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budoucí rozvoj prahy 22
Připravili jsme pro vás přehled nejdůležitějších investičních akcí naší
městské části, které budou v nejbližší době realizovány. Celková výše
investic přesahuje 330 mil. Kč.
Více na str. 11
Jasany v Oboře
usychají pomaleji
Více na str. 12–13

Jiskřička je zlatá
Více na str. 14–15

Uhříněveská bojovnice
skončila milimetr
od medaile
Více na str. 16–17

Jednou z akcí je celková revitalizace Cukrovarského rybníka a jeho zapojení do veřejného prostoru
Uhříněvsi (na obrázku). V současné době probíhá první fáze projektu, odbahnění rybníka, v další etapě
bude kompletně upraveno okolí (nové zpevnění břehů, nová hráz, nové přístupové cesty), a vznikne
tak, spolu s budoucí úpravou parku za radnicí, atraktivní relaxační zóna přímo v centru Uhříněvsi.

středa 2. 10. 2019 v 19:30 hodin

MŮŽEM I S MUŽEM
režie: Vít Karas
hrají: Kateřina Kaira Hrachovcová,
Vanda Hybnerová, Jitka Sedláčková,
Dáša Zázvůrková
Vtipná autorská hra 4 žen vznikla
z potřeby podívat se pravdě do očí…
Co vše se odkryje a kolik slupek
oloupe během jedné narozeninové
párty. A po čem všichni touží, no přece
po lásce, po tom nádherném stavu
milovat a být milován..., co ženy dělají,
když si myslí, že je nikdo nevidí.
středa 16. 10. 2019 v 19:30 hodin

PLNÝ KAPSY ŠUTRŮ
autor: Marie Jones
režie: Jana Kališová
hrají: Miroslav Vladyka a Radek Holub

Divadlo U22

výběr z programu


středa 2. 10. 2019 v 19:30 hodin
MŮŽEM I S MUŽEM

Slavná inscenace, která bavila publikum
úctyhodných 15 let, se vrací! Co to
udělá se dvěma obyčejnými chlapíky,
dostanou-li se náhle do světa peněz
a slávy? Nahlédnou do něj, když se
stanou komparsisty amerického
velkofilmu, který natáčí hollywoodská
filmová produkce v jejich malém irském
městečku.

Pohádky:
sobota 28. 9. 2019 v 10:30 hodin

MIKULKOVY POHÁDKY
Divadlo Elf
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.
sobota 28. 9. 2019 v 19:30 hodin

HRDÝ BUDŽES
autor: Irena Dousková
režie: Jiří Schmiedt
hrají: Barbora Hrzánová, Jarmila Vlčková a Libor Jeník
Dramatizace úspěšné stejnojmenné prózy spisovatelky Ireny Douskové. Hrdinka
příběhu, žákyně druhé třídy základní devítileté školy Helenka Součková, nás
zkoumavým i naivním pohledem osmiletého dítěte sugestivně provází tragikomickými
roky husákovské normalizace, tak jak se na počátku 70. let promítala do světa dětí
i dospělých. Na pozadí prostředí školy a divadla v jednom „nejmenovaném“ okresním
městě se odvíjí sled komických příhod, trapných zážitků, drobných i větších neštěstí,
které malá Helenka nejen prožívá, ale zároveň je s bezprostředností svému věku vlastní
hodnotí a komentuje. Barbora Hrzánová – cena THÁLIE 2003 za mimořádný ženský
jevištní výkon za roli Helenky Součkové.

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

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.

Partnerem Divadla U22 je

z obecní kroniky

UHŘÍNĚVES je 45 LET
SOUČÁSTÍ HLAVNÍHO
MĚSTA PRAHY
V pondělí 1. července 2019 uplynulo 45 let chvíle, kdy
se město Uhříněves v okrese Praha-východ stalo součástí
hlavního města Prahy. Hlavní město tehdy „pohltilo“ 30 obcí
a měst ležících těsně za jeho hranicemi a jeho území se
rozrostlo o téměř 200 km2. Jako připomínku tohoto výročí
přinášíme doslovný přepis záznamu v městské kronice
o této významné události v historii Uhříněvsi.
Datum 1. července 1974 je v našem životě významné. Byli
jsme připojeni ku Praze. Při této příležitosti bude zajímavé
seznámit se s vývojem naší samosprávy. Uhříněves byla
původně vesnice. Roku 1866 přípisem ze dne 23. listopadu 1886 byla povýšena na městys. Rozhodnutím ze dne
27. dubna 1913 byla povýšena na město a obdržela právo
užívati městský znak.
Po revoluci 1945 byl u nás jmenován místní národní výbor.
Dne 24. února 1969 jsme obdrželi statut Městský NV ještě
s několika jinými obcemi okresu Praha-východ. Bylo to
sděleno na veřejné schůzi za přítomnosti předsedy KNV
Adolfa Holého, tří zástupců okresu Praha-východ a zástupce města Říčan. Občané zaplnili do posledního místa
sál Lidového domu a vyslechli se zájmem historii našeho
města přednesenou Ludmilou Šimrovou. Kronikářku potěšil výrok zástupce města Říčan: „Ani jsem nevěděl, že
Uhříněves má tak bohatou historii“! Dlouho trvající potlesk
potvrdil, že naši občané se zajímají o své město.
Připojením ku Praze 1. 7. 1974, jež vyplynulo z usnesení
XIV. sjezdu KSČ, jsme opět místní národní výbor. Ku Praze
bylo připojeno 30 obcí, z nichž i Uhříněves, a to ku obvodu
Praha 10.

 Michal Klich, kronikář
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Milí sousedé,
setkala jsem se v poslední době s názorem, že naši občané nevědí, co
děláme, co se bude dít ať už za akce nebo s rozvojem městské části. To mě
mrzí, protože mám pocit, že jsme za uplynulé měsíce ušli v tomto směru
obrovský kus kupředu, a přesto je to pořád málo. Otevřeli jsme všechny
komise a výbory veřejnosti, zastupitelstva pořádáme v době a místě pro
občany vstřícném, zveřejňujeme zápisy i s přílohami, komunikujeme
na Facebooku, snažíme se dávat všechny důležité i zajímavé informace
do zpravodaje, pracujeme na podobě nových, uživatelsky přívětivějších
webových stránek úřadu. Všechny pořádané akce zveřejňujeme ve vývěskách, na webu, Facebooku, ve zpravodaji. Na vybrané jsme vyrobili
i reklamní bannery.
Snažíme se zprostředkovávat informace a názory z celého politického
spektra. Proto jste v minulém čísle mohli číst názory zainteresovaných
osob na tělocvičnu ZŠ bří Jandusů, nyní jsme oslovili všechny zastupitele
s nabídkou otisknout jejich postoj k nové ZŠ Romance. Bohužel, žádné
názory nedorazily.
Možná je pro někoho nezvykem, že prezentujeme investice a záměry,
až když mají reálnější obrysy. Přistupujeme k tomu tak, že svoje cíle jsme
prezentovali už před volbami a stvrdili je v programovém prohlášení Rady.
Teď se jich snažíme dosáhnout. Přestože se domníváme, že jedině tento
způsob komunikace je z naší pozice správný, že bychom neměli prohlašovat
myšlenky za skutky, chápu, že někteří občané mají potřebu hmatatelného
ujištění, že se opravdu něco děje. Rozhodli jsme se proto v tomto čísle nastínit chystané projekty a stav jejich realizace včetně finanční náročnosti.
Přibývající léta mě naučila opatrnosti, proto se zdráhám vám zvěstovat
dobré zprávy, které se ještě reálně nedějí. Méně opatrný člověk by oznámil
– našli jsme pediatra a kardiologa, nicméně já bych to formulovala asi jako:
„vedeme velmi úspěšná jednání v tomto směru“. Protože dokud nebudou
sedět na svých židlích a ordinovat, tak je prostě nemáme.
Ze stejného důvodu neprezentujeme jednání, která zatím nemají jednoznačný výsledek. To znamená, že pokud nebydlíte v Kašperské ulici, tak
pravděpodobně nevíte, že ustala jednání s developerem Finep, protože jsme
se neshodli na podmínkách týkajících se počtu podlaží a parkovacích míst
a řešíme, zda některé již v loňském roce uzavřené smlouvy jsou platné.
Dobrá zpráva, z kategorie definitivních, je, že jsme vyhráli 1. místo v soutěži Obec přátelská rodině za rok 2019, kterou vyhlašuje MPSV.
Poděkování patří nejen zaměstnancům úřadu, ale i místním spolkům,
organizacím a komunitám, které pomáhají prorodinné aktivity realizovat.
Závěrem mám na vás velkou prosbu – pokud máte pocit, že se vám
nedostává informací, pojďte jim naproti – pište, volejte, přijďte. Nebojte
se, nestyďte se, neseďte doma a nenadávejte, jsme tu pro vás.
 Kateřina Erbsová, místostarostka
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krátce

pozvánka

životní prostředí

Odbor výstavby ÚMČ Praha 22 oznamuje zahájení územního řízení

Stavba Silničního okruhu
kolem Prahy, stavba 511
Běchovice–dálnice D1
Žadatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR,
IČ 65993390, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4-Nusle

Koncem června byla obnovena a vysekána trasa
budoucí cyklostezky mezi Pitkovicemi a Benicemi. Věříme,
že jsme prozatím usnadnili průchod do sousední městské
části. Do budoucna plánujeme ještě trasu osázet stromy.
Výsadbou se stezka nejenže zastíní, ale bude trvale
ukotvena v krajině.

Veřejné jednání je svoláno na 24. 7. 2019 od 9:00 hod.
Místo konání: Divadlo U22, ulice K Sokolovně 201, Uhříněves
Stavba 511 Běchovice – D1, se nachází v jihovýchodním segmentu Pražské středočeské aglomerace. Trasa stavby 511 je vedena
od křížení se silnicí I/12 Českobrodská na území Běchovic jižním
směrem, východně od Dubče a pokračuje dále jižním směrem územím
MČ Praha 22 mezi Uhříněvsí a Hájkem u Uhříněvsi, a dále západně
od Královic a Nedvězí u Říčan. Trasa kříží dráhu Benešov u Prahy
– Praha-Vršovice a otáčí se dál jihozápadním směrem mezi Kolovraty, Lipany a Nupaky na straně severozápadní a Říčany u Prahy
a Kuří na straně jihovýchodní a je ukončena v území před dálnicí D1,
kde se trasa stavby 511 napojuje na provozovanou MÚK Modletice
na dálnici D1.

 Více informací je možné získat
v Oznámení o zahájení stavby SOKP 511,
které je vyvěšeno na úřední desce ÚMČ Praha 22.

DOPRAVA

Předláždění zpomalovacího
prahu na křížení ulic
Františka Diviše
a Jindřicha Bubeníčka
Lávka na nám. Bratří Jandusů
je již několik měsíců zavřená kvůli jejímu
havarijnímu stavu. Vzhledem k tomu, že se
v okolí této lávky počítá v následujících dvou
letech se třemi většími investičními akcemi
(celková revitalizace náměstí, realizace
protipovodňových opatření na Říčanském
potoce a oprava čerpací stanice PVS na nám.
Bratří Jandusů), které si žádají svou koordinaci,
bylo z koncepčního a ekonomického pohledu
radou MČ vyhodnoceno, že nová lávka bude
realizována až v rámci celkové revitalizace
náměstí v letech 2020–2021. Provizorní
řešení přechodu přes Říčanský potok vyžaduje
stavební povolení a je finančně nákladné.
Z důvodu úspory finančních prostředků tedy
nebude vybudována ani provizorní lávka.
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V době od 15. do 21. července 2019 dojde k přechodné úpravě
provozu na křížení komunikací Františka Diviše a Jindřicha Bubeníčka
kvůli předláždění zpomalovacího prahu. Akce bude probíhat na dvě
etapy, aby byl zajištěn průjezd touto oblastí.
Práce bude provádět společnost Kormak Praha, a. s.

Facebook “f” Logo

C MYK / .ai

Facebook “f” Logo

C MYK / .ai

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

sociální věci

doprava

v číslech

Konec uzavírky ulice
Ke Kříži a postup prací
v ulici K Dálnici
Uzavírka komunikace k Dálnici postupuje
směrem k Pitkovicím. Realizátor stavby poskytl
informace k dalším letošním etapám. V plánu je,
že od 20. července by se stavba měla posunout
mimo křižovatku u Rychet a bude tak zprůjezdněna
komunikace Ke Kříži a průjezd na Blokandu.
V rámci těchto etap dojde k dočasnému posunutí
autobusové zastávky „K Pitkovičkám“ o 200 metrů
k Rychetám a to od 23. srpna do konce října.

Tentokrát jsme první!

Uzavírka ulice K Dálnici letos potrvá do konce
října. Na jaře 2020 bude opět pokračovat až do léta
2020. Je způsobena výstavbou zaokruhování vodovodního řadu.

V celorepublikové soutěži MPSV ČR Obec
přátelská rodině jsme se konečně posunuli na první místo! Co to znamená pro naší městkou část
s 10 370 obyvateli?

106

Tolik deváťáků
letos opustilo naše
základní školy.

Tolik občanů navštívilo
v měsíci červnu
veřejné WC za radnicí.

40 mil.
Tolik korun dostala
MČ jako účelovou dotaci
na výstavbu 1. etapy
polyfunkčního objektu
v Pitkovicích.

V loňském roce jsme byli v této kategorii na 3. místě a předloni na 2. místě v oblasti Obec přátelská
seniorům.

Výstavba chodníku
v ulici Františka
Diviše bude ukončena
v polovině září

250

Začátkem července začala výstavba nového chodníku na ulici Františka Diviše. Termín
dokončení je stanoven na 15. září 2019. Práce
jsou vykonávány ve dvou etapách. V I. etapě bude
vystavěna část u Sušilovy ulice, ve druhé část
blíže k uličce na nádraží. Komunikace je v místě
stavby zúžena. Stavbu provádí společnost Čermák
a Hrachovec, a. s.

Jaroslava Boháče jsme nominovali do soutěže MPSV „Pečující roku“. Ministerstvem sice jako
vítěz vybrán nebyl, přesto jsme se rozhodli ocenit
jeho dlouhodobou a obětavou péči o manželku
alespoň poděkováním a poukazem v hodnotě
5000 Kč do uhříněveské lékárny. Moc si jeho péče,
která by pro každého nebyla samozřejmá, vážíme
a děkujeme, že je příkladem pro ostatní.

Tolik občanů bylo
na posledním zasedání
zastupitelstva.

91

Třeba to, že Ministerstvo práce a sociálních věcí
nás hodnotí jako městskou část, která se o své
občany stará v rámci prorodinné politiky, a to víc
než dobře. Množství aktivit po celý rok od velikonočních po vánoční nás v naší kategorii (tzn. města
od 10 000 po 50 000 obyvatel) vyneslo k nemalé
částce: 1 500 000 korun.

soutěž „pečující roku“

13

Tolik jasanů napadených
zákeřnou houbou bude
muset být pokáceno
v uhříněveské Oboře.

1,5

Tolik milionů jsme dostali
za 1. místo v soutěži Obec
přátelská rodině.

10 600

Tolik korun přispívá ročně
městská část na každého
žáka MŠ a ZŠ.

Jak sám říká: „Když jsem si ji bral, slíbil jsem, že
s ní budu v dobrém i zlém. Co bych byl za chlapa,
kdybych utekl, když přišlo to zlé?“
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zprávy z radnice

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA VE ŠKOLÁCH
A ŠKOLKÁCH V PRAZE 22

Pozvánky
Úřad MČ Praha 22 vás zve na

ZŠ U Obory přijme od září 2019:
• Vyučující na 1. stupeň.
• Vyučující AJ na 1. stupeň.
• Vyučující s aprobací pro 2. stupeň
(AJ, Z, TV, ČJ, PŘ, M, CH).
Nabízíme: příjemné prostředí, vstřícné jednání, výše
úvazku dle dohody a smlouvu na dobu neurčitou.
Nabídky se svým životopisem zasílejte, prosím,
na e-mail: ivana.vodickova.zs@seznam.cz

ZŠ nám. Bří Jandusů
hledá od 27. 8. 2019:
• Učitele/ku pro 1. stupeň ZŠ na plný úvazek.
• Vychovatelku do ŠD na poloviční úvazek.
• Asistenta pedagoga na poloviční úvazek.
Nabízíme: výborné pracovní prostředí, možnost
dalšího rozvoje pod vedením zkušených uvádějících
učitelů a nadstandardní pracovní ohodnocení
(odměny).
Požadujeme: zodpovědnost, iniciativu, schopnost
práce v týmu a dobré komunikační schopnosti.
Vaše CV prosím zasílejte
na e-mail: reditel@zsjandusu.net
nebo volejte na telefon 737 886 638.

veřejné zasedání mimořádného
Zastupitelstva MČ Praha 22,
které se uskuteční
ve středu 17. července 2019 od 17 hodin v Divadle U22
(Uhříněves, K Sokolovně 201).
Na programu budou připomínky MČ Praha 22 k okruhu 511.
Srdečně zveme všechny občany.
Úřad MČ Praha 22 vás zve na

6. veřejné zasedání
Zastupitelstva MČ Praha 22,
které se uskuteční
ve středu 4. září 2019 od 17 hodin v Divadle U22
(Uhříněves, K Sokolovně 201).
Program bude zveřejněn na obvyklých místech a na webu.
Srdečně zveme všechny občany.
Sdružená obec baráčníků „Jana Žižky z Trocnova“ v Uhříněvsi
zve občany na

VÁCLAVSKOU ZÁBAVU
v sobotu 21. září 2019 od 14 hodin v hospodě Na Lišce v Uhříněvsi.

MŠ Za Nadýmačem
přijme od 26. 8. 2019:
• Učitelku na plný úvazek.

K tanci zahraje Ladislav Bezouška. Hra o ceny pro všechny lidičky.
Vstupné 40 Kč.

 Občany a spolky srdečně a uctivě zve konšelstvo Obce Baráčníků
Julie Podrázká v.r., rychtářka a Vlasta Dufková v.r., syndik

Kontakt: +420 602 357 612 (ředitelka),
e-mail: reditelka@msuhrineves.cz

otevřené informační centrum

MŠ Pitkovice přijme:
• Učitelku na plný pracovní úvazek.
• Paní na úklid (částečný nebo plný pracovní
úvazek).
Nástup dohodou

TERMÍNY PORADEN V OIC
Poradna pro rovné příležitosti a kariérní poradna
Mgr. Kateřina Kaňoková: V době prázdnin poradenství nebude.
Další poradna je v pátek 6. 9. 2019 (8:00–14:00).

Nabízíme: příjemné pracovní prostředí v nové
MŠ, možnost osobního ohodnocení a stravování
v objektu MŠ.

Bytová poradna
Ing. Jana Veselá: po 26. 8. 2019 (15:30–18:00).
Po předchozím objednání na telefonu 271 071 812 je možná
schůzka kdykoliv.

Kontakt: telefon 602 945 812,
e-mail: reditelka@mspitkovice.cz

Právní poradna
Mgr. Pavel Kosař: čt 25. 7. a 29. 8. 2019 (13:15–17:00).

MŠ Sluneční přijme:

Poradna sociálně právní ochrany dětí
V době prázdnin bude poradenství poskytováno na Odboru OSVZ
v pracovní době úřadu.
Od září opět každou středu od 15:30 do 17:30.

• Milou a kreativní paní učitelku (může být
i nekvalifikovaná s praxí v MŠ) na HPP.
Nástup 26. 8.
Kontakt: telefon 737 386 103,
e-mail: info@msslunecni.cz
• Uklízečku na poloviční úvazek.
Nástup 19. 8.
Pracovní doba od 14:30 hodin do 18:30 hodin.
Kontakt: telefon 606 553 594,
e-mail: info@msslunecni.cz
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Senior point – sociální poradenství
V době prázdnin bude poradenství poskytováno na Odboru OSVZ
v pracovní době úřadu. Od září opět každé pondělí od 16:30.
Senior point – informace pro seniory, Klub seniorů apod.
Stanislava Drozenová: V době prázdnin každé pondělí
v Klubu seniorů v DPS II od 14 hod.
Od září opět každý čtvrtek od 10:00 do 12:00.
Rezervaci pro poradenství je nutné objednat na tel.: 271 071 812
(kromě prázdnin, kdy se neobjednává).

zprávy z radnice

rada městské části

Stalo se na radnici
Výběr nejzajímavějších rozhodnutí, která v minulých týdnech učinila Rada městské části Praha 22.
14. zasedání RMČ – 24. 5.

• Rada souhlasila s vypsáním veřejné zakázky malého rozsahu
na stavební práce s názvem „Oprava cestní sítě Husova parku“.
• Rada souhlasila s odkupem práv k projektové dokumentaci k investiční akci Lávka Ke Kříži – 1. etapa od společnosti SUDOP
PRAHA a.s., za cenu 105 000 Kč + DPH.
• Rada souhlasila s uzavřením darovací smlouvy, ve které se společnost Vivus Uhříněves s.r.o., zavazuje k poskytnutí finančního
daru MČ Praha 22 ve výši 5 mil. Kč.
• Rada souhlasila s opravou klavírního křídla v muzeu na základě
doporučení komise kultury, dle znaleckého posudku.
• RMČ souhlasila s pořízením poukazu na nákup do lékárny v hodnotě 5 000 Kč pro nominanta do soutěže „Pečující roku 2019“
pana B, a ocenila tak jeho dlouhodobou a obětavou péči o nemocnou manželku.
• RMČ souhlasí se zřízením depozitáře Uhříněveského muzea
v místnostech č. S24 a S25 Lékařského domu na Novém náměstí.
Rada dále zřídila pracovní skupinu v souvislosti s novou koncepcí využití Uhříněveského muzea a knihovny ve složení: radní
Ing. Ivo Krátký, člen Komise kultury Mgr. Pavel Kappel a kurátor
muzea Ing. Michal Klich.
• RMČ souhlasila s peticí obcí a měst proti zrušení místních stavebních úřadů obcí a městských částí a členové rady se podepsali
pod tuto petici.

4. mimořádné zasedání RMČ – 4. 6.

• Rada městské části vybrala finální projekt na základě hydrogeologických a dendrologických průzkumů. Zástupci kanceláře BREAK
POINT ARCHITEKTI s.r.o. byli vyzváni, aby budoucí záměr konzultovali na příslušné Hygienické stanici hlavního města Prahy,
která bude budoucí projekt posuzovat jako jeden z dotčených
orgánů. Na základě schůzky zástupců kanceláře BREAK POINT
ARCHITEKTI s.r.o., pracovníků odboru realizace staveb a RMČ
dne 4. 6. 2019 byly vyhodnoceny veškeré možné rizikové faktory.
Budoucí projekt je z hlediska hydrogeologie a hygienických požadavků realizovatelný. Po zhodnocení dendrologického průzkumu
je doporučeno, aby projekt počítal s co největším zachováním
dosavadních dřevin.

• Rada souhlasila se zmírněním podmínek při výběru zhotovitele
DPS Betlímek z důvodu nekvalitního projektu, který vyvolává
množství dodatečných dotazů. Cílem je také otevření soutěže
pro více zájemců.
• Rada rozhodla o výběru zhotovitele na zakázku s názvem „Oprava
cestní sítě Husova parku“. Vybrán byl uchazeč ZAHRADNÍ
ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o za cenu 4 596 895,94 Kč vč. DPH.
Předmětem této zakázky je oprava povrchů cest v Husově parku
a před pomníkem padlých. Povrch je navržen z dlažby ze žulových
odštěpků. Součástí zakázky je také výměna a doplnění stávajících
laviček a odpadkových košů a sadové úpravy keřů.
• Rada souhlasila s vypsáním veřejné zakázky malého rozsahu
na zhotovení nového povrchu dětského hřiště s názvem „Výměna
povrchu dětského hřiště Nové náměstí“.
• Rada souhlasila s vypsáním veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Výměna záložního zdroje na Novém náměstí čp. 1440/2a
ve strojovně výtahu včetně dodání klimatizace a výměna záložního
zdroje v čp. 201 – Divadlo U22“.
• Rada vzala s povděkem na vědomí umístění Prahy 22 na 1. místě
v soutěži „Obec přátelská rodině“ pořádané MPSV ČR. Díky tomu
obdrží Praha 22 účelovou neinvestiční dotaci na prorodinné
aktivity ve výši 1 500 000 Kč.

5. zasedání ZMČ – 26. 6.

• Zastupitelstvo vzalo na vědomí Pravidla pro finanční kompenzace investora vůči MČ Praha 22. Tato pravidla již dříve schválila
Rada a ukazují podmínky, které developeři musí splnit, aby MČ
nekladla překážky pro jejich projekty. Mimo jiné to znamená
soulad s pražskými stavebními předpisy, neudělování výjimek,
projednání v komisích a dar městu ve výši 1000 Kč na m2 hrubé
podlahové plochy. Z těchto peněz pak může MČ financovat rozvoj
infrastruktury, a zmírňovat tak zátěž, kterou zvýšený přírůstek
obyvatel přinese. K nahlédnutí na webu MČ Praha 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/

15. zasedání RMČ – 12. 6.

• Rada souhlasila s vypsáním veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce propustku na Říčanském
potoce“.
• Rada souhlasila s vypsáním veřejné zakázky malého rozsahu
na stavební práce s názvem „Oprava schodiště a plochy před
vstupem do budovy ÚMČ Prahy 22“.
• Rada souhlasila s vypsáním veřejné zakázky malého rozsahu
na služby pod názvem „Výkon činnosti TDI při provádění stavby
– Výstavba DPS Betlímek“.

16. zasedání RMČ – 26. 6.

• Rada souhlasila se záměrem pronájmu ordinace lékařce pro děti
a dorost MUDr. Ivaně Könnigové s podporovaným nájemným
za 1 Kč/měsíčně pod dobu jednoho roku.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V OBŘADNÍ SÍNI
(LEGIONÁŘSKÝ DŮM)
Narodilo se vám miminko v termínu do 31. 7. 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 24. 9. 2019.

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

kancelář
úřadu
Služby e-Governmentu_148 x 105

Mobilní svoz
nebezpečného odpadu

24.9.2015 12:13 Stránka 2

„Praha 22 v mobilu“

Mobilní sběr drobného nebezpečného odpadu z domácností na území městské části Praha 22 proběhne dle níže uvedeného
harmonogramu v úterý dne 27. srpna 2019.

Kontaktní údaje
úřadu – vedení
městské části

Novinky z městské
části Praha 22.

a jednotlivé odbory.

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

správa majetku
Služby e-Governmentu_148 x 105 24.9.2015 12:13 Stránka 2

And

iO
Přehled obchodů,

Přehled kulturních,

veřejných služeb a firem.

společenských
a sportovních akcí.

Jste tam i Vy?

Stahujte zdarma: Obchod Play, App Store, Windows Phone Store,
www.praha22.cz nebo pomocí QR kódů:

SLUŽBY e-GOVERNMENTU
V MČ PRAHA 22

Kontaktní údaje
úřadu – vedení
městské části
a jednotlivé odbory.
Android

Jak si zařídit…?
Přehled životních situací
s kontakty.

Vyfoťte nepořádek,
poškození, doporučte
hezké místo.

Výstavba digitální optické sítě

iOS

Na území Uhříněvsi
bude probíhat další výstavba digitální
Přehledoptické
kulturních,
Přehled obchodů,
veřejných služebliniovou
a firem.
společenských
sítě. Jedná se o rozsáhlou
stavbu, kterou realizuje společnost
a sportovních
akcí.
Jste tam zasáhne
i Vy?
T-Mobile a která značně
do povrchů komunikací
a zeleně.
Snažíme se při jednání docílit toho, aby pro vás zamýšlené zásahy
v rámci výstavby byly pokud možno co nejméně omezující.
Stahujte zdarma: Obchod Play, App Store, Windows Phone Store,
www.praha22.cz
pomocí QR kódů:
T-Mobile již v loňském
rocenebo
prostřednictvím
akviziční

Společnost
společností Sup-Technik a.s. započala rozesílat informace o výstavbě
digitální optické sítě T-Mobile do poštovních schránek vlastníkům
nemovitostí, a to včetně přiložení „Souhlasu vlastníka nemovitosti
s umístěním optické přípojky na nemovitost“.
Podepsaným „Souhlasem s připojením“ se nezavazujete k využívání služeb, ale k vyhotovení přípojného bodu pro vaši nemovitost.
V momentě, kdy T-Mobile služby zapne, bude jenom na vás, jestli
budete chtít službu opravdu využívat. V případě, že o připojení vaší
domácnosti do optické sítě nemáte zájem, bude optický kabel zakončen před hranicí vašeho pozemku – např. v chodníku či zeleni.
Pokud v budoucnu změníte názor, náklady spojené s realizací přípojky
budou již na vaše náklady.

poškození, doporučte
hezké místo.

s kontakty.

„Praha 22 v mobilu“
Novinky z městské
části Praha 22.

Vyfoťte nepořádek,

Jak si zařídit…?
Přehled životních situací

Windows Phone

Využíváme nové technologie pro vzájemnou
komunikaci mezi občany a úřadem:
• Otevřené informační centrum – součástí je
pracoviště Czech POINT, ověřování dokumentů,
podatelna a informační kancelář, bezplatné
poradny pro naše občany, PC pro veřejnost
s internetem.
• Rozšířené otevírací hodiny:
Po–Čt 7:30–19:00,
Pá 7:30–14:00,
So 8:30–14:00.
• I nteraktivní úřední deska a Informační kiosek
před radnicí, mají intuitivní ovládání, dotykovou
obrazovku a nepřetržitý provoz.
•W
 i-Fi zdarma – bezdrátové připojení na Novém
náměstí, v prostorách budovy radnice a v DPS II.
•M
 obilní aplikace Praha 22 v mobilu
pro operační systémy Android, Apple iOS
a Windows Phone.

Od září na fotbal!

Atletický oddíl Prahy 22

Máte rádi fotbal? Hledáte pro své dítě zdravý a komplexní sport?
V Čechii Uhříněves na vás čeká skvělé zázemí i spousta zábavy!

Praha 22 je plná sportovních talentů, které stojí za to
podporovat. Naše děti nemusí závodit za jiné oddíly, pojďme jim
vytvořit jejich vlastní. Máte zkušenosti s prací s mládeží či snad ještě
lépe trenérské zkoušky nebo jen chuť pomoci dobé věci? Chcete
se podílet na komunitním a sportovním životě v místě, kde žijete?

Více informací u šéftrenéra mládeže Jana Vetyšky
na tel. 731 533 609.

Ozvěte se na: katerina.erbsova@praha22.cz
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Vzdělávání

zdravotnictví

9. ročník PŘÍBĚHU POTRAVIN

Gynekoložka Barbora Kubešová
přijímá nové pacientky

aneb Již tradiční naučná stezka „Věda na polích
a ve stájích“ v Netlukách
Dvoudenní popularizační naučná stezka Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i., šlechtitelské stanice Selgen, a. s., a České
zemědělské univerzity v Praze se opět vydařila.
7. 6. 2019 – DEN PRVNÍ – žáci základních škol z Uhříněvsi
a okolí na farmě v Netlukách
Tématem letošní naučné stezky byl Příběh telátka Žofky a selátka Bětušky na naší farmě. Více než 470 žáků v doprovodu učitelů
z 12 základních škol si prošlo několik stanovišť nejen na farmě, ale
i na políčkách České zemědělské univerzity v Netlukách.
8. 6. 2019 – DEN DRUHÝ – rodiny s dětmi
Sobotní program byl jako v minulých letech připraven především pro
rodiny s dětmi. Návštěvníci měli možnost setkat se s hospodářskými zvířaty, uvidět a poznat naše původní česká plemena – český
strakatý skot, přeštické černostrakaté prase, kozu hnědou a bílou,
ale i českého strakáče nebo českého červeného králíka. Děti se
pomazlily s králíčky, uviděly včeličky v úlu, poznaly rybičky, podrbaly
ovečky, podívaly se do mikroskopu a také si zasoutěžily. Dospělí se
dozvěděli, „jak děláme vědu“, že „nakrmit krávu je věda“, co je „nejlepší z vepřového a hovězího masa“, kolik zubů má kůň, koza nebo
ovce, nebo „jak se jmenuje nejznámější kozel v České republice“.
Na políčkách si děti prošly stezku obilím, vyzkoušely si, „jak těžké to
měla Popelka“, dozvěděly se, že „kroupy padají nejen z nebe“, a jak
voní a chutnají bylinky. Více než 950 dětských účastníků dostalo
za správně vyplněnou křížovku malou odměnu.
Děkujeme všem, kteří naučnou stezku podpořili a hlavně byli s námi.
Poděkování patří především městské policii, která po oba dva dny
dohlížela na bezpečnost účastníků.

 Ilona Bečková
www.facebook.com/Pribehpotravin

Nová ordinace MUDr. Kubešové se nachází nedaleko Lékařského domu v ulici Ke Kříži. Paní doktorka přijímá nové pacientky
a má smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami.
Otevírala jste ordinaci v listopadu loňského roku, co vše tomu předcházelo? Několikaměsíční vyřizování na úřadech včetně výběrového
řízení na magistrátu hlavního města. Nutnost kompletního vybavení
ordinace, i přístrojového, bez záruky získání smluv se zdravotními
pojišťovnami.
Je něco, co vás mile překvapilo? Překvapilo mne, že se mi podařilo získat smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami do půl roku
od otevření ordinace. Byla jsem připravena ambulantními kolegy
na dlouhodobé čekání včetně opakovaných výběrových řízení. Velmi jsem potěšena reakcí a podporou pacientek, které vyzvaly své
pojišťovny, se kterými jsem nejdéle neměla smlouvu, aby ji s námi
uzavřely, a tím jim umožnily gynekologickou péči. Za to jim patří mé
poděkování. Stejně tak mě těší podpora ze strany městské části.
Má vaše ordinace nějakou specializaci v rámci gynekologie? Ano,
má zaměření na ultrazvukovou diagnostiku a specializaci na péči
o těhotné.
Přijímáte nové pacientky, a jak se mohou registrovat? Stále přijímáme
nové pacientky. Registrovat se mohou při prvním vstupním vyšetření
u nás, na které se mohou objednat telefonicky v ordinačních hodinách.
Co se týká zdraví, je velmi důležitá prevence. Kdy a jak často by ženy
měly zavítat do ordinace a na co mají nárok zdarma? Samozřejmě by
měly navštívit gynekologa vždy při obtížích (zejména nepravidelném
krvácení, bolestech v podbřišku apod.). Ze zdravotního pojištění je
hrazena roční preventivní gynekologická prohlídka zahrnující i cytologické vyšetření stěru z čípku děložního, ultrazvukové vyšetření,
dále od věku 45 let v intervalu 2 roky mamografické vyšetření a test
na okultní krvácení ve věku 50–54 let jednou ročně, nad 55 let jednou
za dva roky.
Dá se říct, jaké procento žen využívá možnost preventivní kontroly?
Přesně nedá, určitě je nad padesát procent a zejména u starších
pacientek by mohlo být vyšší.

 Pavel Veverka
MUDr. Barbora Kubešová – gynekoložka.
Adresa: Ke Kříži 1610/16, Praha 10-Uhříněves.
Poskytuje tyto služby: péče gynekologická a komplexní
péče o těhotné.
Ordinační doba: po, út 7:00–15:00, st 7:00–14:00,
čt 15:00–19:00, pá 15:00–18:00.
Kontakt: e-mail: kubesova@gynvivus.cz, telefon: 722 944 386
www.gynvivus.cz
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zprávy z radnice

JAK letos HOSPODAŘÍme
V rozpočtu městské části jsme navýšili výdaje do školství a na opravy městských komunikací.

R

ok 2019 je ve znamení navyšování příspěvků do mateřského
a základního školství a prostředků vložených do oprav chodníků.
V letošním roce městská část podpoří každého žáka MŠ a ZŠ částkou cca 10 600 Kč.
Magistrát nám ale přispívá pouze 2 700 Kč
na žáka. Při počtu bezmála 2 tis. dětí, které
chodí do našich školek a škol, navyšujeme
z našeho rozpočtu prostředky na školství
o více jak 15 mil. Kč. U oprav chodníků
a komunikací došlo k výraznému meziročnímu navýšení rozpočtových prostředků.
V roce 2018 se na ně vynaložilo 3,1 mil. Kč,
pro letošní rok rozpočet počítá s částkou
18,5 mil. Kč.

příklady. Příjmy rozpočtu, ale i plánované
výdaje se v průběhu roku mění. Rozpočet
a plán hospodářské činnosti jsou v době
schvalování zastupitelstvem městské části
pouze kvalifikovaným odhadem. Rozpočet
se během roku průběžně upravuje a na jeho
konci se může lišit i o desítky milionů korun. Zde uváděné sumy proto neodpovídají
částkám ve schváleném rozpočtu a plánu
hospodářské činnosti, ale odráží jeho průběžný stav.

INVESTICE PŘEVÁDĚNÉ Z LET
MINULÝCH A INVESTICE NOVÉ

v Pitkovicích nebo 22 mil. Kč na revitalizaci
Cukrovarského rybníka a přilehlého okolí.
Největší nadcházející investiční akce, výstavba MŠ V Bytovkách, bude financována
z dotace MHMP až v letech 2020 a 2021,
začneme ji tak stavět z vlastních zdrojů.

PŘÍMÝ NÁHLED NA ROZPOČET
KDYKOLI A KDEKOLI

Naším dlouhodobým cílem je snižovat běžné výdaje, ať už novými soutěžemi u stávajících smluv nebo změnou jejich rozsahu
a posilovat výdaje s pozitivním vlivem
na kvalitu služeb občanům. To znamená
promyšleně šetřit na chodu městského úřadu a zajistit dostatečné prostředky na služby
a údržbu města. I proto příští rok plánujeme
spustit online aplikaci, díky které bude možné v přehledné formě nahlížet na aktuální
podobu rozpočtu, a to včetně jeho čerpání
ve všech jednotlivých položkách.

Pro lepší přehlednost článku nejsou v příjmech a výdajích rozlišeny převody mezi
hlavní a hospodářskou činností. V jednotlivých kapitolách jsou uvedeny pouze

Zdaleka největší převáděnou investicí
z předchozích let je stavba domu s pečovatelskou službou Betlímek. Připravený
projekt s dotací ve výši 48,1 mil. Kč je z roku
2018. Všechny ostatní velké investice na své
financování čekají nebo jsme na ně dotaci
obdrželi v průběhu roku 2019. Ze schválených dotací v letošním roce uvádíme
například 40 mil. Kč na polyfunkční dům

PŘÍJMY: 153,5 mil. Kč

VÝDAJE: 153,5 mil. Kč

INVESTICE: 336,7 mil. Kč

Dotace z hl. m. Praha 

Úřad MČ (mzdy, energie,
služby a zboží) 

Nyní pokryto dotacemi 

118,1 mil. Kč

Celkové plánované pokrytí
dotacemi (zbytek bude
uhrazen z vlastních zdrojů)

288,8 mil. Kč

ROZPOČET SE V PRůBĚHU
ROKU MĚNÍ

Státní příspěvek na výkon
statní správy (stavební úřad,
živnosti, matrika atd.) 

68,4 mil. Kč

15,4 mil. Kč

Předpokládané příjmy
(účelové dotace, vratka
daně z příjmů, výherní
automaty, parkování atd.) 

17,6 mil. Kč

Nájemné a jiné hospodaření
s majetkem MČ 

29,9 mil. Kč

Daň z nemovitostí 

12,5 mil. Kč

Místní a správní poplatky
(za občanky, pasy, ubytování,
ze psů, zábory veřejných
prostranství atd.) 
Ostatní příjmy
(vstupné, úroky, pokuty,
dary atd.) 

3,5 mil. Kč

6,2 mil. Kč

Doprava, vodní hospodářství,
komunální služby (opravy chodníků,
kanalizací a mostů, dopravní
značení a bezpečnost, hřbitov)  27,7 mil. Kč
Školství (příspěvky
na provoz MŠ a ZŠ) 
Rozvoj, účelové dotace
(strategický plán, posudky,
příprava výstavby Pražského
okruhu) 

19,6 mil. Kč

12,8 mil. Kč

Investice do majetku MČ
• výstavba DPS Betlímek
• nákup pozemku v Pitkovicích 

25 mil. Kč
70 mil. Kč

Doprava

2,5 mil. Kč

Kultura (divadlo U22, knihovna,
muzeum, kulturní akce,
zpravodaj) 

•n
 ové chodníky,
cyklotrasy, další projekty

3,8 mil. Kč

Školství

Sociální věci a zdravotnictví
(pečovatelská služba, sociální
práce a podpora, projekty) 

• výstavba MŠ V Bytovkách 
2,2 mil. Kč

2,9 mil. Kč

• z kapacitnění školní
jídelny, ZŠ Jandusů,
další projekty) 

5,2 mil. Kč

Splátky a daně (splátka půjčky,
daň z příjmů, DPH) 

7,7 mil. Kč

8,4 mil. Kč

93 mil. Kč

2 mil. Kč

Životní prostředí
• Cukrovarský rybník

Údržba a správa majetku MČ
(opravy a údržba bytů a nebyt.
prostor MČ, mzdy) 

58,8 mil. Kč

• polyfunkční dům Pitkovice 

Životní prostředí (odpady,
péče o zeleň, úklid obce) 

Sport a zájmové činnosti
(sportovní dotace a akce,
společenské aktivity, hřiště
údržba a obnova) 
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69,1 mil. Kč

 Štěpán Zmátlo, radní pro finance

36,5 mil. Kč

• park za radnicí

20 mil. Kč

• hřiště Kašperská

12 mil. Kč

• Husův park

11 mil. Kč

projekty

Výhled rozvoje naší MĚSTSKÉ ČÁSTI
Představujeme vám přehled největších investičních akcí, na kterých letos pracujeme a kterými
chceme v nadcházejícím období zlepšit život obyvatel naší městské části.
CUKROVARSKÝ RYBNÍK V CENTRU
OBCE SE KONEČNĚ DOČKÁ
ODBAHNĚNÍ

Po loňských problémech se zakázkou na odstranění nánosů bahna se nám podařilo původně soutěženou cenu 17,4 mil. Kč snížit
na 9,7 mil. Kč, uzavřít smlouvu a nyní jsou
již práce na první etapě v plném proudu. Ty
představují vyčištění dna rybníka a opravu
výpusti. Druhá etapa, která by měla proběhnout příští rok, pak přinese výstavbu
nových opěrných zdí podél břehů rybníka
včetně nové hráze a lávku ve vstupním koridoru mezi domy. Odbahnění rybníka je
podmínkou pro opravu předcházejícího
laterálního kanálu, který spojuje soustavu
rybníků Vodice, Nadýmač I, Nadýmač II
právě s Cukrovarským rybníkem a je v havarijním stavu.
Předpokládaná výše investice první
etapy: 10 mil. Kč, celkově 36,5 mil. Kč

HUSůV PARK v NOVÉM

Park, který byl vysazován už v průběhu
1. světové války, v současnosti neplní svoji
funkci městského parku a nevyhovuje aktuálním požadavkům na moderní klidovou
zónu. Navíc park jako celek tvoří bariérovou
a izolační zeleň od dopravně velmi vytížené ul. Přátelství. Nový projekt navrhuje
úpravu okolí památníku na počest padlým
hrdinům v obou světových válkách a veřejného prostoru před obřadní síní umístěnou
v Legionářském domě. V právě vysoutěžené
první etapě dokončíme opravu stávající
cestní sítě a v příštím roce chceme provést
rozsáhlé parkové úpravy zahrnující mimo
jiné výsadbu nových stromů, realizaci zavlažovacího systému a obnovu městského
mobiliáře.
Předpokládaná výše investice: 11 mil. Kč

DPS BETLÍMEK

Na volné parcele v ulici U Starého mlýna začne růst na podzim nový dům s pečovatelskou službou s malými bezbariérovými byty
určenými pro seniory nebo osoby zdravotně
postižené. Nyní probíhá výběr zhotovitele
této stavby. Budoucí obyvatelé budou moci
využít sociálních a pečovatelských služeb,
společenskou místnost a přilehlou zahradu.
Po otevření DPS Betlímek bude naše městská část poskytovat již 68 bytů v domech
s pečovatelskou službou.
Předpokládaná výše investice: 60 mil. Kč

MŠ V BYTOVKÁCH

O potřebě nových míst ve školkách pro naše
nejmenší obyvatele nikdo nepochybuje.
Množství nově kolaudovaných bytů bylo
a ještě v nejbližších letech bude enormní.
I proto máme nejmladší průměrný věk obyvatel z celé Prahy (36,5 roku). Jak by mohla
nová školka vypadat, jsme vám představili
v březnovém čísle Uhříněveského zpravodaje. Po výběru návrhu architektonického
studia BREAK POINT jsou již přípravné
práce v plném proudu. Samotná stavba by
pak měla začít v roce 2020.
Předpokládaná výše investice: 93 mil. Kč

POLYFUNKČNÍ DůM
V PITKOVICÍCH

V Pitkovicích chybí základní občanská vybavenost tolik důležitá pro běžný život v obci.
Na jaře jsme proto koupili pro víceúčelový
dům pozemky, nyní probíhá architektonická
soutěž na podobu samotné stavby. Naše
plány na několik tříd školky, sál, obchod,
ordinace nebo třeba klubovny jsme vám
představili na setkání s občany 5. 6. 2019.
Na podzim chceme mít projekt a příští rok
stavět.
Výkup pozemků: 25 mil. Kč, předpokládaná
výše investice do budov: 70 mil. Kč

OPRAVY CHODNÍKů

Kdyby se městská část Praha 22 měla posuzovat podle toho, jak vypadají chodníky,
neobstála by zrovna nejlépe. I proto jsme
vám po volbách slíbili, že je budeme systematicky opravovat. Letos začneme s rozsáhlou opravou Na Blokandě. Oprava silně
nevyhovujících povrchů však bude postupná z důvodu současného provádění prací
telekomunikačního operátora.
Předpokládaná výše investice: do 10 mil. Kč

ÚPRAVA ŠKOLnÍ JíDELNY po
19 leTECH OD ZAhÁJENÍ PROVOZU

Zefektivnění provozu školní jídelny jsme
rozdělili na dvě etapy. V té první upravíme
vstupní prostory a rozšíříme šatny. V druhé
pak chceme změnit způsob vydávání jídel,
investovat do vybavení kuchyně a nábytku
jídelny. Protože je však s druhou etapou
spojené znatelné navýšení zaměstnanců
kuchyně, jsme nuceni přes letošní prázdniny realizovat pouze etapu první.
Předpokládaná výše investice
první etapy: 1 mil. Kč

SKATEPARK A SPORTOVNÍ
HŘIŠTĚ KAŠPERSKÁ

Parková plocha s dosloužilým skateparkem
z roku 2004 by měla v budoucích letech
projít zásadní proměnou. Tu představíme
ve spolupráci s mladými architekty ze studia
Unicorn/Unicron, kteří jsou zároveň skateři
a zaměřují se na navrhování a revitalizace
skateparků. Ještě letos pak na jeho části
vyroste sportovní hřiště.
Předpokládaná celková investice 12 mil. Kč

NOVÁ PŘÍRODNÍ REKREAČNÍ
ZÓNA ZA RADNICÍ

Projekt dlouho slibovaného parku „za radnicí“ se letos dočká nového impulsu.
Městská část chce lokalitu zahrádek proměnit v přírodní park nabízející široké
možnosti pro setkávání, sport, relaxaci
a zábavu. Vytvořením parku navazujícího
na Uhříněveskou oboru a Cukrovarský
rybník vznikne ojedinělý přírodní parkový
soubor, který bude tvořit klidovou osu souběžnou s ul. Přátelství, v současnosti nejvíce
dopravně vytíženou komunikací v Praze 22.
Podobu parku bychom měli znát v druhé
polovině letošního roku. Samotná realizace
pak naváže na ukončení prací na revitalizaci
Cukrovarského rybníka.
Předpokládaná výše investice: 20 mil. Kč

SILNIČNÍ PROPUSTEK
NA ŘÍČANSKÉM POTOCE

Opravit mostek na Říčanském potoce, který
je v havarijním stavu, je potřeba. Jak jsme
vás však informovali v úvodníku červnového čísla Uhříněveského zpravodaje, povedlo se nám v této souvislosti vyjednat
dar od společnosti Vivus ve výši 5 mil. Kč.
Dvoumilionovou dotaci z Magistrátu hl. m.
Prahy jsme obdrželi již v roce 2016. Oproti
plánům minulého vedení naší městské části
tak na opravu tohoto vodohospodářského
díla nepůjde z vlastních prostředků městské
části ani koruna.
Předpokládaná výše investice: 7 mil. Kč
 Rada MČ
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život v obci

Jasany v Oboře usychají pomaleji,
Houbu však zastavit nelze
V minulém čísle zpravodaje jsme psali, že jasany v oboře napadla zákeřná houba, která způsobuje
nekrózu jasanů, po další kontrole přinášíme nové informace.

K

oncem června se konala kontrolní schůzka v přírodní
památce Uhříněveská obora. K milému překvapení skupina odborníků zjistila, že houba nepostupuje tak rychle,
jak dříve předpokládali. Boj s chorobou však není možné
vyhrát, pouze zpomalit. Díky srážkově bohatému jaru nejsou stromy
v takovém stresu a dokáží houbě vzdorovat. U množství stromů se
však do nakaženého dřeva pouští podkorní hmyz a celou situaci
ještě ztěžuje. Často je k vidění stav, kdy strom má zelenou korunu,
avšak u země má téměř oloupanou kůru nebo zdravotní zásahy
datlů a strakapoudů. U takto poškozených stromů je pouze otázkou
času, kdy jasanům dojdou síly a uschnou.
V současnosti je po oboře vytipováno ke kácení asi 250 stromů
o celkové výměře asi 200 m3 dřeva. V drtivé většině se jedná o těžbu
jednotlivých stromů, vytipována byla pouze jedna lokalita, kde by
se vytvořil tzv. kotlík (mýtina kruhového tvaru o poloměru výšky
stromů).
Samotný zásah by nebyl pro oboru nijak likvidační, lze říci, že
mnohem větší škody by naděla lesní technika v podrostu. Proto nyní
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probíhají rozhovory s vlastníkem obory Lesy ČR, kdy a za jakých
podmínek dojde k těžbě dřeva. Varianty jsou tři. První varianta
je během prázdnin, kdy dojde k těžbě v současnosti označených
stromů, avšak hrozí další zdravotní zásahy během dalších měsíců.
Druhá varianta je větší zásah během podzimu, kdy se k označeným stromům přidají ještě nově nakažené, anebo varianta třetí
během příštího roku, kdy bude mnohem více jasné, které stromy
jsou neuzdravitelné. V poslední možnosti by se jednalo o největší
zásah, avšak těžká technika by do porostu obory vstupovala pouze
jednou.
Celá situace v Uhříněveské oboře je i nadále monitorována.
Odborná skupina zkontroluje stav lesa opět v polovině prázdnin.
Prosíme návštěvníky obory, aby byli obezřetní. U prosychajících
stromů je větší riziko pádu větví. Proto doporučujeme dbát zvýšené
opatrnosti a nevstupovat do obory při větrných dnech a během
bouřek.
 Ondřej Lagner, radní pro životní prostředí

život v obci

Jaké značky najdete v oboře
a co znamenají?
Při vycházkách největší zelenou plochou v městské části Praha 22, Uhříněveskou oborou, můžete spatřit
mnoho symbolů, které se nacházejí na kmenech stromů.
Často se stává, že návštěvníci neodhadnou správný význam
těchto značek a poté mají obavy, zda se strom, kolem kterého
tak rádi chodí, nebude kácet. Pojďme si ukázat nejčastější
značky, které je možné potkat při toulkách oborou. Začneme
velmi zlehka.
Všeobecně známá turistická značka (1) je v oboře téměř
na každém kroku. Oborou procházejí hned dvě turistické
značky – červená a modrá, jedna naučná stezka a jedna
cyklostezka.
Méně známá značka, avšak v oboře velmi hojná, má podobu
jednoho, resp. dvou červených pruhů (2). Jeden pruh je dokola
celého kmenu a jeden pruh je pouze z jedné poloviny. Tento
symbol značí všeobecně maloplošnou zvláště chráněnou
oblast. Mezi tato území patří národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památka a přírodní památka.
Naše obora patří mezi tu poslední jmenovanou. Všimněte si,
že pokud stojíte mimo oboru a koukáte směrem dovnitř, vždy
uvidíte pruhy dva. Pokud však stojíte uvnitř chráněného území,
uvidíte pouze jeden červený pruh. Toto pravidlo platí všude
po České republice a v případě nouze je možné se podle něj
základně orientovat.
V souvislosti napadení jasanů houbou, která vede k odumírání
stromů, se v poslední době v oboře vyskytují nově nastříkané
značky. Zatímco dosavadní symboly, co jsme si ukázali, jsou
trvalého charakteru, následující značky jsou stříkány speciálním sprejem, který po půl roce zmizí. Používá se reflexní
barva, která je dobře vidět a označuje stromy určené k asanaci.
Jednoduše řečeno, pokud má strom na sobě tři tečky (3), je
určený k pokácení. Tečky jsou zpravidla rovnoměrně po celém kmeni tak, aby bylo ze všech stran patrné, že se strom
bude kácet. Aby se těžbou nenarušila biodiverzita více, než je
nutné, často se stromy nekácí u země, jak je tomu u běžného
hospodářského lesa, ale ponechávají se tzv. vysoké pařezy.
Stojící zbytek kmenu tak dále poskytuje zázemí různým druhům hmyzu, například broukům. Stromy, které mají na sobě
tři tečky a ještě čáru kolem obvodu kmene, jsou určeny právě
pro tvorbu vysokých pařezů.
Dále se na stromech může vyskytovat obrazec ve tvaru T,
případně obráceného T. Tento symbol pro lesní dělníky znamená nekácet, ale ořezat nebezpečné větve a torzo stromu
ponechat vlastnímu osudu. Takto zanechaný strom plní funkci
hmyzího hotelu více než pouhý vysoký pařez, avšak je mnohem nebezpečnější svému okolí. Proto se volí tyto stromy
pouze v minimálně navštěvovaných lokalitách.

1

2

3

Pravým opakem a zvláštní kategorií je žlutý křížek na kmeni
stromu (4). Lze tvrdit, že takto označený strom má vyhráno,
jelikož tu bude s námi ještě několik set let. Jednoduchý symbol
křížku značí vzrostlé, perspektivní stromy, které je potřeba
zanechat budoucím generacím a neměly by se porazit. Tímto
symbolem se značí především duby, které mají všechny předpoklady pro dlouhý život v oboře. Vyvolené stromy se musí
opečovávat často i tím, že se vykácí vegetace okolo nich tak,
aby byly zajištěny vhodné podmínky pro další vývoj stromu.
Kromě prvních dvou uvedených příkladů značení na kmenech
stromů nemá svá pevná pravidla. Jistě je možné se setkat
i s jinými symboly či značkami. Záleží, jak se zrovna pracovní
skupina dohodne. Pokud je však v lokalitě již jednou proveden
průzkum, který stanovil základní symbologii, je snaha tento
postup dále zachovat.

4
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JISKŘIČKA JE ZLATÁ
Dětský pěvecký sbor Jiskřička ve své 34leté historii získal mnoho ocenění a jedno
z nejvýznamnějších se datuje do nedávné doby. Letos v červnu získal zlatou medaili
na mezinárodní soutěži amatérských pěveckých sborů Mundi Cantant v Olomouci. Účast na ní
podpořila finančně z dotačního programu na reprezentaci i MČ Praha 22, která se tímto přidává
k zástupu gratulantů. Mladé talenty vede sbormistryně Anna Nebáznivá a právě s ní vznikl
v příjemné atmosféře na zahrádce místní restaurace tento rozhovor.
Od kdy jste v čele DPS Jiskřička?
Sbor jsem převzala v srpnu roku 2012. Tehdy
měla Jiskřička v koncertním oddělení asi
18 členů ve věku od 6 do 20 let a v přípravném sboru byly děti dvě.

Sbormistryně
Mgr. Anna Nebáznivá
Narodila se v Praze roku 1989.
Je absolventkou magisterského oboru
Hudební výchova a sbormistrovství
na Pedagogické fakultě UK. Její zálibou
kromě hudby jsou výpravy do hor v létě
i v zimě.
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Jak je sbor členěn a jaké věkové skupiny
děti jsou?
Nyní má Jiskřička tři oddělení, rozdělená dle
úrovně a věku dětí. V nejmladší přípravce
nám zpívají děti od pěti do sedmi let, ve starší přípravce jsou děti druhých až čtvrtých
tříd a ti nejlepší se propracují až do sboru
koncertního. Před přijetím do koncertního
sboru je však nutné absolvovat letní soustředění a na závěr složit postupovou zkoušku.
„Nováčci“ však na to nejsou sami, každému
je přidělen jeden „patron“ ze starších dětí,
který mu pomáhá s nácvikem náročného
repertoáru koncertního sboru. Nejmladším
dětem v koncertním sboru je 8 let.

Na co se nejvíce soustřeďujete při výuce
zpěvu?
Důraz kladu na rozvoj pěvecké techniky,
vnímání a prožívání hudby, ale také na rozvoj dětské osobnosti. Ve sboru se snažíme
vést děti, aby porozuměly tomu, o čem se
zpívá.
Na soutěžích dosahujete výborných výsledků. Jak často děti zkoušejí?
Nejčastěji zkouší koncertní sbor, krom
pravidelných zkoušek 2× týdně absolvuje i pobytová soustředění. V létě zpíváme
v Krkonoších a v zimě jezdíme na Šumavu,
kde v rámci odpočinkového programu s dětmi lyžujeme. Na soustředěních se vždy udělá největší kus práce, děti zpívají 5–8 hodin
denně. Starší přípravka zkouší také 2× týdně
a ti nejmenší jen 1×.
Pořád ale platí, že dětem necháváme
prostor k běžnému dětskému životu.

DPS Jiskřička:
Počet členů: V současnosti 80 ve třech odděleních. Městská část Praha 22 Jiskřičku
finančně podporuje. Sbor se pravidelně zúčastňuje akcí městské části jako například
pietních aktů u Pomníku padlých, pořadů pro
seniory nebo zpívání na vánočních akcích. Vystupuje na soutěžích v ČR i v zahraničí odkud
vozí mnohá ocenění. Naposledy přivezl zlatou
medaili z Olomouce z prestižní mezinárodní
soutěže amatérských pěveckých sborů Mundi
Cantant, která byla nedílnou součástí festivalu
„Svátky písní Olomouc“.

Na soustředěních máme kromě zpěvu různorodé aktivity.

Má pravidelná vystoupení v Divadle U22.

Na festivalu Svátky písní v Olomouci jste
získali zlatou medaili. Měli jste nějakou
speciální přípravu?
Speciální ani ne. Soutěžili jsme s 10minutovým programem, který jsme ale detailně
nazkoušeli. Naše děti by nejraději zpívaly stále nové a nové věci. Udržet skladbu
v repertoáru třeba rok je téměř nemožné.
Soutěžní program cvičily sedm měsíců
a mezitím spoustu jiných skladeb na další
koncerty. Tato repertoárová „rozmazlenost“
je jednou z našich velkých odlišností oproti
ostatním dětským sborům.


Zlatá medaile. Porota byla
mezinárodní a jeden z porotců
mimo jiné napsal toto: „Velmi
dobrá úroveň hlasové kultury,
celkově pěkný, propracovaný,
koncentrovaný výkon“.

Co bylo pro děti největší odměnou za zlatou medaili?
Děti měly spoustu zážitku v náročném prostředí a obrovskou radost ze zlaté medaile.
Velkou radost měly z návštěvy zoo, večer
po úspěchu byla pro všechny zúčastněné
ze 14 zemí světa diskotéka, kde čile komunikovaly nejen s „dýdžejkou“.

Jaké máte plány do budoucna?
V srpnu máme soustředění, hned nato v září
natáčíme v Divadle U22 „cédéčko“, které financuje naše městská část. Slavnostní křest
bude začátkem prosince.
A protože nezahálíme, tak do konce
roku ještě absolvujeme mezinárodní soutěž
v Bratislavě. Příští rok se chystáme soutěžit
v belgickém Neerpeltu.
Kde se mohou hlásit noví zájemci o členství ve vašem sboru?
Přijímáme do obou přípravných sborů.
Věříme, že zpívat se může naučit skoro
každé dítě, do přípravek se tedy nedělají
přijímací zkoušky. Zájemci se mohou hlásit
na e-mailu info@jiskricka.cz nebo se přijít
podívat v září na ukázkové hodiny. Nejvíce
se dozví na našich webových stránkách
www.jiskricka.cz.
Děkuji za rozhovor.
 Pavel Veverka, foto: Jiskřička a archiv
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PRÁCI...

...vizitky, letáky, brožury, loga, reklamní cedule, bannery,
motivy na trička, www stránky, corporate identity,
mailing, pozvánky, samolepky, etikety, plakáty, kalendáře,
inzeráty, obaly, designové CV, polep ﬁremních vozů, billboardy...

603 258 454, info@ilustrat.cz
www.ilustrat.cz
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MS v taekwon-do:
Uhříněveská bojovnice skončila
milimetr od medaile
Přestože Taekwon-Do je bojový sport, tak má v sobě spoustu ušlechtilosti. Jeho zásady
jsou: zdvořilost, čestnost, vytrvalost, sebeovládání, nezdolný duch. A v tomto krásném
sportu, který byl poprvé představen v Jižní Koreji ve městě Soul v roce 1955, vyniká
uhříněveská mladá slečna Barbora Jílková. Na oficiálním mistrovství světa se letos v dubnu
mezi juniory umístila na 4. místě ve speciálních technikách a na 5. místě ve sportovním
zápase, což je obrovský úspěch české reprezentace. Barbora bydlí s rodiči v Uhříněvsi, a tak
se rozhovor do Uhříněveského zpravodaje přímo nabízí.
Taekwon-Do se stalo vaší životní cestou.
Proč zrovna toto bojové umění?
V 6 letech mě táta (trenér juniorské reprezentace ČR – pozn. autora) přihlásil na tento
sport a postupně jsem si k němu získávala cestu. Zkoušela jsem tenis a tanec, ale
Taekwon-Do vždy vedlo. Dnes bych ho
za nic na světě nevyměnila.
Kdy, kde a jak často trénujete?
Trénuji v Říčanech ve škole Kwang-Gae
a jedna z tělocvičen této školy je i v Ondřejově, kde probíhá soustředění juniorské
reprezentace. Cvičím v pondělí a v pátek.
Fyzičku individuálně kdykoliv. Trénuji pod
mistrem Vladimírem Machotou, který má
VII. dan. Současně školu vede a je vicepresidentem federace.
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Dosáhla jste velkého úspěchu na nedávném mistrovství světa v Německém
Inzellu. Můžete popsat, jak to vše probíhalo a v jakých kategoriích jste byla
nejúspěšnější?
Nejdříve se musíte nominovat na mistrovství světa. Z každé země mohou být maximálně dvě závodnice v jedné kategorii.
Druhý soutěžní den jsem zdolala všechny tři povinné techniky v kategorii speciálních technik juniorek a postoupila do finále
(ze 47 děvčat, která byla na začátku soutěže, jen 6 jich splnilo limit – pozn. autora),
ve kterém byly desky posunuty o 15 cm výše.
V tom jsem se stačila desky v této výši pouze
dotknout a tím mně medaile utekla opravdu
jen o milimetr (viz foto na titulní straně).

Následující den jsem v prvním kole volného boje juniorek porazila Ukrajinku Zolu
Zvehentsovou, potom jsem nastoupila proti
Irce Hehir Katel, se kterou to byl vyčerpávající boj. Pak už byl zápas o medaile proti
Argentince Sudilla Delfina, který jsem bohužel prohrála, a skončila tak pátá. I tak to
bylo za dobu uplynulých deseti let nejlepší
umístění českého reprezentanta na mistrovství světa.
Jaký byl váš největší emotivní zážitek z MS?
Když jsem odjížděla, tak jsem vůbec neočekávala umístění v první desítce vzhledem
k tomu, že to bylo moje první mistrovství
světa. A když jsem postoupila ze základu
dále a dále, tak to bylo fantastický. Byla to
nádhera, nedá se to ani popsat.

inzerce

Jakou používáte ústroj?
Oblečení se jmenuje dobok, což je kabát, kalhoty, a na boje se
navíc používají různé chrániče.
Máte náročný sport na fyzičku. Zranění se vám vyhýbá?
Zranění se mně celkem vyhýbá, měla jsem jen vykloubený malíček. To, co dělám, je fakt na fyzičku náročné, je to vlastně základ
úspěchu a mohu říct, že má kondice mě dovedla na MS k úspěchu,
v který jsem ani nedoufala. Rychlost, švih, postřeh – vše v maximálním nasazení – na to máme s trenéry speciální postupy.
Zápas trvá 2× 2 minuty s minutovou pauzou, kdy musím být
vrcholně koncentrovaná na výkon, a v tu chvíli se pozná, když
máš natrénováno…
Bydlíte v Uhříněvsi. Jak se vám zde žije?
Ano, já jsem se zde narodila, moje mladší sestra Rozárie již také
dělá Taekwon-Do. Spolu s Rozárkou chodíme do školy Jandusů
(letos Bára ukončila devítku – pozn. autora). Můj sen je v Uhříněvsi
si založit vlastní oddíl Taekwon-Do. Jsme rádi, že nás naše městská
část finančně podpořila na mistrovství světa.
Slib taekwondistů – nikdy nezneužiji Taekwon-Do – je jasný.
Pokud je člověk napadený na ulici, může toto umění použít?
Taekwon-Do mohu použít, pokud jsem napadena, ale výhradně
jen k sebeobraně. Myslím, že mám šanci se ubránit i fyzicky zdatnějšímu člověku. Vlastně to vyplývá už od vzniku Taekwon-Do,
které bylo vymyšleno pro armádní sebeobranu.
Jaké máte plány v nejbližší budoucnosti?
Již teď nám začíná příprava na mistrovství Evropy, letos je
v Sarajevu, a tak hned, jak skončíme povídání, běžím trénovat
do fitka… no jo, vlastně už je nejvyšší čas… mějte se fajn, já frčím
na trénink… Jo, a chtěla bych získat medaili… ahoj…
Díky za rozhovor.
 Pavel Veverka, foto: archiv Báry

Burdová advokátní kancelář, s.r.o.
Rodinné právo.
Občanské právo.
GDPR.
Autorské právo.
Pracovní právo.
Nemovitosti.
Společenství vlastníků jednotek.

Barbora Jílková se narodila v Uhříněvsi v roce 2003,
letos ukončila ZŠ Jandusů a nastupuje na střední školu. Je juniorskou
reprezentantkou Taekwon-Do. Na mistrovství světa dosáhla výtečných
výsledků. Trénuje ve škole Kwang-Gae v Říčanech. Baví ji angličtina,
ale sport ji vždy pohltí nejvíc.
Je členkou České federace Taekwon-Do ITF, která byla založena roku
1991 a od té doby zaštiťuje činnost více než 14 oddílů po celé České
republice. Táta Tomáš trénuje juniorskou reprezentaci Taekwon-Do.
www.machota-sport.cz, www.facebook.com/machotasport/

Praha 10 – Uhříněves, Přátelství 19.
Telefon: 245 008 690
E-mail: office@akdb.cz
www.akdb.cz

školy

základní škola nám. bří jandusů

základní škola U obory

Sportovní kurz 9. ročníku
Sportovní kurz odstartoval 3. 5. v 7:30 hodin na točně
autobusů u školy. Cesta na sportovní kurz byla zábavná, dokonce
rychle ubíhala a zhruba po hodině jsme zastavili patnáct kilometrů
od Poslova mlýna, nasedli na kola a ponořili se na kolech do přírody. První den nás čekalo vybalování, zábavné hry a noční výsadek,
který moje skupina překonala za hodinu. Celý sportovní kurz se nesl
v přátelském duchu a stmelil všechny žáky dohromady. Povedlo se
navázat skvělé vztahy i s učiteli a panem ředitelem a došlo k nejednomu překvapení. Při hrách jsme se vždy rozdělili do několika
týmů a naplno jsme si užili zábavu. Skvělý byl také cyklistický výlet
na Bezděz, ačkoliv jsme byli všichni na prahu vysílení, tak jsme zvládli
všichni tuto cestu absolvovat, ať už na kole, nebo jakožto pěší túru.
Nechyběl ani táborák s opékáním jablek či buřtů a zpíváním písniček. Sportovní kurz se mi moc líbil a vzpomínky na něj si ráda budu
uchovávat hluboko v paměti i srdci.

 B. Fialová IX. C, 11. 6. 2019

Žáci na fakultě ČVUT
Už víc než dva roky mi po vyučování chodí do kabinetu takový
klidný, na první pohled nenápadný kluk, kterému sluší brýle. Dnes už
je z něj deváťák a za celou tu dlouhou dobu, strávenou u nás ve škole
v učebně fyziky a chemie, sestrojil svůj vlastní Teslův transformátor.
Nerad se s takovým žákem budu loučit na závěr školního roku. Odnese si totiž i onen teslák.
Chtěl jsem mu ukázat, kam až vede neutuchající píle a vytrvalost,
snaha o pochopení, „proč“ ten krám dnes nefunguje, kam vede láska
k vědeckému bádání. Využil jsem možnosti navštívit ČVUT, konkrétně
katedru fyziky na elektrotechnické fakultě. Pracuje tam tříčlenný
tým pod vedením pana profesora Kubeše, který se půl století zajímá
o elektrické výboje z pohledu budoucího získávání energie fúzní
reakcí. Ovšem o takovou podívanou jsme nechtěli připravit i další
spolužáky, takže jsme v pondělí 20. května vyrazili jako třináctičlenný
tým, složený ze žáků IX. A a IX. B, do Dejvic.

Akademie 2019
aneb Jak jsme vyprodali divadlo
Stalo se tradicí, že se se školním rokem loučíme akademií – letos jsme se sešli v naplněném divadle 20. června. Program byl opravdu
pestrý. S ufony jsme se dostali do vzdálených galaxií, navštívili jsme
veselý cirkus, pobavili nás klauni, nakoukli jsme do světa pohádek,
zachránili jsme Jeníčka s Mařenkou, vytáhli jsme řepu, zazpívali
jsme si s bratrem Kubou, zazněly Holky z naší školky, zasmáli jsme
se vtipům na téma škola, víme, co vše se dá říct písní, představili
jsme si, co bude za 100 let… Učitelé se svými žáky připravili skvělá
vystoupení, která byla odměněna hlasitým potleskem – máte náš
obdiv, patří vám velké poděkování. Se školním rokem jsme se rozloučili, pár dní zbývá a vyrazíme vstříc zaslouženým prázdninám.
Užijme si je!

 Vedení školy
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Pan profesor nám přišel naproti na vrátnici fakulty, když jsme se
ohlásili. Milý, usměvavý člověk, který hned cestou do své laboratoře
zjistil, co všechno kluci znají, co by chtěli vědět a vidět, a tak si říkám,
že si vlastně připravil úvodní zasvěcující přednášku přesně žákům
na míru. A začal mluvit, jak jinak, než o přírodě, které se snaží on
i jeho tým porozumět… Pak se dostal k vlastnímu přístroji, který umí
elektrické výboje nejen vyvíjet, ale i diagnostikovat, a vyfotit tak svět,
který naše oko nemůže ani zaznamenat. Časy se totiž v laboratoři
počítají na miliardtiny sekundy… Jaké bylo naše překvapení, když pan
profesor oznámil, že se kolem nás po jednom z výbojů právě pohybují
neviditelné neutrony, které se uvolnily během bleskové reakce. Žáci
zůstali v údivu asi stejně, jako když jim spolužák poprvé předvedl
výsledek své práce a nad toroidem jeho transformátoru se objevily
světelné výboje.
Čas v laboratoři utekl velmi rychle, poděkovali jsme za nevšední
podívanou přímo v badatelském prostředí a velmi rádi jsme z úst
pana profesora zaznamenali, že toto pracoviště je špičkou mezi univerzitními laboratořemi v Evropě. Rozloučili jsme se a hurá za dveře
katedry. Čekal nás ještě jeden technický zázrak, který museli žáci
vyzkoušet osobně. Vždyť co by to jinak bylo za technický svět fyziky
bez vlastního bádání, na konci chodby totiž jezdil páternoster…

 Milan Průcha, učitel fyziky

zprávy odborů

ČESKÁ ŠKOLA PRO CIZINCE
CZECH SCHOOL FOR FOREIGNERS
ЧЕШСКАЯ ШКОЛА ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ
TRƯỜNG SÉC DÀNH CHO NGƯỜI NGOẠI QUỐC
Vzdělávání dětí v České republice

Educating Children in the Czech Republic

Praktické informace pro cizince

Practical information for foreigners

• Jak funguje vzdělávání v českých školách a školkách.
• Co vaše dítě potřebuje do školy a do školky.
• Co dítě prožívá v novém prostředí.
• Co se děti musí naučit.
• Poznáte ředitele a učitele našich škol a školek.
• Zodpovíme vaše dotazy.

• Education in Czech elementary and nursery schools.
• What your child needs for elementary and nursery school.
• What your child experiences in new environment.
• What children need to know.
• Get to know our schools‘ principals and teachers.
• Get answers to your questions.

KDY:
úterý 17. 9. 2019
od 16:00 hodin (tlumočení do ruštiny)
od 17:30 hodin (tlumočení do vietnamštiny)
Po celou dobu bude zajištěno i tlumočení do angličtiny.

WHEN:
On Tuesday September 17th, 2019
from 4 pm (Russian interpretation)
from 5:30 pm (Vietnamese interpretation)
English interpretation during the entire event.

KDE:
Úřad MČ Praha 22,
Nové náměstí 1250/10, Uhříněves, III. patro – zasedací místnost.

WHERE:
Praha 22 Municipality,
Nové náměstí 1250/10, Uhříněves, III. floor – conference room.

REGISTRUJTE SE: pavlina.harantova@praha22.cz

REGISTRATION: pavlina.harantova@praha22.cz

Užijte si společně den s námi!
Akce je zdarma. Pro účastníky je zajištěno občerstvení.

Enjoy the day with us!
This event is free of charge. Refreshments provided.

Образование детей в Чешской Республике

Giáo dục trẻ em tai CH Séc

Практическая информация для иностранцев

Thông tin thiết thực dành cho người ngoại quốc

• Как проходит обучение в чешских школах и детских садах.
• Что нужно Вашему ребенку в школе и детском саду.
• Как ребенок чувствует себя в новой среде.
• Чему дети должны научиться.
•В
 ы познакомитесь с директором и учителями наших
школ и детских садов.
• Мы ответим на Ваши вопросы.

•P
 hương thức giáo dục trong các trường tiểu
học và mầm non tại Séc.
• Con bạn cần những gì khi học tiểu học và mẫu giáo.
• Trẻ có những cảm nhận gì trong môi trường mới.
• Trẻ cần phải học gì.
•L
 àm quen với hiệu trưởng, giáo viên trường tiểu học và mầm
non của chúng tôi.
• Giải đáp các câu hỏi.

КОГДА:
вторник 17. 9. 2019
с 16:00 часов (перевод на русский язык)
с 17:30 часов (перевод на вьетнамский язык)
На протяжении всей встречи будет проходить устный
перевод на английский язык.

KHI NÀO:
thứ ba 17. 9. 2019
từ 16:00 giờ (phiên dịch sang tiếng Nga)
từ 17:30 giờ (phiên dịch sang tiếng Việt)
Trong suốt thời gian này sẽ có cả phiên dịch sang tiếng Anh.

ГДЕ:
Управление ГЧ Прага 22/Úřad MČ Praha 22,
Nové náměstí 1250/10, Uhříněves, 3-ий этаж – зал заседаний.

Ở ĐÂU:
UBND Praha 22,
Nové náměstí 1250/10, Uhříněves, tầng III – phòng họp.

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ: pavlina.harantova@praha22.cz

HÃY ĐĂNG KÝ: pavlina.harantova@praha22.cz

Давайте проведём прекрасный день вместе!
Мероприятие проходит бесплатно. Для участников
подготовлено небольшое угощение.

Hãy cùng chúng tôi tận hưởng sự kiện này!
Sự kiện được miễn phí. Có cung cấp giải khát cho những
người tham gia.

MČ Praha 22 – Místní akční plán rozvoje vzdělávání II,
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008723
Příjemce dotace: Městská část Praha 22,
Nové náměstí 1250, Praha 22, www.praha22.cz

školy

mateřská škola za nadýmačem

VANDA A STANDA
ROZVESELILI NAŠE DĚTI
Děti z MŠ Za Nadýmačem si svůj den (Den
dětí) užily se zábavným programem „Vandy
a Standy“. Za krásného slunečného počasí
strávily dopoledne plné her, písniček, hádanek,
tance a další zábavy. Vše se skvěle vydařilo
a děti byly nadšené a spokojené.

 MŠ Za Nadýmačem

Loučení s předškoláky
V polovině června jsme se již tradičně slavnostně rozloučili s našimi předškoláky.
Každá třída si připravila krátké vystoupení. Rodiče, kteří zaplnili takřka celé Divadlo U22,
se mohli pobavit šmoulím tanečním příběhem, relaxovat při dětské józe, vrátit se v čase
s taneční hudbou skupiny ABBA nebo se nechat unášet rytmem spojení dvou hudebních
žánrů, baletu a hip-hopu. Celým programem nás provázel vládce moří Neptun a mořská
panna, kteří pasovali děti na školáky. Na závěr jsme si všichni zazpívali oblíbenou písničku
divadla Koloběžka.

mateřská škola Pitkovice

 Kolektiv MŠ Za Nadýmačem

V MŠ Pitkovice jsme se loučili s našimi
milými předškoláky. Všem přejeme dobrý
start v základní škole, hezké známky, spoustu nových kamarádů, a aby bylo jejich další
učení velkou, radostnou hrou plnou úspěchů
a nových zážitků.

 Kolektiv MŠ Pitkovice
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inzerce

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

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

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

Reference stávajících klientů
na team-rm.cz

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

WWW.VSEPROBYT-DUM.CZ

Hledáme kolegy na pozici:

Bezpečnostní
pracovník

pro převoz hotovosti
nabízíme:

• zajímavé mzdové ohodnocení až 30.000,• náborový příspěvek 16.000,- • Multisport kartu
• kafeterie • příspěvek na stravu, údržbu uniformy

V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat:
vat:

e-mail: prace@cz.g4s.com
tel.: +420 283 021 287

www.g4s.cz

Přidejte se k nám
nám!

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

spolky a organizace

spolek občanů hájku

akordum

AKORDUM NA VYSOČINĚ PROŽILO
KRÁSNÉ HUDEBNÍ DNY
Pro členky uhříněveského pěveckého sboru AKORDUM
znamená poslední květnový víkend dlouho očekávané společné
soustředění, které se díky podpoře Domu UM tentokrát odehrálo již
potřetí v krásném prostředí táborové základny Tři Studně. Zatímco
minulá setkání byla věnována intenzivnímu studiu nového repertoáru,
to letošní mělo povahu koncertní.
Náš sbor jednak využil příležitosti zapojit se do celostátní kulturní
přehlídky Noc kostelů a ve spolupráci s tamní farností uskutečnil
koncert duchovní hudby v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého
na Zelené Hoře ve Žďáře nad Sázavou a dále se zúčastnil festivalu
Otvírání studánek – k poctě Bohuslava Martinů, který se odehrává
v inspirujícím lesním areálu u studánek Barborka a Vitulka právě
nedaleko obce Tři Studně.

Dětský den „Všechno naruby“
Bylo to 8. června v Hájku podivné sobotní odpoledne. Chtěli
jsme s dětmi oslavit jejich svátek, ale protože naše akce nejsou
oblíbené, tak těch 137 dětí nepřišlo. Nemohly si tedy projít deset
úžasných stanovišť a dostat dárkový balíček. Ani si na louce za potokem postavit stan k přenocování ze soboty na neděli. Nafukovací
skluzavky zely prázdnotou, při balonkové show se netvořila fronta
na vytvoření čehosi, DJ Šára to taky moc nerozjel, a tak se skoro
netančilo ani nesoutěžilo. Při večerní bojovce se nikdo strachy ani
nezachvěl a živá kapela nezahrála ani jeden hit! A o co ještě děti přišly? Mohly si pohrát na sněhu a zpívat koledy s kostkou ledu v puse,
kreslit nohou, házet na basketbalový koš umístěný na hlavě, napravit
popletená zvířátka, naučit se svoje jméno pozpátku, uspat dědečka,
namotávat toaleťák, poznat svět u protinožců a couvat s autíčkem
z cíle na start. Mohly si prostě užít odpoledne a večer plné zmatků,
ale i zábavy. Tak snad příště!

 Naruby sepsala ávonrvkŠ anílvaP
P.S. Na konec srpna či začátek září chystáme cyklojízdu, tak přes
léto poctivě trénujte, ať vám neujedeme!

V jedinečném prostředí Santiniho architektury jsme provedli oratorium Jana Křtitele Vaňhala Stabat mater f moll pro sbor, sóla, smyčce
a varhany. Tuto zajímavou, ale nepříliš známou kantátu českého
skladatele, současníka Haydna a Mozarta, představitele raného vídeňského klasicismu, mohli uhříněveští příznivci vážné hudby rovněž
slyšet v našem podání v loňském roce v Husově kapli. Tentokrát
nás doprovázelo šikovné komorní smyčcové seskupení Akvarteto
z Bystřice nad Pernštejnem, sólové party zpívaly sopranistka Martina
Macko, profesorka Kroměřížské konzervatoře, a altistka Monika
Machovičová, čerstvá absolventka Pražské konzervatoře. Na varhany doprovázel Lukáš Dvořák. Rozsáhlá kompozice se skládá ze
dvanácti částí, v nichž je zhudebněn latinský liturgický text Stabat
mater Dolorosa, líčící bolest matky Marie při smrti Ježíše Krista.
Střídají se části sborové se sólovými, velmi náročnými party. Pro náš
sbor výzva, pro sólistky příležitost ukázat svoji virtuozitu, zejména
v rozsáhlých koloraturních pasážích.
Početné obecenstvo vychutnávalo sytý, příjemný alt s procítěným
výrazem Moniky Machovičové i brilantní, profesionální výkon sopranistky s jasným sopránem Martiny Macko. Sbor miluje jedenáctou
část Fac me cruce, kde se ve zpěvných, ozdobných melodiích prolínají
sóla i sbor. Skladba graduje závěrečným Amen, komponovaným
jako dvojhlasá fuga. Spojení architektury ve stylu barokní gotiky
a Vaňhalovy hudby fungovalo báječně.
Druhý koncert následující den se nesl v zcela jiném duchu: zaměřením,
atmosférou i prostředím. Obec Tři Studně si každoročně prostřednictvím slavnosti Otevírání studánek připomíná hudebního skladatele
Bohuslava Martinů a otisk Vysočiny v jeho díle. Sám Martinů pobýval
přímo ve Třech studních na letním bytě ve společnosti své nadané
studentky a oceňované skladatelky Vítězslavy Kaprálové. Okolní
příroda, rybník Sykovec a již zmíněné studánky jej později inspirovaly
k napsání kantáty Otvírání studánek, v nichž je zhudebněn text básníka
Jaroslava Bureše, opěvující krásy Vysočiny. Sbor Akordum přednesl
skladbu Petrklíč, pásmo pěti horáckých písní pro sbor, housle a klavír,
které Martinů zkomponoval ve stejném roce jako kantátu Otevírání
studánek. Svěží skladba je náročná zejména rytmicky, sbor velmi
ocenil kvalitní doprovod houslisty i klavíristy s náročnými party.
Kromě koncertování sbor Akordum stihl ještě mnoho jiných, důležitých věcí: procházky, společné povídání v místní hospůdce, lodičky
na Sykovci i volby do Evropského parlamentu. Věděli jste například,
že v maličké obci Tři Studně lze nalézt náměstí EU?
Závěrem bych chtěla velmi poděkovat panu faráři ze žďárské farnosti i panu starostovi Tří Studní za vřelé přijetí i za nabídku další
spolupráce a městské části Praha 22 za finanční podporu, díky níž
můžeme přizvat ke spolupráci kvalitní umělce a uskutečnit zajímavé
hudební projekty.

 Za sbor AKORDUM Lenka Mašindová
www.akordum.cz
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salesiánské hnutí mládeže

Modelářská soutěž
„Ze života vojáků“
V letošním roce uspořádal modelářský kroužek SHM Klubu
Uhříněves – Kolovraty modelářskou soutěž pro děti ze ZŠ „Ze života
vojáků“. Soutěže se zúčastnilo celkem sedm soutěžních modelů, které
byly během května vystaveny v Uhříněveském muzeu. Návštěvníci
muzea měli možnost hlasovat, která práce se jim nejvíc líbí. A tak
zvítězil soutěžní model s bitvou, kterou postavil Dan Fridrich společně
s Dominikem Medelským. Na druhém místě se umístilo zimní bojiště
Matěje Ryby. A na třetím místě letadlo Adama Jonáka. Děkujeme
jak účastníkům soutěže, tak hlasujícím i Uhříněveskému muzeu.
A kdo bude chtít, může se v příštím školním roce přihlásit do našich
modelářských kroužků a modelařit s námi ve společném kolektivu.

 Libor Čermák, vedoucí modelářského kroužku

Kroužky SHM
I v novém školním roce jsme pro vás v Salesiánském hnutí
mládeže Klubu Uhříněves – Kolovraty, připravili bohatou nabídku
aktivit pro volný čas:

řádková inzerce

Centrum pro děti a mládež

 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

• Florbal – sportovní hry pro starší – pondělí, úterý, středa
• Florbal – sportovní hry pro mladší – pondělí, úterý, středa
• Florbalovou ligu – čtvrtek, pátek
• Florbal pro dívky a ženy – pátek
• Lezení na umělé stěně – pondělí, úterý, čtvrtek
• Turistické oddíly – úterý, čtvrtek, pátek
• Keramika – pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek
• Výtvarka – čtvrtek
• Modelář – úterý, čtvrtek
• Deskové hry a hlavolamy – pátek
• Metoda dobrého startu – pondělí, úterý
Centrum pro rodinu 		
• Mamiklub – úterý, středa
• Mamiklub s keramikou – pátek
• Klub Sovička – pondělí až pátek
• Keramika pro rodiče s dětmi – pondělí, úterý, středa, čtvrtek
• Keramické soboty
• Florbal pro maminky a dcery – pátek
• Florbal sportovní přípravka – středa
• Pohybová přípravka – čtvrtek
Podrobné informace najdete na našich webových stránkách
www.uhrineves.shm.cz. Můžete nás také kontaktovat telefonicky
a rezervovat si místo na tel.: 731 047 522.

 Těšíme se na Vás. Magda Paseková

 Kosmetika Payot, Pod Jankovem 45, Hájek,
www.kosmetika–hajek.cz, mobil: 777 581 418.
 Čenda úklid – čistění oken, koberců, sedaček. Úklid kanceláří.
Kontakt: 603 874 107, www.cenda-uklid.wbs.cz
 Kamenictví Šumec, Pod Jankovem 45, Hájek,
mobil: 608 981 418.
 Opravy myček, praček, sušiček a ostatních spotřebičů do 3 dnů
PM Servis tel. 602 316 941, 602 316 949.
 Palivové dřevo štípané Stupice u Koloděj. Tel: 728 272 687,
776 834 911, email: pilastupice@email.cz
 Výrobce klobouků a čepic hledá pracovnici pro stánkový prodej.
Tel.: 267 710 383, 721 846 363.
 Masáže v Uhříněvsi, ul. V Bytovkách, tel: 603 170 247. Různé
druhy masáží, psychosomatika, sebepoznání.
 Richard Lampa – elektroopravy, servis bazénů, technické služby.
IČO:08154767, Tel: +420 606 506 479.
 Angličtina a španělština pro děti a dospělé v Uhříněvsi.
Všechny úrovně. Výuka angličtiny v MŠ v Uhříněvsi a Královicích
a pro školní děti v muzeu v Uhříněvsi. Telefon 605 261 689,
umimto@volny.cz, www.umimto.webnode.cz
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český rybářský svaz

V Uhříněvsi se hraje badminton
Badminton je nejrychlejším raketovým sportem
na světě a v Uhříněvsi se hraje místní liga. Místo profesionálního
košíčku z pravého husího peří létá přes síť „pomalejší“ gumový
a soutěž je určená amatérům všech věkových kategorií od juniorů
po ostřílené veterány.

PŘI 16. ROČNÍKU SPLÁVKU NEBYL
ULOVEN ŽÁDNÝ KAPR. VÍTE PROČ?
Je sobotní ráno 1. června a na naší rybářské základně se
to jen hemží pořadateli již 16. ročníku dětských rybářských závodů
Uhříněveský splávek. Někdo míchá krmení, které děti dostanou
u zápisu a losování, jiní mají na starost přípravu závodní tratě a nesmím vynechat ani ty, kteří již od rána připravují občerstvení. Protože
v předpovědi počasí je uváděno hodně sluníčka a tepla, tak děti při
losování dostávají nejen krmení pro ryby, ale „fasují“ i pití.
Po osmé hodině proběhlo slavnostní zahájení a zopakování všech
pravidel. Pořadatelé jsou spokojení, protože účast 39 dětí považujeme
za dobrou, a pokud by se ještě objevil nějaký opozdilec, tak i na něj
pár míst k výběru zbylo. Mezi závodníky je i řada dětí, které ještě
nerybařily, a velkou radost nám udělala malá 3,5letá Sofinka, která
v týdnu trénovala na jiném rybníku s tatínkem.
Po úvodu nastal přesun dětí a jejich doprovodu na vylosovaná místa,
kde netrpělivě čekaly na začátek závodů. Hned po úvodním startovním hvizdu se objevily první úlovky, které lovcům dělaly radost. Mezi
úlovky převládali perlíni, plotice, okouni, cejni, ale žádný kapr (ostatně
ti měli trochu jiné zájmy a chvílemi to bylo na části rybníka i vidět).
S přibývajícím teplem se, bohužel, i rybám čím dál méně chtělo
„spolupracovat“, až záběry na většině míst téměř ustaly. Zato ale
mladé kačenky byly čím dál víc zvědavé a některé z nich se podívaly
k dětem blíž, než původně chtěly. Naštěstí žádná nebyla ulovena
na háček a po vymotání plavaly dále. Pro děti to byla zpravidla první
příležitost si je prohlédnout zblízka. V půl dvanácté byly závody
ukončeny a všichni se přesunuli zpátky k nám na zahradu, kde bylo
připraveno občerstvení a dostatek nápojů pro všechny. Po sečtení
všech ulovených ryb a trochu napínání došlo k vyhlášení výsledků.
Protože již na začátku bylo řečeno, že cenu dostane každý, tak nikdo
neodešel a všichni čekali, jak závody dopadly. Každé dítě dostalo dva
splávky, balení háčků a jedno balení návnad. Jak to nakonec dopadlo?
Ulovilo se celkem 182 kusů ryb, což je solidní výsledek, a chování dětí
k úlovkům by mohli starší rybáři závidět. Na prvním místě se umístil
Luboš Halamka se ziskem 529 bodů za 24 ulovených ryb, na místě
druhém František Látal s 361 bodem a 23 rybami a na místě třetím
David Záhorský s 272 body a 14 rybami.
A co napsat závěrem? Doufáme, že všichni malí závodníci byli spokojeni. Poděkování patří našim partnerům za poskytnuté ceny – byli to
František Hanáček, zástupce firmy MAVER, MIKADO CZ, firma Chytil,
za napečené sladké dobroty díky Mirce Timura a Jirkovi Hůrkovi
a nesmím zapomenout na všechny svoje kolegy, kteří se spolupodíleli
na organizaci závodů.
Tak za rok na 17. ročníku Uhříněveského splávku. Petrův zdar!

 Radek Ptáček, MO ČRS Uhříněves
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Tento sport získává stále více na popularitě. V Praze vyrostly nové
haly jako houby po dešti. Nikdy totiž není pozdě začít: Stačí dostat
správný švih do zápěstí a váš styl se počne zlepšovat mílovými
kroky. Až budete přemýšlet o tom, jak se po kurtu efektivně pohybovat, a jestli na protivníka platí krátké či dlouhé podání, zjistíte, že
vás badminton chytl za srdce. Noví hráči jsou vždy vítáni. Ať už se
sportu chtějí věnovat výkonnostně nebo hrát jen pro radost z pohybu
a po utkání si se soupeřem zajít na „jedno“. Úplní začátečníci změří
své síly v nejnižší skupině, pokročilejší mohou být nasazeni výše
na divokou kartu.
Stačí se zaregistrovat na adrese: Tomas.Uksa@seznam.cz
Kde se scházíme? V nafukovací hale na tenisových kurtech u sokolovny.
Kdy? Vzájemný zápas si se soupeřem dohodnete po telefonu nebo
mailem podle chuti i časových možností.

 Přijďte si zahrát. Sportu zdar! Tomáš Mašinda

salesiánské hnutí mládeže

Do Uhříněvsi zavítala Akademie
Jaroslava Foglara
Ve středu 15. května 2019 se konalo 106. kolegium Akademie
Jaroslava Foglara a současně schůzka 48. klubu OS Jestřábi. Zatímco
se tato kolegia konají tradičně v klubovně OR Junáka na Praze 2, tak
tentokrát oldskauti zavítali do Uhříněvsi. A proč právě do Uhříněvsi?
Co má Uhříněves společného s odkazem spisovatele a skautského
vůdce Jaroslava Foglara, jenž byl známý též pod přezdívkou Jestřáb?
Čtěte dál a dozvíte se to. Prvním bodem oldskautů byla návštěva
Uhříněveského muzea, kde si prohlédli expozice o historii Uhříněvsi,
o uhříněveských skautech, ojedinělé artefakty z válečné Operace Anthropoid, výstavy modelů a vše ostatní. Dále navštívili uhříněveskou
faru, kde byla klubovna skautů za 2. světové války a kde se dochovaly
skautské nástěnné kresby. Jak někteří podotkli, tak jedna z kreseb
jim připomněla Jestřábův skautský tábor u Sinovíru v roce 1938.
Na závěr se vydali do ulice U Starého mlýna. A jestlipak víte, proč
právě tam? Pokud jste někdy četli Foglarovu knihu Tajemná Řásnovka,
víte, že vypráví o čtrnáctiletém chlapci Jindrovi Sochorovi, který se dal
na učení do městské čtvrti jménem Řásnovka. A tam založil s dalšími
kamarády klub Mladého hlasatele. A v jednom dobrodružství se kluci
rozhodli, že uspořádají závod na vozíčkách. Ale kde ho uspořádali?
V knížce se píše: „Balda se přihlásil s tím, aby závod uspořádali v ulici
U Starého mlýna. Má pozvolný spád, je asfaltovaná a vozíčky tam
pojedou jedna radost!“ A pokud znáte uhříněveské ulice, tak víte,
že zdejší ulice U Starého mlýna, která má též pozvolný spád, se tak
podobá té řásnovkovské. Na závěr ještě zmíníme, že se oldskautům
v Uhříněvsi líbilo a tímto děkují Ing. Michalovi Klichovi za exkluzivní
návštěvu muzea a P. Jaroslawu Batógovi za dovolení si prohlédnout
bývalou skautskou klubovnu na faře.

 Libor Čermák, člen 48. klubu OS Jestřábi

Víkend
nepočká
Stabilní pevný Nordic 5G
internet bez závazku
spolehlivě počká doma.
Takže vy se můžete naplno
věnovat životu.

395
měs

Kč
ě
íčn

www.5Gvevzduchu.cz
Překvapivá volnost
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spolky a organizace

ZO 22/30 Senioři ČR Praha 22 a KLUB SENIORŮ

Program na prázdniny
„Úsměv je známka radosti, objetí je známkou
lásky a smích je známkou štěstí.“
Krásné léto všem.
Klubová místnost se nachází na adrese:
Nové náměstí 1440/2a, Praha 22, DPS II, 3. poschodí.
V měsících červenci a srpnu bude provoz klubu pouze
v pondělí od 14 hodin.
BIO SENIOR SKLÍZÍ ÚSPĚCH
Projekce filmů v rámci projektu BIO SENIOR v Kině ÚČKO má
překvapivě hodně příznivců z řad seniorek a seniorů, o čemž
svědčila hojná návštěvnost prvních tří filmů (Na střeše, Ženy
v běhu, Teroristka). Senioři děkují řediteli Divadla U22 Romanu
Urbancovi za tuto příležitost a těší se na další filmy, které budou
promítány vždy první středu v měsíci od 10:00 hodin, kromě
prázdnin. Začínáme tedy 4. září filmem Skleněný pokoj následuje
2. října Bohemia Rhapsody a 6. listopadu promítneme Yesterday.
Pobytový zájezd – poslední volná místa
10.–16. listopadu 2019 – Lázně Bechyně – 6400 Kč.
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

městská knihovna

NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ
Telefon: 271 071 868, 267 711 862
E–mail: knihovna@praha22.cz
Provozní doba knihovny o prázdninách:
pondělí, úterý a pátek 8:30–14:30,
středa a čtvrtek 12:00–18:00
zavřeno (dovolená): 1.–2. 8., 12.–16. 8.
Vracení knih do boxu: nonstop
Krásná literatura pro dospělé
Carrington Sam – Špatná sestra
Jacobsová Anne – Venkovské sídlo
Keleová Táňa – Máma
Mackintosh Clare – Někdo tě vidí
Minier Bernard – Mráz
Mooreová Ann – Úsvit naděje
Picoultová Jodi – Prostá pravda
Naučná literatura pro dospělé
Obamová Michelle – Můj příběh
Krásná literatura pro děti
Doyle James – Příručka superhrdiny
Griffiths Andy – Ztřeštěný dům na stromě 26 pater
Klimek Hynek – Pohádkář o princeznách
Kol. autorů – Macík a maminka
Procházka Luboš – Fridolín a kouzelný Bambola
Walt Disney – Trampoty se štěnětem

 Kateřina Kykalová, knihovnice
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…a bylo to ještě lepší než loni –
II. Letní kemp seniorů Tři studně
Po dlouhé cestě, plné očekávání, z Prahy na Tři studně
zavládl běžný chaos při zabydlování, ale u oběda jsme začali vnímat
klid a pohodu vyzařující z překrásné okolní přírody. Prvním společným
počinem byla vlajka – vždyť všichni táborníci ji mají!... a povedla se
náramně. Každý na ní má svůj podíl, nápis a sluníčko pak doplnila
rukou nejšikovnější paní Čípová. První den byl i táborák, písničky
na přání i ty méně známé rozezněly večer, opečené buřty, pivo, to
aby lépe trávilo… Týden koupání, výletů, her, zmrzlinových pohárů se
šlehačkou, odpočinku, vůně pokosených luk, ke koupání zval vyhřátý
bazén i rybník Sykovec. Denní program začínal rozcvičkou se Stáňou
Drozenovou. Jednou ze společných aktivit byl tak jako vloni Strom
přání, měli jsme Velikonoce s atypickým beránkem, opravdovou
pomlázkou, někdo maloval a zdobil vajíčka, ale všechny si lakovaly
nehty. Vyrobili jsme si dešťovou hůl a naplnili ji malinkými kamínky
z výletů. Byli jsme na Medlově, na výletech do blízkého či vzdálenějšího okolí dle zdatnosti a zájmu. Pochopitelně i v krčmě Krčmě – to
je ale slovní hříčka! Hráli jsme ping-pong, petanque, karty, Člověče,
nezlob se – to zejména po večerce!! A šlo skoro o život… ještě teď
se musím smát. Také jsme bubnovali, tleskali, křičeli a děkovali
po indiánsku. Čas běžel jak o závod. Během pobytu nás navštívila
paní místostarostka Katka Erbsová a radní Štěpán Zmátlo. Společně
jsme se vypravili ke dvěma studánkám Barborce a Vitulce, zazpívali písně o studánkách, někdo ochutnal zdejší pramen. Děkujeme
za vynikající melouny, kterými jsme se po návratu občerstvili. Přišlo
i na Strom přání, vyhodnocení pitného režimu a zdatnosti a rozdání
účastnických listů spolu s poukazem do cukrárny Věrka.
A tak to bylo nakonec smutné – zase čekat rok, než se tu společně sejdeme. Chci poděkovat za píseň, kterou jste složili, i za ten
překrásný pamětní list a já slibuji, že příští rok to bude zase fajn,
pojedeme, že jo! Poděkování patří městské části Praha 22, že opět
dofinancovala Letní kemp seniorů. A jak se děkuje, když se chce
děkovat úplně nejvíc, úplně moc moc moc!? Protože právě tak chci
za nás poděkovat Romanu Urbancovi za možnost být opět v objektu
Dětí a mládeže hl. m. Prahy Tři studně. Za zajištění komfortu pro naše
seniory a seniorky a především za jeho dobré srdce…a pane řediteli,
můžeme příště zase, že jo? Já už to slíbila…hihi
PS: Poukazy do cukrárny je třeba vyčerpat do konce září.

 Zdeňka Žaludová, vedoucí OSVZ

OMEZENÍ PROVOZU MUZEA
A KNIHOVNY O PRÁZDNINÁCH
Příznivcům muzea a knihovny oznamujeme, že z důvodu
čerpání řádné dovolené budou tyto instituce uzavřeny následovně:
MUZEUM – 29. července až 18. srpna 2019
KNIHOVNA – 1. a 2. srpna 2019 a 12. až 16. srpna 2019.

 Michal Klich, kurátor muzea a Kateřina Kykalová, knihovnice

vážení Přátelé
UhříněvesKého PivovarU!

V sobotu

7. 9. 2019
od 14 hodin

vás zveme na

3. uhříněVeské
PiVní slaVnosti
ohýbání sudu s výkladem – bednář fryzelka ∙ pohádka pro děti ∙ parkour

Kompletní sortiment
uhříněveských piv.
Grilované speciality
a burgery z našich tankoven
– Pivovarské restaurace
a Vinohradského Burger Baru.

Zahrají: aleš brichta

floorless ∙ heKelen teKelen ∙ rocKtom ∙ houPací Kůň

Přijďte si užít pohodu do pivovaru! Vstup zdarma.
Pivovar Uhříněves, K soKolovně 37 (na Konci slePé Ulice)
Další informace na www.upiva.cz. Změna programu vyhrazena.

