Uhříněveský
zpravodaj
říjen | 2019

Časopis městské části Praha 22 | Uhříněves | Pitkovice | Hájek u Uhříněvsi

49. ročník | zdarma

Milion pro Prahu 22
Letos poprvé v historii Prahy 22 mají občané možnost rozhodnout
o části rozpočtu sami. Rada MČ vyčlenila na participativní rozpočet
v prvním roce jeden milion korun.

Změna územního plánu
zastaví novou výstavbu
Více na str. 8–9

Karel Malich
slaví významné jubileum
Více na str. 18

Jak funguje železniční
přejezd a jak se na něm
bezpečně chovat?
Více na str. 20

Co musíte udělat pro realizaci svého projektu? V první řadě mít nápad a přesvědčit ostatní
o tom, že je skvělý a uskutečnitelný. Svůj návrh pak podáte do konce října na www.milionproprahu22.cz.

Více na str. 5

Premiéra:
pátek 11. 10. 2019 v 19:30 hodin

O klucích
aneb Jsem kuchta!
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...

Divadlo U22

výběr z programu
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.
pondělí 11. 11. 2019 v 19:30 hodin

EDITH PIAF – MILOVAT K SMRTI
scénář: Táňa Nálepková
režie: Jakub Maceček
hrají: Světlana Nálepková, Martin Sochor a Juraj Bernáth
Osudy Edith Piaf od jejích počátků na pařížských ulicích přes světové úspěchy až
po nešťastnou a depresivní ženu propadlou alkoholu jsou prezentovány formou
klasického muzikálu – střídáním činoherních mluvených scén a živého zpěvu
nesmrtelných písní Edith Piaf s českými texty Jiřího Dědečka.

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

úterý 26. 11. 2019 v 19:30 hodin

LORDI
režie: Peter Serge Butko
hrají: Martin Hofmann, Filip Rajmont,
Peter Serge Butko,
Mário Boa/Martin Kotecký
Hra se odehrává během dvou večerů
v tajném gentlemanském klubu, kde se
pravidelně scházejí tři lordi. Tito páni
mezi sebou hrají tajnou hru. Vždy si
v klubu rozdělí dámy, které musí svést.
Podle toho, jak se jim to daří nebo nedaří,
nadělují si vzájemně červené a černé
body. Až jednoho dne se jim celá situace
nekontrolovatelně vymkne z rukou
a jejich tajné přátelství se málem zhroutí
díky zradě, které se jeden z nich dopustí.

Pohádky:
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.
sobota 9. 11. 2019 v 10:30 hodin

TŘI KMOTŘINKY
Výpravná inscenace Tři kmotřinky, která
vznikla na půdorysu téměř neznámé
pohádky Boženy Němcové. Vypráví
příběh chudého rybáře Jakuba, který se
díky kouzelným schopnostem své dcery
Milady stává nelidským boháčem, který
je ochoten pro zlato a perly obětovat
i štěstí svých nejbližších.

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

začátek 2. světové války
V neděli 1. září uplynulo 80 let od vypuknutí 2. světové války. Přinášíme vám část zápisu z kroniky, který mohl
být zapsán až v roce 1945 jako doplněk kroniky k roku 1939.
Dne 1. září 1939 jest u nás ubytováno vojsko a sice v budově sokolovny, D. T. J. a v sále restaurace pan Vávry. Při
této příležitosti nutno po pravdě přiznati, že některým našim
občanům imponoval prušácký dril a velmi pochvalně se
o celé té organisaci vyjadřovali. Ovšem byli to jedinci bez
politické a národní vyspělosti.
Dne 1. října 1939 jest zavedeno řízené hospodářství a vydány prvé potravinové lístky. U městského úřadu dáno
do provozu samostatné zásobovací oddělení.
Z počátku nikdo nerespektoval toto opatření, takže jsme
byli svědky, jak obchodníci přímo tyto lístky odmítali. Ale
postupem času a již v tomto roce byla všechna nařízení,
pokud se týče zásobování velmi zostřena. První citelný nedostatek, který se v tomto roce projevil, byl nedostatek uhlí.
V tomto roce došlo z příkazu okupačních úřadů k hromadnému vydávání občanských legitimací. Toto opatření mělo
za účel podchytiti z hlediska policejního úplnou a přesnou
evidenci obyvatelstva.

 Michal Klich, kronikář
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Milí spoluobčané,
pro mě osobně je říjen měsícem bilancování, příprav a čekání. Léto spolu
se všemi akcemi a dovolenými je už za námi, uklízíme zahrady, zavíráme
chaty a chalupy, sledujeme klesající teploty a pomalu odpočítáváme čas
do vánočních svátků, které se nám však zdají ještě dost daleko. Pokud čtete
tyto řádky, patříte mezi občany, kteří se zajímají o dění v městské části a pro
které jsme na zkracující se podzimní večery připravili věc v naší městské
části dosud nevídanou. Představíme vám participativní projekt městské
části a jejich občanů s názvem „Milion pro Prahu 22“. Protože jsme si vědomi, že někdy může být náš pohled na veřejný prostor až moc specifický
a v jistém pohledu i úzký, vyčlenili jsme pro rok 2020 v rozpočtu městské
části právě 1 000 000 Kč, o jehož alokaci rozhodnou sami občané. Uvnitř
tohoto čísla zpravodaje se tedy dozvíte, jak své projekty přihlašovat a co
udělat proto, aby zrovna ten váš získal v občanském hlasování dostatečnou
podporu a mohl být opravdu z rozpočtu naší městské části realizován.
Veřejné setkání k participativnímu rozpočtu bude 9. října v Divadle U22.
Pro ty z vás, kteří sledujete naši snahu omezit neřízené navyšování počtu
developerských bytových projektů, jsme připravili článek o tom, jak mohou i drobné, kreativní a dobře cílené změny územního plánu pomáhat
regulovat výstavbu bytových projektů. Cílím tím na poslední přijatá rozhodnutí zastupitelstva městské části, která směřovala k rozšíření území,
na která se váže podmíněnost výstavby dalších projektů a odsouvání jejich
realizace až do doby existence navazující technické infrastruktury. Rozšířili
jsme stávající podmíněnost staveb mezi ulicemi V Kuťatech a Přátelství
i na další plochy, kde je v příštích letech očekáván stavební rozvoj. Více už
v článku pana starosty.
Když jsem na začátku úvodníku mluvil o bilancování, mám k němu možná
ještě o důvod navíc než vy. Uběhl totiž již skoro rok od komunálních voleb, od kterých nesu část odpovědnosti za chod obce, kde jsem se narodil
a kde žiji. Už dnes se tak těším, až vám budu moci v následujících číslech
zpravodaje představit další věci, jejichž realizace se zdá být již velice blízko
a které se po mnoha letech spánku daly do pohybu.
 Pavel Kosař, místostarosta MČ Prahy 22
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krátce

pozvánky

kalendárium

Městská část Praha 22, komise kultury RMČ Praha 22
a Uhříněveské muzeum

1. 10. | 14:00 | Za DPS II

vás všechny srdečně zvou do spolkové místnosti
Uhříněveského muzea na výstavu

2. 10. | 10:00 | Divadlo U22

Alena VESELÁ – OBRAZY
Výstava je přístupna od pondělí 14. října
do pátku 1. listopadu 2019.
Pondělí–Čtvrtek 8:30–12:00 a 13:00–16:30,
Pátek 8:00–14:00 hodin.

SENIOŘi V AKCI
BIO SENIOR

3.–8. 10. | 10:00 | Muzeum

BURZA OŠACENÍ SHM

5. 10. | 09:00 | SHM – V Bytovkách 803

KERAMICKá SOBOTa

5. 10. | 10:00 | Nové náměstí

DEN ARCHITEKTURY – ANO ŠÉFARCHITEKTE!

ZO 22/30 Senioři ČR Praha 22 a Klub seniorů pořádají

5. 10. | 12:00 | U splavu

ve dnech 29. a 30. října 2019
v klubové místnosti v DPS II, 3. poschodí

5. 10. | 14:00 | Nové náměstí

BAZAR OŠACENÍ
Darované šatstvo bude průběžně přijímáno v provozních dnech
Klubu seniorů. Prodej za dobrovolný příspěvek, který bude využit
na činnost klubu a základní organizace Senioři Praha 22 bude:
v úterý od 10:00 hod. do 17:00 hod.
a ve středu od 9:00 hod. do 16:00 hod.
Zbylé šatstvo předáme na humanitární účely.
Při vstupu do budovy DPS II, zvoňte prosím na Klub seniorů.

 Výbor ZO Senioři ČR Praha 22 a Klub seniorů

3. UHŘÍNĚVESKÝ BĚH PRKNOVKOU

DEN ARCHITEKTURY
– OD VLASTNÍ ZAHRÁDKY KE SPRŠE NA PSA
6. 10. | 10:00 | Muzeum

DEN ARCHITEKTURY – ROBOTI PRO DĚTI

6. 10. | 14:00 | Nové náměstí

DEN ARCHITEKTURY – KONTEJNERY!

6. 10. | 16:00 | Muzeum

DEN ARCHITEKTURY – AFTERPARTY

9. 10. | 18:00 | Divadlo U22

milion pro prahu 22 – setkání s občany

12. 10. | 15:00 | Pitkovice

DRAKIÁDA

19. 10. | 14:00 | Divadlo U22

ODPOLEDNE PRO SENIORY

20. 10. | 13:00 | Hájek

DRAKIÁDA

21. 10. | 18:00 | Divadlo U22

KONCERT JISKŘIČKA

23. 10.–3. 11. | Nové náměstí a Ke Kříži

POUŤOVÉ ATRAKCE

29.–30. 10. | 10:00 | DPS II, 3. patro

BAZAR OŠACENÍ

30. 10. | 18:30 | Divadlo U22

AMSTERDAM – cestopisná přednáška

volná místa

MŠ SLUNEČNÍ PŘIJME:
Paní na odpolední úklid do MŠ Sluneční
• Pracovní doba: Po–Pá 14:30–18:30 hod. ½ úvazek
• Požadujeme: čistý trestní rejstřík
• Nástup: dle dohody
• Kontaktní osoba: L
 ucie Sedláková 606 553 594
E-mail: provoz@msslunecni.cz
Sluneční 1550/20, 104 Praha 10
4 | Uhříněveský zpravodaj | říjen 2019

projekty

Vytvořme si hezčí město:
Praha 22 rozděluje milion
Kdo jiný zná problémy svého města lépe než občané, kteří v něm žijí?
Sami nejlépe víte, co by radnice měla ve vašem okolí udělat, aby se
vám žilo lépe. Právě teď máte jedinečnou šanci svůj nápad prosadit.
Do 31. října můžete posílat na radnici své návrhy, ze kterých se pak
v online hlasování vyberou ty, které má městská část realizovat.

M

ožná už dlouho chodíte okolo
místa, které by chtělo oživit.
Chybějící lavička, bující vegetace místo upravené zeleně
či jenom chybějící odpadkový koš nebo
zborcená zídka. Možná byste raději koncert nebo festival nebo vysadit stromovou
alej. To vše můžete zařídit podáním svého
návrhu do projektu „Milion pro Prahu 22“.
Stačí si nápad uspořádat v hlavě, odhadnout, kolik by jeho realizace stála, vymyslet název a připravit ilustrační obrázek.
Uskutečnění návrhu se musí vejít se všemi
náklady do 300 000 Kč a musí jít o místo či
majetek městské části Praha 22, hl. m. Prahy,

případně musí být součástí návrhu písemný
souhlas majitele pozemku. Udržitelnost
vašeho projektu by měla být minimálně
tři roky.
Nápad stručně popíšete v online formuláři na stránce www.milionproprahu22.cz,
případně se osobně dostavte za koordinátorkou projektu Veronikou Línkovou, která
vám s vyplněním formuláře pomůže. Celé
to musíte stihnout do 31. 10. 2019, kdy přijímání návrhů končí. Pak už stačí pro váš
nápad získat podporu veřejnosti.
Koordinátorka všechny návrhy zkontroluje, zda jsou pro město realizovatelné.
Pokud by váš návrh realizovatelný nebyl

nebo v něm něco scházelo, pokusíme se
spolu s vámi najít způsob, jak jej upravit,
aby odpovídal vašemu záměru a zároveň
všem pravidlům. V lednu proběhne prezentace jednotlivých návrhů a veřejná diskuze
nad nimi, která vyvrcholí online hlasováním. V něm lidé vyberou, které nápady má
úřad MČ zrealizovat. Zároveň budou moci
dát i záporné hlasy návrhům, které je nepřesvědčily nebo jim z nějakého důvodu vadí.
Tento projekt je u nás v městské části novinka, ale v České republice ho realizují již
v několika desítkách měst. Těšíme se, jak
ke svému městu přistoupíte vy. 

Postup a orientační harmonogram participativního rozpočtu:

4. 9. 2019

9. 10. 2019

říjen 2019

listopad 2019

leden 2020

březen 2020

duben 2020

Rada MČ
schválila
vyčlenění
1 mil. Kč
na participativní
rozpočet.

Přijďte
na setkání
na téma
participativního
rozpočtu
do Divadla U22.

Podávejte své
projekty na webu
nebo osobně
po domluvě
s koordinátorkou.

Úřad MČ začne
prověřovat
realizovatelnost
vašich návrhů
a odstraní
jejich případné
nedostatky.

Přijďte
do Divadla U22
na veřejnou
diskusi
k podaným
návrhům.

Zúčastněte se
on-line hlasování
a vyberte
ty nejlepší
a nejprospěšnější
návrhy pro
Prahu 22.

Úřad MČ
zahájí realizaci
vítězných
projektů.

Chcete se dozvědět víc?
Přijďte
ve středu 9. 10. 2019 v 18:00
do divadla U22.
Zde vám vysvětlíme principy participativního rozpočtu
a odpovíme na všechny vaše dotazy, které se ho týkají.
Seznámíme vás detailně s procesem podávání návrhů a s pravidly,
kterými se podávání projektů řídí. Těšíme se na vás!

Potřebujete
poradit?
Kontaktujte koordinátorku
Milionu pro Prahu 22:

Veronika Línková
tel.: 271 071 822
e-mail: veronika.linkova@praha22.cz

www.milionproprahu22.cz
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zprávy z radnice

rada městské části

Stalo se na radnici
Výběr nejzajímavějších rozhodnutí, která v minulých týdnech učinila Rada městské části Praha 22.
21. zasedání RMČ – 4. 9.

• Rada schválila veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
s názvem „Vjezd na parkoviště u školní jídelny“ a „Stavební úpravy
vstupu do objektu školní jídelny“ – schválení způsobu zadání,
zadávacích podmínek, vč. zkrácení lhůty pro podání nabídek,
seznamu oslovených účastníků a hodnoticí komise.
• Rada souhlasila s vyčleněním prostředků z rozpočtu na rok 2020
na Participativní rozpočet ve výši 1 000 000 Kč.

6. zasedání ZMČ – 12. 9.

• Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením Smlouvy o spolupráci mezi
MČ Praha 22 a společností EKOSPOL a. s.
• Zastupitelstvo schválilo Pravidla Participativního rozpočtu.
• Zastupitelstvo schválilo přímý prodej 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, se sídlem Přátelství
878/52, 104 00 Praha – Uhříněves, za cenu 1 659 000,- Kč, tj.
za cenu se zahrnutím slevy ve výši 30 % z ceny určené na základě
znaleckého posudku.
• Zastupitelstvo souhlasilo s podnětem na změnu ÚP – rozšíření
podmíněnosti pro novou výstavbu.

• Zastupitelstvo veřejně podpořilo stavbu kanalizačního sběrače –
stoky G napojené na ÚČOV jako prioritní stavbu pro kvalitativní
i kvantitativní zlepšení vodohospodářské infrastruktury jihovýchodní části hl. m. Prahy.
• Zastupitelstvo souhlasilo s podnětem na změnu ÚP v lokalitě
bývalé čističky odpadních vod VÚŽV z funkčního využití TTV
na funkční využití SO3. Tato změna by znamenala v budoucnu
možnost postavit na této ploše koupaliště.
• Zastupitelstvo MČ Praha 22 nesouhlasí s podnětem na změnu ÚP
na pozemku č. parc. 1790/1 v k. ú. Uhříněves z funkčního využití
OP a PZA na funkční využití OB. Změna by znamenala budoucí
zástavbu pozemku bytovými domy.
• Zastupitelstvo nesouhlasilo s podnětem na změnu ÚP na pozemku č. parc. 2262/2 v k. ú. Uhříněves z funkčního využití ZMK
a na funkční využití OB.
• Zastupitelstvo nesouhlasilo s podnětem na změnu ÚP na pozemku č. parc. 161, 162/2, 163,164/2, 285/2 vše v k. ú. Pitkovice
z funkčního využití ZMK a na funkční využití SV.
 Plné znění zápisů z rady a zastupitelstva najdete na webu
MČ Praha 22 nebo jsou k nahlédnutí v odboru kanceláře úřadu.

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

městská policie

doprava

Neznámý muž v MHD

Komunikace Netluky
– Dubeček je neprůjezdná

Dne 15. 5. 2019 přijali strážníci Městské
policie Uhříněves telefonické oznámení, že
v ulici Do Kopečka na zastávce Lipany v autobuse sedí starší muž, který odmítá vystoupit,
nekomunikuje a působí zmateným dojmem.
Strážníci MP na místě spatřili muže, který měl
po lékařském zákroku otvor na krku, a proto
nemohl mluvit a pouze gestikuloval rukama.
Hlídka strážníků pojala podezření, že by se
mohlo jednat o muže, po kterém bylo vyhlášeno pátrání. Pán u sebe neměl žádné doklady,
ale při dotazu na jméno pohřešovaného muže
stařík z autobusu souhlasně přikývl. Strážníci muže následně předali na místní oddělení
policie k dalšímu šetření.

v číslech

Z důvodu „Rekonstrukce propustku na Říčanském potoce“ je obousměrně zcela uzavřena
komunikace spojující Netluky, ulici V Bytovkách a Dubeček (viz infografika).
Jde o úplnou uzavírku komunikace s přístupem pouze pro vozidla stavby, a to z obou směrů. Pro pěší je
zachován průchod. Předpokládaná doba uzavírky je
cca 3 měsíce.

Želva na náměstí
Dne 11. 7. 2019 při příchodu hlídky strážníků městské policie ke služebnímu vozidlu
na Novém náměstí si strážníci za vozidlem
povšimli pomalu lezoucí vodní želvy. Kde se
želva na náměstí vzala, však bylo záhadou.
Možná nějaký všímavý občan želvu zanechal
u služebního vozidla městské policie s tím, aby
bylo o tohoto tvora postaráno. Neboť se nepodařilo dohledat majitele želvy, skončila tato
nakonec v útulku pro opuštěná zvířata v Troji.

 Jan Kavalec, DiS.,
zástupce ředitele OŘ MP 15
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Tolik občanských poraden
má naše městská část.

správa majetku

Bude probíhat
revize katastrů
Revize má za úkol zjistit, zda v katastru jsou evidovány údaje o nemovitostech tak, jak tyto nemovitosti
skutečně existují, a naopak, zda není evidováno to, co
již zaniklo. V některých případech mohou být občané
vyzváni ke spolupráci a doložení potřebných dokladů
ke svému pozemku. Pražský katastrální úřad plánuje
revize provádět v intervalu zhruba deseti let v každém
katastrálním území. V Praze je celkem 112 katastrálních území, to znamená, že každý rok bude nutné
zrevidovat 10–12 katastrálních území.

60

Tolik doplňujících dotazů
zaslala firma Vistoria
k projektu DPS Betlímek.
Výběr zhotovitele se tak
aktuálně zdržel už o tři
měsíce.

95

životní prostředí

Tolika let se dožívá
uhříněveský umělec
světového formátu
Karel Malich.

Vulgarity na zastávce
Dne 12. 7. 2019 bylo strážníkům Městské
policie hl. m. Prahy – Uhříněves oznámeno
na linku 156, že se na zastávce autobusu
na Novém náměstí zdržují dva muži, kteří se
zde chovají nepřístojně, obtěžují ostatní cestující a vulgárně na ně pokřikují. Strážníci se
snažili na místě oba muže umravnit, ale bylo
to dost obtížné, neboť byli zřejmě posíleni
alkoholem. Nakonec se to u jednoho muže
podařilo a byl na místě vyřešen v příkazním
řízení pokutou, ale druhý muž se stále choval
arogantně, a tak bylo jeho přestupkové jednání
strážníky oznámeno na úřad městské části
k dalšímu řešení.

Tolik Kč se vybralo
při letošní sbírce pro
Světlušku.

V tolika metrech
nad mořem pramení
Říčanský potok.
Více se dozvíte
v listopadovém Zpravodaji.

znovu alkohol za volantem
Dne 13. 6. 2019 prováděla hlídka strážníků
městské policie v rámci běžné hlídkové činnosti kontrolu v ulici Městská. Zde si hlídka
povšimla osobního vozidla Peugeot, které
po vozovce kličkovalo, a proto se jej hlídka
rozhodla zastavit. Řidič předložil potřebné
doklady a byl srozuměn s provedením dechové
zkoušky. Tato ukázala 2,22 promile alkoholu
v dechu a následná dechová zkouška měla ještě stoupající tendenci. Poté byl tento povedený
řidič strážníky MP pro důvodné podezření ze
spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem
návykové látky omezen na osobní svobodě
a celá událost je nadále v šetření.

16 588

16
Nově jsou chodníky ve spodní části Husova parku tvořeny z žulových kamenných odštěpků. Kámen
má šedou barvu a je zvolen nepravidelný tvar kladení
jednotlivých kusů, který působí přírodnějším dojmem.
Spáry jsou vysypány drobným štěrkem a pískem. Tato
dlažba zdobí například zahrady Pražského hradu.

Tolik pytlů odpadků
bylo posbíráno v rámci
2. uhříněveského
ploggingu – běhu
spojeného se sbíráním
odpadků.
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Změna územního plánu
zastaví novou výstavbu
To, že je naše městská část infrastrukturně podfinancovaná asi není potřeba zdůrazňovat.
Každý občan Prahy 22 se s dopady rychlého rozvoje posledních let setkává denně. Mladé rodiny
marně shání lékaře pro své děti a naplněné kapacity v mateřských školkách se v posledních
letech staly pro rodiče strašákem, který jim nedá spát. Obyvatelé, kteří bydlí ve vyšších patrech
bytových domů, si stěžují na špatný tlak vody a problémy s parkováním jsou už evergreenem.
Nálepka Prahy 22 coby nejrychleji se rozvíjející městské části si už několik let vybírá svou daň.
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M

ožností, jak může obec vstupovat do moderování svého stavebního rozvoje, není
mnoho – tedy přinejmenším
v pražském prostředí. Na rozdíl od ostatních českých měst je územně plánovací
proces v Praze poměrně složitý a zdlouhavý.
Samotné změny územního plánu se pak
mohou táhnout i deset a více let. K udržitelnému rozvoji, který jde ruku v ruce s možnostmi budovat potřebnou infrastrukturu,
slouží obcím nejrůznější nástroje. Velmi
často přistupuje k takzvané podmíněnosti či etapizaci, která je nedílnou součástí
územních plánů. V Praze je ale využívání
těchto nástrojů spíše ojedinělé.
Při úvahách, jak přizpůsobit další
stavební rozvoj možnostem (finančním,
majetkoprávním aj.) naší městské části,
přistoupila rada k řešení, které, projde-li
schvalovacím procesem na Magistrátu hl.
města Prahy, přibrzdí na určitý čas nové
developerské projekty.
Zastupitelstvo Prahy 22 na svém posledním zasedání na návrh rady MČ většinově podpořilo změnu územního plánu,
která by mohla zásadním způsobem přispět k optimalizaci občanské a veřejné vybavenosti. Nejedná se o klasickou změnu
územního plánu, kdy se např. nestavební
pozemky mění na stavební, ale o systémovou změnu, kdy chceme rozšířit stávající podmíněnost staveb mezi ulicemi
V Kuťatech a Přátelství i na další plochy, kde
je v příštích letech očekáván stavební rozvoj.
Využili jsme tak stávající podmíněnosti, kdy je nová zástavba území mezi ul.
V Kuťatech a Přátelství podmíněna z hlediska odkanalizování připojením čerpací
stanice Uhříněves IV v ul. Františka Diviše
do kanalizačního sběrače G6 v povodí
ÚČOV a z hlediska zásobování vodou je
nová zástavba podmíněna vybudováním
nadřazeného přivaděče DN 800 a DN 1000
z vodojemu Jesenice II.

Kanalizační sběrač G6 je zatím pouze
ve fázi přípravy projektu a vybudování přivaděče z vodojemu Jesenice II je již v realizaci. Tedy alespoň třetí část projektu, která
souvisí s uzavírkou ul. K Dálnici. Zbylé první
dvě etapy jsou zatím jen ve fázi záměru.
Návrh na pořízení změny územního
plánu tedy počítá s rozšířením ploch, kterých by se podmíněnost týkala, dle uvedené
mapy. O změnu územního plánu budeme
žádat společně s MČ Praha – Kolovraty, které
se potýkají s podobnými problémy jako
Praha 22. Věříme, že společný postup v této
záležitosti přinese oběma městským částem
čas na stavbu škol, školek, komunikací či
veřejně prospěšných investic.
Je důležité zdůraznit, že se podmíněnost nedotkne veřejně prospěšných staveb,
jako jsou školy, školky, lékařská zařízení atd.
Při rozhodování, zda tuto změnu vůbec
navrhovat, jsme samozřejmě brali v potaz
i současnou nepříznivou situaci na trhu
s bydlením. Tlak na výstavbu nových bytů,
a to především v Praze, je enormní a vedení
Prahy si tuto situaci velmi dobře uvědomuje. Oproti tomu jsme jako zástupci městské
části povinni hájit zájmy stávajících obyvatel. Ty hovoří celkem jasně – umožnit další
výstavbu až v momentě, kdy bude v Praze 22
dostatečná občanská a veřejná vybavenost.
Návrh na pořízení změny územního plánu byl v minulém měsíci odeslán
na Magistrát hl. města Prahy. K návrhu se
nyní musí vyjádřit výbor pro územní rozvoj.
Pokud podnět získá podporu, mohla by
být změna územního plánu během dvou
let schválena. Zároveň je ale nutné upozornit na to, že tento krok nemůže zastavit
projekty, které už mají schválené územní
rozhodnutí či vydané stavební povolení.
Těch se navrhovaná změna územního plánu nedotkne.
 Vojtěch Zelenka,
starosta MČ Praha 22

Území dotčené podmíněností.

podmíněnost
Podmíněnost je závazný regulativ, který vymezuje podmínky, bez jejichž splnění
není možný rozvoj, výstavba či využívání vymezeného území nebo realizace konkrétní uvedené
stavby. Podmíněnost se uplatňuje zároveň s ostatními regulativy územního plánu, lze ji měnit
pouze změnou územního plánu.

etapizace
Etapizace je definována jako postupné využití území, kdy některé zastavitelné
plochy je možné využít dřív než jiné. K etapizaci se přistupuje především u větších ploch, aby
nedocházelo k tomu, že se začnou stavět domy v nejvzdálenějším místě od obce. Etapizaci
stanovuje územní plán obce a bývá většinou definována jako podmínka vyčerpání několika
procent předchozí zastavitelné plochy.
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OBČANSKÉ PORADNY ZDARMA
FUNGUJÍ VÍCE JAK 4 ROKY

Senior point

rovné příležitosti

ochrana dětí

Pro koho je poradna určena?
Seniorská poradna je určena pro všechny seniory a seniorky, kteří chtějí žít aktivní život
a mají zájem se zúčastňovat kulturních a společenských akcí organizovaných pro seniory
v rámci obce.

Pro koho je poradna určena?
Poradna je určena osobám, které plánují návrat
na trh práce či plánují nějaký svůj osobní/
profesní restart. V rámci poradny poskytuji
individuální konzultace a bilanční diagnostiku všem osobám ohroženým na trhu práce
– ženám, osobám 50+, seniorům, osobám
se zdravotním postižením, absolventům škol
apod. V rámci poradny poskytuji taky poradenství ženám na/po mateřské/rodičovské
dovolené, které plánují návrat na pracovní trh.

Pro koho je poradna určena?
Je určena osobám, které se chtějí poradit,
dotázat se či zjistit informace z oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Dále lze projednat
problematiku výchovných postupů, řešení rodinných obtíží, vztahových problémů rodičů
s dětmi či vztahů mezi rodiči dětí. Poradenství
je poskytováno anonymně. Zájemci nemusí
svou totožnost nijak prokazovat. V případě potřeby jsou jim doporučeny konkrétní postupy
řešení obtížných situací, včetně terapeutických
možností. V závažných případech jsou v rámci
poradenství zájemci poučeni o právních následcích rizikového chování dotčených osob a je
jim doporučen postup dle platných zákonných
norem, které se týkají občanských povinností.

Co se zde zájemci o radu mohou dozvědět?
Zájemci se dozvědí o aktivitách a akcích Klubu
seniorů a ZO Senioři ČR Praha 22, vycházkách,
jednodenních i pobytových zájezdech. O možnostech návštěv kina a divadla za snížené
vstupné, o akcích konaných ve spolupráci se
Odborem sociálních věcí a zdravotnictví, se
kterým máme dlouholetou a úzkou spolupráci.
S jakým problémem se mohou na vás obrátit?
V případě, že se obyvatelé města (věk 55+)
budou chtít stát členy ZO Senioři ČR Praha 22
a Klubu seniorů, vyplním s nimi na místě přihlášku a předám veškeré s členstvím související informace. Rovněž se zde mohou přihlašovat zájemci na pobytové zájezdy a výlety.
Pokud se na mne obrátí s nějakým jiným požadavkem, který není v mé kompetenci, ráda
poradím, za kým mají jít.
S čím se na vás lidé nejčastěji obracejí?
Jsou to především přihlášky na výlety a pobytové zájezdy, vstupenky na divadelní představení a mnohdy si jen tak povídáme. Pokud žije
člověk sám, tak je rád, když mu někdo naslouchá. A takových lidí mám kolem sebe hodně.
Ráda je vyslechnu, ale jedinou radu, kterou
mohu dát, je – přijďte mezi nás, neuzavírejte se
do sebe, žijte život naplno v radosti a v lásce.
Pak už je na každém, jakou cestu si zvolí…

 Stanislava Drozenová

Co se zde zájemci o radu mohou dozvědět?
Nabízím jim pomoc s vytvořením životopisu,
motivačního dopisu. Pomáhám jim s přípravou
na pracovní pohovor krok za krokem. Poskytuji
také poradenství v rámci osobního rozvoje –
koučink, mentoring.
S čím se na vás lidé nejčastěji obracejí?
Nejčastěji se na mě obracejí ženy – maminky
malých dětí. Chtějí poradit, jak se vrátit zpátky
do práce, jak si například mají říct o snížení
pracovního úvazku. Nebo se na mě obracejí
ženy, které stojí na křižovatce rozhodnutí, zda
jít po mateřské/rodičovské dovolené cestou
zaměstnankyně nebo cestou podnikatelky.
Moje poradna slouží ženám velice často také
jako „čerpací stanice“ na sebevědomí. Velké
množství žen svazuje jejich nízké sebevědomí a tvoří jejich „vnitřní“ bariéru pro všechna
další rozhodnutí, která činí – ať v profesním
či osobním životě. Proto chci závěrem všem
ženám z Prahy 22 vzkázat – pokud potřebujete
„dodat“ sebevědomí, pomoc při uvědomění
si své vlastní hodnoty a chcete uspět na trhu
práce, dorazte. Každý první pátek v měsíci
jsem tady pro vás všechny!

 Mgr. Kateřina Kaňoková

Co se zde zájemci o radu mohou dozvědět?
Zájemci se mohou dozvědět informace o tom,
jak se projevuje domácí násilí; co znamená
zanedbávání dětí, zneužívání a týrání dětí; kdy
je vhodné řešit problém s pomocí odborníků
– např. rodinné poradenství, pedagogicko-psychologické poradenství, terapie zdravotní i psychologická, pro jaké řešení je vhodné
spíše rozhodnutí soudu; kde je vhodná spíše
mediace. Mohou se poradit zájemci o náhradní
rodinnou péči, ať již půjde přímo o adopci či
pěstounskou péči. Zájemci mohou projednat záležitosti ze své rodinné či sousedské
komunity, ale poradna je otevřena např. i profesím, které se s dětmi nebo s rodiči setkávají
při výkonu svého povolání, ale přímý kontakt
s OSPOD je pro ně příliš intenzivním zásahem
do jejich bezpečné zóny.
S jakým problémem se mohou na vás obrátit?
Zkráceně se dá říci, že klienti se můžou na mne
obrátit s čímkoliv, co se týká přímo či zprostředkovaně dětí a jejich ochrany.

 PhDr. Hana Hejná
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V Otevřeném informačním centru, které je v budově radnice, najdou občané MČ Praha 22
šest občanských poraden. Pro koho jsou určeny a co je jejich náplní, se obyvatelé MČ
dozví v minirozhovorech s jejich představiteli. Do poraden je nutné se předem objednat
ve stanovených termínech (str. 12) na telefonním čísle 271 071 812.

Bytová poradna

Sociální poradenství

Právní poradna

Pro koho je poradna určena?
Bytová poradna je určena pro všechny obyvatele naší městské části. Měla by v pravém
slova smyslu „poradit“ a pomoci najít řešení,
a to i v situaci, kdy se zdá, že řešení neexistuje. Bytovou poradnu vedu od začátku jejího vzniku. Spoluobčané za mnou chodí jak
s jednoduchými dotazy, např. na daně z nemovitosti, tak se složitými, jako jsou exekuce
a insolvence a s tím související nebezpečí
ztráty jejich majetku.

Pro koho je poradna určena?
Poradna je určena pro všechny, kteří mají
potřebu řešit cokoliv v oblasti sociálního zabezpečení, sociální péče, péče o zdravotně
postižené, dluhového poradenství, opatrovnictví, obecně i o sociálně právní ochraně dětí,
dědictví.

Pro koho je poradna určena?
Pro všechny, kteří mají právní problém a potřebují poradit či nasměřovat k jeho řešení. Někdy
stačí lidem ujištění, že si o problému přečetli
vše správně, a mají tedy dost informací pro
své rozhodnutí, jak situaci řešit.

Co se zde zájemci o radu mohou dozvědět?
Zájemci mohou žádat informaci o všem, co
souvisí s bydlením. Pomohu jim zorientovat
se v nabídce pronájmů a prodejů bytů a domů
v naší městské části, poradím jim se všemi
daněmi, které souvisí s nemovitostmi, pomohu
s prodejem nebo pronájmem jejich nemovitostí. Vysvětlím ustanovení nového občanského
zákoníku č. 89/2012, která se týkají nemovitostí a jsou pro řadu z nás příliš komplikovaná.
Občané mohou žádat i revizi smluv, které chtějí
uzavřít a nejsou si jisti, zda se nevystavují
skrytému ohrožení jejich vlastnictví.
S jakým problémem se mohou na vás obrátit?
S každým problémem, který je trápí ve spojitosti s bydlením a nemovitostmi.
Máte nějakou zajímavost z provozu poradny?
Před časem za mnou přišla paní, které hrozilo,
že se ocitne i s dcerou doslova na ulici. Po půl
roce tvrdé práce se mi podařilo vyřešit jejich
problém a zachránit velkou část jejich majetku.
S čím se na vás lidé nejčastěji obracejí?
Nejčastěji mě spoluobčané žádají o pomoc
se zajištěním obecního bytu. Bohužel, v tom
jim nemohu pomoci.

 Ing. Jana Veselá

Co se zde zájemci o radu mohou dozvědět?
Mohou se dozvědět, která instituce je věcně
a místně příslušná, tedy kdo řeší např. vdovské,
vdovecké důchody a sirotčí důchody, invalidní důchody a důchody ze zahraničí. To je
kompetence Pražské správy v Korytech 1536,
Praha 10. S tím pak souvisí oblast dávek nepojistných systémů – jde o informace o nároku
na dávky státní sociální podpory, které mají
přednost před dávkami hmotné nouze, tedy
o tom, kde se podávají žádosti, v jakém pořadí, že je třeba se nenechat odbýt a vždy si
žádost podat, neboť pak vzniká procesní nárok
na (možnost) odvolání v případě neúspěchu.
V neposlední řadě i informace o pěstounských
dávkách. V současné době je pro nás kompetentní Úřad práce, Vršovická 68 – jde o novinku
od září 2019!
S jakým problémem se mohou na vás obrátit?
S jakýmkoliv, o kterém si občan třeba jen myslí,
že spadá do sociální oblasti. Společně něco
vymyslíme…
S čím se na vás lidé nejčastěji obracejí?
I když je to smutná věc, jde většinou o vdovecký, vdovský a sirotčí důchod, málokdo také
ví, že stále existuje pohřebné ve výši 5000 Kč,
jde o dávku státní sociální podpory vyplácenou úřadem práce. Dávka je určena do rodiny,
kde zemře rodič dítěte či dítě. To jsme tedy
skončili smutně.

 Mgr. Zdeňka Žaludová

Co se zde zájemci o radu mohou dozvědět?
Pokud je dotaz jednoduššího rázu, odchází
s konečnou odpovědí. Pokud se věc nestihne do 45 minut nebo je problém složitější,
dělají si poznámky tak, aby byli nasměřováni na příslušné orgány, případně připraveni
na rozhodnutí, jakým způsobem budou muset
jejich tíživou situaci řešit.
S jakým problémem se mohou na vás obrátit?
Právo je velice široký pojem. Nicméně z mých
zkušeností vyplývá, že dotazy se týkají hlavně
občanského a správního práva. I přesto, že je
to někdy složité, pokusím se vždy odpovědět
na vše, na co se tazatelé ptají.
Máte nějakou zajímavost z provozu poradny?
Zajímavé byla např. situace, kdy jeden týden
přišla do poradny osoba, která měla spor se
sourozencem. Dostala radu, jak se zachovat.
Nezávazně na to přišel ve stejné věci druhý
týden právě ten sourozenec a chtěl poradit,
jak se zachovat. Prakticky jsem byl tedy požádán o radu, jak se postavit vůči mé radě
z minulého týdne. Když jsem pochopil, o co
jde, pokusil jsem se obě strany smířit a najít
s nimi kompromis.
S čím se na vás lidé nejčastěji obracejí?
Většina dotazů mně pokládaných se týká rodinné situace, převodu nemovitostí, exekucí,
oddlužení a dědictví. Paleta dalších dotazů je
už hodně pestrá.

 Mgr. Pavel Kosař
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zprávy z odborů

otevřené informační centrum

odbor sociálních věcí a zdravotnictví

TERMÍNY PORADEN V OIC
Poradna pro rovné příležitosti a kariérní poradna
Mgr. Kateřina Kaňoková: pá 4. 10. 2019 (8:00–14:00)
Bytová poradna
Ing. Jana Veselá: po 7. 10. 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 10. a 24. 10. 2019 (13:15–17:00)
Poradna sociálně právní ochrany dětí
PhDr. Hana Hejná: každou středu od 15:30 do 17:30
Senior point – sociální poradenství
Mgr. Zdeňka Žaludová: každé pondělí od 16:30
Senior point – informace pro seniory, Klub seniorů apod.
Stanislava Drozenová: každý čtvrtek od 10:00 do 12:00

Ohlédnutí za Dnem zdraví
a rovných příležitostí

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

odbor životního prostředí a dopravy

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

VOK 5. 10.

Netluky

VOK 5. 10.

9–13*
9–13*

Pardubická × Rájecká

BIO 5. 10.

9–12*

Venušina

BIO 5. 10.

9–12*

Bedlová

BIO 5. 10.

13–16*

Fr. Diviše č.p. 740

BIO 19. 10.

9–12*

Křelovická × Nad Volyňkou

BIO 19. 10.

9–12*

Pod Markétou × Předpolní

BIO 19. 10.

13–16*

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

Odbor kanceláře úřadu

Den zdraví a rovných příležitostí se konal 11. září v Divadle U22. Hlavní program pro děti ze škol ve spolupráci s Integračním
centrem Praha byl zaměřen na život dětí cizinců v ČR. Konkrétním
příkladem byla rodina ze Sýrie, jejíž život zachytil promítaný dokument.
Návštěvníci si dále mohli poslechnout přednášku o první pomoci
v podání Aleše Bendy, prezentaci firmy Ortoservis o možnosti pořízení
a financování kompenzačních pomůcek, představení Domova pro
seniory Centrin a nového Alzheimer centra v Pitkovicích. Z uhříněveských firem svou činnost přišly ukázat Expreska a salon Sorelle.
S Mgr. Kateřinou Kaňokovou jste mohli diskutovat v předsálí o rovných
příležitostech. Přímo na místě jste si mohli nechat změřit tlak, cukr
v krvi nebo CO v plicích u kuřáků od Hygienické stanice hl. m. Prahy
a České laboratorní, s. r. o. Potkat jste se mohli s pomáhající organizací Andělem strážným a celé divadlo provoněla chráněná dílna
Prosaz svými výrobky na prodej. Získat jste mohli také poukázky
k MUDr. Moskalykové na bezplatné vyšetření kůže. Odpoledne se
promítal film Sněží o rodinných vztazích. To už zaplnili hlediště
naše seniorky a senioři z Klubu seniorů, kteří pak spolu s dětmi ze
školní družiny pokračovali v bubnování s panem Šušorem. Na závěr
večera proběhlo setkání místních lékařů se zástupci MČ, kde byli
představeni noví lékaři v naší MČ. Moc děkujeme všem zúčastněným
za užitečné a zajímavé informace, poděkování patří také Domu UM
za perfektní servis.

 Zdeňka Žaludová, vedoucí OSVZ

Nábor Čechie Uhříněves
– nadšené děti i rodiče!
Místní akční plán rozvoje
vzdělávání na Praze 22
připravuje řadu nových aktivit
Městská část Praha 22 prochází v posledních patnácti letech
rychlým vývojem. Díky intenzivní výstavbě se počet obyvatel naší
městské části a jejího správního obvodu více než zdvojnásobil. Mezi
nově přistěhovanými je velké množství lidí, kteří nehovoří českým
jazykem. Radnice se snaží na tyto změny reagovat v rámci Místního
akčního plánu rozvoje vzdělávání. Připravované školní i mimoškolní
aktivity tak zahrnují potřeby všech obyvatel. O připravovaných aktivitách a činnostech pracovního týmu MAP II se dozvíte primárně
na našem webu www.praha22.cz, Facebooku MČ Praha 22 – MAP II.
Projekt MČ Praha 22 – Místní akční plán rozvoje vzdělávání II
Reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008723
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Ve středu 4. září proběhl v areálu SK Čechie Uhříněves nábor
mladých fotbalistů a fotbalistek, který přilákal desítky dětí i jejich
rodiče. Za slunného odpoledne si kluci a holky pořádně zahráli, a tak
není divu, že byly k vidění samé úsměvy. Náboru fotbalového klubu
Čechie Uhříněves se zúčastnilo 41 dětí. Úvodní slovo měl šéftrenér
mládeže Jan Vetyška, který všechny přivítal a prozradil další program. Začínající fotbalisté si vyzkoušeli různé dovednosti – slalom
se střelou, zábavné hry, obratnostní cviky, závody… A nemohl chybět
fotbal. „Velmi mě potěšil velký počet dětí na náboru. Práce s mládeží
je pro nás prioritou. Chceme dětem zajistit všesportovní rozvoj,
zdravý pohyb a také kvalitní fotbalový tréninkový proces,“ hodnotil
povedenou akci Jan Vetyška. Zapsáno v den náboru bylo 27 dětí,
z toho 22 kluků a 5 holek. V Čechii Uhříněves ovšem probíhá nábor
celoročně. Pokud chcete dát své dítě na fotbal, zavolejte Janu Vetyškovi na číslo 731 533 609 nebo navštivte stránky skuhrineves.cz.

 Tomáš Podvín, trenér

Ověřte si pokrytí
a získejte slevu.

50 %

Výlet
nepočká

na
slevaroku
t
r
čtv

Stabilní pevný 5G internet bez
závazku a datových limitů na
vás počká doma. Nyní s parádní
slevou a praktickým dárkem na
výlet. Akce platí do 31. 10. 2019
800 666 777
www.5Gvevzduchu.cz
Překvapivá volnost

život v obci

OD ŘÍJNA MÁ NAŠE MĚSTSKÁ ČÁST
NOVOU DĚTSKOU LÉKAŘKU
Pediatrická ordinace se nachází v ulici Ke Kříži ve stejném bloku, jako jsou další v nedávné době otevřené praxe (gynekologie, praktický lékař). V brzké době zde přibude ještě kardiolog. Velkou
výhodou tohoto umístění je malá vzdálenost od Lékařského domu,
kde jsou další ordinace, laboratoř a také lékárna.
V rozhovoru s novou dětskou lékařkou MUDr. Ivanou Königovou se
dozvíte více.
Co vás přivedlo do Uhříněvsi? Před časem jsem byla kontaktována
zastupitelkou městské části s dotazem, zda by bylo možné poskytovat zdravotní služby i v Uhříněvsi. Po důkladném zvážení jsem se
rozhodla tuto nabídku přijmout.
Jaký je rozdíl mezi léčením dětí a dospělých? Děti jsou spontánní,
nic nepředstírají. Předpokladem pro důsledné vyšetření je získání
jejich pozornosti a důvěry.

Den architektury
poprvé v Uhříněvsi

Co rozhodlo, že jste se stala dětskou lékařkou? Rozhodla láska
k dětem a touha jim pomáhat.

K devátému ročníku populární celorepublikové akce věnované
architektuře se letos poprvé připojí i naše městská část.
Na co se můžete těšit?
V sobotu 5. října začínáme s městským architektem Jiřím Hejdou.
Během procházky nazvané „Ano, šéfarchitekte!“ se podobně jako
Zdeněk Pohlreich ve svém populárním pořadu budeme snažit hledat
nedostatky a místa pro zlepšení v naší obci. Naší kuchyní bude město
a tématem urbanismus a veřejný prostor. Podíváme se na několik známých míst pohledem zkušeného architekta a jeho hosta, budeme se
zamýšlet nad tím, jestli je Uhříněves přátelská k chodcům a cyklistům,
nebo se v ní daří dobře jen autům. Těšit se můžete i na jeden bonus.
Společně vystoupáme na střechu bývalé spořitelny a prohlédneme si
náměstí Protifašistických bojovníků netradičně z ptačí perspektivy.
Druhá sobotní procházka pod vedením architektky Liny
Procházkové povede po okrajových částech obce. Na exkurzi s názvem „Od vlastní zahrádky ke sprše na psa“ se projdeme bohatým
stavebním vývojem Uhříněvsi a podíváme se, jak se od devadesátých
let vyvíjel sen o bydlení. Uhříněves v tomto směru nabízí bohatý studijní materiál a bude určitě zajímavé sledovat historické souvislosti
dnešního přístupu developerů k bydlení.
Nedělní program začíná akcí pro celou rodinu, ale užijí si hlavně
školní děti. Právě pro ně si zkušený lektor Láďa Zahrádka připravil
dvouhodinový program plný zábavy při hře se stavebnicí LEGO.
Děti si vyzkouší sestavit a ovládat robotické modely. Podíváme se,
jak to vypadá v přístavu, vyložíme loď, budeme řídit jeřáb nebo se
rozjedeme kamionem.
v neděli Odpoledne vypravujeme speciální autobus s tématem
globální logistika. První zastávkou budou vesnice u D1, obklopené
logistickými parky, potom se projedeme největším kontejnerovým
překladištěm ve střední Evropě a jízdu zakončíme v Uhříněveském
muzeu, kde nás architekti a autoři výstavy „Krajiny logistiky“ během
krátké přednášky seznámí se svým projektem. Fanoušci seriálu
Šumná města určitě ocení, že průvodce v autobuse nám bude dělat
herec Národního divadla moravskoslezského Tomáš Jirman, kterého můžete znát právě z několika dílů populárního seriálu. Areálem
Metransu nás provede jednatel společnosti, pan Martin Hořínek.
Občerstvení během jízdy je zajištěno.
Dvoudenní akce vyvrcholí afterparty v Uhříněveském
muzeu. Na pivo z Uhříněveského pivovaru a funky set DJ Brady jsou
zváni všichni fanoušci architektury, kteří budou chtít probrat svoje
dojmy s ostatními. Těšíme se na vás. Za podporu akce děkujeme
MČ Praha 22, společnosti Metrans a. s. a Uhříněveskému pivovaru.
Další informace najdete na fb.me/architekturavuhrinevsi.

 Pavel Kappel
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Kdo se k vám může registrovat a jak registrace probíhá? Mohou se
k nám registrovat děti od narození do 19 let, které jsou klienty pojišťoven VZP, OZP, ZPMV, ČPZP, VoZP. Proběhne standardní vstupní
prohlídka a po ní bude pacient zaregistrován.
Jaké služby poskytujete? Poskytujeme léčebnou a preventivní péči,
vyšetření CRP, Streptest, miminkům aplikujeme náušnice.
Druhou ordinaci máte v Měcholupech. Může dojít k registraci i tam?
Ano, jistě.
Jaké má vaše ordinace v Uhříněvsi prostory a v nich vybavení? Jedná
se o zcela nové prostory, splňující současné moderní trendy a zahrnující ordinaci, čekárnu a sociální zázemí. Ordinace bude vybavena
odpovídajícím způsobem pro zajištění poskytované zdravotnické péče.

 Pavel Veverka

MUDR. IVANA KÖNIGOVÁ
Vzdělání: Fakulta dětského lékařství UK.
Poskytuje tyto zdravotní služby: léčebně preventivní péče (viz výše).
Ordinační hodiny v Uhříněvsi (Ke Kříži 1610/16, Praha 10):
Čt: nemocní 11–13, zvaní 13–16.
Ordinační hodiny v Měcholupech (Boloňská 312, Praha 10):
Po: nemocní 13–16, zvaní 16–18, Út: nemocní 8–11, zvaní 11–15,
St: nemocní 13–15, zvaní 15–18, Čt: nemocní 7–10,
Pá: nemocní 7–10, zvaní 10–12.
Telefon: 274 877 266, e-mail: detskemecholupy@seznam.cz
www.detskemecholupy.cz

ze společnosti
V pondělí 7. října oslaví

pan
Miroslav Futera
krásné 80. narozeniny.
Do dalších let přejeme pevné
zdraví a další volejbalové
pískání!
Manželka Jitka,
dcera Jitka s manželem,
dcera Miroslava,
vnoučata Karolínka,
Barborka a Martinka.

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

SEZÓNNÍ VÝPRODEJ
• Zahradního nábytku, kolekce 2019
• Zahradního programu, kolekce 2019
osobní odběr u nás na prodejně:
Fr. Diviše 984 104 00 Praha 10
nebo online na:
www.dr e v ar.cz
Slevy nelze sčítat, platí do 31.10.2019,
nebo do vyprodání zásob. Asko a.s.
si vyhrazuje právo na změnu akce.

-35%

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

názory a komentáře

Oslovili jsme zastupitele
naší městské části, aby se
s námi podělili o svůj názor
na nový polyfunkční dům
v Pitkovicích.
A přinášíme také úvahu
Tomáše Mašindy,
ke které ho inspiroval
úvodník starosty v letním
čísle Zpravodaje.
Jiří Matyášek

Máme-li na mysli pozemky v Pitkovicích, s jejich koupí souhlasilo ZMČ, a na něž
současná RMČ odklonila finanční prostředky
z připravované investiční akce Tělocvična ZŠ Bří
Jandusů, tak zde je zřejmě shoda se záměrem
následného využití pro tzv. Polyfunkční dům.
Pokud ÚP dovolí realizaci stavby tohoto druhu,
bez udělených výjimek, tak záměr stavby vytvořit prostor pro spolkovou činnost v Pitkovicích,
pro setkávání pitkovických seniorů, pro kroužky
a mimoškolní činnost pitkovických a ostatních
dětí v daném místě je chvályhodný. Určité detašované místo, celá třída, jedné z našich ZŠ
(např. prvního stupně) do doby výstavby nové
ZŠ ROMANCE, také nevylučuji.
Škoda je jen využití dotačních prostředků, určených pro žáky ZŠ Bří Jandusů a jejich nové
tělocvičny, na výkup předmětných pozemků. Rád
bych viděl spíše lepší práci nových radních, kteří
využijí své příznivé situace s MHMP a získají
samostatnou finanční podporu pro koupi pozemků, a ne že použijí zdroje určené pro školství
v Uhříněvsi z předchozích období nebo dokonce
vlastní zdroje MČ Praha 22.
Už v roce 2017 jsme s kolegy M. Turnovským
a J. Knotkem připravili záměr výkupu pozemků
v Pitkovicích, připravili smlouvy se soukromými vlastníky pozemků a záměr projednali. Je
to hlavně jejich práce. V rozpočtu MČ pro rok
2018 jsem nechal zakomponovat první částky pro provedení studie s názvem Polyfunkční
dům Pitkovice. Vždy jsme ale uváděli podmínku
získání samostatného dotačního titulu ke koupi
pozemků. Jsem rád, že pro Pitkovice dotáhli noví
radní věc do zdárného konce; mrzí to nevyužité
nebo snad i zpackané financování, ale jinak se
těším na představení bližších záměrů využití
pozemků od současných radních. Má představa
je uvedena výše; avšak v roce 2018 nemohla
být dopracována do finální podoby, jen předána
k dokončení ze strany MČ.
Hezký den.

 Jiří Matyášek, zastupitel za HPP

Štěpán Zmátlo

Vážené čtenářky a čtenáři, dovolte mi
zareagovat na výzvu redakce k využití pozemků
v Pitkovicích a seznámit vás s financováním investičního záměru výstavby polyfunkčního domu
a řešením dopravní situace po jeho výstavbě.
Záměr koupě pozemku za bezmála 25 mil. Kč
schválilo zastupitelstvo dne 28. 2. 2018 bez
zajištěného financování. Investiční dotaci z magistrátních zdrojů naše MČ nezískala ani během
následujících deseti měsíců, resp. do konce roku
2018, tak jak se uvádí v podmínkách smlouvy o smlouvě budoucí. Výkup pozemků jsme
převzali v polovině listopadu 2018 bez jasného
záměru využití a financování. Ani nám se v povolebním prostředí nového pražského vedení
nepodařilo rychle dojednat financování koupě
pozemku z magistrátních zdrojů. Proto jsme dále
postupovali dle smlouvy uzavřené s vlastníky
pozemku a 24. 4. 2019 na zastupitelstvu MČ
schválili koupi pozemku prostřednictvím bezúročné půjčky MHMP, tedy z budoucích vlastních
prostředků. Současně jsme ale s MHMP dojednali financování výstavby ve výši 70 mil. Kč. Zbývající prostředky do celkové odhadované výše
nákladů výstavby, cca 85 mil. Kč, bychom rádi
získali z Operačního programu Životní prostředí,
tedy z fondů EU. Celková odhadovaná výše investice je 110 mil. Kč. Z prostředků MČ bychom
měli hradit méně jak čtvrtinu. Což považujeme
za úspěch. Obecně mě ale velmi mrzí, že naše
MČ musí pro občanskou vybavenost vykupovat
pozemky za desítky milionů Kč, když se jich před
pár lety ve velkém a levně zbavovala.
Dopravní napojení a parkování řeší oba architektonické návrhy, které postoupily do druhého
kola, obdobně. A dle mého názoru zdařile. Obslužnou komunikaci napojují z ulice K Dálnici
u Pitkovického parku a vedou ji po celé hraně
využitého pozemku od severu k východu. Podél
této komunikace je situováno i parkování vozidel návštěvníků. Vytvoří se tak přirozená clona
od rušné ulice K Dálnici. Umístění parkovacích
ploch nezasahuje do prostoru mezi domy, hřiště
nebo rekreační plochy a nebude sloužit k rezidenčnímu parkování. Těším se, až vám v průběhu
podzimu představíme vítězný návrh.

 Štěpán Zmátlo, radní
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Tomáš Mašinda

Jsme skutečně
jiní, nebo jen
žijeme jinde?
Úvodník pana starosty, ve kterém se zamýšlí nad tím, v čem jsme tak
odlišní od našich západních sousedů,
co se týče pořádku a vztahu ke svému
okolí, mně připomněl známou filmovou pohádku Tři veteráni: Když se cizí
velvyslanec princezny ptá, proč mají
v zemi takovou bídu, Bosana si postěžuje: Máme líné obyvatelstvo.
Nechci spekulovat o tom, zda za často nevábný vzhled našeho okolí může
„40 let komunistické devastace“, jak
píše pan starosta, nebo následná léta
divokého kapitalismu. Na problém
po svém upozorňují squatteři, kteří
obsazují chátrající budovy v metropoli.
S Evropou se zkrátka nelze srovnávat
bez uvážení širších souvislostí. Viděl
jsem nablýskané Kosovo i podestýlku
z odpadků v zemi sociálního blahobytu
ve Švédsku. Z cestování jsem si odnesl
poznatek, že se všude za pořádek platí.
Švýcarské ulice uklízejí Italové a Francouzi. Žluté vesty vyměnili za oranžové.
Nutno dodat, že to za švýcarskou minimální mzdu dělají s gustem. Jde jen
o to, jakou částku samospráva na úklid
obce vyčlení a jakým způsobem motivuje spoluobčany, aby přiložili ruku
k dílu.
Ale proč hned pokukovat po Alpském
povidlovém knedlíku a nevědět, jak
chutná vepřová za humny? Kdo došel
procházkou třeba do Kolovrat, na první
pohled poznal, že tam jsou již v péči
o své životní prostředí o krok dále.
Proč musíme denně míjet odstavené
vraky aut, byť mají SPZ? A kolik různých
kontejnerů má náš sběrný dvůr? Že
to u nás bude za pár let vypadat jako
v Rakousku, už nám někdo sliboval.

 Tomáš Mašinda

inzerce

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
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Karel Malich
slaví významné jubileum
Životní a umělecká dráha světově proslulého výtvarného umělce je již čtvrt století
spojená s Uhříněvsí.

J

eho díla najdete ve významných
světových muzeích a galeriích, jeho
velkou retrospektivní výstavu jste
naposledy mohli vidět v Jízdárně
Pražského hradu, kde v roce 2013 vystavil
své známé drátěné plastiky, reliéfy, kresby
a pastely. A právě část z nich vznikala v jeho
ateliéru na okraji Uhříněvsi, kam se Karel
Malich v roce 1995 přestěhoval.
Letos pětadevadesatiletý umělec obohatil české umění o řadu originálních výtvarných postupů, jeho dílo bývá historiky
a milovníky umění ceněno zejména pro
výjimečnou schopnost autora zhmotnit
základními výtvarnými prostředky neviditelný svět kolem nás. Jeho tématy jsou
světlo, proudění energií, hledání harmonie
a rovnováhy.
Připomínáme alespoň v bodech některé
nejvýznamnější milníky jeho života a tvorby
a připojujeme se k řadě gratulantů.
 Pavel Kappel
foto: zdeneksklenar.cz

Výstava Karla Malicha v Jízdárně Pražského hradu.

1924 narozen 18. října v Holicích v Čechách
1945–1949 studoval „profesuru kreslení“ – výtvarnou výchovu a estetiku
na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze pod vedením profesorů Cyrila Boudy,
Martina Salcmana, Karla Lidického a Františka Kovárny
1950 přijat na Akademii výtvarných umění v Praze
1963 vznik bílých a černých reliéfů, plastik a geometrických kreseb, první samostatná
výstava v Osvětovém domě ve Vysokém Mýtě
1972 zahájena výstava Malichových plastik a projektů
v Galerii Benedikta Rejta v Lounech; Malichova díla vystavena na výstavě
„Konstruktive Kunst aus der Tschechoslowakei“ ve švýcarském St. Gallenu
1980–1985 období pastelů a temper – záznam niterných vidění, skončilo
období zákazu výstavních příležitostí pro Malichovu tvorbu
a začala řada výstav v tehdejším Československu
1987 Meda Mládková prezentovala Malichovy plastiky na výstavě „Expressiv“
v Museu des 20. Jahrhunderts ve Vídni
1990 Malichova tvorba představena retrospektivní výstavou v Galerii hlavního města
Prahy; pověřen vedením Ateliéru kresba – objekt na Akademii výtvarných umění v Praze
a jmenován profesorem, na akademii působil do roku 1992
1994 v první polovině 90. let vznikají pastely, záznamy niterných vidění, shrnující obraz
do působivých barevných polí a výrazných tvarových událostí
1995 se ženou se přestěhovali do Uhříněvsi; reprezentuje současné české umění
v česko-slovenském pavilonu na 46. bienále v Benátkách; obsáhlá výstava
v kasselském Museu Fridericianum a poté v Kunsthalle Krems
2004 retrospektivní výstava v Galerii hlavního města Prahy
2007 Karel Malich vyznamenán Ministerstvem kultury České republiky
Státní cenou za výtvarné umění
2010–2011 závěsné plastiky na výstavě „On Line: Drawing Through
the Twentieth Century“ v Muzeu moderního umění, MoMA, New York
2012–2013 retrospektivní výstava v Jízdárně Pražského hradu


Karel Malich v 70. letech 20. století
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Od roku 2014 základními tématy jeho tvorby jsou pastely, kresby a projekty nástěnných
reliéfů a závěsných plastik; rekapituluje a realizuje některé nerealizované projekty celého
svého tvůrčího života, především z 60.–70. let

Procházky, otevřené objekty, projekce, workshopy, happeningy
a vše kolem architektury ve vašem městě!

so 5.so
10.5.10:00
Ano šéfarchitekte!
10. 10:00
Ano šéfarchitekte!
so 5. 10. 14:00 Od vlastní
zahrádky
sprše
na psa
Architektonická
procházka ske
městským
architektem
(Nové náměstí)
ne 6.so
10.5.10:00
LEGO®
pro děti
10. 14:00
Odworkshop
vlastní zahrádky
ke sprše na psa
Architektonická
procházka (Nové náměstí)
ne 6. 10. 14:00 Metrans:
Kontejnery!
ne 6.ne
10.6.16:00
Afterparty
10. 10:00
Roboti pro děti
LEGO® workshop pro děti (muzeum) *rezervace
Bližší info na: fb.me/architekturavuhrinevsi

ne 6. 10. 14:00 Kontejnery!
Komentovaná
projížďka
areálem Metransu
(Nové náměstí)
*rezervace
Vydejte se s námi a pozvanými
architekty
prohlédnout
si Uhříněves
jejich očima.
V sobotu nás čekají dvě architektonické procházky, v neděli jsme připravili pro děti
ne 6. 10. 16:00 Afterparty
workshop s robotickými modely a v neděli vyráží autobusová výprava s průvodci
Promítání, diskuze, hudba, pivo, víno (muzeum)
po logistických halách a kontejnerovém překladišti. Po návratu jste zváni na
promítání, hudbu, pivo, víno... Těšíme se na vás!
*rezervace V případě zájmu o účast prosím pište na appelpay@gmail.com. Kapacita vybraných akcí je omezena. Děkujeme.

Za lokální finanční podpory a spolupráce

Městská část Praha 22 a Metrans a. s.

Další info:
fb.me/architekturavuhrinevsi

život v obci

Jak funguje železniční přejezd
a jak se na něm bezpečně chovat?
Dne 6. září došlo na přejezdu v ulici U Starého mlýna k vážné železniční nehodě. Kamion srbské
spediční společnosti zůstal tak dlouho uvězněn mezi zavřenými závorami, až došlo ke střetu
s osobním vlakem z Benešova. Dramaticky vypadající nehoda však nakonec skončila dobře.

D

íky bleskové reakci strojvedoucího bylo z 220 cestujících „pouze“
8 zraněných. Současně byl zraněn
i řidič kamionu. Každý, kdo se byl
na místě nehody podívat, si jistě domyslí,
co vše se mohlo stát, kdyby zrovna projížděl
rychlík, vlaky jely po obou kolejích nebo
kdyby někdo prostě jenom šel kolem.
Bouřlivá diskuze v mediálním prostoru
však ukázala, že řada lidí neví, jak železniční přejezd funguje. A co hůř, jak se vlastně
správně na přejezdech chovat. Vzhledem
k tomu, že se tento přejezd nachází na poměrně frekventované trati, dochází často
k situacím, kdy jsou závory dole i dlouhé
minuty. Vlivem stresu účastníků silničního
provozu, kdy nezřídka dochází i k troubení
na vozidla vpředu, se stává, že auta vjíždějí
na přejezd i v době, kdy bliká červené světlo.
Toto chování je nejen velice nebezpečné,
ale je také v rozporu s pravidly silničního
provozu.
Jak tedy železniční přejezd zjednodušeně funguje? Každý přejezd se závorami anebo výstražnými světly má tzv.
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přibližovací úsek, tedy část trati před přejezdem, do které když vstoupí vlak, spustí
se na přejezdu výstraha. Následuje vlastní
železniční přejezd a za ním anulační obvod, tedy místo, kde přejezd pozná, že celý
vlak opustil přejezd a výstrahu na přejezdu
zruší. To samé je identicky i pro druhý směr
jízdy. Přejezdové zabezpečovací zařízení
tedy pozná, ze kterého směru vlak přijíždí,
a podle toho aktivuje příslušný anulační
obvod pro vypnutí. Na přejezdech, které
jsou vybaveny závorami, pak platí, že výstraha světly musí být dostatečně dlouhá před
spuštěním závor, aby přejezd stihli všichni
bezpečně opustit. Čím delší nebo složitější
(v našem případě) je přejezd, tím delší je
doba od začátku světelné výstrahy po spuštění závor. Doba výstrahy před spuštěním
závor a doba od spuštění závor do příjezdu
vlaku musí být dostatečná i pro jízdu vlaku
maximální traťovou rychlostí. Tou je v případě přejezdu v ulici U Starého mlýna rychlost
120 km/hod. Jinými slovy – čím rychlejší
vlaky, tím delší je přibližovací úsek. A tím
déle bliká červené světlo a závory jsou dole.

Přejezd by měl za ideálních podmínek
nezdržovat provoz na silnici déle, než je
nezbytně nutné. Tuto skutečnost však může
ovlivňovat celá řada na první pohled ne zcela jasných podmínek. Po trati může jet vozidlo nižší rychlostí, než je nejvyšší povolená.
V přibližovacím úseku se může nacházet
pomalá jízda, která též sníží cestovní rychlost vlaku. A naposledy – v přibližovacím
úseku se může nacházet zastávka (PrahaKolovraty). Ve všech těchto případech pak
logicky budou závory dole delší dobu.
A proč se tedy stane, že se závory zvedají a pak hned spadnou? Zabezpečovací
zařízení totiž chápe přejezd jako otevřený
až poté, co dobliká červené světlo. Pokud
během zvedání závor do přibližovacího
úseku vstoupí jiný vlak, přejezd vyhodnotí
tuto situaci požadavkem na uzavření. Jenže
protože by přejezd musel napřed dokončit
zvedání závor a ukončit blikání červených
světel a znovu zahájit sekvenci výstrahy
(blikání, spuštění závor), nemusel by toto
stihnout včas před příjezdem vlaku a nemusela by tak být dodržena předepsaná doba
od začátku blikání po příjezd vlaku. Proto
se závory spustí ještě v okamžiku, kdy stále
bliká červené světlo.
I přes to, když se všichni účastníci provozu chovají zodpovědně, může se stát, že
se někdy nešťastnou náhodou ocitnete mezi
spuštěnými závorami. Nepanikařte, přejezd
je konstruován tak, abyste se z něj dostali.
Závory jdou nadzvednout (zvládne to i dítě),
ale snazší je prostě břevna prorazit. Lepší
je mít poškrábaný lak na autě a uhradit
kus dřeva, než přijít o život. Závory jsou
schválně v určité výšce nad vozovkou, takže
naprostá většina osobních aut závoru trefí
nikoliv čelním sklem, ale kapotou. Tudíž ji
trefíte pod malým úhlem, nedojde k velkému poškození a většinou nedojde ani ke zlomení závory nebo k rozbití čelního skla.
 Jakub Randák, zastupitel,
předseda Komise dopravy
S přispěním www.machinegun.cz
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HLEDÁME

STROJNÍHO MECHANIKA

PRO ZAKÁZKOVOU VÝROBU STROJŮ A LINEK

30 000 - 38 000,- Kč / měsíc
POŽADUJEME:

NABÍZÍME:

NÁPLŇ PRÁCE:

BENEFITY:

- výuční list
- základní znalost čtení výkresové dokumentace
- řidičský průkaz sk. B
- zodpovědnost, pracovitost, spolehlivost, ﬂexibilitu
- vhodné i pro absolventy

- provádění výrobních a montážních činností strojních součástí
a dílů podle výkresové dokumentace
- spolupráce na optimalizaci strojních zařízení
- podpora, servis, údržba stávajících strojních zařízení u zákazníků

+420 272 705 511
attl@attl.cz
www.attl.cz

- práci na HPP ve dvou-směnném provozu
- dlouhodobou perspektivu, zázemí stabilní rodinné společnosti
- možnost profesního růstu
- zajímavé platové ohodnocení dle výkonu práce

- příspěvek na penzijní/životní připojištění, stravenky

Firma:
Attl a spol. s.r.o. - Továrna na stroje

Praha 10

Místo pracoviště:
Ke Slatinám 117 - Praha 10, Dolní Měcholupy

HLEDÁME

SERVISNÍ TECHNIK JUNIOR A SENIOR
PRO VÝROBU AUTOMOBILOVÝCH DÍLŮ
30 000 - 42 000,- Kč / měsíc
POŽADUJEME:

NABÍZÍME:

NÁPLŇ PRÁCE:

BENEFITY:

- výučný list v technickém oboru
- zodpovědnost, pracovitost, spolehlivost
- vhodné i pro absolventy
- pro pozici senior, praxe minimálně 3 roky

- řešení vzniklých nestandardních situací týkajících se výrobních
technologií a chodu strojů
- provádění seřizovacích činností v rámci preventivních údržbových
plánů výrobních strojů
- spolupráce na technologické optimalizaci výrobních strojů
- kontrola správnosti nastavení a používání výrobních strojů

+420 734 572 072
tom@attl.cz
www.attl.cz

Firma:
Attl a spol. s.r.o. - Továrna na stroje
Místo pracoviště:
Ke Kolodějům 163, Sibřina

- práci na HPP v nepřetržitém provozu
- dlouhodobou perspektivu, zázemí stabilní rodinné společnosti
- možnost profesního růstu
- zajímavé platové ohodnocení dle výkonu práce

- příspěvek na penzijní/životní připojištění, stravenky

Sibřina

Praha-východ

školy

základní škola U obory

Letní nadílka

Zahájení školního roku 2019/20

Dárky si nemusíme dávat jen o Vánocích či narozeninách.
Protože nám není lhostejný osud němých tváří, rozhodli jsme se
z poloviny výtěžku dobrovolného vstupného z vystoupení žáků
v Divadle U22 k 85. výročí založení naší školy zakoupit a následně předat konzervy, granule, antiparazitické obojky, hračky a další drobnosti
pejskům v útulku v Lysé nad Labem. Děkujeme všem zúčastněným,
kterým osud opuštěných zvířat není lhostejný.

 Za všechny Draha Wetterová
a Eva Vaňkátová, vyučující ZŠ U Obory

PŘIPOJENÁ NEJEN O PRÁZDNINÁCH
S příchodem prázdnin je třeba žáky motivovat k užitečnému trávení volného času. Ti mají dostatek příležitostí sportovat,
tvořit, cestovat, ale také odpočívat, a to ne vždy vhodným způsobem.
Sdílení zážitků na internetu nebývá v jejich věku a v dnešní době
vždy bezpečné.
Představení Připojená, se kterým k nám přijeli herci ze sdružení Divadelta, nabídlo dětem netradiční zamyšlení nad příběhem desetileté
Anežky, která se ocitá na hraně ztráty vlastního soukromí, a ublíží
tak nejen ostatním lidem, ale hlavně sama sobě. Svým rozhodnutím
natáčet youtuberská videa a bezmezným opojením z jejich sledovanosti přestává být sama sebou, ztrácí své kamarády, ohrožuje
nejbližší rodinu a poznává možná nebezpečí při navazování kontaktů
s neznámými lidmi.

V úterý 3. 9. zavlála poprvé na budově naší školy vlajka
ZŠ U Obory. Slavnostním průvodem vlajkonošů
a vyvěšením vlajky jsme zahájili školní rok 2019/2020.

Děti mají v průběhu představení možnost vést dialog s hlavními hrdiny,
sledovat jejich jednání, ovlivnit samotný děj a zabránit následkům
chybných rozhodnutí. Většina dětí se zapojila s nadšením, některé
si dokonce zkusily vyměnit s herci jejich role a na vlastní kůži zvážit,
jak se v podobné situaci zachovat.
Věřím, že se jim touto cestou dostalo vzájemného sdílení a motivace k řešení problémů, jakož i ponaučení a pomoci v situacích, kdy
se mohou cítit ohroženy nebo ohroženy skutečně jsou. Už nyní se
těšíme na další spolupráci s Divadeltou, které si velmi cením, a její
programy považuji za nezbytnou a přínosnou součást vzdělávání
dnešních školáků.

 Milena Kubecová, učitelka

Prvňáčci převzali od deváťáků šerpy a také klíč od školy,
který jim odemyká dveře do světa poznávání, vědění
a kamarádství na ZŠ U Obory.

Základní škola bří jandusů

Nový projekt Patroni měl úspěch
Když jsme v červnu přemýšleli, jak pěkně přivítat budoucí prvňáčky do školy, napadlo nás, že
zapojíme do příprav budoucí deváťáky. K našemu překvapení se o „práci“ hlásilo daleko víc žáků,
než jsme předpokládali, a tak se začal rodit plán.
V červnu jsme vymysleli scénář přivítání a ti, kteří se přihlásili ke spolupráci, přišli v srpnu do školy
již poslední den prázdnin, aby vše připravili. Již během prázdnin vyrobila jedna deváťačka všem prvňáčkům dárek – připínací „placku“ s logem školy. A tak přivítání prvňáčků proběhlo v režii deváťáků
bez nehody, i když jsme museli díky nepřízni počasí zaměnit původně plánované hřiště za tělocvičnu.
Napadlo nás, že by bylo pěkné ve spolupráci pokračovat i během školního roku. Zatím jsme dohodli,
že by „Velkáči“ mohli občas přijít přečíst „Maláčům“ pohádky (třeba z knihy, kterou dostali od pana
starosty), a oni je za to pozvou na Svátek slabikáře a předvedou jim, jak se naučili číst. Až půjdou
prvňáčci na první výpravu po škole a později po Uhříněvsi – doprovodí je jejich velcí kamarádi, aby
byli v bezpečí. A až přijde do třídy čert s Mikulášem, přijdou s ním, aby své malé kamarády ochránili.
Nápadů ke spolupráci máme hodně. Např. sportovní den, společné zpívání a malování, divadlo, ale
je to první rok, kdy chceme něco podobného realizovat, tak uvidíme, jak se nám „patronace“ povede.

 Marie Glaserová, tř. uč. 1. A
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akordum

spolek občanů hájku

Ukázkové hodiny pěveckého
sboru Akordum

PŘI HÁJECKÉ CYKLOJÍZDĚ JSME
POTŘEBOVALI I NÁPLASTI A OBVAZY

Během prázdnin daly sboristky odpočinek svým hlasivkám,
ale už od začátku září se scházejí na pravidelných zkouškách. Pro
další sezonu připravil sbormistr Ondřej Kunovský zbrusu nové výzvy
(Gloria – A. Vivaldi) i oprášení známých skladeb (Česká mše vánoční
– J. J. Ryba, Otvírání studánek – B. Martinů). Pestrá budou i místa letošních koncertů, bude se zpívat na jarmarku, v kostele i v lese. Podzim
je nejvhodnějším obdobím pro vstup nových tváří do sboru. Hledáme
zpěvačky bez rozdílu věku i hlasového rozsahu, hlavní je nadšení pro
zpěv a smysl pro týmovou sborovou spolupráci. Podmínkou je účast
na vystoupeních a důsledná docházka na zkoušky. Odměnou je pak
pozitivní odezva publika, dobrý pocit z povedeného díla a radost ze
společného zpívání. V říjnu pořádáme ukázkové hodiny, na které se
kdokoliv nezávazně může přijít podívat. Ideální příležitost i pro ty, které
o sboru přemýšlejí, ale zatím váhají. Jak to chodí na zkoušce pěveckého sboru? To se dozvíte 4. 10. 2019 nebo 18. 10. 2019 v 19 hodin
v klubovně Divadla U22 (boční vchod). Více informací a další termíny
zkoušek najdete na www.akordum.cz nebo na Facebooku „Akordum“.

Nelámeme rekordy kilometrové ani časové. Jezdíme pro
radost. Jezdíme z Hájku, který máme rádi. Jezdíme s Hájeckými i přespolními, kteří jsou fajn. Jezdíme s dětmi, protože je i nás to baví. A jezdíme, abychom se hýbali. Letošní 3. ročník Hájecké cyklojízdy podpořilo v sobotu 7. září 30 dětských a 38 dospělých cyklistů, a to i přesto,
že nám počasí už podruhé moc nepřálo. Nejmladší účastnicí se stala
sedmiměsíční Andrejka, milým hostem radní pan Koutský a raritou
mladík absolvující celou trasu na BMX. Stejně ale náš největší obdiv
patří Janě s koloběžkou. Trasa byla dlouhá 11 km, zcela bezpečná, a to
i díky dohledu strážníků městské policie. I když nedošlo k žádnému
úrazu, přesto obvazy a náplasti lítaly vzduchem ostošest a zdravotnice
se nezastavila. To proto, že v cíli (tentokráte na hřišti v Královicích)
nečekaly děti pouze odměny, dopravní kvíz a losování o cyklodresy,
ale hlavně vyzkoušení dovedností ve zdravovědě. Všichni uspěli!
Těšíme se na další ročník, ale nyní i na brzkou Drakiádu (neděle
20. října 2019 od 13 hod.) či na Hájeckou kachnu, která se koná
v sobotu 16. listopadu 2019.

 Iva Friaková, členka sboru Akordum

 Pavlína ve spolupráci s Pavlínou, Spolek občanů Hájku

dps jiskřička

Babí léto v Jiskřičce
Horké letní dny vystřídalo příjemné babí léto, děti z Jiskřičky už jen vzpomínají na společně prožité letní soustředění a opět
se pravidelně scházejí ve zkušebně v ZŠ nám. Bří Jandusů, aby si společně zazpívaly a připravily nové skladby, kterými chtějí své posluchače
potěšit již na podzimním koncertě. Ten se bude konat v pondělí 21. října od 18 hodin v Divadle U22. Vystoupí na něm všechna tři oddělení
od nejmladších zpěváčků až po ty nejstarší a představí se vám i nově vzniklé komorní seskupení. Přijďte si spolu s námi zpříjemnit podzimní
dny. Budeme se na vás těšit!

 Hana Havlínová, organizační vedoucí, www.jiskricka.cz
24 | Uhříněveský zpravodaj | říjen 2019

spolky a organizace

salesiánské hnutí mládeže

inzerce

Letní tábor Březník
I o letošních letních prázdninách zažili členové turistického
oddílu Šelmy a jejich kamarádi klasický stanový tábor v přírodě. Ten
letošní začínal v sobotu 27. července 2019 a trval rovných čtrnáct
dní do soboty 10. srpna. Z Prahy jsme se vydali vlakem, a když jsme
vystoupili v Lužanech (okres Plzeň jih), čekala nás dvoukilometrová
pěší cesta na tábořiště pod kopcem Březník. Tady jsme si obsadili
podsadové stany a týpíčka, rozdělili se do oddílů a už jsme se pohybovali po sedmi divech světa. Právě jejich motivy inspirovaly naše
táborové hry. Našimi průvodci byli cestovatel Petr a veselý celník.
Díky nim jsme během dvou týdnů poznali egyptské pyramidy, visuté
zahrady Semiramidiny, indický Tádž Mahal, Machu Picchu, římské
Koloseum, čínskou zeď a sochu Ježíše Krista v Riu. Kromě tohoto jsme udělali i několik výletů. Například na nedalekou Zelenou
Horu, o níž se říká, že tam proběhla pohádka o Čertovi a Káče, dále
na nedalekou zříceninu hradu Skála a také výlet do Švihova, který si
někteří zpestřili i vyjížďkou na kole. Všichni táborníci zažili v přírodě
pod vedením Ládi Říhy, Dáši Mikuláškové a dalších vedoucích hezké
dva týdny, na které budou jistě rádi vzpomínat.

 Libor Čermák, vedoucí oddílu

Salesiáni hrají také florbal
Poslední týden v srpnu se konal již 3. ročník florbalového
soustředění pořádaného Salesiánským hnutím mládeže. Letos jsme
se rozšířili i o skupinku nejmladších dětí ve věku od 5 let. Děti si
vyzkoušely florbalové tréninky pod vedením aktivního hráče, atletickou přípravu, ale i další sportovní aktivity a míčové hry, jako je
malá kopaná, házená, vybíjená, softball a další... Závěr vyvrcholil
turnajem v několika disciplínách a exhibičním utkáním dětí s našimi
trenéry. Děkujeme všem za účast, báječnou atmosféru po celý týden
a těšíme se na další ročník!

 Za SHM Vlaďka Nováčková

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.

SHM Klub Uhříněves – Kolovraty, z. s., Centrum pro rodinu
SVĚTÝLKO oznamuje, že se bude konat

 Opravy myček, praček, sušiček a ostatních spotřebičů do 3 dnů
PM Servis tel. 602 316 941, 602 316 949.

BURZA OŠACENÍ

 Chcete si zlepšit svoji angličtinu? Zkušená lektorka nabízí firemní
výuku, individuální lekce, doučování dětí i přípravu na maturitu
v Uhříněvsi a okolí. Kontakt 774 01 88 22. Mgr. Dagmar Vašková.

Kde: Uhříněveské muzeum, Nové náměstí
Sběr:	Čt 3. 10. 2019 – 9:00–12:00 a 15:00–17:00 hod.
Pá 4. 10. 2019 – 9:00–12:00 a 15:00–17:00 hod.
Výdej:	Po 7. 10. 2019 – 8:30 – 12:00 a 15:00 – 17:00
Út 8. 10. 2019 – 8:30 – 12:00 a 15:00 – 17.00
Nabídněte čisté a zachovalé oblečení, obuv, která se vám
momentálně nehodí, a přijďte si také vybrat, co vám padne do oka.
Účastnický poplatek 20 Kč. Nerozebrané věci budou poskytnuty
na humanitární účely.

 Bližší informace: tel. 739 986 515, www.shm.cz/uhrineves

 Kurzy malby – V Osikách 521/16, 111 01 Praha 10 - Dolní Měcholupy,
Tel: 777 599 228. Chcete si odpočinout od náročné práce?
Potřebujete si vyčistit hlavu a přijít na jiné myšlenky?
Chcete malovat, ale doma není prostor a čas? Přijďte nabrat sílu,
chuť a radost z vlastní tvorby k nám! Budete překvapeni sami sebou.
Těšíme se na Vás! www.kurzmalby.cz
 Dlouhodobá brigáda v Uhříněvsi. Jednoduchá práce.
Podmínka: manuální zručnost a dobrý zrak. Vhodné i pro ID.
Pracovní doba 9–17 hod. Výplata týdně. Nástup ihned.
Kontakt: e-mail: kompletace7@seznam.cz.
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ZO 22/30 Senioři ČR Praha 22 a KLUB SENIORŮ

pozvánka na výlet

Program na říjen

Zámek Mníšek pod Brdy
a Svatý Jan pod Skalou

„Nacházejme v povaze lidí kolem sebe především
ty dobré stránky – těch si všímejme, o těch
mluvme a ty oceňujme.“
Klubová místnost se nachází na adrese:
Nové Náměstí 1440/2a, Praha 22, DPS II, 3 poschodí.
Provoz klubu je v pondělí a ve čtvrtek od 14 hodin.
1. 10.	Senioři v akci – 3. ročník sportovní olympiády
pod patronací MČ Praha 22 a Kateřiny Kaňokové
ve spolupráci se žáky ZŠ
3. 10.	Trénování paměti
7. 10. Kavárnička, společenské hry
8. 10. Vycházka s Růženou Truhlářovou
10. 10. Křeslo pro hosta – beseda se Zdeňkou Žaludovou,
vedoucí OSVZ
14. 10. Kavárnička, společenské hry
15. 10. Jednodenní výlet pro členy ZO Senioři Praha 22
– Mníšek pod Brdy a Svatý Ján
17. 10. Setkání seniorů s dětmi s MŠ
19. 10. Akce MČ ke Dni seniorů v Divadle U22
21. 10. Kavárnička, společenské hry
22. 10. Zájezd Polsko
24. 10. Beseda s lékařem, MUDr. Janem Školou
29.–30. 10. Bazar ošacení + blešák
31. 10. Cvičení na židlích
• Každý čtvrtek od 10 do 12 hodin seniorská poradna v OIC
Upozorňujeme členy ZO Senioři Praha 22, kteří nemají
zaplacené členské příspěvky na rok 2019 a nechtějí být
vyřazeni ze ZO, aby si je neprodleně přišli zaplatit.
• Pobytový zájezd:
Ve dnech 11.–15. 11. 2019 se bude konat pro seniory/
seniorky, pobytový zájezd do Wellness hotelu Zátiší
ve Františkových lázních. Informace a přihlášky získáte vždy
ve čtvrtek v seniorské poradně v OIC.
• Bližší informace v klubu, na tel. 775 164 802,
ve vývěsních skříňkách a na webových stránkách
www. seniori-praha22-uhrineves. webnode. cz
 Stanislava Drozenová, vedoucí Klubu seniorů

Pozvánka na vycházku

Pokračování vycházky
údolím Výrovky

(Zásmuky Doubravčany – Církvice)
Kdy: 8. 10. 2019
Odjezd: Nové náměstí 381 v 8:11 do Zásmuky – Doubravčany
Trasa: Doubravčany, PP Stébelnatá rula a hradiště, podél
Výrovky k rozcestí Na Base-východ, Na Base-západ až ke skalní
věži Lom u Malotického brodu, rozcestí V hlíně se studánkou,
Davídkov, Buda, skalní masivy Hlavní stěna, Bekovka, Hadí skála,
Církvice zámek (9 km). Přejezd busem do Uhlířských Janovic.

 Za ZO Senioři ČR Praha 22/30
vás na vycházku srdečně zve Růžena Truhlářová
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Kdy: úterý 15. října 2019
Odjezd: Autobusem od vlakového nádraží v Uhříněvsi v 8:30 hod.
Program: prohlídka zámku Mníšek pod Brdy (cca 2 hod.)
následovat bude oběd. V odpoledních hodinách se zastavíme
ve Svatém Janu pod Skalou a navštívíme poutní kostel Narození
sv. Jana Křtitele propojený se starým poutním kostelem a jeskyní
sv. Ivana. V kostele si necháme vyprávět příběh o poustevníkovi,
svatém Ivanovi, který se zde dle pověsti usadil v polovině 9. století.
Vedle kostela se nachází silný pramen léčivé vody, pramen
sv. Ivana, ze kterého se napijeme. Na závěr se zastavíme v muzeu.
Cena zájezdu 200 Kč zahrnuje vstupné do všech objektů,
doprava je hrazena z rozpočtu MČ Praha 22.
Přihlášky na tel.: 775 164 802 (platba v OIC ve čt. 10–12 hod.)

 Na výlet vás za ZO Senioři Praha 22 Uhříněves
srdečně zvou Růžena Truhlářová
a 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 : 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
Bým Petr – Vražda na svatbě
Češka Stanislav – Případ podezřelého arcibiskupa
Durrantová Sabine – Lži se mnou
Erskinová Barbara – Strom duchů
Hardenová Helena – Příliš mnoho nevěst
Heath Jack – Mrchožrout
Higginsová Kristan – Ve tvých snech
Madeleine Laura – Cukrářova dcera
Mandausová Klára – Holky s voctem
Pospíšilová Jarmila – Skořápky na vodě
Součková Zuzana – Diagnóza žena
Steadmanová Catherine – Hrob pro mého manžela
Tyce Harriet – Krvavý pomeranč
Wilhelm Uwe – Sedm barev krve
Naučná literatura pro dospělé
Cílek Roman – Rázný nástup katů
Kolektiv autorů – Druhá světová válka
Krásná literatura pro děti
Brycz Pavel – Schovej se, kdo můžeš
Jefferson Rowley – Deník báječného kamaráda
Kolektiv autorů – Pohádky o princeznách
Křesťanová Lucie – Zachumlané pohádky
Maneruová Maria – Tajemství záhadné sošky
Nikodemová Monika – Sloník Mumba
Russellová Rachel – Deník Mimoňky
Wilkinsová Catherine – Můj úžasný život a jiné katastrofy
Naučná literatura pro děti
Bagoly Ilona – Zázraky lidského těla
Kolektiv autorů – České dějiny pro děti
Kolektiv autorů – Dějiny českých zemí

 Kateřina Kykalová, knihovnice

sk DěTi severU PořáDají

3. Uhříněveský běh
PrknovkoU
5. října 2019 oD 12 hoDin
Prezentace 9:00–15:30 hodin, nejpozději 60 minut před startem dané kategorie v Restauraci U Splavu
start závodů od 12:00 hodin od nejmladších kategorií
Trať:
ženy: 4,4 km (2 okruhy), muži: 6,5 km (3 okruhy)
Dětské závody:
0–3 roky: 150 metrů, 4–5 let: 300 metrů, 6–7 let: 600 metrů, 8–9 let: 600 metrů,
10–11 let: 600 metrů, 12–13 let: 800 metrů, 14–15 let: 800 metrů, 16–17 let: 2200 metrů
Pro každého účastníka do 15 let malá odměna. Občerstvení zajištěno.
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.

