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Svátek dětí
oslavíme sportem
Den dětí bude letos v neděli 2. června od 14 hodin v netradičním pojetí,
ale tradičně v areálu na Rychetách.
Restaurant Day
přispěl na dobrou věc
Více na str. 7

Praha 22 má svého
městského architekta
Více na str. 8–9

Proč nebudou mít
u Jandusů tělocvičnu?
Více na str. 10–11

Téma letošního ročníku je sport a pohyb. Můžete se těšit na představení bikera, tanečníků
a místních spolků, které budou prezentovat svou činnost. Pro rodiče také nabídnou možnost blíže si
prohlédnout při práci jednotlivé lektory a trenéry, než svoje dítě přihlásí od září na novou mimoškolní
aktivitu. Občerstvení a zábava zajištěna, v dobré počasí budeme doufat. Srdečně vás zve MČ Praha 22.

pátek 30. 8. 2019 v 19:30 hodin

SHIRLEY VALENTINE
autor: Willy Russell, režie: Zdeněk Kaloš
hraje: Simona Stašová
Shirley Valentine je jméno dívky, kterou
ta současná, čtyřicetiletá matka rodiny
a manželka počestného občana, už
dávno není. Přestože se musí starat
hlavně o to, aby život její rodiny žijící
v Liverpoolu běžel ve vyježděných
kolejích, sny a touhy dívky, kterou
kdysi byla, v ní zůstávají. Snad proto
podlehne návrhu své kamarádky a udělá
něco, co se od ní neočekává – odjede
na dovolenou do Řecka, zamiluje se
tam a začne nový život... Možná jí chybí
ten člověk, kterým byla, než se vdala.
Možná jí chybějí sny, které jako mladá
holka měla, ale netroufla si je zrealizovat.
Možná jí chybí docela obyčejný cit, který
manželstvím okoral. Možná si potřebuje
jenom s někým popovídat a ono není
s kým. Shirley Valentine cítí, tak jako
cítíme my všechny, že život ubíhá, a ještě
bychom třeba něco rády zažily.

Divadlo U22

výběr z programu
úterý 14. 5. 2019 v 19:30 hodin VŠE

Pohádky:

pátek 30. 8. 2019 v 19:30 hodin
SHIRLEY VALENTINE

O MUŽÍCH

autor: Miro Gavran, režie: Jana Janěková
hrají: Maroš Kramár, Filip Blažek a Michal Slaný
Aneb jak muži sami sebe vidí, za co se nestydí i stydí. A jak to dopadá, když se
testosteron smíchá s city a striptýzem. Trojice herců předvede, že i muži mají své dny,
že dokážou být upřímní, čestní, panovační, egocentričtí, metrosexuální... A zábavní.
čtvrtek 23. 5. 2019 v 19:30 hodin VÍM,

ŽE VÍŠ, ŽE VÍM…

autoři: Renato Giordano a Rodolfo Sonego
režie: Vladimír Strnisko
hrají: Simona Stašová, Michal Dlouhý, Andrea Daňková, Vasil Fridrich/Petr Vančura
Rodinný život manželů Bonettiových a jejich dospívající dcery se pohybuje zdánlivě
v každodenní jednotvárnosti. Manžel věnuje většinu svého času práci v bance a koukání
na fotbalové zápasy v televizi. Jednoho dne zjistí, že jeho rodina byla omylem sledována
a filmována soukromým detektivem místo sousedky známého politika. Manžel se tím
náramně baví a vše vypráví své ženě. Ta se zdá být naopak velmi znepokojená. Co se
skrývá pod pokličkou zdánlivě všedních dní manželského páru?
úterý 18. 6. 2019 v 19:30 hodin CAVEWOMAN
autor: Emma Peirson, režie: Irena Žantovská
hraje: Daniela Choděrová
Po více než patnácti letech úspěšného uvádění inscenace Caveman můžete zhlédnout
Cavewoman. Mysleli jste si, že vás už nic nedokáže rozesmát? Přijďte se podívat
na volné pokračování kultovní one man show Caveman a seznámit se s hrdinkou
nového představení o jeskynní ženě Cavewoman. Pobaví vás trochu jiný pohled na lásku
a partnerské vztahy, na to, co dělá muže mužem a ženu ženou, v komedii, která se
s vtipným nadhledem zamýšlí nad věčným soubojem obou pohlaví. „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.
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.

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

sobota 28. 9. 2019 v 10:30 hodin

MIKULKOVY POHÁDKY
Divadlo Elf
Divadlo Elf vám převypráví pět pohádek
– malých básní v próze od Aloise
Mikulky. V první pohádce O KVÍČALE
A ŽELVIČCE zachrání dvě nerozlučné
kamarádky maličkou planetku před
invazí žížal. Druhá pohádka vypráví
pravdivý příběh o tom, JAK TO CHODÍVÁ
V PRALESE. Třetí pohádka se jmenuje
HASTRMANÍ PRINCEZNIČKA. Detektiv
Leo Pinkalinka se svou stopovací
rosničkou dopadnou kradačského
kočičáka! Čtvrtá pohádka O SMUTNÉM
TYGROVI je oslavou přátelství a fantazie.
Pátá pohádka je snovým příběhem
O RYBÁŘI, KTERÝ NIKDY NIC NECHYTIL.
Zavede nás do bublajících mořských
hlubin. Představení je vhodné pro děti
od 3 let.
sobota 26. 10. 2019 v 10:30 hodin

VELKÁ DOBRODRUŽSTVÍ
MALÉHO BROUKA
Divadlo Za2
Střevlík Pepa je další hmyzí postavička,
která si vás získá svým vtipem, chytrostí,
odvahou a smyslem pro čest. Pepa
žije na louce u Černého lesa a se svým
nejlepším přítelem, zlatohlávkem Jardou,
se jednoho dne vydají hledat to pravé
štěstí. Od té chvíle se stanete svědky
vzrušujícího putování, budete se smát
popletenému brouku Jimovi, který
na louku zabloudil z daleké ciziny, se
zatajeným dechem budete čekat, zdali
Pepa unikne zlému sršni Karlovi a jak
dopadne setkání s datlem Herbertem,
kterému ale všichni říkají Růžena?

Partnerem Divadla U22 je

V roce 2014 přišlo v Praze 22 ve volbách
do Evropského parlamentu 25,39 %
oprávněných voličů. Prosím, zkusme
toto číslo v letošním roce překonat!

Z OBECNÍ KRONIKY
Stále častěji se můžeme ve sdělovacích prostředcích
setkat se zprávami o kritické situaci České pošty. Dnes
přinášíme čísla o uhříněveské poště za rok 1964.
Počet podaných poukázek
Počet vyplacených poukázek
Počet vyplacených důchodů
Počet doručených podaných zásilek
Počet podaných telegramů
Počet dodaných telegramů
Počet podaných tiketů Sazky
Počet podaných tiketů Sportky
Počet evidovaných tel. přijímačů k 31.12.1964
Počet evidovaných rozhl. přijímačů k 31.12.1964
Počet doručovatelů

22 800
3 540
19 800
37 200
1 440
2 640
1 560
52 000
1 485
2 332
8

Již před 55 lety byly na poštu nářky, které uvádí kronikář
v závěru zápisu.
Velikou bolestí poštovních zřízenců je skutečnost, že naše
pracovnice musejí provádět orážení druhů všech sázek
pouze ruční gumovou číslovačkou, což je velmi primitivní
a volá po mechanizaci strojem jako je v jiných zemích. Pošty
jsou vždy výnosové podniky, ale na zaměstnancích se šetří.

 Michal Klich, kronikář
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Vážení čtenáři,
věřím, že jste uplynulý měsíc a velikonoční svátky strávili v dobré náladě.
Pokud vám sváteční jarní atmosféru zpříjemnily akce městské části, které
probíhaly stejně jako ty vánoční ve vnitrobloku mezi školní jídelnou a muzeem, jsme za to rádi. Velké poděkování patří v tomto ohledu místnímu
Klubu seniorů, jehož členky se postaraly o krásnou velikonoční výzdobu.
Duben byl na novinky v naší městské části bohatý. Odborná komise
vybrala a doporučila pro výkon funkce městského architekta pana Jiřího
Hejdu ze sousedních Královic. Ten uspěl mezi dalšími jedenácti uchazeči
o tuto pozici a dvoustránkový rozhovor s panem architektem naleznete
v tomto vydání zpravodaje. Jeho hlavní náplní bude poradenská činnost
v oblastech architektury, urbanismu a územního plánování. Bude také hájit
zájmy města z urbanisticko-architektonického hlediska při stavebních
řízeních, kde je město účastníkem. Zkráceně řečeno nám bude pomáhat
krotit další výstavbu a budovat moderní veřejný prostor.
Během první dubnové soboty proběhla také schůzka s dotčenými
občany k připravované MŠ V Bytovkách. Stavební řešení, které jsme zvolili,
je nejšetrnější k vnitrobloku jak z hlediska životního prostředí (zelená
střecha, retence vody), tak i z hlediska celkových dopadů na území.
Přestože byla diskuze s občany ze začátku mírně řečeno ostrá, nakonec
jsme se společně dopracovali ke konstruktivním návrhům a požadavkům.
Téma, které se v dubnu hojně objevovalo nejen na sociálních sítích
naší městské části, bylo odebrání účelové investiční dotace na stavbu
nové tělocvičny při ZŠ Bratří Jandusů. Dotace ve výši cca 25 mil. Kč byla
Praze 22 odebrána magistrátním zastupitelstvem, jelikož předchozí dva
roky nebyla naše obec schopna tuto dotaci ve významné míře čerpat.
Odebrání proběhlo přesně dle pravidel, která byla v souvislosti s udělením
této dotace stanovena. Osobně říkám – díky bohu. Nedovedu si představit
situaci, že by naše městská část byla nucena z vlastních prostředků vynaložit kolem 53 mil. z celkových cca 80 mil., aby tuto investici finančně
pokryla. Článek k tématu i celé veřejné zakázce, která by vystačila na samostatný příběh, se věnujeme uvnitř zpravodaje. Pro plné pochopení ho
doporučuji přečíst 2–3krát.
Vzhledem k potvrzení převodu některých dotací z minulého roku
a zároveň rozpočtu MČ se v následujících měsících rozjedou tyto investiční
akce: odbahnění Cukrovarského rybníka a rekonstrukce přilehlého parku,
výstavba nového DPS Betlímek, generální rekonstrukce starých chodníků
na Blokandě či úpravy přední části Husova parku a rekonstrukce cestní sítě.
Závěrem mi dovolte vás pozvat k dalším volbám, což je vzhledem
k pokračujícímu volebnímu maratonu z minulých let již standardem.
V pátek 24. a v sobotu 25. května 2019 proběhnou volby do Evropského
parlamentu, které se v naší zemi netěší velkému zájmu. Česká republika
je, jak stále ještě doufám, součástí vyspělých západních demokracií,
a s jakýmikoli právy (v tomto případě volebním) jsou spojeny i povinnosti.
V roce 2014 přišlo v Praze 22 ve volbách do Evropského parlamentu 25,39 %
oprávněných voličů. Prosím, zkusme toto číslo v letošním roce překonat!
Krásný a pohodový květen přeje
Vojtěch Zelenka, starosta MČ Praha 22
květen 2019 | Uhříněveský zpravodaj | 3

zprávy z radnice

Pozvánky

kalendárium
30. 04. | 18:00 | Sportovní areál SK Čechie

Pálení čarodějnice
30. 04. | 17:00 | Hájek

pálení čarodějnice
1. 5. | 10:00 | Divadlo U22

BIO SENIOR – Ženy v běhu
6. 5. | 10:00 | Husovo nám.

Pietní akce ke konci 2. sv. války
8. 5. | Sportovní areál SK Čechie

Turnaj firem Prahy 22
ve fotbalu a volejbalu
10. 5. | 14:00 | Divadlo U22
Zastupitelstvo městské části Praha 22,
Rada městské části Praha 22,
komise kultury RMČ Praha 22 a Uhříněveské muzeum

KULTURNÍ ODPOLEDNE KE SVÁTKU MATEK
18. 5. | 9:00 | SHM V Bytovkách

Keramická sobota

srdečně zvou zástupce spolků, škol a občany na

18. 5. | 14:00 | roh ulic Vyderská/Vlárská

PIETNÍ AKT K 74. VÝROČÍ
KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY,

Kudy povede Horácká stezka?
– setkání s občany

který se uskuteční
v pondělí 6. května 2019 od 10 hodin u pomníku padlých
na Husově náměstí.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V OBŘADNÍ SÍNI
(LEGIONÁŘSKÝ DŮM)
Narodilo se vám miminko v termínu do 30. 4. 2019, má vaše
dítě trvalé bydliště v Praze 10–Uhříněvsi, Hájku u Uhříněvsi nebo
v Pitkovicích a chcete se zúčastnit slavnostního aktu Vítání občánků?
Městská část Praha 22 pro vás a vaše děti připravuje tuto slavnost
v obřadní síni na Husově náměstí v úterý 18. 6. 2019.

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

18. 5. | 15:00 | Muzeum

Vernisáž výstavy Věry Mašindové
23. 5. | 19:00 | Muzeum

Dialogy s historií/dialogy s budoucností
24. 5. | 19:30 – Kostel Všech svatých | 17:30 – Kostel ČCE

Noc kostelů
25. 5. | 15:00 | Dětské hřiště za panelovými domy u Normy

Norma a okolí
– setkání s občany
29. 5. | 12:00 | Fara na nám. Bří Jandusů

Den otevřených dveří
dětského klubu Sovička
1. 6. | 8:00 – Uhříněves | 10:00 – Říčany

Po–Po–Les
2. 6. | 14:00 | Areál na Rychetách

noc kostelů 2019
pátek 24. května 2019
KOSTEL VŠECH SVATÝCH
19:30–20:15 – Koncert žáků ZUŠ LYRA.
20:30–21:00 – P
 řednáška kurátora Uhříněveského muzea
a kronikáře Ing. Michala Klicha o historii kostela.
21:00–22:00 – Volná prohlídka kostela s možností adorace.
Po celou dobu bude přístupná věž a kaple Božího hrobu.

Kostel ČCE
17:30 – Pohádka se zpíváním pro nejmenší.
18:30 – Hafotet – koncert pěveckého sboru.
20:00 – Koncert Pěveckého sboru Husovy kaple.
21:00 – J
 osef Šlerka: Záplava informací, dezinformace,
„fake-news“ – co s tím?
22:15 – Společné zpívání spirituálů a nejen jich.
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Den dětí

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb
do Evropského parlamentu
Starosta městské části Praha 22 podle § 32 zákona
č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje, že
volby do Evropského parlamentu se uskuteční:
• v pátek dne 24. května 2019 od 14:00 hodin do 22:00 hodin.
• v sobotu dne 25. května 2019 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

 Více na www.praha22.cz

zprávy z radnice

rada městské části

v číslech

Stalo se na radnici
Výběr nejzajímavějších rozhodnutí, která v minulých týdnech učinila
Rada městské části Praha 22
9. zasedání RMČ – 13. 3.

• Rada vybrala zhotovitele zakázky s názvem
„Čištění části zatrubněného obtoku Říčanského
potoka“. Nejvhodnější nabídku podala firma
HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.o., za cenu 208 150 Kč
bez DPH.

10. zasedání RMČ – 27. 3.

• Rada schválila výkup pozemků parc. č. 219/11,
219/6, 219/5 a 219/8 v k. ú. Pitkovice za účelem
rozšíření občanské infrastruktury Pitkovic.

3. mimořádné zasedání RMČ – 3. 4.

• Rada jmenovala na pozici architekta MČ Praha 22
pana Ing. arch. Jiřího Hejdu. Současně ho i jmenovala členem Komise výstavby a územního
plánování.
• Rada souhlasila s podáním žádosti na MHMP
o změnu účelu návratné finanční výpomoci
ve výši 25 mil. Kč určené původně na tělocvičnu
ZŠ náměstí Bratří Jandusů.

11. zasedání RMČ – 10. 4.

• Rada rozhodla o zrušení zadávacího řízení
na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Tělocvična – víceúčelová sportovní hala
ZŠ Jandusů“ na základě usnesení Zastupitelstva

HMP č. 5/12 ze dne 21. 3. 2019, kterým nebylo schváleno ponechání nevyčerpané dotace
poskytnuté v roce 2017 k využití ke stejnému
účelu v roce 2019.
• Rada schválila Směrnici ÚMČ Praha 22 č. 1/2019
o zadávání veřejných zakázek. K nahlédnutí
na webu Prahy 22.
• Rada rozhodla na základě doporučení hodnoticí komise o přidělení dotací z „Programu
MČ Praha 22 na podporu kulturních a společenských aktivit v roce 2019.“
• Rada rozhodla na základě doporučení hodnoticí komise o přidělení dotace z „Programu
MČ Praha 22 na podporu sportovních činností
nestátních neziskových organizací pro rok 2019.“
• Rada rozhodla na základě doporučení hodnoticí komise o přidělení dotace z „Programu
MČ Praha 22 pro jednotlivce a spolky na reprezentaci Prahy 22 v roce 2019.“ Podrobné rozdělení všech dotací najdete na webu Prahy 22.
 Plné znění zápisů z rady a zastupitelstva
najdete na webu MČ Praha 22
nebo jsou k nahlédnutí
v Odboru kanceláře úřadu.
www.praha22.cz/mestska-cast/
volene-organy/rada/zapisy/

městská policie

UZAVŘENOU OBLAST SMĚREM K DÁLNICI D1
KONTROLUJEME ČASTO, ŘÍKÁ VEDOUCÍ OKRSKOVÉ
SLUŽEBNY MP UHŘÍNĚVES
Kvůli stavbě Zaokruhování vodovodního
řadu Praha-východ byly uzavřeny pro silniční dopravu ulice Ke Kříži a K Dálnici. Do těchto míst je vjezd
povolen dopravní obsluze, vozidlům s povolením
úřadu a vozidlům stavby. S tím souvisí i omezení
dopravy v okolních ulicích a je vyznačená objízdná
trasa.
Nad dodržováním pravidel bdí Městská policie Uhříněves. Zeptal jsem se vedoucího okrskové služebny
Jana Kavalce, DiS., jak kontroly probíhají.
Jak často provádí MP kontroly? Městská policie
hl. m. Prahy–Uhříněves provádí kontroly nepravidelně
jednou až dvakrát za směnu.
Na kterých místech? Kontroly vozidel probíhají jak
v ulici Ke Kříži, tak v ulici K Dálnici, a to podle toho,
kde je možné zrovna v danou dobu vozidla stavět.
Jak jsou přestupky řešeny a co hrozí řidičům? Co se
týče postihu, může přestupce dostat na místě až dva

tisíce korun pokuty, nicméně výše pokuty udělené
strážníky MP se většinou pohybuje na spodní hranici.
Dá se říct, kolik řidičů při kontrolách je v dané lokalitě
oprávněně? No, řekněme, že zcela „oprávněně“ je při
kontrolách v dané lokalitě cca šedesát procent řidičů.
Dle vašeho odhadu o kolik v inkriminovaných místech se zmenšila intenzita dopravy? Můžeme říci, že
intenzita průjezdu vozidel v těchto místech klesla
zhruba na jednu čtvrtinu. Přece jen je v dnešní době
ještě velké procento řidičů, kteří dodržují dopravní
předpisy a dopravní značení.

1629

to je popisné číslo nově
otevřeného veřejného WC
za budovou radnice.

78,9

tolik milionů Kč by stála
nová tělocvična v areálu
ZŠ náměstí Bratří Jandusů.

7

tolik prvních tříd se v září
bude otevírat v našich
základních školách.

1,5

tolik hodin nyní můžete
parkovat zadarmo
na parkovišti u Normy.
Zároveň můžete bezplatně
použít parkoviště v noci,
od 19:00 do 7:00.

2000

tolika korunami vás může
Městská policie pokutovat
za porušení zákazu vjezdu
do uzavřené oblasti v ulici
K Dálnici.

Probíhají kontroly i v noci? Strážníci městské policie
provádějí nepravidelné kontroly jak v rámci denních,
tak i nočních směn.

 Děkuji za rozhovor.
Pavel Veverka
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zprávy z odborů

odbor životního prostředí a dopravy

Svoz objemného odpadu
a bioodpadu
Stanoviště Doba přistavení (hod.)

NOVÝ PRAKTICKÝ LÉKAŘ MÁ
SMLOUVY SE VŠEMI POJIŠŤOVNAMI

Na Blanici × K Podchodu

VOK 11. 5.

9–13*

Františka Diviše č.p. 740

VOK 11. 5.

9–13*

Pardubická × Rájecká

BIO 11. 5.

9–12*

V Kuťatech × Rozdělená

BIO 11. 5.

13–16*

Pod Markétou × Předpolní

BIO 25. 5.

9–12*

Bedlová

BIO 25. 5.

13–16*

* Kontejner je na stanovišti přistaven do naplnění, nejdéle však
do doby uvedené v tabulce

V ulici Ke Kříži v blízkosti Lékařského domu se postupně
otevírají nové lékařské ordinace. První byla otevřena gynekologie
MUDr. Barbory Kubešové a druhou ordinaci v pořadí zprovoznil praktický lékař MUDr. David Müller. Následovat budou další. Oslovil jsem
pana doktora ke krátkému rozhovoru, rád svolil.

Občané s trvalým pobytem v Praze mohou dále odpady odkládat
bezplatně:

Co byl hlavní impuls jít do Uhříněvsi? O záměru městské části vybudovat nové ordinace jsem se dozvěděl zcela náhodou od MUDr. Hálové. Ale hlavní impuls bylo vybudovat ordinaci takzvaně na zelené
louce. Tak se stalo, že jsem přenechal praxi ve Velkých Popovicích
a pustil se do práce.

• odpad ze zeleně v Kompostárně hl. m. Prahy, Dřevčická ul.,
Praha – Malešice, tel. 274 772 694, 604 221 708 (množství omezeno
na 250 kg).

Překvapilo vás něco? Ano. Hlavně délka celého procesu od záměru
až po uzavření smluv s pojišťovnami. Je potřeba toho tolik splnit, že
jsem rád, že se už mohu plně věnovat svým pacientům.
S výsledkem jste spokojený? Jsem. Myslím, že jsem vytvořil přívětivé
prostředí pro pacienty a nakonec i pro sebe. Vždyť co víc může být
než spokojený doktor (úsměv).
Jak u vás probíhá registrace pacienta? Noví klienti se mohou registrovat při osobní návštěvě. Rovněž přijímáme žádosti o registraci
prostřednictvím online formuláře na našem webu. Registrace však
musí být dokončena vždy při krátké osobní návštěvě, kdy pacientovi
vydám potřebné dokumenty.
U jaké zdravotní pojišťovny musí být klient a kdo se k vám může
dostavit? Mám obrovskou radost, že se mně povedlo uzavřít smlouvy
se všemi pojišťovnami. Do péče přijímáme pacienty od 14 let výše.
K registraci stačí průkaz totožnosti a kartička zdravotní pojišťovny.
Jaké jsou vaše ordinační hodiny? V ordinaci jsem každý všední den
a dbám na rozdělení pacientů na akutní (neobjednaní) a objednané. Tím docílíme toho, že se v co největší míře eliminuje možnost
přenosu třeba virových onemocnění na objednané pacienty, např.
na předoperační vyšetření.
A co po pracovní době? Kde se mohou v naléhavých případech
nechat ošetřit? Pokud budete akutně nemocní a budete potřebovat
ošetření mimo ordinační dobu, je zde Lékařská služba první pomoci – pohotovost pro dospělé v nemocnici Říčany, ulice Smiřických
315/26, telefon do recepce je 323 627 511, ordinace pohotovosti
jsou pracovní dny a neděle 18:00–22:00, sobota 8:00–12:00. Já zde
mívám několik služeb v měsíci.

 Pavel Veverka
MUDr. David Müller – praktický lékař pro dospělé
Adresa: Ke Kříži 1610/20, Praha 10–Uhříněves
Ordinační doba ordinace: po, út, čt, pá 8:00–10:00 akutní případy,
10:00–13:00 objednaní pacienti, st 13:30–15:30 akutní případy
a 15:30–18:30 objednaní pacienti
Kontakt: ordinace-uhrineves@seznam.cz, tel.: 284 861 676
www.zdravotniprevence.eu
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• objemný odpad včetně elektrošrotu a nebezpečných odpadů
ve sběrných dvorech hl. m. Prahy (např. Bečovská 939,
Praha – Uhříněves, tel. 731 122 905),

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 28. května 2019.
Zastávka sběrové trasyDoba přistavení (hod)
ul. V Pitkovičkách (u autobusové zastávky)

15:00–15:20

křižovatka ul. Žampiónová – Bedlová

15:30–15:50

ul. K Dálnici (u autobusové zastávky K Pitkovičkám) 16:00–16:20
křižovatka ul. Pardubická – Rájecká

16:30–16:50

křižovatka ul. Husovo náměstí – Dopravní

17:00–17:20

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 pro rovné příležitosti a kariérní poradna
Mgr. Kateřina Kaňoková: pá 3. 5. 2019 (8:00–14:00)
Bytová poradna
Ing. Jana Veselá: po 6. 5. 2019 (15:30–18:00)
Právní poradna
Mgr. Pavel Kosař: čt 2. a 16. 5. 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.

život v obci

Restaurant Day
přispěl na dobrou věc

Pozvánky a upozornění

V neděli 7. dubna proběhl na Blokandě první Uhříněveský
Restaurant Day. Smyslem bylo posílit sousedskou pospolitost a představit kulinářské speciality z blízka i daleka. A v neposlední řadě
udělat správnou věc a výdělkem pomoci někomu, kdo to potřebuje.
Organizátor Jan Růžička nečekal při prvním ročníku až takový zájem
návštěvníků, bylo jich podle odhadů kolem tří set. Proto kdo přišel
později, mnoho dobrot už neochutnal. Při příštím Restaurant Day
(možná už na podzim) se již prodejci na příval návštěvníků více zásobí. „Bylo to skvělé, takový zájem jsem opravdu nečekal. Trochu nám
zlobila v počátcích i elektřina, ale zvládli jsme to. Příště vychytáme
chybičky a bude to ještě lepší,“ říká Jan Růžička. Sám je nadšený
z výše obnosu, který se mezi prodejci vybral. Karolíně a její mamince,
které jsou ne vlastní vinou ve finanční tísni, předal osobně na úřadě
MČ Praha 22 částku 11 640 Kč.
Děkujeme všem prodejcům a návštěvníkům, kteří přispěli nejen
na dobrou věc, ale také zpříjemnili nedělní dubnové poledne nám
všem.

Divadlo U22, Tělocvičná jednota SOKOL Uhříněves
a Klub seniorů Prahy 22
srdečně všechny zvou na

KULTURNÍ ODPOLEDNE
KE SVÁTKU MATEK,
které se uskuteční
v pátek 10. května 2019 od 14 hodin v Divadle U22.
V programu vystoupí:
• Děti mateřských škol.
• Studenti konzervatoře – pásmo tanců.
• Promítnut bude film řecké provenience.
Občerstvení zajištěno.
Vstupné 50 Kč.

Kdo se představil na prvním Uhříněveském Restaurant Day:
• Karel a Alenka Kolářovi (guláš)
• Katka a Petr Salabovi (burgery, bramboračka, jablečný mošt)
• Pavel Kosař (sušené maso Jerky)
• Pavel Holčák (sousedský pivovar Holá řiť)
• Kateřina Vterina (slané palačinky, wafle)
• Katka Poctová – Be–nice cake (cupcake, mini cheesecake...)
• Alice Bašná a Adam (limetkový cheesecake)
• Tereza Hasmanová – Rézi cookies (sušenky, pečivo, minipizzy...)
• Míla Routnerová (bezlepkové dortíky)
• Petr Šotola (domácí oříšková másla a krémy)
• Kristýnka Říhová (utopenci a šneci z listového těsta)
• Martin Krejza – Old Republic Café (káva)
• Honza Růžička – Face Latte Art (káva)
• Rodina Hlavicova (dětský koutek malování perníčků)

 redakce

PŘIPOJTE SE, PROSÍME…
ke Květinovému dni Ligy proti rakovině, který se uskuteční
ve středu 15. května 2019. Zakoupit si kvítek měsíčku zahradního
za minimální příspěvek 20 Kč můžete od 7:00 do 8:30 hodin
ve vestibulu radnice a u MŠ Za Nadýmačem a od 8:30 do 18:00 hodin
v prostorech Uhříněveského muzea a knihovny. Výtěžek letošní sbírky
bude věnován na výzkum a léčbu rakoviny plic.

 Michal Klich

Den otevřených dveří
v dětském klubu Sovička
Středa 29. května 2019 od 12 do 14 hodin.
V prostorech farní knihovny, nám. Bří Jandusů 21/2, Praha 22.
Bližší informace a rezervace na školní rok 2019/2020
na telefonu 731 047 522.

ZMĚNA KONÁNÍ TRHŮ V KVĚTNU
V letošním roce po několika letech připadnou
státní svátky 1. a 8. května na středu. To ovlivní
i konání farmářských trhů na Novém náměstí.
Středa 1. 5. 2019 – trhy se neuskuteční.
Středa 8. 5. 2019 – trhy se konají v pravidelném rozsahu.

 Michal Klich
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Konkrétní úkoly
pro městského
architekta
•P
 říprava stavby mateřské školy
V Bytovkách.
• Příprava stavby základní školy Romance.
•K
 oordinace přípravy veřejného prostoru
v sídlišti Vivus.
•A
 rchitektonická soutěž na řešení
historického náměstí Bratří Jandusů,
náměstí Protifašistických bojovníků
a navazujícího veřejného prostoru.
•P
 říprava stavby domu s pečovatelskou
službou Betlímek.
• Nové chodníky na Blokandě.
• Revitalizace Cukrovarského rybníka.
• Park za radnicí.

praha 22 má svého
městského architekta
Ve výběrovém řízení na městského architekta zvítězil Ing. arch. Jiří Hejda. Hlavní náplní jeho
práce bude poradenská činnost v oblastech architektury, urbanismu, územního plánování,
životního prostředí a památkové péče v Uhříněvsi, Pitkovicích a Hájku u Uhříněvsi. Bude také
hájit zájmy města z urbanisticko-architektonického hlediska při stavebních řízeních, kde je
město účastníkem. MČ si od spolupráce slibuje především kultivaci veřejného prostoru.
Nového městského architekta jsme vyzpovídali několik dní poté, co se zabydlel ve své kanceláři
na uhříněveské radnici.
Můžete prosím na úvod vysvětlit, co je
a co není náplní vaší práce a proč vlastně městská část potřebuje vlastního
architekta?
Městský architekt je kvalifikovaný odborný
poradce vedení městské části. Měl by sloužit
jako pojítko mezi jednotlivými oblastmi
rozvoje města – soukromými investicemi,
dopravními stavbami, veřejnými investicemi. Nejde tolik o pozici tvůrčí, ale spíše
konzultační a koordinační. Jako architekt
městské části budu dohlížet na to, aby rozvoj města probíhal koncepčně a koordinovaně. Dlouhodobé působení městského
architekta by mělo mimo jiné předcházet
některým negativním jevům, ke kterým dochází právě v případě, kdy je souladu mezi
zmíněnými oblastmi věnována malá nebo
žádná pozornost.
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Bydlíte v Královicích, naši městskou část
dobře znáte. Co považujete za největší
současný problém z pohledu architektury
a urbanismu?
Je to především živelný růst v posledních letech. Za posledních patnáct let se Uhříněves
proměnila z maloměsta se všemi jeho půvaby i zápory v pražskou periferii, „noclehárnu“, která začíná být k nerozeznání
od jiných podobných lokalit. Nejvíce k tomu
přispívá výstavba velkých monofunkčních
celků jedním developerem, které již původní maloměstská struktura nedokáže
vstřebat. Veřejné investice jako doprava,
školy, školky za touto bytovou výstavbou
velmi pokulhávají. To vyvolává mimo jiné
i enormní dopravní zátěž ve špičkách. Při
svých každodenních cestách do Prahy tak
již nejezdím přes „svoji“ Uhříněves, protože

to kvůli dopravní situaci prostě nejde, a snažím se jí vyhnout. Městská část zkrátka potřebuje vizi svého rozvoje, potřebuje jasnou
koncepci svého veřejného prostoru s důrazem na místní kvality.
Ze své architektonické praxe si přinášíte
bohaté zkušenosti s developery. Co vás
jednání s nimi naučila a jak můžete tyto
zkušenosti uplatnit ve své nové roli?
Nejprve je zapotřebí slovo developer zbavit
negativního zabarvení. Bez developerů by
neexistovala žádná výstavba, město developery životně potřebuje. Město však musí
být pro developera jasně čitelným, silným
a stabilním partnerem. Vzhledem k délce
povolovacích řízení v České republice přesahuje většina stavebních záměrů svojí délkou
jedno volební období, a developer se tak

„Jedním z nejdůležitějších srovnávacích faktorů při
výběru kandidátů na pozici městského architekta Prahy 22 byl
soubor prezentovaných zkušeností, které dokládaly připravenost uchazeče pro nadcházející složité vyjednávací situace.
Architekt Jiří Hejda zaujal nejen jedinečnou znalostí místního prostředí, ale právě zkušenostmi s koordinací větších
stavebních projektů a znalostí z oblasti stavební legislativy.“
Ing. arch. MgA. Eva Červinková, IPR Praha

Main Point Karlin architekta Jiřího Hejdy
získal na MIPIM 2012 v Cannes cenu
za nejlepší kancelářskou
budovu světa.

každé čtyři roky ocitá v nejistotě, zda minulé
roky příprav nepřijdou nazmar.
Zároveň většina solidních developerů
je otevřena jednáním se zástupci města
a jsou připraveni spolupodílet se na tvorbě veřejného prostoru a investicích do infrastruktury. Na straně města však musí
mít jasného partnera, který je schopen tyto
věci formulovat a dojednat. Někdy takového
partnera marně hledají, a města tak přicházejí o nabízené možnosti. Městský architekt
zde tak může splnit úlohu kvalifikovaného
poradce a prostředníka v těchto jednáních.

Kdy se obyvatelé naší městské části můžou těšit na první výsledky vaší práce?
Příprava stavebních akcí v naší zemi bohužel trvá velice dlouho, tak musíme být
trpěliví. Nicméně pokud se jedná o akce
městské části, je a bude zde snaha do jejich
přípravy zapojit i zúčastněné občany – první
takovou akcí již byla prezentace záměru
stavby mateřské školky V Bytovkách. Zde
obyvatelé přilehlých domů vznesli mnoho
připomínek, především k dopravě a parkování, se kterými tak může projektant od začátku pracovat.

Na co se v nejbližší době zaměříte
a na čem konkrétně jste se domluvil
s radnicí?
Vzhledem k tomu, že zde pozice městského
architekta nikdy neexistovala, není na co navazovat. Priorit je mnoho a je asi možno je
rozdělit do dvou hlavních oblastí. Tou první
jsou úpravy a koordinace již probíhajících
a připravovaných stavebních akcí tak, aby
zapadaly do zatím neexistující koncepce
rozvoje městské části. Jde např. o přípravu
stavby mateřské školy V Bytovkách, stavbu
školy „Romance“ nebo i koordinaci vznikajícího veřejného prostoru v developerských
projektech se záměry městské části. Do druhé oblasti spadá příprava koncepčních materiálů pro další mnohaletý rozvoj městské
části. Zde lze předpokládat i vypisování
architektonických soutěží např. na řešení
historického náměstí Bratří Jandusů a dalších významných částí veřejného prostoru.

 Pavel Kappel

Ing. arch.
Jiří Hejda
pochází z Prahy, v roce 1995 ukončil
studia na Fakultě architektury ČVUT
v Praze. Již za studií začal spolupracovat s ateliérem DAM architekti,
ve kterém je od roku 2006 společníkem. Je autorem projektu moderní
kancelářské budovy Main Point v Karlíně, za kterou získal prestižní světové
ocenění. Ve svém bohatém portfoliu
má i menší stavby, které skvěle zapadly do míst podobných naší městské
části, jako jsou DOB centrum v Dobřichovicích či Vilapark Jinonice.
Videorozhovor s Jiřím Hejdou
najdete na webu: bit.ly/jirihejda

Pozvánka

Městská část Praha 22 vás zve
na přednášku o architektuře z cyklu:

Dialogy s historií
se starostou Dolních Břežan
Věslavem Michalíkem.

NA LASEROVÉ PIVO
S JADERNÝM FYZIKEM
23. 5. 2019 v 19:00 hod.
Muzeum Uhříněves, Nové náměstí 1251

Součástí přednášky bude také beseda
s Ing. Arch. Jiřím Hejdou:

Dialogy
s budoucností
aneb Architektura v Uhříněvsi.
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Proč nebudou mít
u Jandusů tělocvičnu?
Téma výstavby nové tělocvičny v areálu ZŠ nám. Bří Jandusů rezonuje v Praze 22 už téměř
dva roky. S postupujícím časem otřesy nabývaly na síle a v táborech příznivců i odpůrců se
objevovaly více či méně zoufalé činy na podporu „jejich“ stanoviska. Jak to všechno začalo
a proč je diskuse kolem tělocvičny tak vyhrocená? Jaké alternativy byly? A jaká je situace nyní?

N

a potřebu nové tělocvičny ředitel
ZŠ nám. Bří Jandusů Jiří Měchura
upozorňoval už před několika
lety. Dlouho byla jedinou variantou nafukovací hala. Situace se změnila
na jaře 2017.

Podmínky dotace

Na jaře roku 2017 městská část získala dotaci
od Magistrátu hl. m. Prahy na stavbu pevné
haly ve výši 27 milionů korun. V podmínkách poskytnuté dotace bylo, že „v rámci
finančního vypořádání za rok 2017 bude
možné požádat o ponechání nevyčerpané
části dotace k čerpání na stejný účel v roce
2018. Nevyčerpaná část ponechané dotace k čerpání v roce 2018 bude v rámci finančního vypořádání za rok 2018 vrácena
do rozpočtu hl. m. Prahy.“ To znamená, že
poskytnutá dotace musela být vyčerpána
do konce roku 2018.

Kolik by měla stát tělocvična?

Protože tělocvična měla stát výrazně více než
27 milionů Kč, mimořádné Zastupitelstvo
v listopadu 2017 rozhodlo, že požádá
Magistrát o návratnou finanční půjčku
ve výši 25 milionů. Půjčka je již splácena.
Zpracovaný projekt firmy Basepoint vyčíslil rozpočet nové tělocvičny na 47 milionů
korun bez DPH (57 mil. Kč s DPH).
Tělocvična měla být umístěna uprostřed
atletického oválu a s budovou školy ji měl
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propojovat nadzemní skleněný tubus. Už
na tomto listopadovém zastupitelstvu se
ozývaly první hlasy, že by potřeba tělocvičny měla být více diskutována a měly být
předloženy různé varianty řešení. Kromě
nafukovací haly například třeba montovaná
stavba. Chyběla podrobnější ekonomická analýza nejen toho, kolik by jednotlivé
varianty stály, ale také náklady na provoz
těchto variant v dalších letech, což by mělo
být jedním z hlavních kritérií při výběru.

Nové zadávací podmínky

V listopadu 2017 schválila rada MČ Praha 22
zadávací podmínky podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Tělocvična – víceúčelová sportovní hala
ZŠ Jandusů“ (dále jen tělocvična).
V lednu 2018 pak rada revokovala toto
usnesení a schválila nové zadávací podmínky na stavbu tělocvičny.

První zrušení

Do soutěže o veřejnou zakázku se přihlásilo
6 účastníků. V květnu 2018 RMČ rozhodla
o vyloučení pěti z nich a zrušila zadávací
řízení, protože v něm zůstal jediný uchazeč – firma Hochtief. Následně pak jeden
z uchazečů, firma Vistoria, poslal 16. 5. 2018
námitku proti porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Následovala série
zrušení zrušení, která celou zakázku velmi
znepřehlednila.

Petice

V květnu došlo k podání petice proti zrušení fotbalového hřiště a postavení tělocvičny na jeho místě, kterou podepsalo
368 občanů.

Zrušení zrušení

V červnu 2018 se rada MČ rozhodla vyhovět
námitkám firmy Vistoria a potvrdila souhlas
se zrušením zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky.
V srpnu 2018 rada rozhodla, že: „zrušuje
rozhodnutí o vyloučení účastníků zadávacího řízení na VZ Tělocvična – víceúčelová
sportovní hala ZŠ Jandusů:
• BAK stavební společnost, a.s.,
• Metrostav, a.s.,
• Polabská stavební CZ, s.r.o.,
• POHL cz, a.s. – odštěpný závod Roztoky.“
Rada pověřila administrátora zadávacího řízení na VZ „Tělocvična – víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů“ advokáta
Mgr. Lukáše Eichingera, aby „oznámil vyloučeným účastníkům (dodavatelům), že bylo
rozhodnuto o zrušení jejich vyloučení, jakož
i to, že již dříve bylo rozhodnuto o zrušení
rozhodnutí o zrušení předmětného zadávacího řízení s tím, že se opět stali účastníky
předmětného zadávacího řízení, a dále s tím,
že administrátor je pověřen vyzvat k doplnění kvalifikace.“

život v obci

Druhé vyloučení

Mezitím proběhly volby a od 6. října 2018 se
politická situace na radnici změnila. Bývalý
radní, Ing. Petr Semeniuk, však napadl výsledek voleb u soudu a jmenování nové rady
proběhlo až 14. listopadu 2018.
Mezitím 16. října na mimořádném zasedání ještě „stará rada“ rozhodla o vyloučení
účastníků:
• BAK stavební společnost, a.s.,
• Metrostav, a.s.,
• Polabská stavební CZ, s.r.o.,
• POHL cz, a.s.
z důvodu nesplnění zadávacích podmínek
v návaznosti na výzvu k doplnění kvalifikace
ze srpna 2018.

Vypořádání námitek,
převod dotace

Zamotané výběrové řízení se nelíbilo jiným
stavebním firmám. 29. října přišly od společnosti KOHOUTSTAV dvě námitky proti
postupu zadavatele.
Na mimořádné radě 7. listopadu
RMČ rozhodla o odmítnutí námitek stěžovatele KOHOUTSTAV nazvaných jako
„Námitky proti opomenutí zadavatele a postupu zadavatele, který směřuje
k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení“ ze dne 29. 10. 2018, neboť neshledala důvody pro jejich vyhovění.
„Stará rada“ také doporučila starostovi, aby
požádal Magistrát o převod finančních prostředků vyčleněných na akci „Tělocvična
– víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů“
do roku 2019.

Otevřený dopis

Ve stejné době přišel radě otevřený dopis nově zvolených zastupitelů za STAN
+ Svobodní a Praha 22. Naše město. s výzvou,
ať rada nepodniká žádné kroky k výběru
zhotovitele, a naopak výběrové řízení zruší.
Důvodem má být jeho netransparentnost.
Na další mimořádné radě 12. listopadu
(dva dny před nástupem „nové rady“) rada
schválila vyzvat účastníky Vistoria a Hochtief
k podání nabídky – účastníci byli vyzváni.

Prodloužení lhůty

S nástupem nového vedení radnice se
21. listopadu vyměnilo i složení hodnotící
komise na veřejnou zakázku.
Výběrové řízení se díky dotazům jedné
ze soutěžících firem protahovalo. V prosinci
2018 poslala firma Vistoria 12 dotazů ohledně výkazu výměr a k projektové dokumentaci, což vedlo k prodloužení lhůty k podání
nabídek. V lednu 2019 firma Vistoria požádala o vyjasnění zadávací dokumentace.
Lhůta pro podání nabídek byla prodloužena
do 11. března.

Navýšení ceny

Hodnoticí komise konečně zasedala
18. března. Byly otevřeny dvě nabídky. Jedna
od firmy Hochtief ve výši 69,5 mil. Kč bez
DPH (84 mil. Kč s DPH).
Druhá od firmy Vistoria za cenu
65,2 mil. Kč bez DPH (78,9 mil. Kč s DPH).
Nejlevnější nabídka od firmy Vistoria
tak byla o 23 mil. Kč (včetně DPH) dražší
než předpokládaná cena zakázky.
Hodnoticí komise vzala nabídky na vědomí a pověřila administrátora kontrolou
formálních náležitostí nabídek.

Vrácení dotace

Přestože žádost o ponechání dotace do roku
2019 nebyla stažena, městská část v souladu
s podmínkami dotace nedostala výjimku.
21. března 2019 Zastupitelstvo hl. m. Prahy
rozhodlo o tom, že nepřevede účelovou
dotaci do roku 2019 a MČ Praha 22 musí
nevyčerpané finance vrátit.

Zrušení výběrového řízení

Rada MČ v dubnu rozhodla o zrušení výběrového řízení na tělocvičnu ZŠ nám.
Bří Jandusů, a to z důvodu nepřevedení
dotace, jak bylo uvedeno výše. I kdyby
dotace dostala výjimku a byla převedena,
musela by MČ zaplatit minimálně 53 mil. Kč
ze svého rozpočtu (je zahrnuta i půjčka
od Magistrátu ve výši 25 mil. Kč), což by
znamenalo neinvestovat v příštích letech
do ničeho jiného. Vedení radnice požádalo
o převedení účelu půjčky ve výši 25 mil. Kč
na výkup pozemků pro veřejnou vybavenost
v Pitkovicích.
 Rada MČ Prahy 22

Co bude dál?
Co bude dál s tělocvikem dětí
v ZŠ Bratří Jandusů? Možností je
několik. Začít od začátku – shánět
finance a nový projekt na zděnou tělocvičnu. Spokojit se dočasně s nafukovací halou, která má sice nižší
komfort, ale je levnější a nedojde
k definitivní ztrátě venkovního hřiště.
Za několik let bude stát nová škola
Romance s jednou nebo dvěma novými tělocvičnami. Pro veřejnost se
také bude stavět nová multifunkční
sportovní hala u fotbalového hřiště.
Další variantou je řešit tělesnou výchovu v zimních měsících v některých
ročnících výukou bruslení, plavání, běžeckého lyžování a dalších sportů, které
by městská část sponzorovala. Vedení
radnice nyní bude s panem ředitelem
hledat nejlepší způsob, jak období
do výstavby nové ZŠ překlenout.

Chodník
z nových Pitkovic
do Čestlic vznikne
Výstavba dlouho slibovaného
chodníku pro pěší, který propojí
Pitkovice s Čestlicemi, se posunul opět
o něco blíže k realizaci. Společnost Central
Group, která bude tento chodník stavět,
neměla kladné vyjádření od společnosti
CETIN, a.s. Ta nevydala kladné stanovisko, jelikož vedou v trase budoucího chodníku datové kabely. Na základě čtyřstranné schůzky mezi zástupci těchto firem,
MČ Praha 22 a obcí Čestlice došlo k odblokování současného stavu a developer
přislíbil dodat projektovou dokumentaci
pro stavební povolení do poloviny května.
Po nezbytném vydání stavebního povolení
započne investor s výstavbou. Pokud vše
proběhne bez problémů, chodník by měl
být hotov nejpozději v roce 2020.

Ukliďme Česko,
ukliďme Prahu 22
I obyvatelé Uhříněvsi, Pitkovic
a Hájku se v minulých týden zúčastnili akce Ukliďme Česko. Sešly se desítky
dobrovolníků, kteří v různých termínech
postupně uklízeli v Hájku, Pitkovicích
a jako poslední v Uhříněvsi. Objevili takové poklady, jako jsou dveře od automobilů,
železné části strojů, rozřezané několikametrové kabely, hrnce, kusy betonu, lahve,
nespočet igelitů, pneumatik a také dvě
skříně.
Uklízeli dospělí i děti a množství sesbíraného odpadu přesáhlo jednu tunu.
Děkujeme za organizaci Spolku občanů
Hájku, spolku Naše Pitkovice, Běžecké
škole Prahy 22 a desítkám občanů, kteří
se podíleli na tom, že nám všem se bude
v Praze 22 žít lépe.

deratizace
Hlavní město Praha bude i v letošním roce zajišťovat cyklickou deratizaci
v objektech a na plochách, které vlastní
a přímo spravuje, a dále v přilehlých prostorech a v kanalizační síti.
Deratizace bude provedena na základě
smluvního vztahu s příslušnými odbornými
firmami. K deratizaci budou používány
výhradně přípravky registrované v České
republice a bude postupováno dle Standardní metodiky ochranné deratizace vydané Státním zdravotním ústavem.
Pro Uhříněves platí termín
3. až 29. června 2019.

 Více informací najdete na:
www.praha22.cz
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komentáře a názory

MŠ V Bytovkách
v dalších souvislostech

Co si představíte,
když se řekne „výstavba“?

V dubnovém vydání Uhříněveského zpravodaje byla věnována dvoustrana otázkám kolem
MŠ V Bytovkách. Byl zde otištěn i nesouhlasný
názor jednoho ze sousedních obyvatel, který
po jednání se současným vedením MČ napsal,
cituji v přesném znění: „Přitom Vivus nabízel pozemek pro výstavbu mateřské školy v jeho blízkosti, ale minulá radniční vedení ho nepotřebovala,
nechápeme proč.“
Neprodleně jsem se s autorem sloupku spojil
a vysvětlil mu, že jeho informace není pravdivá
a navozuje dojem, že mohla MČ získat od Vivus
vhodný pozemek, na kterém mohla stavět školku.
Žádný takový pozemek k dispozici nebyl. S Vivus
bylo jednáno na naši žádost (minulého vedení
MČ Praha 22) o zřízení MŠ v přízemí jednoho z bytových domů. Prostory umožnily vznik max. počtu
2 oddělení. Průběžně byly vyhodnocovány kladné
i záporné aspekty tohoto dílčího řešení. U těch
záporných šlo mimo jiné o umístění ve společném
bytovém domě bez dostatečné venkovní pobytové
zahrady a ztížené vycházkové možnosti v sídlišti. Proto bylo rozhodnuto upřednostnit pro děti
vhodnější prostředí, i za cenu delší docházkové
vzdálenosti.
MČ ani nemohla tyto prostory získat bezúplatně či jinak výhodně, neboť Vivus již splnil
svůj hlavní kompenzační závazek v celkové výši
35,6 milionu, který zaplatil na účet MČ Praha 22
v minulém volebním období. Jedná se o hodnotu
odpovídající cca 700 Kč/m2 podlahové plochy bytu.
Tento závazek byl vyjednán již v předminulém
volebním období. Stejnou částku v současnosti
uplatňuje i mnohdy citovaná MČ Praha 7.
S laskavým svolením autora otiskujeme i jeho
omluvu, kterou přijímáme s povděkem.

Když zpracovávalo vedení MČ Praha 22 odpověď panu Sazmovi na jeho
dotazy dle zákona o svobodném přístupu k informacím, které se týkaly tématu
mateřského školství v naší obci, vycházeli jsme z písemně dohledatelných zdrojů.
Informace o tom, že se v rámci projektu Vivus měla nacházet mateřská škola,
vycházela z dopisu předchozího starosty Ing. Martina Turnovského, který byl
adresován tehdejší magistrátní radní Ireně Ropkové. Obsahem tohoto dopisu
byl seznam potřebných investičních akcí do mateřského a základního školství
na území naší městské části. Jednou z akcí, která zde byla zmíněna, měla být:

 Ing. Martin Turnovský,
zastupitel MČ Praha 22,
bez stranické příslušnosti, zvolen za HPP
V době kdy, jsem tento článek psal, moje informační zdroje vycházely z odpovědí na moji žádost
o informace podle zákona č106/1999 Sb., a z ústní
komunikace se zástupci městské části, kterou tedy
nemohu nějak doložit ani se na ni nějak výrazně
odkazovat. Mrzí mě, že jsem použil slovo „pozemek“,
neboť ten výraz není zcela přesný. Takže tato část
článku byla nevhodně formulována. Přesto i já jsem
byl svým způsobem uveden v omyl. Avizovaný počet
několika tříd je silně zavádějící označení, když se
návrh týkal dvou tříd. Dle informací je i podle mého
mínění uvažovat o vzniku dvou tříd jako zbytečná
akce při velikosti projektu Vivus. Škoda, že jsem tuto
informaci neobdržel před uzávěrkou. Článek by jistě
vypadal jinak. Rád bych se Vám za to omluvil. Jen
mě mrzí, že při korektuře a revizi jsem na faktickou
nepřesnost nebyl upozorněn.
 Martin Sazma
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 ýstavba MŠ U Kříže – 30 mil. Kč. Jedná se o dvoutřídní mateřskou školu
V
pro 56 dětí, předpoklad uvedení do provozu v roce 2018.
Vzhledem k významu slova výstavba bylo předpokládáno, že se jedná o novou
stavbu na pozemku developera, a nikoliv nákup nebytového prostoru za účelem zřízení dvou tříd MŠ. Bližší informace k tomuto záměru nebyly podány ani
v rámci Komise výstavby a územního plánování. Kvitujeme uvedení informací
na pravou míru a z tohoto důvodu máme za to, že omluva pana Sazmy není
zcela na místě, jelikož stejně jako my i on vycházel z informací z dopisu bývalého
starosty směrem k magistrátní radní pro školství.
 Vojtěch Zelenka, starosta MČ Praha 22

Co získala Praha 22 od Vivusu
a co získal Vivus od Prahy 22?
Investor obytného souboru Vivus poskytl v roce 2017 naší městské
části dar ve výši 35,6 mil. Kč. Pokud by šlo o kompenzaci spojenou s výstavbou
více než 1000 bytů, jednalo by se o ukázkovou spolupráci obce a developera.
Společnost Vivus se však tímto darem pouze vyvázala ze svého smluvního
závazku postavit pro obec silnici. Současně díky této „kompenzaci“ nemusela
postavit 413 podzemních garáží.
Vivus a MČ Praha 22 spolu dne 25. 8. 2009 uzavřely smlouvu, ve které se Vivus
zavazuje vybudovat na své náklady silnici propojující ulice Ke Kříži, Vyderská
a V Pitkovičkách, tedy tzv. Horáckou stezku. MČ se naopak zavázala taktéž
na vlastní náklady vyřešit majetkoprávní vztahy plánované komunikace a získat pro ni stavební povolení. Současně ve smlouvě MČ souhlasí se snížením
celkové kapacity podzemních garáží celého obytného souboru o cca 50%, jako
s podmínkou nutnou pro platnost této smlouvy. Dne 2. 10. 2009 skutečně společnost Vivus obdržela výjimku a mohla tak nahradit 413 podzemních garáží
venkovními stáními.
Vivus a MČ se ve smlouvě mimo jiné dohodly, že jestliže nastanou objektivní
důvody, které MČ zabrání získat stavební povolení, je MČ oprávněna požadovat
po společnosti Vivus jako kompenzaci za nerealizovanou silnici buď výstavbu obecně prospěšné stavby v hodnotě 44 mil. Kč, nebo finanční dar ve výši
35,6 mil. Kč. Jak uvedl dne 10. 5. 2017 na 14. zasedání ZMČ bývalý starosta Martin
Turnovský, který byl dle vlastních slov „u uzavření smlouvy se společností Vivus
v roce 2009 a pomáhal ji ladit“, od roku 2009 do roku 2017 se městské části
nepodařilo splnit podmínky smlouvy (např. zajistit platné stavební povolení).
Městská část proto v duchu smlouvy požadovala jednu z možných kompenzací.
Dále je třeba v této souvislosti uvést závazné stanovisko MHMP, odboru
ochrany prostředí, ze dne 7. 12. 2009, kde je výstavba Horácké stezky nutnou
podmínkou realizace stavby. Bez vybudování této komunikace by tak nemohla
být kolaudována 5. a 6. etapa obytného souboru Vivus (v roce 2017 byla ovšem
tato podmínka Odborem výstavby MČ Praha 22 zrušena). Obě smlouvy a kolaudační rozhodnutí najdete na webu Prahy 22.
 Štěpán Zmátlo, radní MČ Praha 22

život v obci

Setkání s občany

odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Setkání V Bytovkách
Během první dubnové soboty proběhlo první větší setkání s občany
z lokality V Bytovkách nad plánovanou podobou mateřské školy,
která bude významným způsobem formovat toto území v následujících letech.
Aby měla budoucí stavba pozitivní přínos pro celou lokalitu a co
možná nejvíce respektovala přání dotčených občanů, byli na místo
pozváni nejen zástupci rady MČ, ale také zástupce architektonické
kanceláře Break Point (která za projektem stojí), zástupce Institutu
plánování a rozvoje a také nový městský architekt Prahy 22. Jeho
úkolem bude hledat vhodná řešení širších vztahů, která souvisí
s parkováním, pěší dopravou, ale také kultivací celého veřejného
prostoru v tomto území.
Přes počáteční bojovou a místy i vyhrocenou diskuzi, která ale k těmto typům setkání neodmyslitelně patří, se nakonec podařilo začít
konstruktivně řešit konkrétní požadavky občanů. Jednou z největších obav je doprava, resp. zajíždění aut do vnitrobloku ke školce
a Domu UM. Navrhované řešení širších vztahů, vč. režimu parkování
a vybudování nových parkovacích míst, bude předmětem zpracované
studie, která bude s obyvateli lokality V Bytovkách opět řešena při
dalším setkání. V otázce zákazu vjíždění aut ke školce a Domu UM
jsme s občany zajedno. Další fáze studie bude zahrnovat taktéž
kompenzační opatření na výsadbu nových stromů. Některé stávající
budou muset výstavbě školky ustoupit. Termín dalšího setkání je
stanoven na červenec/srpen a přesné datum se dozvíte ze zpravodaje
a webových stránek Prahy 22.

 redakce

Zpívání na schodech
– poosmnácté
Čas letí jako voda, a i když se to nezdá, Zpívání na schodech
proběhlo v sobotu 6. dubna již poosmnácté !
Zpříjemnit odpoledne s Magdou, Miluškou, Alešem a Vláďou si přišlo
téměř 30 seniorů a seniorek – někdy přijdou i s vnoučaty. Tentokrát
jsme však měli historicky úplně nejmladšího sedícího posluchače
(rok a půl) – „doprovodil“ svou babičku z DPS I a po celou dobu
vydržel krásně poslouchat muziku. Děti poznají, kde je dobře… Pravidelně vás lákám na posezení s písničkou ještě do klubu, písničky
na přání zněly ještě dobrou hodinku.
Přátelé, další setkání s kamarády z Tábora bude 1. 6. 2019 na Letním
kempu seniorů večer u ohýnku a v DPS II se uvidíme až 21. 9. 2019
zase od 14:00 hodin, tak zatím ahoooj!

 Zdeňka Žaludová, vedoucí odboru

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

staňte se dobrovolným hasičem
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 v létě 2019.

 Rizikové kácení a prořez stromů a jiné výškové práce
(střechy, okapy, fasády atd.). Tel: 603 326 965.
 Kamenictví Šumec, Pod Jankovem 45, Hájek,
mobil: 608 981 418.
 Nově otevřená prádelna v Uhříněvsi Weal, s.r.o.,
Přátelství 370/25, www.pradelna-uhrineves.cz,
tel.: 602 129 945, příjem objednávek prozatím
Po 8:00–16:00 hod., St 8:00–16:00 hod.
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školy

základní škola U obory

Jeden svět
I v letošním školním roce se podařilo zajistit vstupenky
na festival dokumentárních filmů Jeden svět pro všechny žáky 2. stupně ZŠ U Obory. Motto letošního ročníku znělo Bezpečná blízkost.
Témata jednotlivých projekcí a následných besed s moderátory se
týkala rodiny, života s postižením, sociálního vyloučení, vzdělání,
chudoby, migrace a soužití kultur, globálních změn klimatu a krajiny.
Skutečné příběhy vrstevníků z různých koutů světa zaujaly většinu
žáků. Jsou témata, která je dobré připomínat, a ukazovat cestu,
jak každý z nás může aspoň svým drobným dílem přispět k řešení
celosvětových problémů.

 Blanka Vojáčková, učitelka

mš sluneční

Antík a pan Spy U Obory
Poslední březnový a první dubnový týden se druháci ze
ZŠ U Obory v rámci studie zúčastnili workshopu informatiky, který
pořádá Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci
s Českou televizí a sdružením CZ.NIC.
Děti se prostřednictvím videí z Datové Lhoty dozvěděly o virech
(představitelem byl pan Spy), jak napadají naše zařízení a jak se
můžeme proti nim bránit antiviry (v pořadu pejsek Antík). Vše bylo
hravou formou a přizpůsobeno věku. Pracovníci Matfyzu nejprve
zjišťovali, co všechno děti vědí, poté doplnili důležité informace, které
k tématu nezazněly, a následně za několik týdnů budou ověřovat, co
si děti pamatují. Tato studie má posloužit k tomu, aby byly navrženy
pro první stupeň co nejlepší výukové metody z oblasti informatiky.

 Lucie Zdráhalová, učitelka

zahrada jako odpověď
Dne 9. 4. 2019 proběhlo v odpoledních hodinách slavnostní otevření zahrady MŠ Sluneční, zrekonstruované v rámci projektu
„Zahrada jako odpověď“. Finance na projekt získala MŠ díky úspěšné
žádosti o dotaci v rámci 20. výzvy OP Praha – Pól růstu a z prostředků
školy. Doprovodnou akcí byla vernisáž dětských výtvarných prací
s názvem „Zahrada očima dětí“.

Želvy ve školní družině
Dne 28. 3. vychovatelky družiny Základní školy U Obory
v Uhříněvsi zorganizovaly pro děti besedu s chovatelem želv. Děti
prvního a druhého ročníku měly příležitost prohlédnout si několik druhů suchozemských a vodních želv (želva uhlířská, želva vroubenatá,
želva zelenavá a želva nádherná). Pan chovatel přiblížil život těchto
zajímavých plazů jak v přírodě, tak způsob jejich chovu v lidské péči.
Z reakcí dětí bylo patrné, že beseda je velice zaujala, neboť naslouchaly se zájmem a měly mnoho zvídavých dotazů.

 Martina Kirejevová, vychovatelka ŠD
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Nová zahrada byla vybudována s úmyslem přenést vzdělávací i relaxační činnosti do venkovních prostor tak, aby děti získávaly dovednosti
a zkušenosti zejména v oblasti environmentální a polytechnické
výchovy. Poté, co paní ředitelka Renata Pecáková přivítala přítomné a stručně je seznámila s historií i budoucností projektu, pásku
přestřihly děti, aby mohly společně se svými rodiči a dalšími hosty
prozkoumat nové prostředí. Okamžitě byla zaplněna písková zóna
s vodním prvkem, kde se budou děti učit hospodařit s vodou a využívat
ji při budování staveb z písku. Děti ihned objevily skluzavku v nově
vzniklém svahu, tunel i meteorologickou stanici. Svoji obratnost si
vyzkoušely při pohybu na špalkovišti. V obležení dětí i rodičů byla
učebna polytechnické výchovy, kde si mohly vyrobit něco na památku.
Tady budou děti získávat manuální zručnost, zakládat pokusy, tvořit.
Nemalou pozornost si získala i terasa přiléhající k budově školky,
kde probíhala výtvarná dílna a kde budou děti při běžném provozu
pracovat, jíst a třeba i odpočívat.
Kromě vystavených obrázků rozvěšených v prostoru zahrady mohli
přítomní obdivovat novou zeleň, stromy a keře zvolené tak, aby kvetly
v různou roční dobu, měly odlišnou kůru, tvar listů, či dokonce přinášely užitek. To samé si slibujeme od nových vyvýšených záhonů.

 Za Mateřskou školu Sluneční Jitka Müllerová

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

spolky a organizace

jiskřička

salesiánské hnutí mládeže

Přebor SHM ve florbalu

Svátky písní v Olomouci
Na konci května se děti z koncertního oddělení chystají na mezinárodní festival Svátky písní do Olomouce. Na pódiu se budou střídat
s menšími i většími zpěváčky z osmi zemí – z Malajsie, Kazachstánu,
Turecka, Bulharska, Chorvatska, Lotyšska, Polska a samozřejmě
z České republiky. O pozornost poroty se budou ucházet v soutěži
„Mundi Cantant” v kategorii dětských sborů. Užijí si doprovodný
program festivalu a snad zbyde i čas na krátkou prohlídku krásného
města Olomouc. Doufáme, že se jim podaří zúročit náročnou přípravu
nejen na zkouškách, ale i na soustředěních. Držte jim palce!

 Hana Havlínová, organizační vedoucí

ZÁKLADNÍ umělecká škola lyra

Vážení rodiče a přátelé naší školy,
blíží se konec školního roku a s ním také přijímací zkoušky
na naši základní uměleckou školu, na které bychom vás a vaše
děti tímto chtěli srdečně pozvat. Přijímací řízení pro školní rok
2019/2020 bude probíhat od 9. do 15. května (pouze v pracovní dny)
od 14 do 18 hodin v hlavní budově naší školy v Uhříněvsi na adrese
V Bytovkách 803. Hlásit se můžete do těchto studijních zaměření
hudebního oboru: Sólový zpěv, Hra na kytaru (klasickou, akustickou,
elektrickou, basovou), Hra na klávesy, Hra na akordeon, Hra na digitální
klavír, Hra na zobcovou i příčnou flétnu nebo další dechové nástroje.
Do přípravného studia přijímáme žáky již od 5 let. Výuka naší školy
probíhá rovněž v prostorách v Královicích. Ani v době přijímacích
zkoušek však nebudou naši žáci zahálet. V pátek 10. května vystoupí
v Divadle U22 v programu ke Dni matek a v pátek 24. května si je můžete přijít poslechnout do kostelu Všech svatých v Uhříněvsi v rámci
tradiční Noci kostelů. Všechny termíny a informace o akcích školy
najdete také na našich webových stránkách www.zusproarteviva.cz.
Přeji vám krásné zážitky na našich koncertech a mnoho úspěchu
u přijímacích zkoušek!

 Emil Dienelt, učitel
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V sobotu 16. března 2019 se do tělocvičny na ZŠ U Obory sjely
týmy, které se na florbalových bodovacích turnajích umístily na prvních třech příčkách na Moravě a v Čechách, aby rozhodly o vítězi
florbalové sezony 2018/2019. Soutěžilo ve dvou kategoriích, proto
se sešlo celkem dvanáct mužstev. V každé kategorii hrály týmy
nejdříve ve dvou základních skupinách. První dva týmy z jednotlivých skupin postoupily do semifinále a třetí týmy v pořadí se utkaly
o 5. místo. Průběh zápasů byl hodně nepředvídatelný a k vidění byl
rychlý a dynamický florbal. V kategorii mladších (nar. 2009–2007) se
utkaly Hodslavice, Kroměříž, Kobylisy, Koryčany a dvě mužstva byla
z Uhříněvsi. Poháry za první místo si odvezli kluci z Kobylis, na druhém
a třetím místě skončily naše místní týmy žlutí a bílí. U starších (nar.
2003–2006) soupeřila mužstva z Kroměříže, Uhříněvsi a po dvou
týmech z Koryčan, Kobylis. Poháry v této kategorii putovaly na Moravu. První a třetí místo obsadily týmy z Koryčan, druhé místo pak
družstvo z Kroměříže.

 Stanislav Paseka, SHM Klub Uhříněves–Kolovraty, z. s.

Výprava T. O. Šelmy
do pražské Šárky
Konečně slezl sníh a my s členy turistického oddílu Šelmy
můžeme zase dělat výlety do přírody. Na první pozimní výpravu jsme
zvolili divočinu pražskou. A tak v sobotu 9. března 2019 jsme se pražskou MHD dostali do Divoké Šárky. Nejprve jsme se podívali k vodní
nádrži Džbán. A potom jsme vstoupili do ráje skal. Na některé menší
jsme dokonce zkoušeli i vylézt. Poté jsme se vydali kolem Šáreckého
potoka. Zahráli jsme si přitom několik her, jako například závod dvojic
mezi stromy nebo závod s odhadem jedné minuty. Také jsme tu
sbírali březovou kůru ze spadlých větví do našich krabiček poslední
záchrany. Ota nám také vyprávěl o zásadách volání na tísňové linky.
Dorazili jsme až k Jenerálce, kde se nalézá malá jeskyně nebo spíše
průzkumná štola. Je ale vyzdobená imitacemi pravěkých kreseb.
To proto, že v těchto místech skutečně sídlili lidé v době kamenné,
a dokonce se tu odehrává i část románu Eduarda Štrocha „Lovci
mamutů“. V jeskyni jsme si nejprve udělali malou bojovku. A pak
jsme si zahráli na archeology a mapovali jsme místní jeskynní kresby.
Protože jsme ještě měli čas, tak jsme si výlet protáhli až na vrchol
Baba, kde se nalézá zřícenina letohrádku. A také nádherný výhled
na Prahu. Pak už jsme se vydali na autobusovou zastávku a vyrazili
jsme zpět domů. Šelmáci hravě zvládli osm kilometrů a za to je třeba
je pochválit. A také poděkovat Renatě s Otou za ochotu a pomoc.

 Libor Čermák, vedoucí oddílu

inzerce

PLAVECKÝ KURZ V PRŮHONICÍCH
Plavání v Průhonicích (Hotel Floret)
pro děti od 6 měsíců

Zkušení instruktoři vás budou provázet s prvními krůčkami ve vodě. Pomůžou dětem odbourat strach z prvního potápění a naučí správné plavecké návyky. Děti
posílí imunitu, protáhnou a zpevní celé tělo a získají
radost ze zdravého pohybu.

Novinka – ploutvové plavání/plavání mořských pan.
Skvělé kondiční plavání pro pokročilejší děti. Základem
je klasické splývání a tzv. delfínové vlnění. Pohyb nevychází pouze z nohou, ale do akce jsou zapojeny také
hluboké zádové a břišní svaly. Jedná se o symetrický
a velmi efektivní pohyb, který má blahodárný vliv na
správné dýchání a zdravé držení těla.
Do plaveckých kurzů je možné přihlásit se kdykoliv.

Kontakt: e-mail: mommytime@mommytime.cz

www.mommytime.cz

MUDr. JANA VAŇKOVÁ

Srdečně Vás zvu na jarní měření složení těla
na přístroji InBody 230 spojené s konzultací.
DNY PREVENCE CIVILIZAČNÍCH ONEMOCNĚNÍ
Dny konání: 6.5. a 14.5.2019
Co se dozvíte, proč se nechat změřit?
•

•
•
•
•

kolik kilogramů (%) z celkové vaší hmotnosti tvoří
svalovina, kolik tuková tkáň a voda
jak funguje váš metabolismus
uvidíte množství vašeho nitrobřišního tuku
jaká možná zdravotní rizika s sebou nese zvýšené
množství nitrobřišního tuku a jak se jim bránit
jak optimalizovat tělesné složení

Cena měření 200,- Kč + konzultace zdarma
MUDr. JANA VAŇKOVÁ

Jindřicha Bubeníčka 9, Praha 22 Uhříněves
vchod z ulice Ke Kříži

www.vyzivavezdraviinemoci.cz
tel: 602 242 153 – nutná rezervace, lze domluvit i jiný
termín

KOMPLEXNÍ SLUŽBY V DOMÁCNOSTI OD A DO Z
• Instalatérské práce – montáž rozvodů vody a odpadů,
výměna a montáž vodovodních baterií, bojlerů, usazování WC, praček, myček, umyvadel či sprchových koutů.
• Obkladačské a zednické práce – veškeré obklady, položení dlažby, opravy zdí, perlinka, štukování, zahození
rýh po rozvodech a haváriích.
• Sádrokartonářské práce – stropní podhledy, příčky,
před stěny, poličky, kastlíky.
• Podlahářské práce – položení všech podlahových krytin
a povrchů jako jsou koberce, PVC nebo plovoucí
podlahy.
• Malířské práce – včetně zakrytí a následného úklidu.
NEVÁHEJTE MĚ KONTAKTOVAT:
telefon 603 226 770.

WWW.VSEPROBYT-DUM.CZ

spolky a organizace

Vzpomeňme si na masakr
u Brettschneiderovy vily
„Zde na zahradě tohoto domu bylo dne
7. května 1945 před 10. hodinou surově
popraveno německými vrahy 14 dobrých
českých lidí. Poutníče, pokloň se jejich
památce. Zemřeli za vlast.“ píše se
na kameni u vily v pražské Krči. Mezi nimi byl
také uhříněveský občan Miroslav Macháň.

V

loni 7. května se členové Oblastní organizace ČSBS Praha
22 společně s evangelickým farářem Jiřím Ortem zúčastnili pietního aktu u Brettschneiderovy vily v pražské Krči.
To proto, že jedna z obětí tohoto hrozného masakru byl
uhříněveský občan. Avšak vzpomínku zasluhují všechny oběti
tohoto masakru (Vilém Brettschneider, Jan Čech, František Kodet,
Vítězslav Liška, Vítězslav Maška, Miroslav Macháň, Josef Němejc,
Ing. Maria Nešpor, Antonín Ondráček, Josef Patřičný, Jiří Petrlík,
Arnošt Resl, Jan Staněk a Bohumil Zima). O to smutnější je to, že
většina z těchto obětí byli mladí lidé ve věku kolem 18–20 let. A ti,
kteří tento masakr způsobili, byli též plus, minus v tomto věku.
Přesto donedávna se o tomto masakru vědělo málo. Zmapoval
jej až badatel Jaroslav Čvančara v knížce „Někomu život, někomu
smrt“.
Bylo to v době Pražského povstání. A právě na Praze 4 probíhaly zvláště ostré boje. Vtom Němcům přišlo udání, že se mezi
zdejšími ploty a zahradami přenášejí zbraně. A tak se esesáci
rozhodli obklíčit vilu, kde se zrovna nalézala výše uvedená skupina
přátel. Celkem 18 mužů bylo vyvedeno na zahradu, kde museli
udělat řadu. Zajímavé je však, že šlo jen o muže. Paní Kateřina
Brettschneiderová byla donucena se z okna svého domu dívat,
jak její muž, syn a další jeho přátelé jsou postříleni. Čtyřem lidem,
včetně jejího muže, se nakonec podařilo zázrakem přežít. Ale
životy ostatních čtrnácti vyhasly. A to včetně jejich osmnáctiletého syna Viléma, jenž navíc byl dodatečně zastřelen, i když
původně také přežil.
Jak jsme ale zjistili, podobných hrozných masakrů proběhlo
během Pražského povstání více. Ale na tento si vzpomeňme, a to
právě proto, že jednou z jeho obětí byl mladý muž z Uhříněvsi.
 text a foto: Libor Čermák, předseda 162. ZO ČSBS Uhříněves
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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 .
NÁM. PROTIFAŠISTICKÝCH
BOJOVNÍKŮ 143/2

VEDENÉ

LEKCE:

- BOLAVÁ ZÁDA/SM
SYSTÉM
- PILÁTES
- FLOWIN
- TRX
- PEVNÝ ZADEK A
BŘICHO .
PRAHA 22 - UHŘÍNĚVES

Nově otevřená kavárna Just coffee
ulice Za Lípou 1621/2
Nabízíme:
• Výběrovou kávu.
• Zákusky.
• Příjemné prostředí.
Přijďte nás navštívit, otevřeno máme každý den.

www.just-coffee.cz

NOVÉ KOMERČNÍ PROSTORY
K PRONÁJMU.
Kanceláře, sklady, showroom
35 m2 – 500 m2
Bečovská ulice, Praha – Uhříněves.
Informace na:
telefon: 728 818 660, e-mail: stayzone@volny.cz

inzerce

Věra Mašindová
OBRAZY
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
10. ROČNÍK V KC PONTE
15.–19. 7. 2019
PRO DĚTI CCA 6–12 LET
CENA: 300 Kč/den

V ceně kvalifikovaný dozor, pitný režim, pomůcky,
materiál.
Přihlášení do 30. 6. 2019 nebo do naplnění kapacity na koordinator@ponte-zu.cz.
Program přizpůsobujeme zájmu a věku dětí:
Výlety do okolí Prahy, hry v přírodě, zážitkové kurzy,
sportovní aktivity (koupání, petangue, badminton,
bowling, slackline...), výtvarné činnosti, tvoření, zábavné hry, turnaje a spoustu dalších aktivit.

www.ponte-zu.cz

Základní škola U Obory vás zve na oslavy

85. výročí založení školy

Uhříněveské muzeum
18. 5.–15. 6. 2019

Po–Čt 8.30–12.00 a 13.00–17.00, Pá 8.00–14.00
Slavnostní vernisáž se koná v sobotu 18. 5. 2019 v 15 hodin.
Vstupné dobrovolné.

turnaj prahy 22
sk čechie uhříněves a městská část praha 22
pořádají fotbalový a volejbalový turnaj

8. května 2019 | uhříněves

čtvrtek 16. 5. 2019
Škola otevřená dokořán od 14:00 – 18:00
Těšit se můžete na:
- akademii žáků
- výstavu fotografií
- vývoj učebních pomůcek
- úspěchy žáků
- biologické a chemické pokusy
- výtvarné dílny
- občerstvení
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Kerberos - tříhlavý pes hlídající
brány podsvětí (žák 8 let / výřez z díla)
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inzerce

PRODEJ,
PRONÁJEM,
SPRÁVA A
OCEŇOVÁNÍ
NEMOVITOSTÍ

DOMY, BYTY,
POZEMKY,
KOMERČNÍ A
REKREAČNÍ
NEMOVITOSTI

KVALITNÍ
MARKETING
NEMOVITOSTÍ,
POMOC S
FINANCOVÁNÍM

JSME PROFESIONÁLOVÉ,
KTEŘÍ DĚLAJÍ SVOU PRÁCI
SRDCEM !

Markéta Jiskrová, DiS.
602 363 213
marketa.jiskrova@re-max.cz

9. ROÈNÍK NAUÈNÉ STEZKY

VSTUP ZDARMA

Pøíbìh
8. 6. 2019
NETLUKY
UHØÍNÌVES

www.vuzv.cz
www.selgen.cz
www.czu.cz
Výzkumný ústav živoèišné výroby, v.v.i.
Šlechtitelská stanice SELGEN, a.s.
Èeská zemìdìlská univerzita v Praze

PØÍBÌH POTRAVIN

Michal Kolařík
604 831 298
michal.kolarik@re-max.cz
https://kolarikmichal.cz

spolky a organizace

ZO 22/30 Senioři ČR Praha 22 a KLUB SENIORŮ

pozvánka na vycházku

Program na květen

Hrad Křivoklát a jeho okolí

„Netrap se nikdy za odcházejícím dnem, vždyť
zítra přijde jiný a slunce, co dnes zapadlo, tak to
samé i zítra vyjde …“

Kdy: úterý 7. 5. 2019

Klubová místnost se nachází na adrese:
Nové náměstí 1440/2a, Praha 22, DPS II, 3. poschodí.
Provoz klubu je v pondělí a ve čtvrtek od 14 hodin.
2. 5. Kavárnička, společenské hry
6. 5. Kavárnička, společenské hry
7. 5. Vycházka s Růženou Truhlářovou
9. 5. Trénování paměti s Boženou Oprchalovou
10. 5.	Svátek matek – společensko kulturní odpoledne
v Divadle U22
13. 5. Kavárnička, společenské hry
14. 5. Počepice a Vysoký Chlumec – jednodenní výlet
16. 5. Mezigenerační vztahy – beseda s dětmi ZŠ
20. 5. Kavárnička, společenské hry
23. 5. DVD film
27. 5. Kavárnička, společenské hry
30. 5. Cvičení s Lenkou a Zdeňkou
• Každý čtvrtek od 10 do 12 hodin seniorská poradna v OIC
• 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

Odjezd: Nádraží Uhříněves v 7:32, z Prahy hl. n. R 772 v 8:15
do Berouna, z Berouna v 8:58 do Roztok u Křivoklátu.
Trasa: Roztoky u Křivoklátu, vyhlídka Paraplíčko, pomník knížete
Karla Egona II. z Fürsterbergu, vyhlídka U Trojice, hrad Křivoklát
(možnost prohlídky), procházka kokem Rakovnického potoka,
kostel sv. Petra (8 km, zvlněný terén). Zpět vlakem z Křivoklátu.

 Za ZO Senioři ČR Praha 22 Uhříněves vás srdečně zve
Růžena Truhlářová, telefon 724 063 609

pozvánka na Výlet

Do Počepic na Sedlčansku
Kdy: úterý 14. 5. 2019,
Odjezd: v 8:00 hod. Nové náměstí (u bývalé pošty)
Program: Exkurze do výrobny perníků v Počepicích, kde kromě
povídání o historii a tradici pečení perníčků každý na závěr
dostane perníčky, které si sám nazdobí a jako dárek odveze domů.
Po exkurzi bude následovat oběd. Po obědě navštívíme skanzen
lidové architektury ve Vysokém Chlumci, kterým nás provede
průvodce. Cena 200 Kč zahrnuje: exkurzi, zdobení perníčků, oběd,
vstupné do skanzenu, a dopravu.
Přihlášky na tel. 775 164 802, (platba v OIC čtvrtek 10–12)

 Na výlet vás za ZO Senioři Praha 22 Uhříněves
srdečně zvou Stanislava Drozenová,
vedoucí Klubu seniorů a Růžena Truhlářová

městská knihovna

Při trénování paměti
dostáváme domácí úkoly
V rámci trénování paměti, které vede paní Božena Oprchalová
vždy jeden čtvrtek v měsíci v Klubu seniorů, dostáváme pravidelně
i domácí úkoly. Jedním z posledních bylo vytvořit věty nebo povídku
na jednoslabičná slova. Všechny výtvory byly velice zajímavé. Však
to, co napsala členka klubu paní Jarmila Čípová, stojí za zveřejnění.
Posuďte sami…
Král Jan byl sám.
Šel v les, jen on a pes.
Měl luk a šíp, šel dál a dál.
Chtěl mít tu laň, co zřel už dřív.
Však stín tu byl a ani hles.
V tom hrom a blesk – to ďas se snes a hůl bod v zem.
Proč chceš teď rád tu laň nám brát?
Žít nech ji teď a domů jeď.
A zas ten blesk a hrom tu byl
a les se chvěl a vítr vyl.
Pak pán psa vzal a zpět se dal…

 Stanislava Drozenová, vedoucí klubu seniorů

Nabídka zájezdu

ve spolupráci s Centrem sociálních služeb Praha 10:
• 8.–14. 9. 2019 – Nízké Tatry – Hotel Svatojánský kaštiel.
Cena: 7000 Kč (zahrnuje dopravu, plnou penzi a denní výlety).
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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
Finch Paul – Stalkeři
Flint Sarah – Sběratel trofejí
Chalupová Lenka – Liščí tanec
Khoury Raymond – Koncová hra
Linková Charlotte – Rozhodnutí
Váňová Magda – Holčičky
Wingate Lisa – Než jsme Byly tvoje
Krásná literatura pro děti
Ciprová Oldřiška – Ema a jednorožec
Dahl Roald – Velikanánský krokodýl
Pankhurstová Kate – Majda Čmuchalová
Peirce Lincoln – Max a Mezirytíři
Webbová Holly – Magická zvířata
Weinert Matthias – Velosauři
Naučná literatura pro dospělé
Bedřich Jan – Rozhovory s osobnostmi
Kol. autorů – Pečení
Šedová Martina – Kouzla z květin

 Kateřina Kykalová, knihovnice

DELTA BLUES JAM | DILATED | GREEN BOYS
HÉKELÉN TÉKELÉN | HOUPACÍ KŮŇ | LA PETIT CHAT | NOISE BOYS
NOVODUR | SMOk | The Snails | YARD | WILDER
Přátelské mezigenerační setkání s uhříněveskými muzikanty a jejich kapelami,
kteří nám při různých příležitostech a zábavách hráli, hrají a doufáme, že i nadále hrát budou...

8. 6. 2019 | Skatepark u tunýlku | UHŘÍNĚVES | VSTUP volný
14:00–22:00 | OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO | pořádá MČ praha 22

