeno všech čtyřiačtyřicet žádostí, přičemž k části jedné z nich
(Horácká cesta) bylo vydáno zamítavé rozhodnutí. Proti odmítnutí
poskytnutí informací nebylo podáno žádné odvolání.
Počet přijatých žádostí celkem

44

Vyřízeno poskytnutím informace

43

Počet žádostí s rozhodnutím
o neposkytnutí požadované informace	

1

Přijatá odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace

0

Kladně vyřízená odvolání

0

Počet zamítnutých odvolání

0

 Poskytnuté informace jsou zveřejněny a dohledatelné
na webových stránkách MČ Praha 22.
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Děti nám zazpívaly koledy
k svátku Tří králů
V pátek 4. ledna 2019 před svátkem Tří králů nám přišli
na radnici zazpívat koledy holky a kluci z přípravné třídy ZŠ Vachkova 941, samozřejmě i s paní učitelkou, která je doprovázela hrou
na kytaru. Více jak desetiletá tradice byla tentokrát obohacena povídáním o hudebních nástrojích. Za odměnu děti dostaly malé dárky
a pan starosta je provedl svojí kanceláří.
Moc děkujeme, že nám zpříjemnily pracovní den.

zprávy z radnice

rada městské části

v číslech

Stalo se na radnici

2

Výběr nejzajímavějších rozhodnutí, které v minulých týdnech učinila
Rada Městské části Praha 22.
3. zasedání RMČ – 19. 12. 2018

• Rada schválila memorandum o spolupráci mezi
MČ Praha 22 a MČ Praha-Královice o společném postupu vztahujícím se k rozšiřování
kapacity mateřského školství na území MČ
Praha-Královice.
• Za účelem zpracování architektonických studií na novou MŠ V Bytovkách bylo osloveno
šest architektonických kanceláří. Cena plnění
za 1 zakázku ve výši 15 000 Kč bez DPH bude
uhrazena z účelové dotace HMP. Následně budou hodnoticí komisí vybrány tři návrhy kanceláří, které budou požádány o předložení nabídky
na zpracování PD a realizaci stavby. Cílem je
získat návrhy na efektivnější využití prostoru pozemku a budovy MŠ. Osloveny byly tyto
firmy: Ing. arch. Olga Pokorná, BREAK POINT
ARCHITEKTI s.r.o., STOPRO spol. s.r.o., Archiw
studio s.r.o., S.H.S. architekti s.r.o., BY architects,
s r.o. Rada jmenovala členy hodnoticí komise
ve složení: Ing. arch. Stanislav Běhal, Ing. arch.
Pavel Hodan, Ing. arch. Markéta Hugová, Jiří
Rösler, Vojtěch Zelenka, Lenka Štěpánková,
Mgr. Bc. Vlasta Zdobinská.
• Rada zřídila pracovní skupinu k výstavbě
nové ZŠ Romance od 1. 1. 2019 ve složení:
Vojtěch Zelenka, Mgr. Pavel Kappel, Ing. arch.
Stanislav Běhal, Ing. arch. Tomáš Veselý,
PhDr. Mgr. Martina Thumsová.
• Rada souhlasila s pokračováním projektu
Běžecká škola Prahy 22 za stejných podmínek
jako v roce 2018.

4. zasedání RMČ – 10. 1. 2019

• Rada vybrala zhotovitele veřejné zakázky s názvem Chodník ul. Františka Diviše – část A+B2a“.
Přihlásilo se nebo bylo přímo osloveno šest
uchazečů, dva byli pro nesplnění kvalifikace
vyloučeni. Vyhrála firma Čermák a Hrachovec
a.s. s nabídnutou cenou cenu 1 596 302,96,- Kč
bez DPH. Cena je o 10 % nižší než předpokládaná hodnota zakázky. Se stavbou chodníku by
se mělo se začít v průběhu dubna.

5. zasedání RMČ – 16. 1. 2019

• Rada se seznámila s projektem „Obytný soubor
EKOCITY UHŘÍNĚVES II“, který byl prezentován
a připomínkován na Komisi výstavby a územního plánování. Rada konstatovala, že předložený
projekt je v souladu s platným územním plánem, avšak upozornila na jeho zcela nevhodné
umístění vzhledem k podloží. Především pak
k hydrogeologickým poměrům, kdy se hladina

spodní vody nachází v hloubce cca 0,5 m pod
povrchem. V souvislosti s tímto faktem dále Rada
upozorňuje na to, že MČ nebude ochotna přebírat komunikace a chodníky u tohoto projektu,
pokud nebude prodloužena garantovaná záruka investora na tyto stavby na min. 7 let. Rada
dále doporučuje navýšit u projektu počet parkovacích stání či ploch pro parkování určených.
Rada se dále shoduje se závěry Komise výstavby
a územního plánování, která doporučuje řešit
širší vztahy v území, zejména v souvislosti s pěším průchodem na zastávku MHD. Rada uložila
radnímu Mgr. Ing. Lagnerovi zaslat investorovi
předběžné stanovisko Rady MČ Praha 22.
• Rada se seznámila se záměrem projektu
„EKOBYTY U OBORY“. Ztotožňuje se závěry Komise výstavby a územního plánování.
Požaduje snížení počtu podlaží na výškovou
úroveň stávající zástavby sídliště Interma
(Sušilova ul.) a zakomponování více ploch pro
klidovou zónu (zeleně) do projektu. Zároveň
apeluje na investora, aby projekt přizpůsobil
především barvou fasády a dalšími fasádními
prvky stávající zástavbě tak, aby budoucí projekt co možná nejvíce splýval s okolními domy
a nepůsobil v území jako cizí prvek. Vzhledem
k současné kritické situaci s parkovacími místy v sídlišti Interma požaduje Rada rozšíření
parkovacích ploch o 15 % nad stávající rámec.
Dopravní řešení příjezdové komunikace k projektu by mělo v budoucnosti umožnit napojení na budoucí komunikaci 31/DK/51 tak, aby
vznikla celistvá uliční síť. Rada ukládá radnímu
Mgr. Ing. Lagnerovi zaslat investorovi předběžné
stanovisko Rady MČ Praha 22.
• Rada znovu diskutovala nad pravidly pro finanční kompenzace developerů vůči MČ Praha 22.
Návrh finančních kompenzací byl projednán
na Komisi výstavby a územního plánování. Nyní
se řeší přesné částky a parametry kompenzací.
O informace z této oblasti byli požádáni také
starostové ostatních MČ.
• Rada souhlasila s umístěním tří sběrných kontejnerů na ošacení a hračky pro Fond ohrožených dětí Klokánek. Částku vyjednanou za zábor
pozemku (900 Kč/měsíc) věnuje MČ Praha 22
Fondu ohrožených dětí Klokánek.
 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/

Tolik oznámení
od občanů na volně
pobíhající psy dostala
MP během prosince.

96

Tolik dětí se
zúčastnilo
slavnostního Vítání
občánků v roce 2018.

7

Tolik pochval obdržel
úřad MČ Prahy 22
za dobře provedený
úklid sněhu.

2

Tolik osob si
stěžovalo na špatný
úklid sněhu.

5900

Tolik korun jsme
společně vybrali
na dobrovolných
příspěvcích
za občerstvení
při akci „Vánoce
před 100 lety“ před
kostelem Všech
svatých v sobotu
28. 12. 2018. Vybraná
částka byla v neděli
6. 1. 2019 předána
koledníkům Tříkrálové
sbírky, kterou pořádá
Česká katolická
charita. Děkujeme
za váš příspěvek.
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zprávy z odborů

Odbor kanceláře úřadu

Odbor správy majetku

8.7.–12.7. 15.7.–19.7. 22.7.–26.7. 29.7.–2.8.
MŠ Za Nadýmačem
v provozu

MŠ Sluneční
MŠ Hlívová

5.8.–9.8.

v provozu

v provozu

Prázdninový provoz
mateřských škol v Praze 22
Všechny tři mateřské školy budou o letních prázdninách
otevřené pro své přihlášené děti v termínech podle uvedené tabulky.
Pro děti bude přechod na prázdninový provoz méně stresující, protože
budou docházet stále do své kmenové školky.

CHCETE MÍT AUTO
V PODZEMNÍCH GARÁŽÍCH?
Městská část Praha 22 nabízí volná parkovací místa v garážích
bytových domů na Novém náměstí č. p. 1257 a 1370.
Cena za místo 1367 Kč/měsíc vč. DPH.
Pro držitele ZTP a ZTP/P 600 Kč/měsíc vč. DPH.
Bližší informace: tel.: 271 071 866 a 271 071 808,
e-mail: jan.manak@praha22.cz
nebo katerina.fedkova@praha22.cz.
V garážích je instalován kamerový systém. Garážové prostory v bytovém domě na Novém náměstí 1257 jsou po rekonstrukci (nová
podlaha a výmalba).

Děti navštěvující MŠ Hlívová v Pitkovicích budou mít školku otevřenou
z provozních důvodů dva týdny. V mimořádných případech lze zajistit
ještě další týden docházky v jiné školce po dohodě s ředitelkou MŠ.

1

radnice

Přihlášky k prázdninovému provozu je možné odevzdávat v MŠ kam
je dítě přihlášeno do 28. února 2019.
Školné na jeden týden je stanoveno na 180 Kč, stravné na 195 Kč.

 Více informací najdete
na webových stránkách mateřských škol.

Odbor občanskosprávní

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

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

pošta

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

Mobilní svoz
nebezpečného odpadu
Mobilní sběr drobného nebezpečného odpadu z domácností na území městské části Praha 22 proběhne dle níže uvedeného
harmonogramu v úterý dne 26. února 2019.
Zastávka sběrové trasy	

Doba přistavení (hod)

ul. V Pitkovičkách (u autobusové zastávky)	

15:00–15:20

křižovatka ul. Žampiónová – Bedlová	

15:30–15:50

Poradna pro rovné příležitosti a kariérní poradna
Mgr. Kateřina Kaňoková: pá 1. 2. 2019 (8:00–14:00)

ul. K Dálnici (u autobusové zastávky K Pitkovičkám)

16:00–16:20

křižovatka ul. Pardubická – Rájecká	

16:30–16:50

Bytová poradna
Ing. Jana Veselá: po 4. 2. 2019 (15:30–18:00)

křižovatka ul. Husovo náměstí – Dopravní	

17:00–17:20

Právní poradna
Mgr. Jan Salmon: po 4. 2. 2019 (9:00–11:00)
Mgr. Pavel Kosař: čt 7. a 21. 2. 2019 (13:15–17:00)

křižovatka ul. Na Vrchách – Středohorská	

17:30–17:50

křižovatka ul. Františka Diviše – Pstružná	

18:00–18:20

otevřené informační centrum

TERMÍNY PORADEN V OIC

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

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.

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

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.

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

Nové kontaktní telefony na řidiče pro případ nenalezení svozového
vozidla: 601 389 243, 731 451 582.
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inzerce

KVALITNÍ KUCHYNĚ
ZA ROHEM

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

www.kuchynskastudia.cz

VIRTUÁLNÍ REALITA
NA TOBOGÁNU
Z TOBOGÁN
U
ROVNOU D
O VESMÍRU
!
UNIKÁTNÍ A
TR
POPRVÉ V AKCE
ČR!

aquapalace.cz

zprávy z odborů

nabídka práce

uhříněveské muzeum

PONTE D22, z. ú.,

JAK JSME HOSPODAŘILI?
PŘEDKLÁDÁME ÚČET

hledá do svého týmu posilu na pozici
pracovníka/pracovnice v sociálních
službách (odlehčovací služba) na dohodu
o provedení práce, nebo HPP na zkrácený
úvazek.

Tak jako každým rokem předkládám vám na základě ustanovení článku III. Statutu Uhříněveského muzea přehled, jak jsme
v roce 2018 hospodařili s účtem Uhříněveského muzea.
Mnozí z vás nejprve na jeho znovuotevření a později na jeho provoz
přispěli finanční hotovostí ať již formou dobrovolného vstupného
na příležitostné výstavy, kulturní akce či cílenými dary. Všechny
tyto prostředky jsou ukládány na účet Uhříněveského muzea. Proto
pokládám za slušné, abyste věděli, na co byly vynaloženy peníze,
které jste laskavě poskytli. S hospodařením roku 2018 se můžete
seznámit v otištěné přehledné tabulce.

Předpokládaný rozsah práce je průměrně
60 hodin měsíčně, nástup co nejdříve.
Místo výkonu práce: Praha (převážně
Uhříněves a okolí).
Náplň práce: přímá péče v domácnostech
klientů (pomoc a podpora při běžných
denních úkonech).

 Michal Klich, kurátor

Požadujeme:
• Splnění kvalifikačních předpokladů (podle
zákona o soc. službách č.108/2006 Sb.,
pro pracovníka v přímé péči tj. minimálně
150 hodinový kurz pracovníka/ce
v sociálních službách, nebo střední
odborné vzdělání v oboru sociální práce/
zdravotnictví )
• Respekt a vztah ke klientům (převážně
senioři).
• Komunikativnost, vstřícnost, empatii.
• Časovou flexibilitu (vhodné i pro aktivní
důchodce).
• Schopnost samostatné práce.
• Trestní bezúhonnost.
• Ochotu, trpělivost.

Počáteční stav účtu Uhříněveského muzea
k 1. 1. 2018 č. 81226-2000754389/0800

51 245,35 Kč

Příjmy			

9100

Tolik korun dostalo
Uhříněveské
muzeum na darech
mimo dobrovolné
vstupné. Děkujeme.

Úroky z účtu u České spořitelny za rok 2018

40,12 Kč

Dobrovolné vstupné – příležitostné výstavy a kulturní akce
Vánoční výstava Richard Pachman – „Světlo“
Putovní výstava – „Zachraňme děti“
Eva Čížková – Krása krajky Richelieu
Velikonoční výstava
Velikonoční výstava – Výuka malby kraslic

1 656,00 Kč
525,00 Kč
730,00 Kč
1 464,00 Kč
15 240,00 Kč

Výhodou:

Mezigenerační výstava

1 188,00 Kč

• Praxe v podobných službách.
• Aktivní řidič.

Jarmila Čípová a Dagmar Řeháková – Obrazy

2 133,00 kč

Milan Veselý – Fotografie

1 379,00 Kč

Výstava – Legionáři tvůrci naší samostatnosti

4 287,00 Kč

Nabízíme:
• Možnost plánování služeb, flexibilní
pracovní dobu.
• Vedení a pomoc zkušeného týmu,
přátelský kolektiv.
• Zaškolení a další průběžné vzdělávání.
Možnost navýšení úvazku, motivační
systém ohodnocení.

Výstava – „Společné století“

2 865,00 Kč

Vánoční výstava – „Bratři v triku“

1 549,00 Kč

Vánoční výstava – Výuka výroby loutek

8 700,00 Kč

Dary muzeu

9 100,00 Kč

Kontakt: reditelka@ponte-zu.cz,
tel.:723 568 851.

Prodané vstupenky – účtovány mimo
účet Uhříněveského muzea
do rozpočtu mč praha 22

10 095,00 Kč

www.ponte-zu.cz

Příjmy muzea za rok 2018 celkem
včetně prodaných vstupenek

60 951,12 Kč

Příjmy muzea za 2018 účtované
ve prospěch účtu Uhříněveského muzea

50 856,12 Kč

Dům dětí a mládeže
Praha 10
Hledáme slečnu/paní na úklid prostorů
v DDM, ulice V Bytovkách 803, Uhříněves.
Jedná se o 5 dní v týdnu vždy buď v ranních,
či večerních hodinách. Jde o práci
na dohodu o provedení práce v rozsahu
do 20 hodin týdně s hrubou hodinovou
mzdou 90 Kč/hod.
Kontaktovat nás můžete telefonicky
na čísle 777 721 743 nebo
na e-mailu cechovic@dumum.cz.
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Výdaje		
Nákup 30 ks skládacích židlí

37 703,60 Kč

Nákup dvd a knih o historii

12 291,00 Kč

Materiál na zajištení provozu a přípravu
výstav, materiál na ošetřování květin

9 386,00 Kč

Služby – rámování, drobné opravy, malovaní

8 684,00 Kč

Nákup sbírkových předmětů
– 5 ks obrázků Uhříněvsi

5 950,00 Kč

Výdaje za rok 2018 celkem

74 014,60 Kč

Konečný stav účtu Uhříněveského muzea
k 31. 12. 2018

28 086,87 Kč

z historie

MĚL JSEM TU ČEST
VYLOSOVAT SI JEDNOTKU
Tak zní jedna věta dopisu na rozloučenou napsaného v ranních
hodinách čtvrtka 16. ledna 1969, tedy před 50 lety, studentem
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Janem Palachem
(*11. srpna 1948 v Praze).

V

dopise mimo jiné požadoval zrušení cenzury, zákaz rozšiřování
Zpráv – novin vydávaných sovětskými okupanty – a uspořádání
generální stávky. Kolem 14:30 hodin téhož
dne si na rampě Národního muzea nejprve
čichl k éteru, polil se benzinem a zapálil.
Svým činem chtěl probudit národy Čechů
a Slováků z letargie nastalé po 21. srpnu
1968. V neděli 19. ledna 1969 v 15.30 hodin
popáleninám 80 % těla podlehl na klinice
popálenin v Legerově ulici. Jeho čin v následujících dnech zopakovali další lidé, ale
o tom se muselo mlčet. Nejznámějším,
o kterém se veřejnost alespoň nějaké zprávy
dozvěděla, byl 25. února 1969 student Jan
Zajíc (*3. července 1950 ve Vítkově).
Památka Jana Palacha i jeho následovníků pak byla hrubě pošlapávána STB, která
perzekuovala pozůstalé rodinné příslušníky.
Až po roce 1989 můžeme důstojně a s úctou
vzpomínat obětí těchto hrdinů.

Dlouhodobě neobývaný dům, ve kterém rodina Palachova ve středočeských
Všetatech žila, v roce 2014 zakoupilo Národní muzeum v Praze. Bohužel byl dlouhodobě neobývaný a byl v havarijním stavu.
Koncem srpna 2018 započala jeho rekonstrukce podle návrhu architektů MCA atelier s.r.o. Miroslava Cikána a Pavly Melkové,
jejichž projekt byl vybrán z přihlášených
31 návrhů. Na 21. srpna 2019 je plánováno
slavnostní otevření památníku, kde autory
expozice jsou historici Petr Blažek a Michal
Ježek. Po dlouhých 50 letech tak budou mít
Jan Palach s následovníky zaslouženě důstojnou připomínku jejich nejvyšší oběti.
 Michal Klich,
kurátor muzea a kronikář

Jan Palach se narodil v Praze roku
1948. Pocházel ze Všetat, kde také vyrůstal. Po studiu na gymnáziu v Mělníku (dnes se jmenuje po něm) se hlásil
na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Přes úspěšně složené přijímací
zkoušky nebyl přijat pro svůj „živnostenský původ“. Začal proto studovat
na Vysoké škole ekonomické. V roce
1968 ho na Filozofickou fakultu již přijali. V říjnu téhož roku dostal povolení
odcestovat na dovolenou do Francie.
Pobyt ve Francii ho velmi silně ovlivnil
v jeho názorech. Po návratu se účastnil
mnohých protestních akcí proti okupaci,
včetně studentské stávky.
(Zdroj: wiki)

Památník
Jana Palacha
Unikátní sousoší nedaleko Filozofické fakulty je věnováno jejímu studentu Janu Palachovi, jenž se 16. ledna 1969 upálil na protest proti sovětské
okupaci. Dvojice plastik nazvaných
Dům syna a Dům matky je umělecké
dílo amerického sochaře a architekta
českého původu Johna Hejduka. Dům
syna, který má světlou barvu, znázorňuje samotného Jana Palacha. Dům matky je tmavší, jakoby zrezlý a odkazuje
k Palachově zoufalé matce. Instalaci se
symbolickými plameny doplňuje pamětní deska s básní amerického spisovatele Davida Shapira Pohřeb Jana Palacha.

 Pavel Veverka


Památník byl slavnostně odhalen
v den výročí upálení Jana Palacha,
v sobotu 16. ledna 2016.
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život v obci

První zápis v pamětní knize
je z roku 1955
Že má Praha 22 pamětní knihu (pozor, neplést s kronikou!) je pro mnohé asi překvapení.
Existuje už od roku 1955 a posledních 53 let ji spravuje a obohacuje svými ilustracemi
uhříněveská rodačka Jarmila Čípová.

A

děti jdou cestami pravdy a rozumu, přinášejí lásku ke všemu
a nad celým světem, kterou nová
nebesa vše ozařují ohněm věčným, který plane v jejich duších. A v plameni lásky dětí k celému světu se rodí nový
život…“, takto začíná první zápis v pamětní
knize městské části s datem 8. října 1955
u příležitosti vítání nových občánků. Text
zapsala Vlasta Čápová a o knihu se starala až
do roku 1966, kdy ji převzala Jarmila Čípová.
Díky ní přibyly v knize ilustrace, které ji činí
ještě zajímavější.
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Od kdy bydlíte v Uhříněvsi?
Jsem vlastně starousedlice, neboť zde bydlím od narození s rodiči, kteří tady zakoupili
rodinný domek.
Kde jste pracovala?
Od 60. let minulého století jsem působila na místním úřadu (dříve MNV) napříč
agendami. Do starobního důchodu v roce
1991 jsem odcházela z pozice tajemnice.
Jak jste se dostala k pamětní knize?
Od mládí mne zajímala historie našeho
města, a to od nejstarších dob. Po nástupu na úřad již bylo blízko se dostat

Jarmila Čípová
*1936
Bydlí v Uhříněvsi, má tři dcery, od mládí
ráda kreslí a maluje. Vystavuje v místním
muzeu. Od roku 1966 píše text a ilustruje
pro městskou část Pamětní knihu Uhříněvsi. Je členkou Klubu seniorů, pro který
tvoří obdobu pamětní knihy, a to Kroniku
Klubu seniorů. Ráda houbaří.
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ke kronikám, které byly uloženy v účtárně
v trezoru, čímž začal můj zájem o přispívání
do kronik.
Dělala jsem pamětní listy k životním
výročím, veřejná vyznamenání, blahopřání apod. Postupně došlo až na zápisy
do pamětních knih u různých příležitostí.
(Pamětní knihy jsou do současnosti čtyři,
pozn. red.)
Pamětní knihu tvoříte doposud?
Ano je to tak. Po odchodu do důchodu jsem
s touto zájmovou činností neskončila a je to
již neuvěřitelných 53 let, co na knize po dohodě s místním úřadem pracuji. Do knihy
se hlavně zapisuje a ilustruje vítání nových
občánků, zlaté svatby a další příležitostné
veřejné akce.
Tak třeba to byla jedna z nejvýznamnějších akcí v historii České republiky, a to
oslava 100 let od vzniku Československa.
Od kdy malujete?
Maluji od svých dětských let. Pamatuji se, že
jsem musela pro své spolužáky kreslit postavičky zajíčků z dětského časopisu. Malbu
jsem ale později nestudovala, pouze jsem
nějaký čas jezdila do zájmového kroužku
v Obecním domě v Praze. Nejraději mám
nyní malování obrázků olejem a stejně mám
oblíbené i kreslení. Nejčastějším námětem
jsou motivy z přírody, stavby, květiny.
Hodně obrázků je s místní tematikou,
tak například lávka v Oboře, Podleský rybník, ulice V Potokách, kostel Všech svatých
anebo park na Husově náměstí.
Maluji pro radost a přináší mi to uspokojení. Těší mě, že se to líbí těm, pro které
to dělám.

Kde čerpáte inspiraci?
Hlavně z přírody, tj. z výletů a zájezdů, vlastně z každodenního života.
Účastníte se výstav?
Ano. V loňském roce jsem vystavovala společně s Dagmar Řehákovou v Uhříněveském
muzeu. Byla to zde již třetí má výstava a některé obrázky jsou ve stálé expozici. Občas
vystavuji i jinde.
Na čem dalším se podílíte?
Jsem členkou spolku Senioři ČR, z. s.,
ZO Praha Uhříněves, jehož součástí je Klub
seniorů. Od roku 2014 máme svou kroniku, do které píšu text a kreslím ilustrace
ze všech akcí, které pořádáme. Klub má
svou společenskou místnost v DPS II, tam
se pravidelně scházíme a pořádáme akce
s různou tematikou (přednášky, cvičení paměti, chodí k nám hosté z různých oborů
lidské činnosti). Rádi přivítáme nové členy.
Informace mohou získat v OIC v budově
radnice u vedoucí Stanislavy Drozenové
každý čtvrtek od 10 do 12 hodin.
 Děkuji za rozhovor, Pavel Veverka


Odpolední svačina po práci (2017).

Uhříněveský kostel Všech svatých (2004).

Důležité knihy
naší Městské části
Pamětní kniha
(dosud jsou čtyři svazky)
Založena roku 1955. Zapisují se do ní akce
vítání občánků, zlaté svatby, životní jubilea
a další významné příležitostné události
typu „Oslava 100 od vzniku Československa“. Aktuální kniha se nachází v Obřadní
síni, ostatní jsou uloženy v muzeu.

Kronika
Kromě pamětní knihy městská část Praha 22 také spravuje Uhříněveskou kroniku.
Začátek jejího sepisování spadá do roku
1894, kdy se práce ujal tajemník radnice
pan Antonín Chvojka. Ten v úvodním díle
sepsal i nejstarší dějiny Uhříněvsi sahající
až do roku 1227. Zároveň ji doplnil také
perokresbami.
Kroniku najdete v elektronické podobě
na www.praha22.cz v sekci kultura.

Další události roku 1955
•K
 onal se první přímý televizní přenos tehdejšího Československa – hokejové utkání Československo/švédský klub IF Leksand – ze zimního stadionu Praha-Štvanice (komentoval Vít
Holubec, Josef Valchář).
• ÚV KSČ přijal směrnici k zahájení „druhé vlny“ kolektivizace zemědělství.
• Automobilka Škoda začala vyrábět vůz Škoda 440 Spartak.
•F
 irma Tappan představila první mikrovlnnou troubu pro domácí použití, ale stále je to obrovská a drahá luxusní věc.

 Zdroj: Wikipedie
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Majetkové poměry
Uhříněveské obory
Uhříněves patřila od poloviny 15. století obci
Starého města Pražského, po konfiskaci v roce
1547 pak Rinspergům a od r. 1579 Smiřickým.
Po Bílé hoře se stává vlastnictvím Liechtensteinů, od r. 1623 je prvním majitelem Karel
z Liechtensteina). Lesní majetek převzal československý stát formálně v letech 1923–1925
v rámci 1. pozemkové reformy. O předání fyzickém bylo rozhodnuto r. 1930, odevzdání majetku pak bylo uloženo až výměrem z 11. 3. 1935,
ale následkem okupace již nedošlo k realizaci. Lichtenštejnská správa zde hospodařila
až do července 1945, kdy majetek převzal
podnik Státní lesy a statky. V roce 1948 byl
majetek administrativně převeden ke Školnímu
lesnímu závodu v Kostelci nad Černými lesy
a zároveň převeden do hospodaření hl. m. Prahy až do doby začlenění do Lesního závodu
Jílové, od roku 1965 pak k LZ Brandýs n. L.
Po jeho zrušení (1978) byla obora převedena
do LZ Zbraslav nad Vltavou, po jeho zrušení
v roce 1997 pak do LZ Konopiště, polesí Říčany, kde je zatím dodnes.

Uhříněveská obora:
RÁJ ROSTLIN I ŽIVOČICHŮ


Mapa Uhříněvsi z roku 1850

Obora v Uhříněvsi není jen oblíbeným místem vycházek, ale je také vyhlášenou přírodní
památkou, skrývající mnohé zajímavosti. Proč bychom si jí měli vážit?

P

řírodní památkou byla obora
vyhlášena 27. 5. 1982 Národním
výborem hl. m. Prahy. To, že se
nějaké území stane přírodní památkou, pro ně znamená také více péče
a pozornosti s ohledem na důvod, proč
bylo vyhlášeno. Tím důvodem byl v případě
obory „Cenný soubor přirozených lesních
společenstev (habrová doubrava, střemchová jasenina) se starými duby a bohatým
bylinným a keřovým patrem.“
Pod tímto označením si můžete představit především lesní porosty v centrální
části obory okolo Říčanky. Tyto porosty jsou
ve stavu, v jakém by zdejší lesy byly bez
jakéhokoli zásahu člověka. A právě dlouhodobým cílem ochrany tohoto území je
zachování (minimálně ve stavu stávajícím)
lesních porostů a rostlinných společenstev.
Na první pohled by se tedy mohlo zdát,
že ideálním postupem v tomto případě je
nedělat nic. Tak to ale není. Ačkoli jsou tyto
chráněné porosty přirozené a rostly by si
12 | Uhříněveský zpravodaj | únor 2019

v oboře klidně i bez našeho zásahu, okolní
příroda a krajina jsou naší činností změněny, a proto se do obory postupně dostávají
i jiné druhy dřevin a rostlin, které přirozenému stavu neodpovídají.
Proto je druhové složení porostů sledováno a jsou prováděny tzv. managementové
zásahy, které mají za cíl upravit stav obory
do co nejvíce přírodní podoby. Tyto zásahy
jsou podrobně popsány v Plánu péče, což
je dokument, který popisuje plánované zásahy v každém chráněném území v České
republice.

Historie

Pro pochopení současného stavu lesů obory
je důležité znát její historii. Přirozené lesy
okolo Říčanky si žily vlastním životem až
téměř do 19. století. V té době byla na území
zřízena obora – bažantnice. Z větší části byla
obhospodařována jako pařezina s dvacetiletým obmýtím. To znamená, že mladé
stromky byly useknuty cca 1 m nad zemí

a jejich dřevo použito na topení. Po takovém zásahu vzniknou vysoké pařezy, které
velmi rychle obrazí hned několika větvemi.
Ty jsou pak zase po cca 10 letech useknuty
na stejném místě. Tento způsob se na našem
území používal po mnoho staletí, jednalo
se o velmi výhodný a jednoduchý způsob
získání dřeva na topení, aniž by bylo potřeba
kácet celé stromy. Navíc dřevo po tomto
zásahu roste velmi rychle. I v současné době
můžete v oboře najít několik takových stromů, které mají více kmenů, vyrůstajících
z jednoho místa. To jsou právě svědkové
bývalého hospodaření – pařeziny.
Tento způsob hospodaření také vyhovuje mnoha druhům živočichů. Na jednom
místě se nacházejí jak staré, tak mladé
stromky, světlo i stín. Právě věková, druhová i stanovištní různorodost je v ochraně
přírody vždy nejdůležitější. Proto je ideální udržovat porost co nejvíce různorodý
z hlediska věku stromů i jejich druhového
zastoupení.

život v obci

Chráněné druhy

Jaké chráněné druhy můžete najít v naší
oboře? Z rostlin je to ochmet evropský, což
je poloparazitický opadavý keř podobný
jmelí. Nápadní jsou v oboře ptáci, jedním
z nich je například sýček obecný, který miluje právě lesní porosty, ke kterým přiléhají
louky a pole.
Pak je tu krahujec obecný, který hnízdí
v lesních porostech a loví na okolních polích a okolo Podleského rybníka, a velmi
vzácným a váženým hostem je krutihlav
obecný, který má rád staré stromy s dutinami a keřové okraje lesních porostů, jaké
najdeme třeba u cesty na Netluky.
Podobné lokality obývá i kalous ušatý, lejsek šedý anebo žluva hajní. Žluva je
také zástupcem datlovitých ptáků, kteří mají
rádi starší stromy s dutinami. Pokud jich
je v porostu nedostatek, jsou pro ně vyvěšovány hnízdní budky, které rádi obývají.
V lese jejich přítomnost poznáte nápadným
a hlasitým smíchem „ha ha ha ha“ u kterého máte občas pocit, že se vám skutečně
někdo směje.
Z obojživelníků a plazů byly v minulosti
(rok 1988) v okolí Říčanky nalezeny druhy
skokan hnědý, s. skřehotavý, s. ostronosý,
s. zelený, ropucha zelená, r. obecná, r. krátkonohá, čolek horský, kuňka obecná, k. žlutobřichá, ještěrka obecná a Anguis fragilis.
V současné době neexistuje novější inventarizační průzkum. Z dalších živočichů jsou
zajímavými obyvateli například např. norník
rudý, tchoř tmavý, lasice hranostaj, lasice
kolčava. Tyto všechny druhy zde pravděpodobně žijí dlouhá staletí.

Skladba stromů

A jak se vyvíjelo v oboře samotné lesnické
hospodaření? Zatímco ochrana přírody se
řídí již zmíněným plánem péče, lesní hospodaření se odvíjí podle lesního hospodářského plánu. Ten se v průběhu času také
hodně měnil. Po roce 1868 péče spočívala
v podsíji žaludů a v podsadbě dubu, která
v 50. letech 19. stol. převládla. Od 90. let 19.
stol. se dub vysazoval ve směsi se smrkem
a později převažuje smrk, modřín a borovice. Provenience semen na panství byla
velmi různorodá, do r. 1875 se prováděl sběr
semen na Liechtensteinských velkostatcích, ale postupně se realizovaly i dodávky
od firem z Rakouska, zemí býv. Jugoslávie,
Polska, Německa a Dánska.
V plánu obnovy lesa se v letech 1870–99
počítalo s pěstováním smrku a borovice,
příp. modřínu na vylepšování výsadeb. Smrk
a modřín se sázel na humózních půdách,
borovice se používala na horších stanovištích. Na příhodných místech se zaváděl
dub a javor.


Židovský hřbitov, situovaný na severním okraji uhříněveské obory, leží těsně vedle chráněného
území. Na rozloze více jak 3000 m2 je zachováno asi 300 náhrobků. Nejstarší pocházejí z počátku
18. století, některé s velmi pěkným barokním členěním a výzdobou. Kromě náhrobků se zde
nachází márnice se zbytky původních fresek, nově rekonstruovaný domek pro správce hřbitova
a několik cenných stromů.

V období 1905–1932 se šíří moderní
způsoby hospodaření podle lesního rady
J. Wiehla, jehož snahou bylo vypěstovat
maloplošně smíšené porosty za podpory
přirozeného zmlazení a s využitím výstavků.
Výstavky jsou vybrané stromy, které se nechají stát uprostřed mýtiny a jejich semena
zajistí přirozenou obnovu.
O skladbě porostní směsi vedle stanovištních poměrů rozhodovaly i poměry odbytové. Na Říčansku se pomístně v prvních
letech 20. stol. používaly i listnaté a jehličnaté exoty. Ty dodnes jednotlivě najdeme
i v oboře. Hospodářské směrnice na roky
1950–1959 předepisují převážně umělou
obnovu porostů a jako hlavní dřeviny vystupují borovice a dub, smrk má být omezen
jen na odpovídající stanoviště.
Pozornost je rovněž věnována pěstování
modřínu, jedle a domácích listnáčů – javoru, jasanu a buku. V období 1964–1973 byly
pro LHC Jílové vytvořeny dvě hospodářské
skupiny (podle tehdy platného lesního zákona 166/60 Sb.), a to pro lesy hospodářské a jako les účelový s omezenou úpravou
výnosu.
Následně byla obora v Uhříněvsi zařazena do lesů zvláštního určení, vyžadujících
odlišný způsob hospodaření. Obdobně to
je i ve stávajícím plánu, kde se u těchto lesů
překrývaly funkce rekreační a funkce lesů
zvláštního určení pro lesy chráněné podle
předpisů ochrany přírody.
 Ing. Kateřina Zímová, krajinná ekoložka
foto: Štěpán Holič

Ochrana přírody
v památkově
chráněném území
• Dlouhodobým cílem současné ochrany
přírody je zásahy v porostu orientovat
na úpravu druhového skladby, podpory
podúrovňových jedinců (keřového patra) a podpory přirozeného zmlazení
a nárostů pouze formou jednotlivého
výběru.
• Uplatňovat jen nejnutnější výchovné
zásahy a postupně v co nejkratším horizontu přecházet na výběrný způsob
hospodaření, který znamená v porostu
označovat jednotlivé stromy, které budou vykáceny.
• Ponechávat staré jedince dubů, jasanů
a jiných stromů. Podporovat přirozenou obnovu – využívat případné plochy
po zdravotním výběru, světlin po odstraněných nepůvodních dřevinách, uvolňování míst s perspektivním zmlazením.
• Pro podporu bezobratlých živočichů
nechávat vývraty a mrtvé dřevo k samovolnému rozpadu jako prostředí pro
vývoj některých druhů.
• V případě malého množství tlejícího
dřeva provést opatření k jeho zajištění.
Při nových těžbách ponechávat 20 %
hroubí (větve, kůra) z těžby v porostech.
• Při zásahu nad 10 ks stromů ponechávat 10 % jedinců z celkového počtu pokácených stromů na zetlení na vhodných místech – pařezy o min. výšce
30–40 cm.
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základní škola U obory

ANDĚLSKÉ ADVENTNÍ TVOŘENÍ
A PROZPĚVOVÁNÍ
V závěru školního adventu jsme si společně dopřáli malé
zastavení. S dětmi ze třídy 2. B a jejich rodiči jsme se sešli na adventní
dílně a vyráběli anděly ze skleněných lahví. Ve třídě panovala tvůrčí
a příjemná atmosféra, ve vzduchu poletovaly rozmanité nápady, jak by
měl anděl asi vypadat, a všichni tvořili se zaujetím a nadšením. Materiálu i přízdob byl dostatek, stejně tak voňavého cukroví, dobré nálady
a vzájemného sdílení. V průběhu večera jsme stihli zazpívat i několik
koled za doprovodu klavíru a obětavého zpěvu přítomných dětí i rodičů.
Ve třídě se nám k večeru vznášel jeden anděl krásnější než druhý,
dva stejné byste hledali jen stěží. A jelikož se říká, že andělé jsou
všude kolem nás, jen je třeba se ztišit, abychom slyšeli šumění jejich
křídel, zastavte se v novém roce i vy a naslouchejte sobě i druhým.
Možná nějakého anděla potkáte! Děkuji všem, kteří se zúčastnili,
za společné prožití adventního času v pohodě a radosti.

 Milena Kubecová, třídní učitelka 2. B

Poznávací výlet do Sinsheimu
Dne 4. 12. 2018 vstával výběr žáků z 8. a 9. tříd ze Základní
školy U Obory velmi brzy. Krátce po páté hodině jsme totiž vyráželi
do Evropy. Po téměř sedmi hodinách strastiplné cesty autobusem
plné složitých dopravních situací jsme dojeli do Technického muzea
Sinsheim v Německu. Zde jsme viděli spoustu zajímavých exponátů.
Modely aut: od osobních automobilů přes historické veterány až
po sportovní speciály, jako jsou formule, dále velké množství vojenské
techniky nejen z 2. světové války. Dopravní prostředky: lokomotivy,
traktory, letadla. Do některých z vystavených modelů letadel, jako je
Concord, Tupolev, jsme se dokonce mohli podívat. V tomto muzeu se
rozhodně nudit nebudete, počítejte však, že si pořádně „zaběháte“.
Letadla jsou umístěná na střeše muzea a výstup do každého připomíná výšlap na rozhlednu. Po důkladném prozkoumání muzea Sinsheim jsme vyrazili do podvečerního Norimberku, kde jsme navštívili
jedny z nejkrásnějších vánočních trhů v Německu. Poté jsme usedli
do autobusu a vyrazili na dlouhou cestu zpět do Prahy.
Muzeum a vánoční trhy v Norimberku se nám moc líbily, a pokud
se nám ještě někdy naskytne příležitost, s radostí pojedeme opět.
Doufejme, že se to podaří. Touto cestou bychom také chtěli poděkovat naší paní učitelce Lence Zámostné za její odvahu s námi
vyrazit na poznávací výlet za hranice naší republiky, ale i za možnost
navštívit i další technické zajímavosti v České republice v rámci
spolupráce s DUMUM.

 Lucie Polesná, Marcela Minaříková, žákyně 8. ročníku

PŘEDVÁNOČNÍ PONIKLÁ
V době adventní navštívily třídy 2. B a 2. D výrobnu tradičních vánočních ozdob v Poniklé v Podkrkonoší. Chtěli jsme společně
poznat místo, které je světově proslulé výrobou tradičních českých
skleněných perličkových ozdob, a nechybělo mnoho, aby byly jejich
výrobky zapsány na seznam UNESCO. Kdo umí, ten se neztratí, a proto
jsme si toto staré české řemeslo chtěli vyzkoušet i my sami. Rozjeli
jsme se do Krkonoš, kde nás místo sněhové nadílky přivítal hustý
déšť, o to vřelejšího přijetí se nám však v malé továrničce na třpytivou krásu dostalo. Prohlédli jsme si postup při výrobě skleněných
perel, prošli si za běžného provozu malé budovy, kde se ozdoby
stříbří, barví, malují, montují, a to vše ručně. V tvůrčí dílně jsme si
vlastnoručně vyrobili každý svoji hvězdičku z perliček, které jsme si
vybrali, a na památku koupili další originální ozdobičky své rodině.
Aby se nám z třpytivé krásy nezamotala hlava, posilnili jsme se
po dobře odvedené práci v místní kavárničce s příznačným názvem
pro předvánoční shon „Nad věcí“. Doporučujeme všem návštěvu
tohoto malebného místa s neopakovatelnou atmosférou, které má
otevřeno po celý rok a stane se pro vás nevšedním zážitkem!

 Milena Kubecová, Miluše Přikrylová, třídní učitelky
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VRATA – BRÁNY – STÍNĚNÍ
Rodinná firma zabývající se dodávkou a montáží garážových vrat, venkovních bran a venkovního stínění

hledá „ASISTENTKU“
Náplň práce:
• Administrativní a organizační podpora firmy.
• Příprava podkladů pro účetní.
• Samostatné plnění úkolů.
• Zpracování cenových nabídek po zaučení.
Požadujeme:
• Znalost PC – MS Office (Word, Excel, Outlook).
• Internet.
• Zkušenost v programu Pohoda.
• Spolehlivost, samostatnost.
• ŘP – skupina B, práce na ŽL.
• Zkušenosti v oborou – výhodou.
Místo práce:
Náměstí Smiřických 39/4, 104 00 Praha 10 – Uhříněves.
Více informací najdete na:
www.agv-rathousky.cz nebo na tel. 774 670 866
CV zasílejte prosím na email: vrata@agv-rathousky.cz









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

T: 602 202 452
jana.vesela@re-max.cz
www.remaxace.cz
Zaujala Vás práce realitního makléře
a nevíte jak začít?
Zavolejte mi nebo se přijďte podívat
do naší kanceláře, podělím se
s Vámi o nabyté zkušenosti.

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
 Rizikové kácení a prořez stromů a jiné výškové práce (střechy,
okapy, fasády atd.). Tel: 603 326 965.
 Náprava dyslexie, dyskalkulie (potíže v matematice). Doučím.
Vlasáková www.problemdite.cz, tel: 604 466 892
 Vykoupím staré knižní pozůstalosti, staré tiskoviny, sbírky
pohledů, známek apod. Telefon: 731 489 630.
 Kácení a řez rizikových stromů stromolezeckou technikou.
Tel.: 606 527 091.
 Nově otevřena restaurace v Hájku. Teplá jídla po celý den.
www.facebook.cz/RestauraceHájek.
Tel.: 702 406 433, 778 007 388.
 Nábor do sportovního kroužku karate.
Vhodné pro děti (6-18) i dospělé. Přijďte na ukázkovou lekci
zdarma v úterý nebo čtvrtek od 16:30 v Sokolovně.
Více informací: MUDr. Marian Levčík, tel.: 775 113 169,
email: marian.levcik@seznam.cz, fb.com/KarateUhrineves.
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školy

základní škola U obory

Velký úspěch v chemické soutěži
pro žáky ze ZŠ U Obory
Naše škola se pravidelně účastní soutěže Mladý chemik.
I letos se školního kola zúčastnilo 25 žáků, do druhého kola postoupili
3 nejlepší. Ani ve druhém kole nám Denisa Smělá, Anton Klubničkin
a David Matějec neudělali ostudu. V doplňkové soutěži, kde žáci
měli za úkol originálním způsobem zpracovat téma „Periodická
tabulka“, se ze 138 škol umístili na krásném 3. místě. Jejich pojetí
můžete zhlédnout např. na Dni otevřených dveří v naší škole. Komise
ocenila nejen rozsah a náročnost projektu, ale i zapojení celé třídy
do zpracování a přípravy.

 Lenka Zámostná, učitelka chemie

Návštěva pekla
v době adventní
Omylem spadne paní učitelka do pekla. Celá bezradná
chodí, bloumá, až najde nenápadný koutek, kam se uchýlí, v klidu sedí a mlčky pozoruje celé dění. Vtom přijde na kontrolu sám
Lucifer. Když spatří paní učitelku, zděšeně se ptá: „Ženská, co vy
tady děláte, vy patříte do nebe a tady je peklo!“ „Tohle že je peklo?“
diví se paní učitelka, „a já myslela, že je velká přestávka!“ Tento
vtip nám vytanul na mysli, když jsme se s kolegyněmi rozhodly vzít
děti do pekla. To se nachází u obce Čertovina u Hlinska. V době
polední jsme vystoupili z autobusu a prošli lesem pocukrovaným
sněhovým popraškem. Ač jsme se blížili k peklu, bylo zde citelně
chladněji než v Uhříněvsi. Závěry jsme z toho však nevyvozovali.
Po příchodu nás čekal oběd a zde se potvrdilo, že hlad je nejlepší
kuchař, protože většina dětí si s chutí dala polévku, a ještě si ji přidala, potom nás čekal plátek masa s bramborem. Bylo to čertovsky
dobré. Po obědě děti vzaly útokem krámek se suvenýry a v jednu
hodinu se nám otevřel vchod do pekla. Byli jsme přivítáni čertem,
který si nebral žádné servítky a mluvil tak, jak mu „huba narostla“.
Poučil nás o tom, jak vzniklo peklo, a s čerticí nám otevřeli brány
pekelné. Vstoupili jsme do obrovského prostoru, kterému dominoval
obří strom třicet sedm metrů dlouhý. Děti zaujal zadkoplesk, který
si některé mohly vyzkoušet. Prošli jsme bez ztráty cti chodbičkou
sedmi hříchů, ochutnali slanou dobrotu z čertovské kuchyně a zalili
to čertovsky tmavým nápojem. A to vše za zvuku kytary, na niž hrál
sám nejvyšší pekelník Lucifer. Celkem štramák, dámy. I peklo se
neubránilo modernizaci, neboť na závěr a na památku nás pekelnice
„vyblejskla“, asi abychom si pamatovali cestu do pekla, až se bude
u nebeské brány rozhodovat, kam s námi.

 Petra Batalová, učitelka 2. A, Lucie Zdráhalová, učitelka 2. C
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základní škola bří jandusů

ZŠ bří Jandusů
se zapojila
do projektu
Ježíškova
vnoučata
Vánoční čas je dobou radosti, napjatého očekávání
a v neposlední řadě shledání s rodinou a přáteli. Ježíškova vnoučata,
úspěšný projekt Českého rozhlasu, rozdává úsměvy těm, kterým
se jich v době vánočních svátků
často nedostává a na něž se v posledních letech často zapomíná
– seniorům z domovů důchodců či jiných pečovatelských zařízení.
Prostřednictvím webových stránek jeziskovavnoucata.cz může široká
veřejnost vyplnit konkrétnímu dědečkovi či babičce jejich vytoužené
přání anebo nadělit zážitek. Přestože většina seniorů píše Ježíškovi o „tvrdé dárky“ v podobě nejrůznějších elektrických spotřebičů,
knížek či kompenzačních pomůcek, někteří z nich touží kupříkladu po návštěvě rodného kraje či hřbitova, aby alespoň o Vánocích
mohli, byť symbolicky, chviličku pobýt se svými blízkými. Do boje
proti samotě, která trápí velkou část našich starších spoluobčanů,
se v rámci tohoto projektu tentokrát zapojily také nejrůznější školy
a školky. Na výzvu Českého rozhlasu děti malovaly vlastní přání
a psaly vzkazy, které byly během Vánoc společně s malým dárkem
od rozhlasu doručeny všem seniorům v České republice, kteří žijí
v pečovatelských zařízeních a domovech. Na realizaci tohoto milého překvapení se podíleli také žáci naší uhříněveské základní školy
bratří Jandusů. Ohlas na tuto akci ze stran dětí i učitelů byl skutečně
nebývalý, radost jsme udělali nejméně několika stům starších lidí. Co
pro jednoho znamená pár desítek minut práce, pro druhého může
být právě oním světélkem, které mu prozáří celé Vánoce. Soudě dle
krásných a upřímných vzkazů, vepsaných dětskou rukou, se nám to
jistě povedlo. Všem zúčastněným proto ze srdce děkujeme! Slovy
Ježíškových vnoučat: Má to smysl!

 Kateřina Sovová, učitelka na II. stupni školy

Projekt Praha třídy IV. C
– vytvářeli jsme 3D modely
V úterý 18. 12. 2018 jsme prožili ve škole krásné dopoledne
při Projektu Praha, kde jsme se nejen pobavili, ale i něco zajímavého
dozvěděli o pražských památkách a některých místech v Praze. Naším
zadáním bylo vytvořit během tří týdnů projekt o Praze. Dali jsme si
cíl připravit prezentaci pro žáky třídy IV. B. Vytvořili jsme 7 skupin
po čtyřech žácích. Pražská místa si každá skupinka vybrala sama
– Karlův most, Letiště Václava Havla, Petřínská rozhledna, Pražská
doprava, Vyšehrad, Václavské náměstí, Katedrála sv. Víta, Pražská
zoo, Národní divadlo. Na výrobu 3D modelů jsme použili různorodý
materiál: karton, stavebnici Lego, špejle aj. Někteří vše ztvárnili výtvarně. Kromě modelů si každá skupinka připravila zajímavosti, obrázky,
dokonce některá i malý testík a vlastnoručně vyrobené pexeso. Vše
jsme si připravili a žáci IV. B mohli přijít. Obcházeli jednotlivé skupinky,
dozvídali se zajímavosti, ptali se, soutěžili a obdivovali naše modely.
Akci hodnotili s nadšením a chválili nás. Přišel se podívat i pan ředitel
s paní zástupkyní, kterým se u nás také líbilo. Všichni jsme měli radost
z našich výsledků a nelitovali času, který jsme na přípravu této akce
věnovali. Projekt jsme zakončili občerstvením z domácího vánočního
cukroví v námi vytvořené cukrárně.

 Žáci třídy IV. C, ZŠ bří Jandusů

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

TENISOVÁ ŠKOLA
FUXA-SLAVĚTÍNSKÝ
Naučíme Vás i Vaše děti hrát tenis.

Individuální i skupinové lekce
Všechny věkové i výkonnostní kategorie
Dětská tenisová akademie
Příměstské kempy
Soustředění v jižních čechách

Máme dvě tréninková střediska!
Tenis klub Fénix Nedvězí Sportcentrum Uhříněves
K Radhošti 121
K Sokolovně 100
103 00 Nedvězí
Praha 22 - Uhříněves

info@tsfusla.cz, 732 481 038; 721 077 921

www.tsfusla.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

z činnosti spolků a organizací

UCHO v roce 2018:
oslavy jubilea, republiky,
nové hry a stezka odvahy


Děkovačka po premiéře hry Ze života hmyzu, která se
konala 21. června 2018 v Divadle U22. Na fotografii
zprava: Marek Váňa, Alena Váňová, Tomáš Brodmann,
Adéla Žofková, Kateřina Schubertová, (sklánící se)
Martina Steinhartová, Tomáš Dvořák, Matěj Špalek,
Dana Píchová, Honza Kořínek, Lenka Synečková,
Jana Kučerová, Adéla Píchová, Lukáš Bárta,
Jarka Kunešová, Daniel F. Jenšík.

Rok 2018 byl pro Divadelní soubor UCHO významný, přelomový a proto také velmi nabitý.

P

o lednových přípravách aktivity zahájil v únoru již tradičním Karnevalem pro děti Maškarním plesem pro dospělé.
V březnu jsme si „střihli“ reprízy obou našich divadelních her z roku 2017 a jedné z roku 2016 ve změněném
obsazení. Příběh o Heleně a Tomovi s názvem „Jako koule“ jsme
tentokrát představili lipanskému publiku. Velkou ctí pro nás také
bylo předvést nastudování pohádky Malá mořská víla na motivy
pohádky H. Ch. Andersena v rámci Noci s Andersenem pro žáky
základní školy Jandusů. Třetí hrou byla Poslední šance, kterou jsme
po malých úpravách zahráli publiku v Satalicích.
A zapomenout nesmíme ani na naši Pošťáckou pohádku, kterou
jsme zahráli na Dni železnice ve Zdicích tematicky v železničním
vagonu. S touto pohádkou jsme se také zúčastnili přehlídky oblastních divadel Popad, kde uspěla hned ve třech kategoriích. Získali
jsme první místo za nejlepší scénu (Petr Kořínek), odvezli jsme si
čestné uznání za ženský herecký výkon ve vedlejší roli a pohádka
také získala ocenění diváků.
Mohlo by se zdát, že od dubna do června jsme se ztratili z povrchu země. Možná to tak trochu bylo. Jak už bylo zmíněno, rok
2018 byl pro soubor významný. Slavili jsme totiž velké výročí.
Už 20 let pro vás DS UCHO stojí na prknech, co znamenají svět.
A vzhledem k tomu, že rok 2018 nebyl významný jen pro náš soubor, ale i pro nás všechny, protože uplynulo 100 let od založení
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republiky, bylo třeba tato výročí, jak se patří oslavit. A čím jiným
taková výročí oslavit než hrou bratří Čapků Ze života hmyzu. Pod
vedením Daniela F. Jenšíka a Lukáše Bárty se nám podařilo dostat
z nás to nejlepší, a 20. června tak důstojně oslavit naše jubileum
v Divadle U22. Pro tyto účely vznikl i nádherný dokument, který je
tak trochu vzpomínkou na našeho zakládajícího člena Jirku Petříka.
Divadelní sezonu jsme uzavřeli reprízou „Hmyzu“ v přátelském
prostředí na letní scéně v Louňovicích.
V červnu oslavila výročí ještě jedna oblíbená akce. Tolik oblíbený PoPoLes neboli Pochod pohádkovým lesem tu pro vás byl již
po padesáté. A to už je úctyhodné číslo.
V pivovaru jsme v říjnu i s vámi oslavili již stoleté výročí republiky. Sto let je sto let, a tak musí oslava stát za to. Až ze Slovenska
nám přijel zatančit a zahrát folklorní soubor Karpaty, odpoledne
se i k nám do Uhříněvsi přijel podívat T. G. Masaryk a na prknech
jsme se vám předvedli zpracováním životů významných místních
obyvatel, kteří vznik republiky mohli zažít. Tím ale slavný den
nekončil. Abychom 28. říjen, jak se patří, uzavřeli, zahráli jsme
znovu, a s ne menším úspěchem, představení Ze života hmyzu.
V den dušiček, 2. listopadu, jsme se rozhodli navázat na předchozí rok a uspořádat znovu akci s názvem Stezka zbloudilých duší.
Zájem byl extrémní. O to víc nás mrzí, že se najdou tací, kteří jsou
schopni naši snahu ničit a stezku přeznačovat, rozkrádat a ničit

inzerce

Co UCHO chystá v novém roce?
Minulý rok se nesl ve znamení oslav hned několika výročí
(20 let Ucha a 100 let republiky), k nimž soubor svou činností přispěl.
I v novém roce nehodlají členové DS Ucho při TJ Sokol v Uhříněvsi
zahálet. V současné době žádné nové představení nevzniká, ale to
neznamená, že se nepracuje na výběru potenciálních nových kusů.
S jakou hrou a kdy se soubor opět objeví na divadelních prknech, se
tedy nechte vy, naši věrní příznivci, překvapit. První letošní „ucháckou“ akcí bude karneval, který letos kvůli posunutým velikonočním
svátkům připadá až na 9. března. Jako obvykle bude odpoledne
věnováno dětem a večer zaměřen na dospělé a jejich masopustní
veselici. Každoročně je obtížným úkolem sehnat odměny pro děti
a večerní tombolu. Velice si vážíme každoroční pomoci místních
dobrodinců a malých sponzorů, jejichž drobné, malé i velké dary nám
i návštěvníkům našich masopustních akcí udělají radost a pomůžou
i s dofinancováním obou akcí. Jakýkoliv druh takovéto podpory je
vždy vítán. Pokud se s námi chcete brzy setkat, zavítejte do Divadla
U22 9. března. Jinak budete muset vyčkat, než se opět objevíme
s novou inscenací...

 Za DS UCHO Petr Kořínek
výzdobu, svíčky a na konci si ještě postěžovat, že to nebylo ono.
Pořádání těchto akcí nás baví, ale za jejich uspořádáním je spousta
času a práce, kterou děláme ve svém volném čase. Odměnou
je nám poté pouze vaše radost. Prosím, zamyslete se tedy nad
tím, zda je nutné nám tuto radost ničit a ničit zážitek i ostatním
návštěvníkům. Mohlo by se totiž stát, že tím naše nadšení zhasne
a rozhodneme se tyto akce nepořádat.
Abychom ale nekončili smutně, připomeňme si ještě poslední
akci roku 2018, a to Živý betlém. Rozhodli jsme se zúročit poznatky
o životě uhříněveských občanů v roce 1918, a před kostelem tak
ukázat, jak v tomto roce mohli místní slavit svátky. Režie a textu
se opět ujal Daniel F. Jenšík, krásnou a bohatou scénu vytvořil,
jako vždy, Petr Kořínek. Patří jim tedy velké díky!
Nabitý rok, nemyslíte? Doufejme, že tento rok bude stejně
úspěšný a plný zajímavého programu.
Děkujeme všem našim fanouškům a doufáme, že nám svou přízeň
zachováte i v roce 2019.
 Za DS UCHO Adéla Žofková


Představení živého betlému, jak to mohlo vypadat před sto lety
v Uhříněvsi. Zleva: Renda Pícha jako učitel Prkno, Adéla Žofková
jako Božena Veselá, Jan Kořínek jako farář Kahoun, Tomáš Bělina jako
Ota Bubeníček, Pavel Šorel jako Jindřich Bubeníček, Dana Píchová jako
paní Prknová, Lenka Synečková jako paní Divišková, Daniel F. Jenšík
jako starosta František Diviš, Adéla Píchová jako Ludmila Šimrová.

z činnosti spolků a organizací

salesiánské hnutí mládeže

městská policie

Vánoční výprava
do Nového Knína
Před Vánoci se tradičně snažíme udělat
dětem z našeho turistického oddílu Šelmy nějakou vánočně laděnou výpravu. Letos jsme zvolili
Nový Knín, kam jezdíme na tábory. Tam jsme se
společně vydali v sobotu 15. prosince 2018. Autobusem jsme dorazili na náměstí v Novém Kníně
a navštívili tu zdejší Muzeum zlata. Tu budovu, kterou možná znáte z filmu „Ať žijí duchové“, ve které
se hlasovalo o žampionech. Tam se konala výstava
nádherných betlémů. Pak jsme se vydali na naše
tábořiště a zavzpomínali na letní tábory. Tady jsme
zažili i návštěvu adventní postavy Lucie. A nedaleko
našeho tábořiště jsme našli i hezké smrčky, které
jsme ozdobili jídlem pro lesní zvířátka a udělali
jsme si tu i oddílovou nadílku. Z Nového Knína
jsme pak měli namířeno do Malé Hraštice, odkud
jezdí vlak do Prahy. Ale to jsme ještě netušili, že se
s nádhernými betlémy setkáme ještě jednou, a to
na návsi v Malé Hraštici. Cesta vlakem z Malé Hraštice do Prahy trvá přes hodinu. Proto jsme v muzeu
v Novém Kníně pro členy oddílu zakoupili knížku
Pohádky z knínských dolů. A bylo moc hezké vidět,
jak cestou domů četli starší kluci těm menším.

 Libor Čermák, vedoucí klubu SHM

120+
Tolik figur
a staveb
obsahuje
unikátní
Třebechovický
Vokounův
betlém.

Příběhy ze služby
městské policie
Podvedená rodina
Dne 2. 12. 2018 asi hodinu po půlnoci bylo strážníkům Městské policie
Uhříněves oznámeno na linku 156, že je v městské části Kolovraty
vystěhovaná na ulici celá rodina i s nábytkem. Strážníci na místě
skutečně nalezli dvě dospělé osoby a tři malé podchlazené děti,
spolu s kompletním vybavením domácnosti. Zároveň s nimi se zde
nacházel i jeden pes a dvě kočky. Bylo zjištěno, že rodinu i s nábytkem zde zanechal řidič dodávky, který je přivezl z Plzně pod slibem
náhradního bydlení. Po opravdu dlouhém hledání se nakonec podařilo
rodinu umístit prostřednictvím Armády spásy do azylového domu.
O zvířata se postarali sami strážníci MP a následující pracovní den
se podařilo ve spolupráci s ÚMČ Kolovraty vyřešit i situaci ohledně
nábytku na ulici i nešťastných zvířat.

Psí nalezenci
Dne 3. 12. 2018 přijali strážníci MP oznámení, že se v ulici Přátelství
nachází volně pobíhající pes. Strážníkům se podařilo objevit německého ovčáka bez obojku i bez náhubku a rovněž žádný identifikační
čip se nepodařilo nalézt. Hlídka se pokusila kontaktovat i obyvatele
okolních domů a zjistit, odkud pes utekl, ale bez výsledku. Nakonec
tedy psa odvezl pracovník odchytové služby do útulku v Praze-Troji.
Podobný případ se opakoval i 9. 12. 2018, kdy byl v ulici Ke Kříži nalezen lovecký pes černé barvy, kterému se rovněž nepodařilo „sehnat“
majitele. I tento pes našel svůj prozatímní domov v psím útulku v Troji.

Tříkrálová koleda
Členové turistického oddílu Šelmy mohli
zažít i zajímavé pokračování letošní vánoční doby,
protože jsme se opět společně vydali na společnou tříkrálovou koledu. Bylo to v sobotu 5. ledna
v odpoledních hodinách, kdy jsme v tříkrálovém
oděvu chodili po rodinách dětí z našeho oddílu. Měli
jsme svěcené křídy i novou mosaznou kadidelnici.
Děkujeme všem dárcům za sladkou výslužku pro
děti i za přispění do kasiček tříkrálové sbírky.

 Libor Čermák, vedoucí klubu SHM
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A opět alkohol za volantem
V posledních dnech starého roku potkali strážníci MP na komunikaci
v rámci běžné hlídkové činnosti osobní vozidlo, které jelo velmi nejistě
ze strany na stranu a mělo zapnutá varovná světla. Strážníci vozidlo
zastavili a již při prvním kontaktu s řidičem vozidla bylo téměř jasné,
že je pod vlivem nějaké návykové látky. Řidič uvedl, že před jízdou
měl asi dvě piva k večeři. Po provedení dechové zkoušky bylo řidiči
naměřeno 1,6 promile alkoholu v dechu. Pro důvodné podezření
ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky byl
muž omezen strážníky na osobní svobodě a věc je nadále v šetření.

 Jan Kavalec, DiS., vedoucí okrskové služebny,
ilustrace: kelimek.net

z činnosti spolků a organizací

Dům dětí a mládeže Praha 10

jiskřička

Volná místa v kroužcích
na druhé pololetí
Sport
Míčovky a pohybovky: 5–7 let,
čtvrtek 16:30 až 17:30, platba za pololetí 1100 Kč.

Výtvarka a keramika
Tvořeníčko I.: R+D 2–5 let + rodič,
čtvrtek 9:00–10:00, platba za pololetí 800 Kč/osoba.
Keramika R+D: 2–5 let + rodič,
pondělí 17:00–18:00, platba za pololetí 800 Kč/osoba.
Keramika začátečníci I.: 6–10 let,
pondělí 14:00–15:30, platba za pololetí 1400 Kč.
Keramika pro dospělé: 15–99 let,
úterý 17:00–19:00, platba za pololetí 2000 Kč.
Netradiční tvoření: 9–16 let,
čtvrtek 15:15–16:15, platba za pololetí 1200 Kč.
Keramika Plus I.: 7–11 let,
úterý 14:00–15:30, platba za pololetí 1400 Kč.
Ateliér I.: 6–12 let,
pondělí 14:00–15:30, platba za pololetí 1300 Kč.

Tanec a hudba
Street dance – taneční kroužek: 6–9 let,
úterý 17:00–18:00, platba za pololetí 1300 Kč.
Kytara mírně pokročilí 803: 10–15 let,
úterý 15:00–16:00, platba za pololetí 1300 Kč.
Flétna – pokročilí 803: 10–15 let,
pondělí 16:45–17:45, platba za pololetí 1300 Kč.
Hravé tanečky: 3–5 let,
středa 14:00–14:45, platba za pololetí 1100 Kč.
Mixdance II.: 7–9 let,
pátek 15:30–16:30, platba za pololetí 1300 Kč.
Hip Hop: 10–15 let,
středa 17:30–18:30, platba za pololetí 1300 Kč.

Děti z Jiskřičky se k zimnímu
spánku neuložily
Někdy se zdá, že čas letí a jindy se jen vleče. Troufám si říct, že
děti z pěveckého sboru Jiskřička se díky své zálibě ve zpívání nudit
nestačí. Jen zahájily novou sezonu a přivítaly mezi sebou nejmladší
členy, už tu bylo předvánoční období plné adventních vystoupení.
V lednu se koncertní oddělení věnovalo pěvecké (a lyžařské) přípravě
na týdenním zimním soustředění na Šumavě a najednou je školní rok
ve své polovině. Chladné počasí sice vyzývá k odpočinku a lenošení,
a i když nyní děti z Jiskřičky nemůžete vidět ani slyšet na veřejných
vystoupeních, k zimnímu spánku se neuložily. V klidu zkušebny
na ZŠ Nám. bří Jandusů se připravují na jarní soutěže a koncerty.
A společným zpěvem si zpříjemňují nevlídné únorové počasí.

s tombolou

 Hana Havlínová, organizační vedoucí

Technika a ostatní
Angličtina konverzace II.: 10–14 let,
středa 16:00–17:00, platba za pololetí 1300 Kč.
Modelář: 8–15 let,
úterý 17:30–19:00, platba za pololetí 1300 Kč.

 Dům dětí a mládeže Praha 10
V Bytovkách 803, 104 00 Praha 10–Uhříněves,
www.dumum.cz, tel: 777 721 743.

22/30 ZO Senioři ČR Praha 22

Vás srdečně zve na

MAŠKARNÍ ZÁBAVU
s tombolou
čtvrtek 21. února 2019 od 15 hod.
v restauraci Tankovna Na Lišce
K tanci a poslechu hraje Jaromír Jansa
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ZO 22/30 Senioři ČR Praha 22 a KLUB SENIORŮ

pozvánka na vycházku

Program na únor

Přírodní památka Údolí
Kunratického potoka

Je načase přestat věřit na náhody…
Protože vše, co se nám děje má svůj důvod!
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. 2. Kavárnička, společenské hry
5. 2. Vycházka s Růženou Truhlářovou
7. 2. Trénování paměti s Boženou Oprchalovou
11. 2. Kavárnička, společenské hry
14. 2.	Kateřina Kaňoková – mezigenerační vztahy
18. 2. Kavárnička, společenské hry
21. 2. Maškarní zábava – Tankovna Na Lišce
25. 2. Kavárnička, společenské hry
28. 2. Práce s energií, cvičení, meditace
• Každý čtvrtek od 10 do 12 hodin seniorská poradna v OIC
• Upozorňujeme členy ZO Senioři Praha 22, že zde mohou
zaplatit i členské příspěvky na rok 2019.
• Přihlášky a bližší informace v klubu na tel. 775 164 802,
ve vývěsních skříňkách a na webových stránkách
www.seniori-praha22-uhrineves.webnode.cz
 Stanislava Drozenová, vedoucí Klubu seniorů

pozvánkA na členskou schůzi

22/30 ZO Senioři ČR Praha 22,
která se koná v sobotu dne 2. března 2019 od 15 hodin
v Divadle U22 v Uhříněvsi
Program:
• Zahájení Výroční zpráva 22/30 ZO.
• Přijetí nových členů.
• Zpráva o hospodaření ZO, rozpočet na rok 2019.
• Revizní zpráva.
•V
 ystoupení zástupců KV Senioři ČR, MČ Praha 22 a dalších hostů.
• Přestávka – občerstvení.
• Diskuse.
• Schválení plánu činnosti na rok 2019.
• Usnesení – závěr.
• Film.
Při prezentaci budou vybírány členské příspěvky 50 Kč na rok 2019.
Stanislava Drozenová v. r., jednatelka
Miroslava Růžičková v. r., předsedkyně

pozvánkA na večer s hostem
Farní sbor Českobratrské církve evangelické,
Husovo nám. 378/40, Uhříněves,
vás zve ve středu 13. 2. 2019 od 19:30 hodin na večer
s Alexandrem

Flekem,

protestantským teologem, pastorem a překladatelem Bible,
který nám představí svou knihu „Parabible“ – převyprávěnou Bibli,
kde se Ježíš nenarodí v Betlémě, ale v Berouně, místo pastýřů jsou
popeláři a místo farizejů faráři.
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Kdy: úterý 5. 2. 2019
Odjezd: Nové náměstí autobus 226 v 9:08 hod.,
přestup Háje na bus 165, odjezd v 9:37 hod.
Trasa: zámek a park Kunratice, bažantnice,
Hornomlýnský rybník, Dolnomlýnský rybník,
skalní útvar Dešťovka, zřícenina hradu Nový Hrádek,
U Krále Václava IV., Na Tý louce zelený (5 km),
U Labutě (7 km), Roztyly – metro (9 km).

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

městská knihovna

NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ
Telefon: 271 071 868, 267 711 862
E–mail: knihovna@praha22.cz
Provozní doba : pondělí a úterý 8:30–14:30
středa a čtvrtek 12:00–18:00
pátek 8:30 –14:30
Vracení knih do boxu: nonstop
Krásná literatura pro dospělé
Abbotová Rachel – Zabij mě znovu
Ahernová Cecelia – Jak najít lásku
Boček Evžen – Aristokratka a vlna zločinnosti…
Bowmannová Valerie – Dáma v modrém
Carter Chris – Galerie mrtvých
Delaney J. P. – Věř mi
DeMille Nelson – Kubánská aféra
Gerritsenová Tess – Umři znovu
Gillerová Katarína – Kroky v dešti
Gringelová Dana – Náš nejmladší má 4 tlapky
Gruber Václav – Z tebe peklo ráj
Hannah Sophie – Bludná sdělení
Kingová Samantha – Matčina volba
Melichar René – Proč mají ženy vždycky pravdu
Relling Karolína – Báááječná dovolená
Robertsová Nora – Temné noci
Robinson Steve – Hluboký hrob
Sandford John – Zranitelná oběť
Silva Daniel – Anglický špión
Sparks Nicholas – Ve tvých očích
Krásná literatura pro děti
Barochová Věra – Škola, základ malérů
Brezina Thomas – Tajemná přilba
Calonita Jen – Léto, jak má být
Disney Walt – Strašidla kam se podíváš
Disney Walt – Phineas a Ferb
Rožnovská Lenka – Kubík Šikulík
Wilkinsová Catherine – Moje nej kámoška a jiní nepřátelé
Naučná literatura pro dospělé
Klíma Josef – Zločin jak ho pamatuju
Šíp Karel – Karneval Paměťových buněk
Fučíková Renáta – Dobrých 100
Naučná literatura pro děti
Kol. autorů – Savci
Lohfová Sabine – Velká kniha nápadů pro šikovné ruce

 Kateřina Kykalová, knihovnice

