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Co vyroste v Pitkovicích?
Na dubnovém zasedání rozhodlo zastupitelstvo MČ o nákupu pozemků
na občanskou vybavenost v Pitkovicích za 25 mil. Kč. Ihned po podpisu
kupní smlouvy začala MČ s přípravnými pracemi, jejichž výsledkem bude
stavba polyfunkčního domu s převažující školskou funkcí.
Přístup městské části
k novým developerským
projektům
Více na str. 8–9

DIVADLO U22
je s námi už 5 let
Více na str. 16–17

•C
 ZECH SCHOOL
FOR FOREIGNERS
• TRƯỜNG SÉC DÀNH
CHO NGƯỜI
NGOẠI QUỐC
•Ч
 ЕШСКАЯ ШКОЛА
ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ
•Č
 ESKÁ ŠKOLA
PRO CIZINCE
Více na str. 22

Na základě dalších potřeb zjišťovaných u občanů Pitkovic i Uhříněvsi bude záměr zahrnovat
také kulturní/sportovní sál, ordinaci pro lékaře, místnosti pro spolkovou činnost a dětské kroužky či
malý prostor pro obchod. V srpnu zasedala hodnoticí komise, na základě jejího doporučení postoupily
do druhého kola dva návrhy, se kterými se můžete nyní blíže seznámit.

Více na str. 14–15

Premiéra:

Pohádky:

pátek 11. 10. 2019 v 19:30 hodin

sobota 28. 9. 2019 v 10:30 hodin

O klucích
aneb Jsem kuchta!

Divadlo Elf

autor: David Gieselmann
překlad: Anežka Rusevová
režie: Roman Urbanec
dramaturgie: Filip Bařina
hrají: Jiří Bartoň, Filip František Červenka,
Aleš Kaizner, Martin Klapil, Darja Pavlovich,
Dana Novák Pešková,
Martin Šnajdr/Daniel Beroun
Komedie, vtipná, sarkastická, ironická,
absurdní hra o chování dnešní mládeže,
v níž se autor po svém vyrovnává
s narůstajícím násilím nudící se mladé
generace. Čtyři nebezpeční mladiství kluci
z různých sociálních skupin se setkávají
s nekompromisní učitelkou a státním
zástupcem Aschenbachem, který by je
viděl nejradši za mřížemi. Ve vzduchu
visí agrese, časová tíseň, ostří nožů,
testosteron a horko z ploten...

MIKULKOVY POHÁDKY
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

Divadlo U22

výběr z programu

sobota 28. 9. 2019 v 19:30 hodin HRDÝ

BUDŽES

autor: Irena Dousková
režie: Jiří Schmiedt
hrají: Barbora Hrzánová, Jarmila Vlčková a Libor Jeník

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.

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.
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
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.

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

Koncert:
čtvrtek 7. 11. 2019 v 19:30 hodin

NEZMAŘI
Koncert a křest velkého zpěvníku
skupiny Nezmaři.
Koncert skupiny NEZMAŘI, které v roce
2019 vyjde velký zpěvník. Ten obsahuje
všechny písničky, které během svého
40letého působení kapela vydala na svých
nosičích. V průběhu koncertu zazní písně
od počátku skupiny až po současnost.
Diváci uslyší například písničky Ráno bylo
stejný, Bodláky ve vlasech, Musíš jít dál,
Písek, Růže a další. Samozřejmě nebudou
chybět ani písničky nové a další písně ze
všech 14 CD kapely

Partnerem Divadla U22 je

z obecní kroniky

rozrůstání obce
Dnes slýcháváme někdy více někdy méně oprávněné
kritické hlasy týkající se zalidňování jihovýchodního okraje
hlavního města Prahy a okolí. Podívejme se dnes na to, co
o této situaci psal kronikář v roce 1930, tedy před 89 lety.
Výsledky sčítání lidu, které provedeno bylo první neděli
v prosinci, překvapily, jakým procentem přibývá obyvatelstva v okrese říčanském, zatím co jižnější okresy české
trpí úbytkem. Pro porovnání uvádí se i počet obyvatelstva
v r. 1921.
				
1930
1921
Uhříněves
Dubeč
Dol. Měcholupy
Říčany
Kolovraty

4.465
2.437
1.035
5.306
1.772

2.995
976
476
3.066
794







+ 1.470
+ 1.461
+ 559
+ 2.240
+ 978

Celé Říčansko mělo v r. 1921 4.298 domů a 27.141 obyvatel, po sčítání r. 1930 7.197 domů a 42.676 obyvatel. Jeví
se tudíž přírůstek 70 % domů a 57 % obyvatel. V roce 1921
byly na celém okrese jen 3 obce s více než jedním tisícem
obyvatel, nyní je takovýchto obcí třináct.

 Michal Klich, kronikář
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Vážení čtenáři Uhříněveského zpravodaje,
prázdninové období je definitivně za námi a já věřím, že jste si během
uplynulých dvou měsíců našli čas na odpočinek od vašich každodenních
starostí. Pokud jste trávili svou dovolenou v zahraničí, asi jste se neubránili
lehkému srovnávání místních zvyklostí či prostředí s tím, co znáte z domova. Přiznám se, že na cestování mě baví právě to, jak se v určitých zemích
přistupuje k nejrůznějším věcem.
Pár dní ze svého letního volna jsem trávil i v Severním Tyrolsku. Asi
všem se vybaví stereotyp rakouského kýče – krásné alpské domy s muškáty v oknech, upravené předzahrádky, čisté chodníky, vkusně plánovaný
veřejný prostor, nádherná příroda a žádné odpadky. Pohled na typickou
alpskou vesnici mě však pokaždé vede k zamyšlení, v čem jsme tak odlišní
od našich sousedů? Je to pouze čtyřicetiletou komunistickou devastací
naší republiky nebo je v tom něco víc? Budeme mít někdy taky tak pěkná
a upravená města a vesnice? Co se musí změnit v myšlení Čechů, abychom
za pár let k západním státům stále jen zbožně nevzhlíželi, ale byli s nimi
na stejné úrovni?
Pokud se jedná o přístup k nejbližšímu okolí, základním předpokladem
úspěchu může být uvažování v tom smyslu, že náš vlastní prostor nekončí
za dveřmi bytu či plotem kolem rodinného domu. V Rakousku je vidět
všude. Lidé se starají o prostranství ve svém sousedství, aniž by ho vlastnili.
Obchodníci zametají a čistí chodníky před svými provozovnami, majitelé
domů zvelebují své předzahrádky. Vše to dělají tak nějak automaticky, aniž
by se rozčilovali nad tím, proč musí trávit svůj čas péčí o majetek, který
patří například obci.
Naštěstí i u nás si lidé začínají uvědomovat, že se o kvalitu prostředí,
v němž žijí, musí zasloužit i sami. Proto mi v poslední době dělají radost
informace, které se ke mně dostávají. Třeba ta, že někdo posbíral odpadky
kolem Podleského rybníka nebo že si někdo vytrhal plevel z chodníku před
svým domem. Podobných zpráv je ale stále jako šafránu.
Přál bych si, aby se vnímání nás všech změnilo tak, že prostor, o který se
staráme, není ohraničen jen plochou našeho bytu či domu. Pokud budeme
schopni přijmout za „vlastní“ i nejbližší okolí místa, kde bydlíme, a bude
nám na nich skutečně záležet, troufám si tvrdit, že brzy už nebudeme mít
při cestě do Rakouska co srovnávat a závidět.
Krásné září vám přeje
 Vojtěch Zelenka, starosta MČ Praha 22
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krátce

pozvánky

kalendárium

Úřad MČ Praha 22 vás zve na

4. 9. | 10:00 | Divadlo U22

6. veřejné zasedání
Zastupitelstva MČ Praha 22,

4. 9. | 16:00 | SK Čechie Uhříněves

které se uskuteční

BIO SENIOR

NÁBOR FOTBALISTŮ/TEK
DO SK ČECHIE UHŘÍNĚVES

ve čtvrtek 12. září 2019 od 17 hodin v Divadle U22
(Uhříněves, K Sokolovně 201).

6. 9. | 15:00 | DDM V Bytovkách 803

Program bude zveřejněn na obvyklých místech a na webu.
Srdečně zveme všechny občany.

7. 9. | 10:00 | Hájek

Hurá do domečku

HÁJECKÁ CYKLOJÍZDA

7. 9. | 14:00 | Pivovar
Městská část Praha 22
Vás srdečně zve na zábavné

Odpoledne pro seniory.
Dne 19. 10. 2019 od 14:00 v Divadle U22.

3. UHŘÍNĚVESKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI

8. 9. | 15:00 | Pitkovice

PITKOVICKÝ CHODNÍK

8. 9. | 16:00 | Muzeum

Program:

VERNISÁŽ VÝSTAVY PRAHA MÁ…

• 14:00–16:00 – zábavná talkshow Sejdeme se s Alešem Cibulkou
a hosty (Ivanka Devátá, PhDr. Marie Formáčková,
MUDr. Radim Uzel a Ital Andrea Andrei).

11. 9. | 9:00 | Divadlo U22

• 16:00–19:00 – k tanci a poslechu zahraje známé
šlágry Duo Adamis

DEN ZDRAVÍ A ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

15. 9. | 11:00 | Park Lnářská

PODZIMNÍ RESTAURANT DAY

17. 9. | 16:00 | Radnice 3. p.

Vstupné: 150 Kč
Předprodej vstupenek bude zahájen v pondělí 30. září 2019
v Divadle U22 v Uhříněvsi.
Občerstvení zajištěno.

CZECH SCHOOL FOR FOREIGNERS
TRƯỜNG SÉC DÀNH CHO NGƯỜI NGOẠI QUỐC
ЧЕШСКАЯ ШКОЛА ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ
ČESKÁ ŠKOLA PRO CIZINCE

18. 9. | 18:00 | Sraz před radnicí
Komunitní centrum PONTE, Přátelství 158/78, Uhříněves

2. uhříněveský plogging

Den otevřených dveří
pro veřejnost

21. 9. | 14:00 | DPS II

Kdy: 30. 9. 2019 od 10 do 17 hodin

VÁCLAVSKÁ ZÁBAVA

Program:
• Sociální poradenství – péče o blízké.
• Informace o odlehčovacích službách v domácím prostředí.
• Prezentace historie organizace – 10. výročí činnosti.
• Informace o kurzech pro děti, dospělé – zápisy.
• Informace o možnostech pronájmu a spolupráce pro nové
zájemce, lektory.
Od září probíhají zápisy na kurzy: Yamaha class, Fit cvičení pro
maminky po porodu, TAI CHI a CHI KUNG, jóga pro muže, cvičení
pro ženy, angličtina pro děti.

 Více informací na www.ponte-zu.cz

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).
4 | Uhříněveský zpravodaj | září 2019

Zpívání na schodech

21. 9. | 14:00 | Hospoda Na Lišce
21. 9. | 16:00 | Za Nadýmačem

Taneční podvečer s rybáři

29. 9. | 14:00 | Rybník Vodice

BLEŠÍ TRH

30. 9. | 10:00 | Komunitní centrum Ponte

Den otevřených dveří

 Více informací na www.praha22.cz (Volný čas/Přehled akcí)

výzva

Máte doma nějakou vzpomínku
na Listopad 1989 v Uhříněvsi?
Pro chystanou výstavu o listopadových událostech roku
1989 hledáme archivní materiály. Máte fotografie, plakáty, nebo
jiný materiál, nebo se chcete s ostatními podělit o vaši osobní
vzpomínku?
Dejte nám prosím vědět na adresu: podatelna@praha22.cz,
nebo volejte na 271 071 812 a domluvíme se na dalších
podrobnostech. Předem moc děkujeme za spolupráci.

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

17 785

V září bude uzavřena
Bečovská na křížení
s ulicí U Uhříněveské
obory

Tolik kvítků jsme prodali
při květinových dnech
od roku 2001.

Dojde k budování přípojek energií a vjezdu
na křížení ulic Bečovská a U Uhříněveské obory.
Postup prací bude následující:

Tradice pokračuje:
zpíváme na schodech
V sobotu 21. září od 14 hodin zpíváme
na schodech v DPS II. Jako vždy hraje a zpívá
Aleš, Magda a Miluška neboli Am2. Rádi vás opět
uvidíme.

Od 2. do 8. září 2019 bude komunikace zúžena.
Od 9. do 25. září 2019 dojde k uzavření
komunikace.
Objízdná trasa vede přes blízký kruhový objezd,
obyvatelé bytových domů Ekospol budou mít příjezd zajištěn od ulice V Bytovkách.
uzavírka
objízdná trasa

 Zdeňka Žaludová a Pavel Veverka

Zhruba tolik Kč se
v současné době platí
v Praze daň z nemovitosti
za byt okolo 75 m2, což je
méně než např. v Hradci
Králové, Liberci nebo
Opavě.

životní prostředí

36

Propustek
na říčanském potoce

Tolik žádostí o informace
letos zatím dorazilo
na úřad podle zákona
o svobodném přístupu
k informacím.

prosíme,
NEKRMTE NUTRIE
Nutrie říční je invazivní nepůvodní
druh velkého vodního hlodavce, který pochází
z Jižní Ameriky a do Evropy byl dovezen za účelem
farmového chovu.
V případě, že tento živočich nemá v přírodním
prostředí přirozeného predátora, může dojít vlivem
nekontrolovaného množení k narušení ekologické
rovnováhy a k vytlačení domácích druhů volně
žijících živočichů. K jeho přemnožení přispívají
i mírné zimy a dostatek potravy. Nutrie říční škodí
hlavně vyhrabáváním nor s dlouhými chodbami,
kvůli kterým dochází k výraznému narušení stability břehů. Nutrie poškozují jak kořenový systém
břehových porostů, tak vlastní vegetaci a vzniká
velké riziko sesuvu břehů, popřípadě i pád stromů.

Z důvodu havarijního stavu byl
v červenci opraven průchod kolem Říčanky
mezi „Pivovarským“ parkem a cestou
do Sluneční čtvrti.

28 mil.
750

Ulice K Dálnici:
aktuální stav uzavírky

V září se začne budovat propustek na Říčanském potoce. Z tohoto důvodu bude uzavřena
komunikace mezi Netlukami a fotbalovým hřištěm.
Doba uzavírky bude cca 3 měsíce, přesný termín
zahájení prací bude zveřejněn na webu a fb MČ.

A tolik tisíc Kč jsme
za kvítky utržili.

V této hodnotě získá MČ
pozemky od společnosti
Ekospol.

doprava

Uzavírka Ulice K Dálnici od Rychet ke kruhovému objezdu v Pitkovicích potrvá do konce
listopadu. Poté budou práce přerušeny a úsek
bude zprůjezdněn. Na jaře 2020 dojde opět k omezení provozu. Autobusové zastávky K Pitkovičkám
jsou dočasně posunuty o cca 200 metrů směrem
k Rychetám.

384,8

Žádáme proto občany, aby nutrie nekrmili, a tím
nepřispívali k nekontrolovanému množení tohoto
škůdce. Městská část se problematikou regulace
nutrií intenzivně zbývá, vlastní odchyt organizuje
správce vodního toku Lesy hl. m. Prahy.

21

Tolik nabídek se sešlo
na veřejnou zakázku
na služby s názvem „Výkon
činnosti TDI při provádění
stavby – Výstavba DPS
Betlímek“.

milion!

Tolik Kč vyčlenila MČ
na projekty občanů v rámci
participativního rozpočtu.
Více informací v říjnovém
zpravodaji.

září 2019 | Uhříněveský zpravodaj | 5

zprávy z radnice

rada městské části

Stalo se na radnici
Výběr nejzajímavějších rozhodnutí, která v minulých týdnech učinila Rada městské části Praha 22.
17. ZASEDÁNÍ RMČ – 10. 7.

• Rada odsouhlasila námitky MČ Praha 22 k územnímu řízení záměru „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice – Dálnice
D1“ a uložila starostovi pokračovat v jednání s HMP o kompenzačních opatřeních spojených s realizací záměru.
• Rada souhlasila se zadáním veřejné zakázky na služby s názvem
„Oprava povrchu chodníků – Blokanda – zpracování PD“ a jmenovala hodnoticí komisi.
• Na základě výsledku elektronické aukce na dodávku plynu a elektrické energie pro odběrná místa MČ Praha 22 rada souhlasila
s dodávkami elektrické energie od společnosti Pražská energetika, a. s., a s dodávkami zemního plynu od společnosti SPP CZ a.s.,
Business Complex TITANIUM.
• RMČ souhlasila se zadáním veřejné zakázky s názvem „Výstavba
multifunkční sportovní haly v areálu SK Čechie – zpracování PD“
a z důvodu návaznosti prací (více v důvodové zprávě) schválila
výjimku ze Směrnice ÚMČ Praha 22. Rozhodla o přímém zadání zakázky pod názvem „Výstavba multifunkční sportovní haly
v areálu SK Čechie – zpracování PD“ společnosti Miracon.eu s.r.o.
za cenu 1 460 000 Kč bez DPH.

MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZMČ – 17. 7.

• Zastupitelstvo vyjádřilo podporu a souhlasilo s námitkami č. 1 a 2
uplatněnými MČ Praha 22 jako účastníkem řízení při projednání
ÚŘ záměru „Silniční okruh kolem Prahy stavba 511, Běchovicedálnice D1“. (více v materiálech ZMČ).

18. ZASEDÁNÍ RMČ – 23. 7.

• Rada souhlasila s výběrovým řízením na veřejnou zakázku s názvem „Energetická optimalizace a dotační management novostavby MŠ V Bytovkách“ a rozhodla o přímém zadání zakázky
společnosti PORSENNA za cenu 460 000 Kč bez DPH.
• RMČ souhlasila s výběrem společnosti 4soft, s.r.o., jako s dodavatelem veřejné zakázky „Výměna povrchu dětského hřiště Nové
náměstí“ za cenu 297 096 Kč bez DPH.
• RMČ souhlasila s pronájmem ordinace v ul. Ke Kříži 1610
v Uhříněvsi MUDr. Ivaně Königové Wachsmuth za účelem provozování lékařské praxe pro děti a dorost za cenu 1500 Kč/m2/
rok s tím, že po dobu prvního roku nájmu bude nájemné sníženo
na 1 Kč/měsíc, pronájem je na dobu neurčitou.

inzerce
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rada městské části

Pozvánky

• RMČ souhlasila s pronájmem ordinace v ul. Ke Kříži 1610 v Uhříněvsi
MUDr. Marianu Levčíkovi za účelem provozování kardiologické praxe
za cenu 1500 Kč/m2/rok s tím, že po dobu prvních 6 měsíců nájmu bude nájemné sníženo na 750 Kč/m2/rok, pronájem je na dobu
neurčitou.
• Rada jmenovala hodnoticí komisi k veřejné vybavenosti Pitkovic,
která bude posuzovat architektonické studie Polyfunkčního domu
v Pitkovicích ve složení: Ing. arch. Stanislav Běhal, Ing. arch. Pavel
Hodan, Ing. arch. Jiří Hejda, Vojtěch Zelenka, Jiří Rösler, Mgr. Ivana
Vodičková, ředitelka ZŠ U Obory, Lenka Štěpánková, ředitelka
MŠ Za Nadýmačem.
• Rada souhlasila s účastí MČ Praha 22 na výstavě Prague: Next v rámci
festivalu Architecture Week Praha a s úhradou 25 000 Kč + DPH za mediální prezentaci na webových stránkách festivalu a účast na výstavě
podle smlouvy o spolupráci.
• Rada vzala na vědomí odstoupení od smlouvy o provizorní opravě
skateparku společností Mystic constructions spol. s r. o., která po podrobné prohlídce povrchu skateparku odstoupila od objednávky
na provizorní svaření z důvodu obav o velkou vznětlivost povrchu.

2. Podzimní Restaurant Day

19. ZASEDÁNÍ RMČ – 7. 8.

• Rada rozhodla o výběru nejvhodnějšího uchazeče na veřejnou zakázku
s názvem „Výkon činnosti TDI při provádění stavby – Výstavba DPS
Betlímek“ podle doporučení hodnoticí komise. Zakázku získala firma
BUNG CZ s.r.o. za cenu: 155 000 Kč bez DPH.
• Rada souhlasila s uzavřením Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha
22 a společností EKOSPOL a. s. a uložila radnímu Mgr. Ing. Lagnerovi
předložit smlouvu ke schválení na 6. zasedání ZMČ Praha 22. V návaznosti na to Rada uložila starostovi udělit souhlas vlastníka pozemků
s využitím pozemků MČ na koordinační situaci bytového projektu
EKOBYTY U OBORY a bytového projektu EKOCITY UHŘÍNĚVES II
pro potřeby navazujících územních a stavebních řízení.

20. ZASEDÁNÍ RMČ – 22. 8.

• Rada rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce
„Oprava povrchu chodníků – Blokanda – zpracování projektové dokumentace“. Ve výběrovém řízení zvítězila firma Laboro ateliér s. r. o.
za cenu 270 000 Kč bez DPH.
• Rada vzala na vědomí informaci o následné veřejnoprávní finanční
kontrole MČ Praha 22 za rok 2018. Uložila starostovi vydat Příkaz
starosty č. 1/2019 a tajemníkovi zajistit realizaci stanovených opatření a průběžně kontrolovat jejich plnění. Rovněž ukládá starostovi
předložit informaci o této kontrole na 6. zasedání ZMČ Praha 22.
• Rada schválila záměr na výběr zhotovitele, způsob zadání a zadávací
podmínky na veřejnou zakázku „Oprava chodníku v ulici K Netlukám“.
• Rada souhlasila s uzavřením memoranda o spolupráci při řešení bytové
nouze na území hl. m. Prahy a uložila 1. místostarostce Mgr. Kateřině
Erbsová předložit ho na 6. zasedání ZMČ Praha 22.
• Rada souhlasila s přímým prodejem pozemků parc. č. 1049/4, 1049/6,
1049/7 a 1049/8 v k. ú. Uhříněves o celkové výměře 837 m2 Společenství
vlastníků Přátelství 876 až 878 za celkovou cenu ve výši 1 659 000 Kč, tj.
se zahrnutím slevy 30 % z ceny určené na základě znaleckého posudku.
Záměr bude předložen na 6. 6. zasedání ZMČ Praha 22.
• Rada souhlasí s nákupem reklamního zařízení – billboardu na Novém
náměstí za cenu 40 650 Kč + DPH.
 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/

Po docela vydařeném, premiérovém Restaurant
Day na Blokandě, bych vás rád pozval na další, podzimní.
První ročník byl „na zkoušku“, zda to má potenciál a mně
se ukázalo že ano, byť to mělo několik nedostatků, ale ty
se budeme snažit vylepšit.Takže se mužete těšit na více
stánků, více jídla, pití, prostě všeho. Budou opět burgery
z kvalitního hovězího, trhané burgery, domácí limonády
a sirupy, dortíky, koláče, sušené maso, sýry, kafíčko, pivíčko
a další a další překvapení a dobroty , které pro nás restauratéři mají. Všichni jsou místní nebo z blízkého okolí a moc
se těší. Výtěžek půjde opět na dobrou věc.
Druhý Restaurant Day bude opět na Blokandě v borovém
parku jako na jaře. V neděli 15. září, Ulice Lnářská,
začátek v 11:00. Předpokládaný konec ve 13:00
nebo do vyprodání zásob.

 Těší se Honza a restauratéři
Více na Facebooku Restaurant Day Uhříněves

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

„PRAHA MÁ…
Praha očima Tomáše Loukoty“,
Slavnostní vernisáž výstavy se koná
v neděli 8. září 2019 v 16 hodin.
Výstava je přístupna do 29. září 2019.
Pondělí–Čtvrtek 8:30–12:00 a 13:00–16:30,
Pátek 8:00–14:00, Neděle 14:00–17:00 hodin.

PRVNÍ UHŘÍNĚVESKÝ BLEŠÍ TRH
Kdy: V neděli 29. září od 14 do 16 hodin
Kde: U rybníku Vodice na travnatém plácku u splavu.
Přijďte pěšky, rozhoďte deku, vyskládejte, co vám doma
přebývá, darujte, prodejte, vyměňte. Blechy nechte doma.
Obyčejná sousedská víceméně neorganizovaná akce.
Sejít se, popovídat si... Pouze za přízně počasí.

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.
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

září 2019 | Uhříněveský zpravodaj | 7

zprávy z radnice

Přístup městské části k novým
developerským projektům
Praha 22 patří mezi nejrychleji se rozvíjející pražské městské části, a to i přesto, že se již
několikátým rokem hovoří o krizi ve výstavbě nových bytů. Aktuálně vznikající projekty na území
Prahy 22 prošly několikaletým schvalovacím procesem a nyní už není žádná možnost ze strany
městské části je zastavit.

V

předchozích letech chyběla
Praze 22 pevná a jednotná pravidla, která by i přes rozdílnost
projektů nastavovala rámec spolupráce městské části a developera na rozvoji
infrastruktury. Při rozhovorech s občany,
kteří se vymezují proti další výstavbě, jsme
dospěli k závěru, že většina z nich se nevymezuje proti rozvoji jako takovému, ale vadí
jim kromě kritické dopravní situace hlavně
chybějící občanská a veřejná vybavenost.
Ta díky procesům ve státní správě nemůže
logicky vznikat tak rychle, jako soukromé
developerské projekty. MČ je při investicích
vázána finančními a majetkovými možnostmi a veškeré práce od studie po samotnou
realizaci projektu musí být soutěženy dle
zákona o veřejných zakázkách. Všechny tyto
procesy prodlužují výstavbu škol, školek
a dalších zařízení pro občany Prahy 22.
Z výše uvedených důvodů jsme zavedli
po vzoru jiných městských částí tzv. Pravidla
pro finanční kompenzace investora vůči
MČ Praha 22. Základem těchto pravidel
je finanční či jiný příspěvek, kterým získá
městská část prostředky či pozemky pro
rozvoj občanské a veřejné vybavenosti.
Každý 1 m2 hrubé podlahové plochy by
měl investor kompenzovat částkou 1000 Kč,
kterou bude obec investovat do lepší vybavenosti. Podobné příspěvky ze strany
investorů však zatím nemají žádnou oporu v zákonech, a jejich poskytnutí je tedy
čistě na vůli investora. Na druhou stranu se
nejedná v současné době o nic nezvyklého
a investoři podobná pravidla ze strany MČ
veskrze vítají, protože jednání mezi nimi
a zástupci MČ jsou tak transparentní.
Cílem jakýchkoliv jednání s developery
i nadále zůstává co nejvíce korigovat nově
vznikající projekty. K tomu nám slouží i pozice městského architekta, se kterým musí
ve „fázi nula“ investor svůj záměr prodiskutovat, aby předem věděl, jaké hranice jsou
pro městskou část nepřekročitelné.
Důležitým faktem zůstává, že městská část má zájem získat od investorů
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kompenzace pouze u takových projektů,
se kterými souhlasí a u kterých investor
respektuje požadavky ze strany obce. V případě, že se developer bude snažit protlačit
silou projekt, který neodpovídá představám o rozumném rozvoji daného území,
přistoupí městská část k takovým krokům,
které mohou investorovi záměr znemožnit
či zásadně zkomplikovat.
Níže se můžete seznámit s tím, jak se naší
městské části prozatím daří, ale také nedaří některé projekty korigovat.

EKOSPOL

Společnost Ekospol má v plánu realizovat v naší MČ dva projekty. První by měl
vzniknout na pozemku, který dříve patřil
Státní správě hmotných rezerv mezi ulicemi
Sušilova a Bystřičná. Od samého začátku
byl projekt připravován jako pětipatrový,
což se z naší strany stalo terčem výrazné
kritiky. Po několika jednáních společnost
přistoupila na náš nátlak a projektu ubylo poslední patro, čímž se výškově srovná
s okolní zástavbou sídliště Interma. Přestože
developer nevytěžuje pozemek na hranici
maxima, podařilo se zachovat parkovací
místa v původním rozsahu. Součástí projektu bude i drobná občanská vybavenost
včetně místa pro relaxaci a odpočinek nejen
dětí, ale i ostatních obyvatel. K čemu se naopak developera nepodařilo dotlačit, bylo
umístění všech parkovacích míst do podzemních garáží. Druhý projekt by se měl
nacházet v Jezerech u ulice Nad Volyňkou
a zahrnuje jeden dům o 4 NP a čtyři bytové
domy se třemi patry a čtvrtým ustupujícím.
Oba dva projekty jsou v souladu s územním
plánem a byly připravovány už v minulých
letech.
Kompenzace: Městská část se s investorem,
kromě zapracování svých připomínek, dohodla na přenechání pozemků v celkové
hodnotě přes 28 milionů Kč (28 373 049 Kč).
Jedná se o pozemky, které lze smysluplně

využít pro realizaci nejrůznějších záměrů.
Uvedená částka je průměrem dvou znaleckých posudků, které byly za tímto účelem
vypracovány. Praha 22 tak získá např. tři
parcely o celkové rozloze cca 2219 m2 v ulici Nad Volyňkou, na kterých bychom rádi
realizovali projekt pro volnočasové vyžití
dětí a mládeže, popř. na základě potřeby
dvě třídy mateřské školy. Dále získáme
do vlastnictví pozemek pro realizaci tolik potřebného dětského hřiště v Jezerech
a v neposlední řadě pozemky pro umístění
budoucí propojovací komunikace Horácká
stezka, jejíž studie bude hotova na podzim
tohoto roku.

VIVUS

V rámci komplexu sídliště VIVUS bude v září
kolaudována třetí etapa, která zahrnuje i objekt, ve kterém se bude nacházet nová prodejna Billa. Pokud jste pečlivě četli červnový
zpravodaj, mohli jste v úvodníku starosty
zaznamenat informaci o tom, že se městská
část kolaudaci třetí etapy rozhodla blokovat, a to z důvodu investice do propustku
na Říčanském potoce. Ta, přestože byla
v podmínce kolaudace projektu investora,
měla jít finančně na vrub městské části.
Náklady na realizaci byly odhadnuty na cca
6,5 mil. Kč, které by v obecní kase chyběly na jiné projekty. Po schůzce se zástupci
investora byla uzavřena darovací smlouva,
v rámci které získá Praha 22 na tento projet 5 mil. Kč. Dofinancování projektu bude
hrazeno z účelové dotace Magistrátu hl.
města Prahy.
Kompenzace: O tom, co kromě výše
zmíněných 5 mil. Kč, získala Praha 22
od společnosti Vivus, a co naopak získal
Vivus od Prahy 22, jsme psali podrobněji
v květnovém čísle Uhříněveského zpravodaje. Obě strany spolu v minulosti uzavřely smlouvu, v které se mimo jiné řeší
podmínka stanovená MHMP pro realizaci
výstavby, tedy před dokončením stavby celého sídliště postavit tzv. Horáckou stezku.

zprávy z radnice

Tj. komunikaci propojující ul. Fr. Diviše a ul.
Ke Kříži. Protože tento závazek nebyl dodržen, obdržela v roce 2017 Praha 22 od společnosti Vivus dar 35,6 mil. Kč. Smlouva
však obsahovala také souhlas Prahy 22 s výjimkou, díky které nemusela společnost
Vivus stavět více jak 400 podzemních garáží
a mohla je nahradit stáními venkovními. Pro
tato venkovní stání však společnost Vivus
neměla potřebné pozemky. Praha 22 proto
se společností Vivus tyto pozemky směnila.

Central Group

Developer bude pokračovat v další plánované zástavbě Pitkovic směrem na Čestlice.
Aktuálně představený projekt počítá s 11 bytovými domy o čtyřech patrech a 32 rodinnými řadovými domy. Vzhledem k tomu, že
další pitkovická etapa je již dlouho naplánována a dodržuje nastavenou urbanistickou strukturu, prostor pro zásah městského
architekta je zde minimální. Naopak velký
prostor pro zásah městského architekta

Společnost zároveň načrtla rozvoj i na dalších pozemcích až k ulici Sušilova, které
nemá ve vlastnictví.
Kompenzace: Investor byl seznámen s kompenzačním požadavkem ve výši 1000 Kč
za 1 m2 postavené hrubé podlahové plochy. Nyní je na dalším jednání, zda budou
pro investora přijatelnější finanční nebo
pozemkové kompenzace podobně jako
u společnosti EKOSPOL.

FINEP

Jediným developerem, u kterého nedošlo
k žádné shodě o podobě projektu, zůstává společnost FINEP. Ta počátkem srpna
získala ke svému projektu v Kašperské ulici územní rozhodnutí. Záměr jsme velmi
aktivně ve spolupráci s dotčenými občany
připomínkovali tak, aby developer snížil
výšku bytových domů při ulici Kašperská.
Takzvaně „přes ulici“ rodinným domům
by měla vzniknout hradba čtyřpodlažních

Městská část má zájem získat od investorů kompenzace
pouze u takových projektů, se kterými souhlasí
a u kterých investor respektuje požadavky obce.
naskýtá plánovaný projekt za nádražím,
kde Central Group odkoupil od společnosti Ekospol pozemek pro původní záměr
Ekocity. Z pohledu urbanismu se jedná o vítaný krok, jelikož dohromady se stávajícím
pozemkem Central Groupu vznikne ucelený
developerský projekt. Urbanistická struktura s potřebnou uliční sítí je nyní intenzivně konzultována s městským architektem.

bytových domů, které však mají pouze nepatrně zapuštěné „podzemní parkování“.
V součtu poté výška odpovídá bezmála
pěti patrům. I přes mnohá jednání nevyšel FINEP této žádosti občanů a MČ vstříc
a o územní rozhodnutí zažádal v původní
podobě. Na základě tohoto kroku přistoupila městská část k revizi několika smluv, které
byly uzavřeny bývalým vedením radnice

těsně po říjnových komunálních volbách
a zjistila v nich právní vady. Zároveň bylo
dodatečně zjištěno, že souhlas se situačním plánem k projektu byl za městskou část
podepsán bývalým místostarostou Jiřím
Knotkem, bývalým vlastníkem pozemků
na kterých FINEP svůj projekt plánuje,
a to bez jakéhokoliv pověření, což je velmi
významnou vadou. Souhlas na situačním
výkrese byl podepsán 11. 10., tzn. pět dní
po volbách do městského zastupitelstva.
Bývalá rada města v té době stále ještě rozhodovala, avšak takto důležité rozhodnutí se
zpravidla nechává na nové složení zastupitelů. Městská část se bude proti vydanému
územnímu rozhodnutí odvolávat a aktivně
hájit zájmy dotčených občanů.
Kompenzace: Kompenzace, které by měl investor městské části nabídnout dle přijatých
pravidel, se pohybují ve výši 25,5 mil. Kč.
Dle původní dohody měl developer zrekultivovat prostor u skateparku a přeměnit
ho na malý městský park s menší budovou pro zahradní restauraci. Dále nabídl
investor příspěvek na rozvoj infrastruktury
ve výši 2 mil. Kč, což je z pohledu současných cen za projekty veřejné vybavenosti naprosto marginální částka (pozn.: jen
projekt MŠ V Bytovkách s osmi třídami je
odhadován na cca 90 mil. Kč). Nabízené
kompenzace nepovažujeme za adekvátní v závislosti na zátěži, kterou developer
do území přinese se svými 341 byty.
 Vojtěch Zelenka,
starosta MČ Praha 22

inzerce

S podporou MČ Praha 22 a Metrans a. s.

so 5. 10. 10.30 h Ano šéfarchitekte! – procházka s architektem Jiřím Hejdou po Uhříněvsi, sraz na Novém náměstí
so 5. 10. 14 h Od vlastní zahrádky ke sprše na psa – dramatickým stavebním vývojem Uhříněvsi a okolí od
devadesátých let vás společně s městským architektem provede architektka Lina Procházková, sraz na Novém náměstí
ne 6. 10. 14 h Kontejnery!
– Komentovaná
autobusem
kolem
logistických hal a největším kontejnerovým
Procházky, otevřené
objekty,projížďka
projekce,
workshopy,
happeningy
Procházky,
otevřené
objekty,
projekce,
workshopy,
happeningy
překladištěm ve střední
Evropě,
sraz
na Novém náměstí
a vše
kolem
architektury
ve vašem městě!

a vše kolem architektury ve vašem městě!

Další info: fb.me/architekturavuhrinevsi

zprávy z radnice

Praha plánuje úpravy daně
z nemovitosti. Kolik budeme platit?
Vedení hlavního města Prahy se rozhodlo vyhovět dlouholetým výzvám starostů městských
částí, kteří v minulosti na svém sněmu opakovaně požadovali nejen navýšení, ale i změnu
nastavení daně z nemovitých věcí. A to bez ohledu na politickou příslušnost.

N

ávrh vyhlášky, který projedná zastupitelstvo HMP v září, počítá
s tím, že by radnice jednotlivých
MČ dostaly nově možnost ovlivnit výši daně na jejich území. Nyní má Praha
stejnou výši daně pro všechny městské části.
Vyhláška bude po případném schválení zastupitelstvem hlavního města Prahy platit
od 1. ledna roku 2020 a nebude od obyvatel
města vyžadovat žádnou novou administrativu, protože výpočet výše daně při změně
koeficientů ze strany obce automaticky
provádí příslušný finanční úřad.
V připomínkovém řízení naše MČ souhlasila s úpravou koeficientů. Nesouhlasíme
však s různou výší daně pro jednotlivé MČ.
Domníváme se, že výše daně má být pro celou Prahu jednotná a v kompetenci vedení
hlavního města Prahy. Tedy tak, jako tomu
bylo doposud. Z toho důvodu nepožadujeme změnu velikostního koeficientu pro naši
MČ. Pokud zastupitelstvo hlavního města
Prahy schválí vyhlášku v navrhované podobě, daň z nemovitosti se našim občanům
zvýší na dvojnásobek.
Na konkrétní dopady nejen pro občany,
ale i pro naši městskou část jsme se zeptali
radního pro finance a dopravu Štěpána
Zmátla.
Pokud dojde ke změně vyhlášky v navrhované podobě, jak se to promítne do rozpočtu naší městské části?
Náš současný příjem z daně z nemovitosti je
12,5 milionu korun ročně. V případě schválení vyhlášky v připomínkované podobě by
se částka zvýšila o dalších cca 12 mil. Kč.
Se zvýšeným příjmem by měly přijít i zvýšené výdaje. Na co tyto prostředky plánujete využít?
Infrastruktura Uhříněvsi a Pitkovic je z uplynulých let značně podfinancovaná. Chybí
základní občanská vybavenost. Není dostatečná kapacita škol, školek, lékařských
ordinací, někde zcela chybí chodníky a ty
stávající je třeba opravovat ve velkém. Jsou
před námi stavby dopravní infastruktury.
Například parkoviště. A třebaže se nám daří
čerpat investiční dotace na konkrétní
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částí. Vše se totiž řešilo se zpožděním
a za pochodu. A přitom se dá kvalifikovaně odhadnout, jaké budou potřeby obce
za 3 nebo 5 let. Dlouho známým faktem je,
že v příštích letech vyroste v Praze 22 zhruba
2300 nových bytů. Naše infrastruktura na to
ale není absolutně připravena.

Infrastruktura Uhříněvsi
a Pitkovic je z uplynulých
let značně podfinancovaná.
Chybí základní občanská
vybavenost. Není dostatečná
kapacita škol, školek,
lékařských ordinací, někde
zcela chybí chodníky
a ty stávající je třeba
opravovat ve velkém.
Štěpán Zmátlo, radní pro finance

projekty, nestačí to. Prioritně ale navýšené
prostředky vynaložíme na opravy městského majetku. Tj. bytových domů a chodníků.
Zmiňujete se o nedostatečné infastruktuře. Ale Praha 22 se v posledních letech
velmi proměnila. Přibyly nové stavby občanské vybavenosti.
Jenže jejich počet a kapacity jsou nedostatečné. Na vině je právě překotný stavební
rozvoj celé Prahy 22 v uplynulém desetiletí. Existuje statistický údaj, který říká, jak
moc se ve které obci staví nové byty v poměru k stávajícímu počtu obyvatel obce.
Tzv. index bytové výstavby dobře vystihuje
schopnost obce pojmout novou bytovou
výstavbu, a přitom se dále zdravě rozvíjet.
Čím vyšší číslo, tím větší je procentuální
nárůst obyvatel a nutnost výstavby související občanské vybavenosti. A my máme
tento údaj suverénně nejvyšší z celé Prahy.
Takže rozvoj Prahy 22 je moc rychlý?
Spíš se dá říci, že výstavba nových bytů nejde ruku v ruce s výstavbou navazující infrastruktury a naši obyvatelé musí využívat
občanské vybavenosti ostatních městských

Pojďme zpět k samotné dani z nemovitosti. Proč nesouhlasíte s tím, že by si každá
městská část o výši daně rozhodovala
sama?
Praha přerozděluje všem městským částem
jen cca 9 % z celkového rozpočtu města. Se
zbytkem hospodaří napřímo. Daň z nemovitosti, která se vybere na jejím území a je
příjmem městských částí, dělá ale jen cca
1 % rozpočtu města. Městské části jsou tak
na hl. městě Praze rozpočtově velmi závislé
a tato závislost se touto úpravou nijak nezmění. Pokud Praha potřebuje více peněz
třeba na stavbu metra nebo jiné dopravní
infrastruktury, má se k tomu veřejně přihlásit a nést za to odpovědnost. Takto toto
nepopulární opatření alibisticky přenáší
vedení Prahy na místní radnice, které ale
zároveň rozpočtově zásadně ovlivňuje.
Vadí vám tedy jen přenesení odpovědnosti
na místní radnice nebo i navýšení samotné
daně?
Výše daně se neměnila od roku 2011. Od té
doby vzrostly ceny nemovitostí v Praze až
dvojnásobně. Mám tedy pro její přiměřené navýšení pochopení. Jenže otázka by
měla stát jinak. Má vůbec tato daň smysl? Daně musí být jednoduché, efektivní
a předvídatelné. Jenže na dani z nemovitosti se vybere ročně v celé ČR jen necelých
11 miliard korun, ale podstatnou část z toho
spotřebuje náklad na samotný výběr daně.
A to ani nemluvím o tom, že za nemovitost,
kterou si majitel koupil nebo postavil ze
svého již vysoce zdaněného příjmu, a zaplatil za ni též daň z nabytí nemovitých věcí
nebo DPH, musí každoročně odvádět určitý
obnos jen za to, že samotnou nemovitost
vlastní. Jedná se tak o ukázkový příklad vícenásobného zdanění, které v souvislosti se
špatnou efektivitou daně nemá příliš velké
opodstatnění. 

inzerce

Když PENÍZE z důchodu nestačí…

 Paní Daně je 67 let. Po odchodu do penze
zjistila, že jen s důchodem ve svém domku
nevyžije. Svého bydlení se ale vzdát nechtěla.
Pomohl jí nový finanční produkt pro seniory Renta z nemovitosti.
O Rentě z nemovitosti se
dočetla v časopise. Zaujala
ji možnost, že by svůj dům
mohla využít k tomu, aby
získala větší obnos peněz,
aniž by dům musela prodat.

aby neváhala zjistit, jak Renta z nemovitosti funguje.

„Byla jsem ráda, že jsem se
mohla poradit s dcerou a
hlavně, že mi Rentu schválila. Pochopila, že pokud
nemá člověk našetřen větší
Zmínila se o tom dceři,
obnos a chce prožít důchod
která tou dobou pobývala
důstojně, je Renta z nemov USA. Ta hned věděla, o
domu a do měsíce bylo vše
co se jedná, neboť v USA je vitosti výbornou volbou,“
vyřešeno. Nakonec jsem
tato varianta získání peněz z vysvětluje Dana.
počkala na zápis zástavního
nemovitosti velmi oblíbená.
Výše Renty z nemovitosti sice práva do katastru nemoMaminku tedy podpořila,
byla nižší, než kolik by získala vitostí a nyní již dostávám
prodejem, ale skvělé jí přišlo, každý měsíc peníze na účet.“
Výhody Renty z nemovitosti:
že o dům nepřijde, protože
• získáte peníze na cokoli
(najednou či postupně)
zůstane v jejím vlastnictví. To Paní Dana se rozhodla pro
• za života nemusíte nic splácet
rozhodlo a paní Dana si Ren- měsíční výplatu peněz a
a nikdy se nesplácí více než cena
tím si téměř zdvojnásobila
tu z nemovitosti pořídila.
nemovitosti
současný důchod.
• zůstáváte bydlet doma a jste nadá„Se zástupcem FINEMO.CZ
le vlastník svého bytu či domu
jsme prošli smlouvu, necha- „Najednou si mohu koupit
• můžete žít důstojněji a život si
i něco pěkného na sebe,
více užívat
la jsem odhadnout cenu

zajet do lázní a ještě
mohu přilepšit vnoučatům. Je to skvělý pocit.”
Dodává paní Dana.
Chcete vědět víc?

• Další informace o Rentě z nemovitosti najdete na webu:
www.rentaznemovitosti.cz.
Můžete zde požádat o orientační kalkulaci a seznámit se s příběhy klientů.
• Můžete také zavolat
na tel. 233 321 850.
• Máme licenci České
národní banky.

KARATE
Nábor nových členů do oddílu

Zahájili jsme nábor nových členů do oddílů karate od září 2019:
Děti od 6 let
Dospělí a mládež od 15 let
Přijďte si vyzkoušet první hodinu ZDARMA!
Františka Diviše 1282/56a Praha, Uhříněves
Více informací na www.teamscorpions.cz
nebo nás kontaktujte na emailové adrese:
karate@teamscorpions.cz
a telefonních číslech: 777 812 876, 777 829 298

zprávy z odborů

odbor životního prostředí a dopravy

otevřené informační centrum

Svoz objemného odpadu
a bioodpadu

TERMÍNY PORADEN V OIC

Stanoviště 
Pod Markétou × Předpolní

Doba přistavení (hod.)
VOK 7. 9.

9–13*

Bedlová

VOK 7. 9.

9–13*

Kašovická × Lnářská

BIO 7. 9.

9–12*

U Nadýmače

BIO 7. 9.

9–12*

Pod Markétou č.p. 87 (hřiště)

BIO 7. 9.

13–16*

Na Blanici × K Podchodu

BIO 21. 9.

9–12*

V Kuťatech × Rozdělená

BIO 21. 9.

9–12*

V Pitkovičkách

BIO 21. 9.

13–16*

Poradna pro rovné příležitosti a kariérní poradna
Mgr. Kateřina Kaňoková: pá 6. 9. 2019 (8:00–14:00)
Bytová poradna
Ing. Jana Veselá: po 2. 9. 2019 (15:30–18:00)
Po předchozím objednání na telefonu 271 071 812 je možná
schůzka i v jiný termín.
Právní poradna
Mgr. Pavel Kosař: čt 12. 9. a st 25. 9. (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

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

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

Mobilní svoz
nebezpečného odpadu
Mobilní sběr drobného nebezpečného odpadu z domácností na území městské části Praha 22 proběhne dle níže uvedeného
harmonogramu ve čtvrtek dne 19. září 2019.
Zastávka sběrové trasy

Doba přistavení (hod)

křižovatka ul. Předpolní – Pod Markétou

15:00–15:20

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

15:40–16:00

křižovatka ul. Venušina – Jupiterova

16:10–16:30

náměstí Smiřických (u autobusové zastávky)

16:40–17:00

křižovatka ul. U Starého mlýna – Za Nadýmačem

17:20–17:40

Nové náměstí (u radnice)

18:00–18:20

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

18:30–18:50

Otevřené informační centrum
je v provozu již více jak 4 roky
Sídlí v budově radnice na Novém náměstí, tel.: 271 071 812,
e-mail: podatelna@praha22.cz
Provozní doba: Po–Čt 07:30–19:00, Pá 07:30–14:00,
So 08:30–14:00.
Najdete zde: Podatelnu, Czechpoint, informační kancelář, počítač
pro veřejnost, internet zdarma, tisk a skenování, kopírování,
ověřování listin a podpisů.
Občanské poradny zdarma (pouze pro občany Prahy 22 – nutné
je objednání na tel.: 271 071 812):
Poradna pro rovné příležitosti a kariérní poradna, právní poradna,
poradna pro bytovou problematiku, poradna sociálně právní
ochrany dětí, sociální poradenství, Senior point – informace,
Klub seniorů apod.

inzerce

3. TANEČNÍ PODVEČER

´
S RYBÁRI

VSTUP VOLNÝ

KDY: 21. 9. 2019 od 16 hod.
KDE: Český rybářský svaz,
místní organizace Uhříněves
K tanci a poslechu hraje kapela Bezefšeho
Adresa: Český rybářský svaz, místní organizace Uhříněves,
Za Nadýmačem 1090, 104 00, Praha 22 - Uhříněves

zprávy z odborů

praktické informace

slovo senátora

SMS A E-MAIL VÁS INFORMUJE
O PORUCHÁCH A ODSTÁVKÁCH

Vážení občané,
jako senátor zvolený i za Vaši MČ si Vás
dovoluji opět stručně seznámit se svou
prací. Začnu něčím praktickým. Byl jsem
zpravodajem novely zákona o dani z nabytí nemovitostí. V Senátu jsme navrhli
zrušení této nesmyslné daně, kdy kupující
nemovitosti musí uhradit daň ve výši 4 %
její hodnoty. V praxi je to částka v řádech
stovek tisíc korun, která by stačila na vybavení bytu. Zrušení daně by tak pomohlo
zejména mladým rodinám. Novelu musí
ještě projednat Sněmovna.

Jak tuto službu nastavit?
• Voda a kanalizace
Objednávejte na www.pvk.cz,
zákaznickou linkou 840 111 112 nebo 601 274 274 či
v Zákaznickém centru PVK – Dykova 3, Praha 10.
Služba je zdarma.
• E lektřina
Objednávejte na www.cezdistribuce.cz
Zákaznické číslo o připojení k ČEZu najdete na smlouvě se svým
dodavatelem nebo volejte na 800 850 860.
Služba je zdarma.

Co dalšího jsme v poslední době v Senátu schválili? Navýšení důchodů o 900 Kč, protikorupční zákon o rozšíření Registru smluv,
novelu zákona o České poště, která snad konečně přispěje k lepšímu
fungování poštovních služeb ve Vaší MČ. V neposlední řadě musím
zmínit i žalobu na prezidenta za hrubé porušení Ústavy, kterou jsem
spolu s kolegy z Klubu Senátor 21 podepsal a která byla v červenci
v Senátu schválena více než dvoutřetinovou většinou.

KAM HLÁSIT PORUCHY
• Voda a kanalizace
Telefon: 601 274 274, 840 111 112
nebo do formuláře na: www.pvk.cz

Co jsme naopak zamítli? Např. rozšíření EET na drobné živnostníky
ve službách (tzv. 3. a 4. vlna EET), vznik „Agentury pro sport“, která
má rozdělovat dotace pro sport poměrně neprůhledným způsobem.
Nepřestávám rovněž hájit veřejný zájem a životní prostředí ve věci
stavebního zákona. Je to jedna z hlavních oblastí, které se věnuji
mnoho let v komunální politice. Účastním se na toto téma jednání
na mnoha fórech, včetně seminářů v Senátu. Je veřejným tajemstvím, že novelu stavebního zákona připravuje Hospodářská komora
ve spolupráci s developery. Novela by umožnila stavět ve prospěch
developerů na úkor obyvatel a jejich životního prostředí. Proti této
novele ostře vystupuji a budu dělat vše, co je v mých silách, aby byla
upravena ve prospěch občanů.

• E lektřina
Telefon: 800 850 860
• P lyn
Telefon: 800 134 134 nebo 1239
• Veřejné osvětlení
Telefon: 800 404 060 (bezplatná) nebo 224 915 151.
E-mail: poruchyvo@thmp.cz
K ohlášení lze využít také elektronickou komunikaci.
Kontaktní formulář pro hlášení poruch veřejného osvětlení
najdete na www.thmp.cz

Závěrem bych Vás rád pozval na prohlídku Senátu spojenou s diskuzí.
Skupiny 10–20 lidí (školy, domovy seniorů, úřady, sportovní kluby…)
osobně uvítám v senátních prostorách. Rovněž můžete navštívit
mou kancelář na pochozí zóně metra Háje (každé pondělí 14–18 h).

• Závada na komunikaci
Formulář na www.tsk-praha.cz
Pokud se jedná o poruchy nebo závady bezprostředně ohrožující
život nebo majetek, tak můžete volat městskou polici (telefon 156)
nebo státní policii (telefon 158).

 Ing. Ladislav Kos, Váš senátor
kosl@senat.cz, www.ladislavkos.cz

inzerce

Veškeré
graﬁcké práce.
Od vizitek
po billboardy.
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VÁŠ MUŽ
NA ŠPINAVOU
PRÁCI...
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projekty

A.LT ARCHITEKTI,
v 1. etapě by byly
realizovány zelené
stavby.

polyfunkční dům v pitkovicích
Pitkovice patří vzhledem ke své velikosti a budoucímu rozvojovému potenciálu k infrastrukturně
nejpoddimenzovanější části Prahy 22. Teprve před třemi lety zde vznikla mateřská školka
se čtyřmi třídami, která s malou rezervou zvládá pokrývat potřebu předškolního vzdělávání.
Vzhledem k dalšímu stavebnímu rozvoji, který se v Pitkovicích v příštích letech očekává, zde
bude nutné rozšířit občanskou vybavenost o školní, ale i jiné funkce.

N

a dubnovém zasedání rozhodlo
zastupitelstvo MČ o výkupu prvních tří pozemků, které v rámci
územního plánu spadají do kategorie veřejná vybavenost. Částka, která byla
vynaložena za výkup pozemků, je 25 mil.
Kč. Ihned po podpisu kupní smlouvy začala
MČ s přípravnými pracemi, jejichž výsledkem by měla být výstavba polyfunkčního
domu s převažující školskou funkcí. Na základě dalších potřeb bude záměr zahrnovat
i kulturní/sportovní sál, ordinaci pro lékaře,
místnosti pro spolkovou činnost a dětské
kroužky či malý prostor pro obchod.
Při výběru architektonického návrhu
postupovala městská část podobě jako
u MŠ V Bytovkách. K dodání studie na polyfunkční objekt bylo vyzváno pět architektonických kanceláří, které představily své
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návrhy počátkem srpna. Odborná komise
následně na základě prezentací doporučila
do druhého, finálního kola dva projekty, a to
od Ing. arch. Vojtěcha Hromka a architektonického studia A.LT ARCHITEKTI.
Vybrané studie budou na základě požadavků hodnoticí komise dále upraveny
a znovu prezentovány v září, kdy bude
vybrán finální projekt k realizaci. Městská
část získala v tomto roce pro tuto investici finanční prostředky od Magistrátu hl.
města Prahy ve výši 40 mil. Kč a v plánu je
započít výstavbu v příštím roce. Základem
objektu bude vzhledem ke zvyšujícímu
se počtu dětí v rozmezí 3 – 6 let rozšíření
kapacit mateřského školství s možností
změny na třídy prvního stupně základní
školy. Věříme, že pitkovičtí rodiče uvítají, že
v budoucnu budou mít jejich děti základní

školství zajištěno přímo v místě bydliště
a nebudou muset dojíždět do základních
škol v Uhříněvsi.

Postupující projekty:
A.LT architekti:

Návrh řeší promyšleně a do hloubky celé
území i s ohledem na budoucí zástavbu
všech ploch v území veřejné vybavenosti.
Ze všech návrhů nejlépe reaguje na terénní
konfiguraci. Dvoupodlažní objekty řazené
za sebou po vrstevnici okolo „vrcholu kopce“, který zůstává nezastavěný, nebudou
v území přehnaně dominovat. Řazení objektů, které jsou vzájemně propojeny hlavním
koridorem (chodbou), je pro případnou
etapizaci výstavby ideální.
V objektu lze snadno měnit funkce ZŠ/
MŠ/ŠJ. Výborně a jednoduše jsou zde řešené

projekty
venkovní prostory pro děti v átriích mezi
budovami, které je možno užívat i jako
prostory pro venkovní výuku. Zároveň je
z každého podlaží přímý vstup na terén
do zahrady. Dispoziční uspořádání jednotlivých bloků je velmi variabilní, což zajišťuje
velmi snadnou budoucí přestavbu.
Studie má zároveň přesah do nové koncepce veřejného prostoru směrem k bytové
zástavbě. Je zde patrná snaha o vytvoření
„Pitkovické návsi“.

Ing. arch. Vojtěch Hromek

Přestože se jedná o jeden velký objekt, řeší
tento návrh velice dobře okolní veřejný
prostor „návsi“ i směrem k ulici K Dálnici.
Jako ne zcela optimální se zde jeví pouze
jednostranné parkování podél nově navržené komunikace. Studie velice dobře
pracuje s výškovým uspořádáním veřejného
předprostoru budovy. Vyzdvihnout lze i ekologický přístup a variabilní využití prostor,
kdy některé z nich mohou být využívány
pro více funkcí (např. komunitní kavárna/
stravování pro děti).
Velkým plusem tohoto návrhu je jeho
základní princip – „vše v jednom suchou nohou“. Jak sám autor přiznává, navržená dispozice skvěle funguje jako škola. Prostorová

konfigurace pro mateřskou školku není
zcela ideální, avšak akceptovatelná. Návrh
počítá se zřízením venkovní třídy pro výuku.
Vzhledem k soustředění všech funkcí
do jednoho objemu a promyšlenému konstrukčnímu systému lze předpokládat nižší
stavební náklady.

Vyřazené projekty:

archiw studio
Návrh příliš neřeší vazbu na další etapy
výstavby. Vznikají zde podivné úhly a úzké
mezery mezi domy. Objemy staveb jsou
oproti ostatním návrhům přehnaně veliké a nepříliš šťastně reagují na stoupající
terén. Architektonická kvalita stavebních
objektů i veřejného prostoru je nejslabší
ze všech návrhů.
Prodesi – Domesi
Největším přínosem návrhu je kvalita veřejných prostor a jejich detailní propracování. Návrh však příliš nepracuje s dalším
rozvojem v území. Obtížná by byla také
přeměna změna na ZŠ a při dané dispozici
by byla prakticky nemožná. Mezi objekty
školy a sálu nelze projít suchou nohou, což
je dalším významným minusem studie.

Studio A91
Návrh správně reflektuje potřebu „návsi“,
ale třípodlažní objekt domu se službami
je pro dané místo až přehnaně městský.
Celkové hmotové řešení je příliš rozdrobené a obsahuje až příliš mnoho veřejného
prostoru. Na více místech jsou přítomné
ostré úhly, které vytváří zbytečně komplikovanou stavbu.
 Ing. arch. Jiří Hejda,
městský architekt

Složení hodnoticí
komise:
• I ng. arch. Jiří Hejda,
městský architekt
• I ng. arch. Stanislav Běhal,
člen spolku Naše Pitkovice,
člen komise výstavby
a územního plánování
• I ng. arch. Pavel Hodan
• Vojtěch Zelenka, starosta MČ
• Jiří
 Rösler, ÚMČ, odbor realizace staveb
• Mgr.

Ivana Vodičková
a Mgr. Jiří Měchura,
ředitelé uhříněveských ZŠ
•L
 enka Štěpánková,
ředitelka MŠ U Nadýmače

Ing. arch. Vojtěch Hromek
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Roman Urbanec
ředitel Divadla U22
Celý profesní život se věnuje práci s dětmi
a mládeží. Od r. 2002 je ředitelem Domu dětí
a mládeže Praha 10 – Domu UM. V současnosti řídí jeho 8 pracovišť. Vede florbalový
oddíl Wizards DDM Praha 10, s kterým dosáhl
řady úspěchů. Dále se věnuje oblasti divadla.
Píše divadelní hry pro mládež, režíruje jejich
nastudování. Připravuje zfilmování divadelní
hry Smečka. Nadále organizuje a účastní se
ve funkci hlavního vedoucího výjezdních táborů a sportovních soustředění.

DIVADLO U22 je s námi už 5 let
Prvního července 2014 získalo uhříněveské divadlo nového provozovatele. Stal se jím Dům dětí
a mládeže Praha 10 – Dům UM. Jeho ředitel Roman Urbanec si tento nelehký úkol vzal za své
a podařilo se mu v krátké době vybudovat z nově pojmenovaného divadla neodmyslitelnou
součást uhříněveské kultury.

D

ivadlo U22 se stalo dalším zázemím pro mimoškolní aktivity
místních děti při Domu UM a je
nepřehlédnutelné v podpoře kultury v Praze 22. Toto jubileum přímo vybízí
k tomu zeptat se ho na pětiletý vývoj divadla.
Kdy a jak se u vás zrodila myšlenka na pronájem prostor v té době Divadla Bolka
Polívky?
Už hrozně dávno. Pracoviště V Bytovkách 803
nestačilo, a tak jsem se snažil již asi před
8 lety. Dvakrát jsem byl odmítnut a až na potřetí, když se tu vystřídali jiní nájemci, jsme
divadlo převzali. Snažil jsem se nezklamat
důvěru, vždyť i ze strany MČ to byl podle
některých risk a odvaha. Navíc jsme se mohli
na vedení obce i úřadu vždy spolehnout.
Předložili jsme koncepci, oni souhlasili a pak
jsme jen pracovali. Musím říct, že nejen já,
ale i další v divadle prvních tři a půl roku víc
než intenzivně.
Jak vznikl nový název Divadlo U22?
Jen jsme dali pryč jméno Bolka Polívky
a vznikl název Divadlo U22. Pryč bychom
ho z názvu nedávali, navíc jeho humor jsem
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měl vždycky rád. Jeho lidi to však tak chtěli
a s ním jsem bohužel nestačil mluvit. Takže
jen Divadlo U22.
Je jinde běžné, aby Dům dětí převzal takhle
velké divadlo?
Asi moc ne, ale nejsme jediní. Některé DDM
mají sportovní halu, někdo kulturní dům.
V práci s dětmi a mládeží se vždy pohybovalo hodně pracovitých a schopných lidí.
Štěstí je, že někteří z nich v tomto školském
marasmu ještě zůstávají. Otázkou je, na jak
dlouho. Ale pozitivněji. Prostoru Divadla
U22 svědčí i multifunkčnost, kterou můžeme nabídnout.
Co vše se odehrává v prostorech divadla?
Je toho hrozně moc a budu se opakovat.
Jednak činnost zájmových útvarů, kroužků
především se zaměřením na hudbu, divadlo. Od pondělí do pátku, od 8 do 13 hodin,
provoz Centra pro předškolní děti „Skřítkov“
pro děti ve věku od 2,5 do 5 let. Pak zkoušky
divadelních souborů Herold, Na Periférii.
Zkoušky pěveckého sboru Akordum.
Divadelní představení pro dospělé, pro děti,
mládež, stejně tak koncerty, besedy, filmová

představení pro veřejnost, pro školy i seniory. Akce MČ, akce organizací s podporu MČ
a další akce a pronájmy všech dalších organizací působících na Praze 22 od akademií,
přehlídek, plesů a dalších aktivit, které využívají snížené nájemné i na všechny své další
akce. Pak jsou to festivaly, soutěže, výukové
programy, divadelní workshopy, kavárenské
dílny, karnevaly, přednášky, vernisáže, stálé
nebo příležitostné výstavy...
Bylo potřeba změnit prostory v divadle, aby
vyhovovaly novému záměru?
Ano, byt správce se změnil na Centrum pro
předškolní děti, sklad se změnil na klubovnu
a zkušebnu, teď upravujeme druhou klubovnu na loutkové divadlo a malou scénu.
Vyřešíme tak možnost využití hlavního sálu
i v dalších časech.
Jaký je vztah divadla a městské části?
Byl vždy dobrý. Kdyby nebyl, tak tu nejsme.
Myslím, že se respektujeme. Městská část
divadlu hradí energie, služby. Dům UM naopak hradí městské části nájem za divadlo
ve výši 420 tis. Kč za rok. Pro MČ to podle
mě není nevýhodné.

život v obci

Říká se, že novému projektu trvá minimálně pět let, než se dostane do povědomí široké veřejnosti. Vám se to povedlo v kratší
době. Je ještě co zlepšovat? A máte vizi,
kam by se mělo divadlo posunout za dalších pět let?
Stále jsme na začátku. Navíc plno věcí se
nám nedaří. Asi vzhledem k svému věku
bych chtěl některé fáze fungování přeskočit,
urychlit. A ono to nejde. Když je totiž přeskočím, nadělám víc škody než užitku. Stejně
jako v životě. Rádi bychom postupně rozšířili
počty divadelních představení a koncertů.
Máme připraveny další formáty, ale vše musíme dělat postupně, krok za krokem. Snad
jedinou moji jasnou vizí před odchodem
do důchodu, tedy za dalších 5 let, je mít zde
více ochotnických souborů.
V Divadle U22 se začíná nastudovávat autorská hra
o virtuálním světě, sociálních sítích, o skutečných vztazích adolescentů a jejich chování. Konkurz na obsazení
rolí pro osmáky a deváťáky z našich ZŠ se bude konat
ve středu 18. září od 17:00 hodin v Divadle U22. Ti, které
vybereme, si mohou zahrát se studenty uměleckých škol.

Vím, že za velký úspěch považujete vznik
Kina Účko v těchto prostorech. Jak trnitá
to byla cesta?
Nebyla trnitá, ale příjemná. Ač většinu financí dal Dům UM a Státní fond kinematografie,
tak bez příspěvku obce na zvuk a místních
lidí na plátno by kino nebylo. Spíš úsměvné
je, že dodnes někteří místní neví, že tu kino
je. A moment, někteří dodnes ani nevědí, že
je tu divadlo. V současnosti má velký úspěch
promítání pro seniory v rámci Bio senior,
vždy první středu v měsíci od 10:00 hodin,
které organizujeme za podpory MČ.
Jak dlouho trvalo, než si kino získalo své
příznivce?
Ani moc dlouho ne. Stále stoupáme v návštěvnosti, i když bylo hodně lidí, kteří v obnovení kina v Uhříněvsi nevěřili. Ale pokud něco chcete, musíte na tom pracovat.
Na „kecání“ bylo vždy dost lidí.
Dáváte velký prostor začínajícím hercům. Jak to probíhá a má divadlo vlastní
soubor?
Už dlouhodobě spolupracujeme se studenty
obou dvou pražských konzervatoří. Za rok
nazkoušíme kolem 5 divadelních her, část
z nich je autorských. Uhříněves je trochu
na periférii Prahy. Proto i divadelní soubor,
který vznikl při Divadle U22 a Divadelním
ateliéru se jmenuje „Na Periférii“ a směřuje na divadlo mladých nejen pro mladé.
Všichni, kteří se na těchto představeních
podílejí, jsou u nás v divadle jen hosty.


Z divadelní hry Punk Rock.
V hlavní roli Zdeněk Piškula
(druhý zprava). Režie Filip Bařina.

A ač jsme na „PERIFÉRII“, tak třeba
do budoucnosti v Divadle U22 vznikne
divadlo pro mládež pro věkovou kategorii
12–20 let (a s tím i představení pro nejmenší), jak je běžné třeba v Německu. Uhříněves
je na vlakovém koridoru, tak to zkusme.
O tom, že to neděláme tak špatně, svědčí
třeba představení Punk Rock. Jednak jsme
dostali možnost uvádět ho i v DIVADLE
KOMEDIE, scéně MDP. Pak jsme byli pozváni i do Ostravy na 11. ročník divadelního
festivalu DREAM FACTORY. A byli jsme tam
ve skutečně dobré společnosti profesionálních divadel.
Sám režírujete několik her, které se zde
pravidelně hrají. Co nám můžete říct
o vlastním uměleckém počínání?
Většinou si vybírám tituly divadelních her
z prostředí, které osobně znám. Těch ale moc
v divadelních agenturách není, a tak si je občas i napíšu. Hrajeme je i v Divadle U22, ale
především v Divadelním ateliéru, což je naše
studiová scéna. O tom, že to má cenu, svědčí
kladné reakce těch, kterým jsou představení
určena. Pomáhají k tomu i autentické výkony
našich mladých herců a jsem moc rád, že pak
naše mladé herce můžu vídat i ve velkých
divadlech v centru Prahy.
Z titulů již má za sebou nejvíc představení Smečka, kde se blížíme k 50 repríze.
I představení Čik si nachází své diváky. Kdo
to představení neviděl, tak určitě přijďte.
Předpokládám, že odjedete s dobrou náladou, možná i s úsměvem.

Jaká je spolupráce s místními spolky
a ochotníky? Využívají divadlo, a kdo zde
má pravidelná představení?
Všichni jsou vstřícní a příjemní. Pokud jen
trochu můžeme, tak se jim snažíme ve všem
vyhovět. Představení zde mají pravidelně tři
soubory. Pokud jich bude více, budeme rádi.
A co sobotní pohádky pro děti. Jaký mají
úspěch?
Sobotní pohádky uvádíme 2 – 3× do měsíce
vždy od 10:30 hodin mimo září, květen, červen, kdy je jejich počet menší. Návštěvnost
se pohybuje zhruba od 60 do 200 diváků.
Pokud nedáváme divadelní pohádku, tak
promítáme ve stejném čase film pro děti.
Většina má úspěch.
Návštěvnost na divadelních představeních
a koncertech je velmi dobrá. Jsou některé,
které svou návštěvností a svým úspěchem
u diváků převyšují ostatní?
Asi ne, naprostá většina toho, co uvádíme,
bývá již vyprodaná. Navíc ceny představení, která kupujeme, stále stoupají. Promítlo
se to bohužel i v cenách vstupenek na část
představení. Já bych hrozně rád mnohem
více uváděl i úspěšné kusy z regionů, oblastních divadel, nejen ta představení, kde
jsou známá jména. Zatím nás v tom však
uhříněveští občané nechávají a nepřijdou
nikdy v takovém počtu, abychom tato představení dlouhodobě finančně zvládli. Ale to
se dotýká i představení ochotníků, mladých
divadelníků, studentů uměleckých škol. Ta
představení mají vnitřní sílu, energii, často
jsou opravdu vynikající. Hlavně ta energie
je tam obrovská, žádné technické hraní.
Potřebujeme větší sounáležitost místních
s Uhříněvsí, nejen slovy, ale i činy. A to jistě
nejen v tomto případě.
 Pavel Veverka, foto: Lenka Raubová
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Složení a historie ovocných sadů
na území Prahy 22
Když se podíváme na Uhříněves, Pitkovice a Hájek z ptačí perspektivy, první pohled ani
nenasvědčuje tomu, že bychom se vznášeli nad českou metropolí. Pole střídají lesy, mezi nimi
se leskne hladina Podlesáku a okolo je v malých hnízdech rozmístěna zástavba.

O

kolí Prahy 22 je z hlediska krajiny
výjimečné a velmi pestré. Máme
tu všechno, na co si vzpomeneme. Zachovalé středověké lesy
v Oboře, pasoucí se ovce na stepních stráních v Pitkovicích, hluboké rokle s potoky,
které nevysušilo ani horké léto. Právě díky
tomu, že okolí naší městské části je po tisíce let využívané zemědělsky a zároveň
jsme součástí Prahy, máme to štěstí, že si
můžeme užívat krás venkova spojených
s pohodlím velkoměsta.
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Zakládání alejí

Pomyslným symbolem soužití člověka a přírody jsou ovocné stromy, které tvoří aleje
a sady. V našem okolí jich najdeme velké
množství a lemují téměř všechny polní cesty, které křižují okolní zemědělskou krajinu.
Jsou charakteristickým znakem zemědělské
krajiny naší městské části a možná už je
bereme tak automaticky, že si jich v běžném
životě ani nevšimneme. Za povšimnutí ale
určitě stojí, a to nejen teď v září, kdy nabízejí
lákavou úrodu ovoce.

Většina z alejí a sadů je už docela stará,
vidět je můžeme již na historických mapách anebo na leteckých snímcích z 50.
let 20. století. Hlavním obdobím výsadby
stávajících ovocných stromů byly poválečné
roky, protože panovaly obavy z nedostatku
a volně přístupné ovocné stromy slibovaly
jistý přísun ovoce. V tomto období se zakládalo nejvíce sadů a ovocných alejí v rámci
celé Prahy. Ovocné stromy se vysazovaly
namísto zemědělské půdy, která i v důsledku blízkosti hlavního města přestávala být

ekonomicky perspektivní. Historie zakládání sadů a ovocných alejí je ale mnohem
pestřejší. V minulosti například sady často zakládali mlynáři, a to v celém povodí
vodních toků, které napájely jejich náhony.
Důvod byl ekonomický. Kromě ovocné úrody znamená kombinace ovocných stromů
a travních porostů skvělé opatření k retenci
vody, chránící mlýnské náhony před vysycháním i v dobách bez větších srážek.

Rozložení plochy

Sadů pak existovalo velké množství, nejvíce
rozšířené byly pastevní sady s pasoucími se
hospodářskými zvířaty anebo polní sady,
v nichž byla mezi řadami stromů vysázena
zelenina, brambory a další plodiny. Zároveň
platilo, že v nejbližších částech sadu od budovy hospodářství se nacházely plochy,
které potřebovaly časté návštěvy a péči.
Zatímco v sadech přímo za budovami pobíhala drůbež vyžadující každodenní pozornost, na tyto výběhy navazovaly záhony se
zeleninou, pak políčka s obilím a nejdále se
nacházely pastviny se zvířaty a luční porosty
ke kosení, kam stačilo zajít jen několikrát
do roka. Takto rozvržené plochy byly velmi
hospodárné a zároveň bylo celé území velmi
efektivně využité.
Velký přínos měly sady i z hlediska
krajinotvorby a ochrany krajiny. Kromě už
zmíněného zadržování vody také chránily
před erozí a vytvářely rozmanité biotopy
pro mnoho rostlinných i živočišných druhů.
Aleje pak pomáhaly chránit polní cesty před
větrem a sluncem a byly i vítaným zdrojem
občerstvení na cestách.

Dnes najdeme aleje hlavně v Hájku
a Uhříněvsi, v Pitkovicích převažují sady,
v některých z nich jsou opět vidět pasoucí
se ovce. Pokud bychom ale tento stav srovnali s obecnými trendy vývoje zemědělské
krajiny v České republice, je velmi pravděpodobné, že by se zde tolik aleji a sadů
nezachovalo.

Změna charakteru krajiny

Po velkém nárůstu výsadeb ovocných stromů v první polovině 20. století následovala
na většině zemědělské půdy kolektivizace
a mnoho krajinné zeleně bylo zlikvidováno. Mezi ní i četné sady a aleje. Jenže v té
době už byla naše městská část součástí
Prahy, a ačkoli měla stále spíše venkovský
charakter, zemědělství tady nebylo hlavní ekonomickou náplní. Proto ani nebylo
potřeba za každou cenu navyšovat plochy
zemědělské výroby.
Dá se tedy říct, že rozrůstání Prahy
do jisté míry zachovalo četné sady i aleje
v našem okolí, stejně tomu tak je i v okolí dalších velkých měst. Většina pozemků
s alejemi je nyní v majetku Výzkumného
ústavu rostlinné výroby a ve spolupráci
s Odborem životního a prostředí a dopravy dochází k postupným dosadbám ovocných stromů. Díky tomu máme to štěstí,
že v jejich stínu můžeme trávit příjemné
procházky přírodou, kterou máme přímo
za domem.
 Ing. Kateřina Lagner Zímová,
krajinná ekoložka

Vážení přátelé
Uhříněveského pivovaru!

V sobotu

7. 9. 2019 od 14 hodin
vás zveme na

3. uhříněveské
pivní slavnosti
• Ukázka bednářskeho řemesla
s výkladem – mistr Fryzelka
• Naše piva ze sklepa
• Soutěže pro dospělé, tombola
• Grilovaná masa z Pivovarské
a burgery z Vinohrad
• Retro Coffee z Dubče
• Palačinky z Koloděj
• Čerstvě smažené minikoblížky
• Dětský program v zahradě paní
sládkové (divadlo, lukostřelba a další)
• Ukázky freestylových aktivit
• Kapely z Uhříněvsi a okolí
HOUPACÍ KůŇ
HEKELEN TEKELEN
ROCKTOM
FLOORLESS
legenda ALEŠ BRICHTA
• Po koncertu after party ve stanu

Ovocné stromy jsou důležitou součástí krajiny naší městské části.

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.

dps jiskřička

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK ZAHAJUJEME UKÁZKOVÝMI HODINAMI A NATÁČENÍM CD!
Dny letního odpočinku i srpnové soustředění koncertního sboru v Podkrkonoší jsou za námi, školní povinnosti právě začínají
a děti z koncertního oddělení již pracují na dotočení profilového CD a připravují se na adventní soutěž v Bratislavě. Starší přípravné oddělení
začne zkoušet v druhém zářijovém týdnu a na podzimní koncert si připraví nové písně, kterými jistě potěší naše posluchače. Pro děti ve věku
6–8 let, které rády zpívají, opět otevíráme mladší přípravné oddělení. Zkoušky se konají 1x týdně, vždy v pondělí 14:00–14:45 hod. Jak zkouška
u nejmladších zpěváčků probíhá, mohou zájemci vidět na ukázkových hodinách, které proběhnou v pondělí 16. a 23. září od 14 hodin v hudebně
v hlavní budově ZŠ nám Bří Jandusů.

 Hana Havlínová, organizační vedoucí DPS Jiskřička

základní škola U obory

Základní škola a Střední škola Vachkova

Na skok v pařížských školách
Vždycky je zajímavé opustit český rybníček a vydat se
do světa porozhlédnout, jak to funguje jinde. V květnu jsem měla
možnost s Asociací učitelů občanské výchovy a společenských
věd vycestovat na tři dny do Paříže a podívat se do hodin dějepisu
a občanky na gymnáziu (Lycée Condorcet) a na druhém stupni
základní školy (Collège Alain Fournier). Zajímal nás přístup k žákům s odlišným mateřským jazykem a samozřejmě i to, jak funguje
inkluze. Porovnávání mohlo začít. Bylo by to čtení na hodně stran,
takže stručně uvedu několik postřehů. Začala bych tím, že učitel je
od toho, aby učil. Jak sympatické. Většinu administrativy vyřizuje
někdo jiný stejně jako dozory, které jsou zajišťovány externisty (např.
studenty na brigádě). Pokud přijde žák s nepříliš dobrou znalostí
francouzštiny, tak má zvýšenou dotaci hodin jazyka místo hodin, kde
by nebyl příliš platný (odchází do jiné třídy). Děti, které jsou nějakým
způsobem inkludované, navštěvují hodiny, na které stačí, a pak mají
program opět v jiné třídě, kde se učí praktické zacházení s počítačem
nebo hrají hry na rozvoj motoriky a logického myšlení. Mohli jsme
nahlédnout do učebnic dějepisu-zeměpisu (mají to spojené) a byly
více propracované než u nás (i s metodickými materiály pro učitele).
Zkrátka jsou skutečnosti, které mají Francouzi daleko složitější,
a nemusíme jim je závidět (obrovské množství žáků s odlišným
mateřským jazykem nebo umístěnka pro učitele do škol). My bychom
se mohli inspirovat například v přístupu k žákům (rodičům), který
není tak rozmazlující jako u nás. Bylo skvělé zažít hodiny a mluvit
s učiteli a dalšími pracovníky školy a doufám, že to není má poslední
zahraniční zkušenost. Je totiž přínosnější než mnohá školení.

 Lucie Zdráhalová, učitelka
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Blíž k přírodě
Na školní zahradě byl realizován nový přírodní prvek –
3 ks pěstitelských van a bude využíván k rozvoji vzdělávacích aktivit
v environmentálním vzdělávání a výchovy žáků školy. Zvolený přírodní
prvek byl vybrán záměrně s ohledem na specifické vzdělávací potřeby
našich žáků, kteří se dosud nemohli zapojovat do některých vzdělávacích aktivit. V souladu se školním vzdělávacím programem „Jedna
škola, jeden svět“ budeme žáky směřovat k pochopení základních
prvků permakulturního zemědělství.
Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí
ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 PaedDr. Petr Ptáček, ředitel školy

inzerce

Spolek občanů Hájku

zve všechny malé i velké cyklisty na

ročník

Hájecké
cyklojízdy

sk děti severU Pořádají

v sobotu 7. září 2019

START:
v 10 hodin před hospodou v Hájku
CÍL:
hřiště v Královicích
TRASA:
11 km

5. října 2019 od 12 hodin

Hájek
Uhříněves

start děti: 12:00 | start ženy: 16:00 | start muži: 16:40

Netluky
Královice

V cíli soutěže pro děti
a losování o cyklodresy!
DĚTI HÁJKU
SPOLEK OBČANŮ HÁJKU

3. Uhříněveský běh
PrknovkoU

Startovné: 100 Kč, děti 50 Kč. V ceně startovného je občerstvení.
Z každého zaplaceného startovného jde 10 kč
na sportovní klub vozíčkářů.
Více informací na http://detiseveru.webnode.cz
nebo na facebook/uhrineveskybehprknovkou.

www.deti-hajku.estranky.cz

řádková inzerce
 Kominictví P. Jáchym, U st. mlýna 317/29, P 22 Uhříněves provádí
klas. kom. práce, kontroly spalinových cest dle vyhl. 34/2016 Sb.
vložkování komínů volejte 602 237 675, 267 7105 72,
jachym@kominictvi.info
 Kosmetika Payot, Pod Jankovem 45, Hájek,
www.kosmetika–hajek.cz, mobil: 777 581 418.
 Čenda úklid – čistění oken, koberců, sedaček. Úklid kanceláří.
Kontakt: 603 874 107, www.cenda-uklid.wbs.cz
 Kamenictví Šumec, Pod Jankovem 45, Hájek,
mobil: 608 981 418.
 Opravy myček, praček, sušiček a ostatních spotřebičů do 3 dnů
PM Servis tel. 602 316 941, 602 316 949.
 Palivové dřevo štípané Stupice u Koloděj. Tel: 728 272 687,
776 834 911, email: pilastupice@email.cz
 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
 KWEL-Elektromont nabízí veškeré elektroinstalace, nonstop servis,
opravy, rekonstrukce, jak silnoproudé, tak slaboproudé od A až do Z.
Volat možno nonstop na 723 457 496.
 Vedení účetnictví včetně mzdové agendy DPH a daní.
Mgr. Chytilová, Tel: 603 498 490, Venušina 17, Uhříněves.
 Obstaráme povolení stavby rodinného domu, garáže, přístavby,
nástavby. Projekty Valkoun, telefon 723 641 448.
 Nabízím hydroizolace plochých střech (teras, balkonu apod.) z PVC
folií, včetně klempířských prvků. Široká škála barev folií i oplechovaní!
Poptávky: 777 969 939 nebo izolace.marek@seznam.cz
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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
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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

Burdová advokátní kancelář, s.r.o.
Rodinné právo.
Občanské právo.
GDPR.
Autorské právo.
Pracovní právo.
Nemovitosti.
Společenství vlastníků jednotek.
Praha 10 – Uhříněves, Přátelství 19.
Telefon: 245 008 690
E-mail: office@akdb.cz
www.akdb.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

inzerce

inzerce

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!

spolky a organizace

ZO 22/30 Senioři ČR Praha 22 a KLUB SENIORŮ

ze společnosti

Program na září

V pondělí 9. září oslaví

paní Bohumila
Zemanová

„Ať už si lidé myslí cokoli, cokoli dělají nebo říkají,
neberte si to osobně. Názory druhých odpovídají
tomu, čemu tito lidé věří, a proto ať si o vás myslí
cokoli, ve skutečnosti se vás to netýká. Vždy to
vypovídá jen a jen o nich.“
2. 9.
5. 9.
9. 9.
10. 9.
		
11. 9.
		
12. 9.
16. 9.
19. 9.
23. 9.
26. 9.

Kavárnička, společenské hry
Trénování paměti s Boženou Oprchalovou
Kavárnička, společenské hry
Vycházka – Rataje nad Sázavou
s Růženou Truhlářovou
Účast seniorů
na Dni zdraví a rovných příležitostí
Sbírkový den Světlušky – 17. ročník
Kavárnička, společenské hry
Senioři a děti – mezigenerační setkání
Kavárnička, společenské hry
Cvičení s Lenkou a Zdenkou

• Každý čtvrtek od 10 do 12 hodin seniorská poradna v OIC.
• Bližší informace v klubu, na tel. 775 164 802, ve vývěsních
skříňkách a na webových stránkách www. seniori-praha22uhrineves. webnode. cz
 Stanislava Drozenová, vedoucí Klubu seniorů

pozvánka na vycházku

Rataje nad Sázavou – Ledečko
Kdy: 10. 9. 2019
Odjezd: Nádraží Uhříněves 8:26, přestup v Čerčanech
(výstup Rataje nad Sázavou-Ivaň)
Trasa: ze zastávky Rataje nad Sázavou-Ivaň se vydáme
k Lichtenštejnskému památníku, až dojdeme k historickému jádru
městyse Rataje nad Sázavou, které bylo vyhlášeno městskou
památkovou zónou v roce 2003. Mezi nejcennější dochované
památky patří městské opevnění, areál zámku, kostel sv. Matouše,
areál hradu Pirkštejn či několik měšťanských domů, které si při
procházce prohlédneme. Pokračovat budeme kolem Sázavy a skal
do Ledečka (8 km zvlněný terén).

 Za ZO Senioři ČR Praha 22 Uhříněves vás srdečně zve
Růžena Truhlářová, telefon 724 063 609
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krásné 75. narozeniny.
Do dalších let přejeme
hlavně pevné zdraví!
Martina a Karel,
vnoučata Radka a Tomáš,
Karel a Lucie, Karolína
a pravnouček Karlík

městská knihovna

NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ
Telefon: 271 071 868, 267 711 862
E–mail: knihovna@praha22.cz
Provozní doba : pondělí a úterý 8:30–14:30
středa a čtvrtek 12:00–18:00
pátek 8:30 –14:30
Vracení knih do boxu: nonstop
Krásná literatura pro dospělé
Ahnhem Stefan – Osmnáct pod nulou
Bussi Michel – Maminka neříká pravdu
Caine Rachel – Na dně
Cubeca Karel – Ve stínu faraona
Driscollová Teresa – Mám nad tebou moc
Fieldingová Joy – Špatná dcera
Gibneyová Patricia – Andělé smrti
Hůlová Petra – Zlodějka mýho táty
Jendruchová Michaela – Tlustá tak akorát
Lamballe Marie – Hortenziová zahrada
Macháčová Adriana – Poslední polibek
Meyersová Randy – Vdova z Wall Street
Mornštajnová Alena – Tiché roky
Sandford John – Extrémní oběť
Svěrák Zdeněk – Strážce nádrže
Taylor C.L. – Zmizelý
Naučná literatura pro dospělé
Alexijevičová Světlana – Modlitba za Černobyl
Cílek Roman – Vavříny pro mrtvé vítěze
Nazarov Petr – Kia Ora E Hoa
Rebekka Sibylle – Vertikální zeleninové zahrádky
Krásná literatura pro děti
Bartíková Petra – Medvídek v kuchyni
Bosseová Sarah – Penzion pro zvířátka
Březinová Ivona – Poušť, všude poušť
Cazenove William – Ségry jako vejce vejci
Horová Ladislava – Pohádky z pokojíčku
Lamková Hana – 4 záhadné příběhy čtyřlístku
Nesbo Jo – Senzační sbírka zvířat doktora Proktora
Pospíšilová Zuzana – O lišce Matyldě
Prachett Terry – Ježibabin vysavač
Stanton Matt – Třídní šašek
Šulc Petr – Brzy budu prvňákem
Vrábková Helena – O hafíkovi, statečném pejskovi

 Kateřina Kykalová, knihovnice

