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dál od domů a bez kamionů
Po více než deseti letech začala rada MČ opět pracovat na přípravě
nového komunikačního propojení mezi ulicemi V Pitkovičkách a Ke Kříži,
pro které se vžilo označení Horácká stezka.

On-line katalog
v naší knihovně
Více na str. 11

Obnovujeme cestní sítě
Více na str. 12–13

Inspirace pro Uhříněves:
Nové náměstí
Více na str. 16–19

Výraz Horácká stezka pro tuto komunikaci není zcela přesný, jelikož původní Horácká stezka
vedla přímo středem současné rekultivované skládky Hliník. Název odpovídá historickému označení
stezky, po níž se údajně poutníci ubírali až do dalekého Santiaga de Compostela. Současné komunikační propojení má vést severněji než původní stezka, podél úpatí bývalé skládky a u Rychet se
má napojovat na stávající ulici Ke Kříži. Během uplynulých deseti let se význam této komunikace
výrazným způsobem změnil. Zatímco v roce 2010 o Horácké stezce tehdejší vedení radnice mluvilo
jako o obvodové komunikaci, která by odlehčila přetížené ulici Přátelství (což není zcela pravdivá
interpretace), nově se rada MČ rozhodla, že komunikaci chce koncipovat jako místně obslužnou.
Od tohoto rozhodnutí se odvíjí celá řada parametrů, které komunikaci pevně definují její obslužný
charakter – bude tedy primárně sloužit cílové a zdrojové dopravě v území. 
Více na str. 8–9

úterý 3. 3. 2020 v 19:30 hodin

LEŽ
režie: Thomas Zielinski
hrají: Petra Špalková, Jan Dolanský,
Petr Lněnička
a Eva Kodešová/Gabriela Mikulková
Alice a Paul jsou poměrně šťastný
a spokojený manželský pár. Jednoho dne
čekají hosty k večeři – své dlouholeté
přátele Laurence a Michela, kteří také
žijí v harmonickém manželství. Alice
je ale celá nesvá a žádá po manželovi,
aby večeři na poslední chvíli odvolal.
Ten se samozřejmě brání a chce znát
důvod, proč by to měl udělat. Ovšem ona
mu pravý důvod nechce říct: toho dne
dopoledne zahlédla ve městě Michela,
jak se líbá s cizí ženou.

Divadlo U22

výběr z programu

čtvrtek 13. 2. 2020 v 19:30 hodin MOJE


čtvrtek 13. 2. 2020
v 19:30 hodin
MOJE HRA

Pohádky:
sobota 15. 2. 2020 v 10:30 hodin

O ČERVENÉ KARKULCE
HRA

autor: Petr Abraham, režie: Jan Kačer
hrají: Jiří Bartoška, Zuzana Bydžovská, Jana Janěková ml., Nina Divíšková,
Adéla Kačerová, Vlasta Peterková, Adéla Koutná a Martin Kubačák
Je komedií o životě, jakkoli hlavnímu hrdinovi jeho život právě protekl mezi prsty. Slavný
spisovatel Josef Jankulovski opustil tento svět nečekaně a s poměrně starosvětským
přáním: chtěl po své partnerce, aby uspořádala soukromou smuteční slavnost na jeho
počest. V obývacím pokoji se proto u vystaveného Mistra schází šest žen různého
věku, postavení i světonázoru, z nichž každá sehrála v životě vyhlášeného bonvivána
osudovou roli… Moje hra odkrývá s nadhledem, odzbrojující upřímností a především
humorem zákoutí vztahu muže a ženy a otevírá řadu třináctých komnat...
čtvrtek 20. 2. 2020 v 19.30 hodin VELETOČ
autorka: Iva Janžurová, režie: Šimon Caban
hrají: Iva Janžurová, Eva Holubová, Marian Roden, Sabina Remundová,
Aleš Bílík/Přemysl Pálek
Boženka a její bratr Arnošt jsou až doteď idylickými sourozenci. Jejich rozdílné povahy
tuto pospolitost a vzájemný respekt utužily už od dětství. Boženka, jako bojovný kapitán,
uvykla si udílet rozkazy a všemu nejlépe rozumět, Arnošt vždy stál na pozici poslušného
a manipulovaného bratra. Boženka před léty Arnošta oženila s Helgou, po pečlivém
několikaletém výběru a dobře volené propagandy. Helga byla bohatá, s činžovní vilou,
s klenoty a s drahocennými obrazy, ale to všechno jí spadlo do klína jako dědictví, takže
není zocelena zkušenostmi rvát se o uspokojivou existenci.
úterý 25. 2. 2020 v 19:30 hodin PORUČÍK

Z INISHMORU

autor: Martin McDonagh, režie: Thomas Zielinski
hrají: Igor Chmela, Jan Dolanský, Ladislav Hampl, Saša Minajev, Linda Rybová
Ostrov Inishmore je zabydlen věru svéráznými typy. Žijí tu nepříliš bystří vesničané,
mladí rozvášnění teroristé a především kocour, jehož si jeho páníček cení víc než
lidského života. Běda tomu, kdo mu zkřiví jediný chlup! Martin McDonagh, v současnosti
jeden z nejúspěšnějších mladých anglicky píšících autorů, se tentokrát rozhodl napsat
ryzí komedii. Černou jako kočka, co vám v noci přejde přes cestu.

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

Divadlo Bořivoj
Klasická pohádka v maňáskovém
provedení. A dvě herečky, které prožívají
příběh Karkulky, každá ovšem trochu
jinak. Zrovna tak jako diváci, se kterými
herečky celý příběh sdílejí. A aby to
nebylo tak napínavé, je třeba se i trochu
zasmát.
sobota 22. 2. 2020 v 10:30 hodin

POHÁDKA POŠŤÁCKÁ
Divadelní spolek MIMo.s.
Byli jste někdy na staré poště? A byli
jste tam v noci? A víte, co se stane, když
nenapíšete na dopis adresu? V Pohádce
pošťácké se na starou poštu podíváte
s panem Kolbabou, v noci se seznámíte
s poštovními skřítky, a kvůli dopisu bez
adresy projedete celou českou zemi.
sobota 14. 3. 2020 v 10:30 hodin

NOČNÍ SKŘÍTEK
Divadelní spolek MIMo.s.
Pohádkový příběh o holčičce Jiřince,
které se jednou nechtělo uklízet hračky.
Co všechno se může odehrát v docela
obyčejném pokojíčku nepořádné
holčičky, nám povypráví nejen kuřátko
s prasátkem, ale i pohádkový noční
skřítek Hračkožrout a spousta dalších
postaviček, které v průběhu představení
rozehrávají celou scénu.

Partnerem Divadla U22 je

z obecní kroniky

jaro 1930
Jsme na prahu dvacátého roku 21. století. Podívejme
se, jak Uhříněves viděl můj předchůdce před 90 lety.
Město Uhřiněves udržuje krok s všeobecným postupem technického a společenského pokroku. Dnešní
doba není již odrazem venkova, z našeho města se
stává nejbližší předměstí Prahy, kterou nám značnou
měrou přibližuje hustá doprava autobusová i částečně
zlepšené spojení vlakové. Bohužel však okolí a úprava
nádraží zůstává zanedbaná, kterou předčí často staničky některé místní dráhy. V roce třicátém vystupuje pak
znatelněji konkurence automobilová pro láci, pružnost
a pohodlí. Občanstvo i přes nepříznivé hospodářské
poměry stává se náročnější a proto počínají se vyskytovati i odlišné společenské vrstvy. Náročnost tato však
jeví se více v požadavcích hmotných a společenských
než v otázkách kulturních a náboženských. Mladší
generace i zde dává přednost pěstění těla před duševní kulturou, ale městská i spolkové knihovny (Sokol,
Odborová rada) přece netrpí nedostatkem návštěvy.
Zájem o politickou a samosprávnou činnost jeví se pouze v kritice. Řízení věcí politických i spolkových spočívá
v rukou několika agilních osob, s nimiž se setkáváme
při akcích spolků a korporací různých jmen. Stejná situace jeví se ve spolcích a organizacích. Všechen zájem
obrací se ponejvíce k pražským podnikům a akcím,
jimiž jsou usměrňovány z velké části i počiny místní,
a to tělocvičné, divadelní, sportovní a společenské.

 Michal Klich, kronikář
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Milí sousedé,
nevím, jestli se na konci ledna ještě sluší přát vše nejlepší do nového roku, ale
moje vnitřní slušnost a potřeba mi velí, že ano, takže to udělám. To, co vidíte
vedle mě, jsou berle. Přeji vám proto hlavně zdraví, protože v tomhle případě
obzvlášť platí, že pravou cenu toho, co máte, zjistíte, až když to ztratíte. Pak
vám přeju lásku, štěstí a zdravý rozum. Protože kdo má tohle, má naději a nepotřebuje už nic.
Kromě nejdůležitějších atributů spokojeného života se s malou troškou
do mlýna rodinného štěstí budeme v tomto roce snažit přispět také my.
Rozpočet, který budeme schvalovat na únorovém zastupitelstvu, je oproti
loňskému roku hodně maximalistický a plný investic. Zatímco loňský rok byl
zasvěcený přípravám, letos už se chceme ve větší míře posunout do fáze realizace. Budeme stavět nové chodníky a opravovat staré, provedeme porodními
bolestmi školku V Bytovkách a polyfunkční dům v Pitkovicích. Sousto největší
jsme si ukousli právě v těchto dnech – výstavba ZŠ Romance bude převedena z magistrátu přímo k nám. Má to svoje výhody, proto jsme o to požádali.
Hlavně ty, že budeme mít větší vliv na její podobu a rychlost výstavby. Ale má
to i svá úskalí. Je schopna takhle malá městská část postavit stavbu za několik
stovek milionů? Se vší administrativní zátěží, která ji provází? Věříme, že ano
a že to bude rychleji a lépe. Na dalších stránkách zpravodaje najdete, jak postoupily naše projekty v uplynulém půlroce. Přečíst si můžete o úspěších, ale
i obtížích, které provázejí opravu Cukrovarského rybníka. Velmi inspirativní
pohled na Uhříněves je v pracích studentů architektury, kteří si vzali naši
městskou část jako semestrální práci. Není to o tom, jak to bude, ale jak by to
třeba jednou mohlo být.
I letos jsme vypsali grantové programy pro spolky a neziskové organizace.
Podstatně jsme navýšili finanční částky, které budou rozdělovány v těchto
programech. Cílem je podpořit naše spolky a obohatit nabídku akcí, které pomáhají utvářet komunitu občanů v Praze 22. Pomůže tomu jistě i úprava muzea,
které by se mělo proměnit v důstojný prostor na výstavy a společenské akce.
Plánů je mnoho, času ubývá. Po 14 měsících na radnici mám ještě víc
pocit, že k dobrému vedení města je kromě určitého přehledu a chytré hlavy
potřeba hlavně odvaha a energie nenechat se udusat systémem, i když jste
jeho součástí. Vynechat ze slovníku věty: „To nejde.“ a „To stačí.“ Tu druhou si
zakázat úplně. Výsledek nakonec nemusí být vždy stoprocentní, ale vždycky
bychom měli usilovat o to, aby takový byl a nesmířit se s málem. K tomu je
potřeba velká dávka sebevědomí, ale také pokory. Nebát se, ale zároveň se
nepovyšovat a upřímně naslouchat.
Tak vám ještě přeji k těm všem výše uvedeným atributům šťastného života, ať
máte takové vedení města, jaké si přejete a/nebo zasloužíte. I s vědomím toho
rizika, že v něm pro všechny nemusím figurovat já.
 Kateřina Erbsová, 1. místostarostka
P. S.: Srdečně vás zveme na ples MČ Praha 22. Přijďte se 8. února pobavit,
zatančit si a seznámit se. Vstupenky jsou v prodeji.
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krátce

městská policie

kalendárium – únor 2020

Příběhy ze služby
městské policie

5. 2. | 10:00 | Divadlo U22

Stihl toho hodně

KERAMICKÉ SOBOTY

Dne 30. 12. 2019 v 03:20 hodin byla hlídka strážníků městské policie Uhříněves vyslána prostřednictvím linky 156
na Nové náměstí, kde měl neznámý muž skákat po vozidlech. Strážníci byli na místě do dvou minut, ale i přesto se
na místě nacházel již jen poškozený vůz BMW s rozbitým
čelním sklem. Než ovšem strážníci stačili tuto skutečnost předat na operační středisko, dostali další oznámení
od kolegy u bezpečnostních kamer, který jim sdělil, že se
na náměstí Protifašistických bojovníků pohybuje muž
shodného popisu, jenž se zde snaží vniknout do zaparkovaných vozidel. Muž jevil viditelné znaky ovlivnění nějakou
návykovou látkou a na výzvu strážníků k zanechání protiprávního jednání a prokázání totožnosti reagoval tím, že
jednoho ze strážníků MP ihned fyzicky napadl. Strážníci
tedy použili donucovací prostředky a muž bude dále šetřen minimálně pro podezření ze spáchání trestného činu
poškozování cizí věci.

A ještě čtyři podezřelí pachatelé
trestného činu

Rovněž dne 30. 12. 2019 se stala další událost, při které
byli v rámci úzké spolupráce městské policie a Policie ČR
z místního oddělení Uhříněves zadrženi další pachatelé
trestné činnosti. V tomto případě se jednalo o vloupání
do prodejny s jízdními koly v ulici Ke Kříži, kde vznikla
škoda přes 200 000 Kč. Na základě popisu pachatelů byla
po necelých dvaceti minutách zadržena jedna z podezřelých osob. Dalším šetřením provedeným hlídkou Policie
ČR – Uhříněves se podařilo během jedné hodiny dohledat
a následně ve spolupráci se strážníky MP zadržet i ostatní
tři pachatele uvedeného vloupání. Tento den byl tedy
na pachatele trestných činů v naší městské části velmi
„plodný“ a k úspěchu akce pomohla nejenom dlouhodobá
spolupráce obou policií, ale v neposlední řadě i velmi
dobrá místní znalost zde sloužících policistů a strážníků.
Snad i proto je naše městská část považována již několik
dlouhých let za jednu z nejbezpečnějších v Praze.

BIO SENIOR – Vlastníci

8. 2. | 9:00 | SHM – V Bytovkách 803
8. 2. | 19:30 | Divadlo U22

PLES MČ PRAHA 22

11. 2. | 19:00 | Just Coffee

Digitální výchova (MAP) – workshop pro rodiče

13. 2. | 19:30 | Divadlo U22

MOJE HRA

15. 2. | 10:30 | Divadlo U22

DĚTSKÝ KARNEVAL

16. 2. | 19:30 | Divadlo U22

DÁMSKÁ ŠATNA (UCHO)

19. 2. | 10:00 | Divadlo U22

Divadlo pro seniory – ČIK

22. 2. | 10:30 | Divadlo U22

POHÁDKA POŠťÁCKÁ

25. 2. | 19:30 | Divadlo U22

PORUČÍK Z INISHMORU

26. 2. | 18:30 | Divadlo U22

CYKLUS CESTOPISNÝCH PŘEDNÁŠEK:

Jižní Bavorsko – z metropole Mnichova do Alp a Švábska
 Více informací na www.praha22.cz
v sekci Volný čas/Přehled akcí

Alkohol a dopravní nehoda

Dne 5. 1. 2020 těsně po půlnoci si strážníci Městské policie
Uhříněves při provádění běžné hlídkové činnosti povšimli
v ulici K Dálnici odstaveného, nabouraného osobního
vozidla Ford. Kolem vozidla pobíhal muž, od kterého
se strážníci snažili zjistit, co se přihodilo. Muž uvedl, že
vozidlo řídil a v zatáčce dostal smyk a skončil nárazem
do stromu. Nepožadoval žádné ošetření, ale strážníci
z něj cítili alkohol, a tak jej vyzvali k provedení dechové
zkoušky. Tato zkouška skončila s pozitivním výsledkem
1,96 promile alkoholu v dechu a navíc muž uvedl, že vůbec
nevlastní řidičské oprávnění. Nakonec tedy z „banálně“
vyhlížející nehody bylo podezření ze spáchání trestného
činu ohrožení pod vlivem návykové látky, povedený neřidič byl strážníky MP omezen na osobní svobodě a věc
je dále v šetření.
 Jan Kavalec, DiS., vedoucí okrskové služebny MP
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Polyfunkční dům v Pitkovicích
má jasné vnitřní dispozice
Na začátku ledna byly finálně potvrzeny návrhy dispozičních řešení polyfunkčního domu v Pitkovicích. Ten se bude realizovat
podle návrhu Ing. arch. Vojtěcha Hromka. Vnitřní prostor je navržen
takovým způsobem, aby bylo možné rychle a s minimem finančních
prostředků změnit funkci objektu z mateřské školy na 1. stupeň základní školy. Kromě MŠ/ZŠ bude v polyfunkčním domě i víceúčelový
sál (185 m2), kavárna, kterou budou žáci ZŠ využívat jako jídelnu,
a komerční prostor. V další fázi bude projekt pokračovat přípravou
sportovních hřišť a klubovnou pro spolkové aktivity. Objekt je navržený
v pasivním standardu, což naší MČ umožní čerpat až 30 % dotací
z prostředků Státního fondu životního prostředí.

Facebook “f” Logo

C MYK / .ai

Facebook “f” Logo

C MYK / .ai

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

aktuality

v číslech

Na jaře se začnou
dělat nové chodníky
Na samém sklonku prosince dostal chodník
z Pitkovic do Čestlic územní a stavební povolení. Hradit ho bude firma Central Group jako jednu ze svých
kompenzací za výstavbu bytových domů. Stavbě tak
brání pouze současné roční období, na jaře může začít.
Stejně tak se během jarních měsíců začne realizovat
prodloužení chodníku směrem na Kolovraty v ulici
V Kuťatech.

Praha 22 více
rozkvete
Praha 22 se připojila k pilotnímu projektu s názvem Monitoring a podpora opylovačů
v pražských zahradách. Cílem této akce je zvýšit
povědomí o důležitosti hmyzu (především opylovačů) a přispět k rozšíření rozkvetlých ploch
na území Prahy. Proto bylo vytipováno několik
testovacích ploch, které budou osety původní
luční směsí. Na nich bude probíhat pozorování
a sčítání jednotlivých druhů hmyzu. Do projektu se mohl připojit prakticky kdokoli, zapojení
široké veřejnosti do ochrany hmyzu je totiž
klíčové pro odvrácení problémů způsobených
světovým poklesem jejich populace. Z tohoto
důvodu je také dobře, že zájem projevily i obě
uhříněveské základní školy. Děkujeme.

Ještě před koncem roku se naší městské části podařilo
získat dvě dotace ve výši 7,85 mil. Kč a 7,56 mil. Kč.
První částka bude využita na výkupy pozemků pro budoucí parkoviště P+R v ul. Františka Diviše. Dohodu se
stávajícími majiteli se nám povedlo uzavřít v rekordně
krátké době. V příštím roce bude probíhat zpracování
projektu. Druhá dotace byla získána na rekonstrukci
chodníků podél ulice K Netlukám. Na tuto investiční
akci byly původně vyčleněny peníze z rozpočtu MČ,
ale díky získané dotaci budou tyto finanční prostředky
využity na jiné účely.

Prvním výstupem je nová bezplatná poradna
v oblasti rodinného práva v Otevřeném informačním centru, vždy poslední úterý v měsíci
od 17 do 19 hodin.

Tolik korun se vybralo
na centrum Locika v rámci
předvánoční akce „Pečeme
a pomáháme“.

46

Tolik žádostí o informace
přišlo na radnici
v roce 2019.

2

Tolik velkých party stanů
přikoupila MČ pro potřeby
místních spolků.

1041

Máme radní pro
rodinou politiku
Jako jedna ze čtyř městských částí, která
má zpracovanou koncepci rodinné politiky, jsme
se stali členy pracovní skupiny Magistrátu hl. m.
Prahy. Ta má za úkol po dlouhých letech příprav
konečně dokončit koncepci rodinné politiky
pro Prahu jako kraj. Od městských částí chce
především čerpat zkušenosti. Jedním z cílů je
také inspirovat ostatní městské části, aby zpracovaly koncepci rodinné politiky ve své lokalitě.
Praha 22 zvítězila v loňském roce v soutěži
Obec přátelská rodině, a tak jsme měli možnost
prezentovat množství aktivit, které na podporu
rodiny a mezigeneračního soužití pořádáme.
Členové pracovní skupiny byli mile překvapeni,
jak široký záběr máme – od grantových programů na podporu společenských aktivit přes
Den zdraví, Týden pěstounství, mezigenerační
setkávání, kemp pro seniory a mnoho dalších.
Pochvalu jsme sklidili za komisi pro komunitní
plánování a za komisi pro spolky a volný čas.
V kontrastu s tím pak bylo zjištění, že rodinnou
politiku ani nemá u nás nikdo z radních přímo
v gesci. Proto byla na lednovém jednání rady
stanovena nová gesce rodinná politika a jako
kompetentní radní zastupující nás i v pracovní
skupině byla jmenována Mgr. Kateřina Erbsová.

7529

Tolik čtenářů eviduje naše
místní knihovna.

1,65

Tolik milionů Kč je
vyčleněno pro tento rok
do dotačních programů
na podporu kulturních
a sportovních aktivit.

MČ koupí pozemek
pro lesní školku nebo
skautskou klubovnu
Rada v lednu schválila memorandum o odkupu pozemků o výměře 6000 m2 mezi ZŠ U Obory
a židovským hřbitovem od Tělovýchovné jednoty Sokol.
V budoucnu by tam MČ ráda vybudovala lesní školku,
skautskou klubovnu či jinou podobnou stavbu sloužící
volnočasovým aktivitám v přírodě. Současné funkční
využití pozemku to však neumožňuje, a proto jsme již
v minulém roce požádali o změnu územního plánu
na funkci SO7 (částečně urbanizované rekreační plochy
s využitím na naučné a poznávací aktivity). Není tedy
potřeba se bát, že by v tomto místě někdy v budoucnu
vyrostla bytová výstavba. Uzavřeným memorandem
podpoříme naši žádost o změnu územního plánu
na Magistrátu hl. m. Prahy. Pro další postup směřující
k uzavření kupní smlouvy je nyní nutné odsouhlasení
valnou hromadou Sokola.
Děkujeme tímto Tělovýchovné jednotě Sokol za otevřené a vstřícné jednání.

5

Tolik nových cest pro pěší
vznikne kolem Uhříněvsi
v příštích letech.

11 100

Tolik korun a jedno euro
činily dobrovolné příspěvky
na akci Živý betlém.
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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.

27. zasedání – 27. 11. 2019

• Rada souhlasila s vypsáním a zadáním veřejné zakázky malého rozsahu na služby pod názvem „Výkon činnosti TDI při provádění stavby
− Polyfunkční dům Pitkovice“.
• Rada souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy se Salesiánským hnutím mládeže v objektu
V Bytovkách č.p. 803 na dobu neurčitou.
• Rada souhlasila se zřízením sídla SDH − Praha 22
v budově ÚMČ Praha 22.
• Rada vzala na vědomí plán kulturních akcí od komise kultury, včetně návrhu rozpočtu, které bude
chtít MČ uskutečnit v roce 2020.

28. zasedání − 11. 12. 2019

• Rada souhlasila se zajištěním zadání veřejné
zakázky malého rozsahu na služby s názvem
„Rekonstrukce chodníku ul. K Dálnici – zpracování PD“.
• Rada rozhodla o výběru nejvhodnějšího uchazeče stavební práce pod názvem „Prodloužení
chodníku ul. V Kuťatech“ − 8 HES Stavební, s.r.o.,
za cenu: 1 592 909,63 Kč bez DPH.
• Rada schválila dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
č. SD 98/2017 D-6 ze dne 26. 4. 2017 na realizaci
akce „Revitalizace parku a Cukrovarského rybníka, Praha-Uhříněves, zpracování PD“. Rada
schválila navýšení ceny díla o 185 000,- Kč bez
DPH.
• Rada souhlasila s vyplacením jednorázového
finančního daru ve výši 20 000 Kč Domácímu
hospici Cesta domů.
• Rada souhlasila s vyplacením jednorázového daru pro Domov Centrin CZ s.r.o. ve výši
45 000 Kč.
• RMČ schválila Dotační programy MČ Praha 22
pro rok 2020 na podporu:
a) sportovní činnosti neziskových organizací
s vyčleněnou částkou 750 000 Kč,
b) kulturních a společenských aktivit s vyčleněnou částkou 750 000 Kč,
c) jednotlivců a spolků při reprezentaci Prahy
22 s vyčleněnou částkou 150 000 Kč.
• Rada jmenovala hodnotící komise pro posuzování žádostí o přidělení dotace z vyhlášených
programů MČ Praha 22 v roce 2020.
• Rada souhlasila s pokračováním akce „Běžecká
škola Prahy 22“ v roce 2020 za stejných podmínek jako v předcházejících letech.
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• Rada souhlasila s pořízením dvou party stanů
pro spolky a organizace v Praze 22.
• Rada vyhodnotila veřejnou zakázku − „511 −
Technická pomoc v procesu územního rozhodování“ a souhlasila s nabídkou uchazeče
ME one, s.r.o.
• Rada souhlasila, aby MČ na své náklady pořídila tři informativní měřiče rychlosti a umístila
je na komunikace K Uhříněvsi, Pod Markétou,
Pod Jankovem.
• Rada schválila poskytnutí daru ve výši 50 000 Kč
Domu dětí a mládeže Praha 10 na nákup technického dovybavení Divadla U22.
• Rada schválila harmonogram Uhříněveského
zpravodaje na rok 2020.
• Rada schválila vypsání výběrového řízení
na „Zajištění úklidu veřejných ploch Městské
části Praha 22 a dalších služeb souvisejících
s údržbou MČ“.

29. zasedání − 8. 1. 2020

• Rada obdržela žádost o zřízení muslimského
pohřebiště, následně konstatovala, že nedisponuje žádným vhodným pozemkem ani volnými
hrobovými místy.
• Rada souhlasila s realizací projektu s názvem
„Monitoring a podpora opylovačů v pražských
zahradách“ financovaného z grantu formou dotace z rozpočtu Magistrátu hlavního města Prahy.
• Rada souhlasila se zřízením „Humanitárního
fondu MČ Praha 22“ a s předloženými pravidly.
Uložila 1. místostarostce Mgr. Erbsové předložit
zřízení „Humanitárního fondu MČ Praha 22“
včetně jeho pravidel na 7. zasedání ZMČ
Praha 22 ke schválení.
• Rada MČ Praha souhlasila s podpisem společného memoranda o výkupu pozemku mezi MČ
Praha 22 a TJ Sokol Uhříněves.
• RMČ souhlasila s pronájmem nebytových prostor o velikosti 10,34 m2 v DPS II. č. p. 1440/2a
na Novém náměstí v Praze-Uhříněvsi, za cenu
3 310 Kč/m2 /rok společnosti ENDODIAB, s.r.o.
• Rada souhlasila s uzavřením objednávky na redesign webu s Galileo Corporation s.r.o. za cenu
60 000 Kč bez DPH.
 Plné znění zápisů z rady najdete na webu
MČ Praha 22 nebo jsou k nahlédnutí
v odboru kanceláře úřadu.

Uhříněveská
drbna
Zachytili jsme
informaci, že
v Oboře se kácí,
protože tam prý
brzy vyroste nové
sídliště.
Pravda je ovšem
taková, že
uhříněveskou
Oboru napadla
zákeřná houba
způsobující
nekrózu jasanů.
Obora je bohužel
z velké části
tvořena právě
jasany, a tak je
potřeba napadené
dřeviny vykácet,
aby se nemoc
dále nešířila.
Ve zpravodaji
o tom vyšly tři
články, bylo
k tomu i veřejné
projednání
v Uhříněveském
muzeu.

projekty

Zapojení občanů do rozvoje města
se dlouhodobě vyplatí
Minulý měsíc jste měli možnost vyplnit dotazníky pro tvorbu Strategického plánu Prahy 22
na dalších 10 let. Jaké jsou zkušenosti s tvorbou tohoto dokumentu a zapojením občanů
do jeho přípravy jsme se zeptali starosty Mnichova Hradiště, Mgr. Ondřeje Lochmana, Ph.D.
strategický plán na starosti. Celkem to byl
skoro rok aktivního zjišťování údajů a zapojování veřejnosti na nejrůznějších úrovních.
Veřejnost měla možnost připomínkovat
i rozpracovanou verzi dokumentu, který
byl zveřejněn na webových stránkách.

Jak se osvědčilo v Mnichově Hradišti
zapojení veřejnosti do příprav
strategického plánu rozvoje?
Strategický plán se zapojením veřejnosti
jsme připravovali již před pár lety, konkrétně
v letech 2015/2016. Se zpracováním strategického dokumentu a především se zapojením veřejnosti nám pomáhala organizace
Agora CE. Zpětně můžeme říct, že zapojení
veřejnosti se osvědčilo. Jako přínos vidíme
nejenom jednotlivé podněty ke zlepšení
stavu města, které jsme od veřejnosti dostali, ale také samotný proces zpracování
dokumentu – společné setkávání se, sdílení
myšlenek, diskutování, plánování. V procesu tvorby plánu se rodí společné zájmy
a začínají se také tvořit – pořádat kulturní
akce, obnovovat či zakládat nové tradice.
Jaká byla podle vás motivace místních
se zapojit do Strategického plánu rozvoje
Mnichova Hradiště?
Příprava strategického plánu byla pro veřejnost vůbec jedna z prvních možností,

jak se přímo vyjádřit k rozvoji města a jeho
směřování. Tak to zřejmě vnímali i obyvatelé
města a jejich účast na akcích byla poměrně
velká. Motivací mohla být snaha využít příležitost a sdělit své podněty a postoje, a tak
ovlivnit vývoj města. Zároveň tam možná
byla i zvědavost, jak akce budou probíhat,
chuť setkat se a zájem slyšet názory dalších
účastníků.
Jaké akce jste připravili, aby se lidé
mohli do přípravy dokumentu zapojit
a připomínkovat ho?
Uspořádali jsme několik setkání pro různé cílové skupiny – se zástupci spolků
a organizací typu muzeum, knihovna, školy,
dále setkání se zástupci mládeže, se seniory
a také se zástupci podnikatelů. Příprava dokumentu vyvrcholila společným setkáním
pro širokou veřejnost.
Součástí tvorby strategického plánu
bylo i dotazníkové šetření, tvorba pocitové
mapy a dále pravidelné schůzky dvou pracovních skupin a řídicího výboru, který měl

Jak byli lidé spokojeni s výsledkem
a zvýšilo se jejich povědomí o dalším
rozvoji města?
Na to by měli odpovědět spíš občané.
Do přípravy strategického plánu jsme se
snažili veřejnost zapojit ne s cílem zvednout
povědomí o rozvoji města, ale nechat je
rozvoj města ovlivnit. Část veřejnosti určitě
byla ráda, že mohla svůj názor a podněty
sdělit, pro jinou část to mohlo být vytváření
dalších „papírů“, které se uloží do šuplíku
a nebudou k ničemu. Strategický plán jsme
vytvářeli na dalších 10 let, což je dlouhý
horizont, a většina lidí by si přála vidět
výsledky samozřejmě ideálně hned. Pro
nás je tento dokument, který jsme doplnili
o konkrétní akční plán, ale důležitý. Akční
plán je, na základě obecných cílů z toho
plánu strategického, vodítkem pro jednotlivé projekty, které jsme začali realizovat,
a některé z nich už také dokončili. Je zveřejněný na webu města, minimálně jednou
za rok vyhodnocujeme, co se zvládlo a co ne,
na čem je potřeba dále pracovat, co vyřadit
a co dodat. Jednou za dva roky dáváme akční plán ke schválení zastupitelstvu včetně
vyhodnocení.
Vnímáte zapojení veřejnosti do podobných
projektů jako dobrou osvětu?
Vedle strategického plánu zapojujeme
od roku 2015 veřejnost do přípravy vybraných investičních projektů. Nevím, zda se
dá říct, že je to osvěta. Zapojování veřejnosti
nám pomáhá při formulování zadání projektů a usměrňování návrhů. Třeba zadání
pro revitalizaci náměstí vzešlo z veřejné diskuse a následného zpracování architektem
města. Zároveň se u návrhu, který veřejně
projednáme, částečně snižuje pravděpodobnost, že narazí při realizaci na odpor,
protože se při veřejných setkáních mnoho
věcí „odladí“ přímo s občany a odborníky.
 redakce
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horácká stezka: otázky a odpovědi
V pondělí 21. ledna proběhlo v Uhříněveském muzeu za přítomnosti veřejnosti spojené
jednání komise dopravy a komise výstavby a územního plánování. Jediným bodem jednání
byla prezentace studie k této komunikaci, kterou představili zástupci ateliéru PROMIKA. Tato
společnost se od roku 1991 specializuje na projektování dopravních staveb.

P

ředmětem prezentace bylo nejen
představení studie, ale také její
připomínkování ze strany členů
obou komisí a samotné veřejnosti.
Důležité je v této souvislosti zmínit, že právě
občané, kterých se tento záměr nejvíce dotýká, se zcela po právu v letech 2011 a 2012
postarali o to, aby v té době připravovaný
projekt Horácké stezky spadl pod stůl. Tehdy
totiž záměr dle platných zákonů podléhal
tzv. zjišťovacímu řízení EIA a dokumentace
k tomuto projektu vykazovala zásadní vady,
na které místí občané poukazovali.
V květnu minulého roku proběhlo veřejné setkání, které si kladlo za cíl projít
celou budoucí trasu Horácké stezky a definovat krizová místa, ve kterých může záměr
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způsobit kolizi se zájmy místních obyvatel.
Závěry ze setkání vč. požadavků městské
části a dotčených obyvatel byly v maximální
možné míře zapracovány do navrhované
studie.

Základní informace k záměru

• Záměr je nyní ve fázi úvodní studie, jejímž cílem bylo navrhnout nejvhodnější
trasování komunikace a její profilovou
skladbu. Požadavek jak MČ, tak i místních
obyvatel byl trasu Horácké stezky pokud
možno co nejvíce posunout od stávající
zástavby k úpatí skládky. To se v některých
místech více či méně povedlo. Je ale nutné
zmínit, že vše má své limity a komunikaci
lze posunout ke skládce pouze takovým

způsobem, aby budoucí výstavba nenarušila její svrchní rekultivované vrstvy.
• Nová navrhovaná trasa je z výše uvedeného důvodu v některých místech vedena
zcela mimo současný územní plán. Pokud
bude městská část v projektu pokračovat,
po schválení studie bude nutné zažádat
o změnu územního plánu. Ta se propíše
buď do stávajícího platného plánu, nebo
do připravovaného Metropolitního plánu.
Časový rámec si netroufáme odhadovat.
• Komunikace je sice projektována i pro vozidla nad 3,5 tuny, ale nebude sloužit těžké nákladní dopravě. Únosnost vozovky
je navržena tak, aby umožňovala obsluhu

projekty

často kladené
otázky:
Proč městská část trvá na napojení stávajících
ulic (Blšanecká a Sušilova) na Horáckou stezku?
Chceme, aby v městské části vznikala ucelená
uliční síť, což je základní předpoklad kvalitního
urbanismu. V Uhříněvsi vznikají slepé ulice
k jednotlivým developerským projektům, které
nejsou propojovány do kompaktní komunikační sítě. Dopravní zátěž se pak přenáší na hlavní
komunikace v daném území místo toho, aby
se rovnoměrně v území rozložila.
Proč městská část nevede komunikaci ve stávající trase dle územního plánu? Projekt chceme připravit v takové variantě, na kterém bude
co největší shoda s dotčenými obyvateli. Proto
počítáme s tím, že bude nutné zažádat o změnu územního plánu a posunout komunikaci
více ke skládce. Trvat na stávajícím trasování
znamená projekt předem odsoudit k nezdaru.
Proč není komunikace vedena z jižní strany rekultivované skládky Hliník? Jak už bylo
uvedeno, komunikace má mít místně obslužný
charakter. Jižním trasováním komunikace by
veškerá dopravní zátěž zůstala na ulici Františka Diviše a lokalitě jako celku by nepomohla.

např. popelářským vozům či v budoucnu i autobusům MHD. Často zmiňované
kamiony z Metransu se na tuto komunikaci vůbec nedostanou, jelikož pro
obsluhu areálu je výhledově zvolena jiná
zásobovací trasa od Měcholup.
• O co největší zklidnění plánované komunikace se mají postarat zvýšené křižovatky s ulicemi Blšanecká, Sušilova
a projektu Central Group, které budou
v úrovni chodníků. Dále nebude mít
komunikace krajnici, ale klasický zvýšený obrubník na obou stranách, což
přispívá k nižší průjezdové rychlosti.
Počítáno je i se zastávkami MHD, které
ale nebudou koncipované jako zálivy.
Výhledově budou autobusy zastavovat
přímo v jízdních pruzích, aby dopravu
zklidňovaly. Šířka jízdního pruhu je navržena jako třímetrová, což podtrhuje
obslužný význam komunikace.

• Dle předpokládaných dopravních intenzit a k nim vztažené hlukové studii
by projekt nemusel obsahovat žádná
protihluková opatření. Na přání MČ
a dotčených obyvatel však projekt počítá
i s těmito opatřeními ve formě zemních
valů osázených vegetací a protihlukových stěn.
• Podél celé komunikace povede samostatná cyklostezka o šířce 2 m a samostatný chodník s plánovanou šířkou
3,5 m.

 Vojtěch Zelenka,
starosta MČ

S jakými dopravními intenzitami je na Horácké stezce uvažováno? Údaje k intenzitám
poskytuje k plánovaným dopravním projektům
pražský Institut plánování a rozvoje, který k predikci využívá moderní prostředky. V úsecích
V Pitkovičkách–Blšanecká je denní předpoklad
cca 4100 pohybů osobních automobilů, stejně
jako v úseku Sušilova–Ke Kříži. U prostředního
úseku Horácké stezky mezi ulicemi Blšanecká–Sušilova se předpokládá cca 3700 vozidel
denně. V dopravní špičce vycházejí intenzity
na 350–400 za hodinu.
Bude městská část řešit v souvislosti s Horáckou stezkou i kritickou situaci s parkováním
v ulici Sušilova? Ano, máme připravená řešení,
v tomto roce plánujeme setkání s předsedy
tamních SVJ a diskuzi na toto téma.
Za jak dlouho se Horácká stezka začne stavět? Záměr je nyní ve fázi studie. Po zapracování dodatečných připomínek, které vzešly
z veřejné prezentace, bude nutné zažádat
o změnu územního plánu (cca 2–3 roky).
Po schválení změny je možné začít připravovat
projekt a dokumentaci pro územní rozhodnutí
(cca 1 rok). Po vydání územního rozhodnutí
se začne připravovat dokumentace pro stavební povolení, jehož součástí musí být také
kladná vyjádření majitelů pozemků. Bohužel
část pozemků spadá pod subjekty, které jsou
v likvidaci, a jednání s likvidátory bývá značně
komplikované. Následně je nutné zpracovat
veřejnou zakázku, zajistit financování a komunikaci postavit. Časový horizont tedy nelze
přesně odhadnout. Ale i ve velmi optimistické
variantě je nutné počítat minimálně s 5 lety.
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rada městské části

Praha 22 vypisuje dotační programy
Na svém 28. zasedání dne 11. 12. 2019 Rada MČ schválila dotační programy pro rok 2020.
na podporu sportovní
činnosti nestátních
neziskových organizací.
Rozděleno bude 750 000 Kč.

na podporu kulturních
a společenských aktivit.
V tomto programu bude
Rozděleno 750 000 Kč.

pro jednotlivce
a spolky na reprezentaci
Prahy 22. rozděleno
bude 150 000 Kč.

Žadatel musí splnit tyto podmínky:
1) mít právní subjektivitu,
2) na území MČ Praha 22 dlouhodobě
(minimálně 2 roky) zajišťuje sportovní
činnost,
3) sportovní činnost zajišťuje na základě
registrace,
4) předložit ve lhůtě stanovené poskytovatelem žádost o poskytnutí dotace na příslušném formuláři,
5) předložit současně se žádostí o poskytnutí dotace i její povinné přílohy.
Termín podání žádostí je
od 1. do 16. března 2020.

Žadatel musí splnit tyto podmínky:
1) mít právní subjektivitu,
2) předložit ve lhůtě stanovené poskytovatelem žádost o poskytnutí dotace na příslušném formuláři,
3) předložit současně se žádostí o poskytnutí dotace i její povinné přílohy.
Termín podání žádostí je
od 1. do 16. března 2020.

Žadatel musí splnit tyto podmínky:
1) předložit ve lhůtě stanovené poskytovatelem žádost o poskytnutí dotace,
2) předložit současně se žádostí o poskytnutí dotace následující podklady:
• přehled plánovaných akcí s rámcovým
rozpočtem,
• číslo účtu a adresu bankovního ústavu,
• popis činnosti,
• čestné prohlášení o pravdivosti všech
údajů uvedených v žádosti a jejích
přílohách.
Termín podání žádosti je od 1. března
do 30. listopadu 2020.

Žadatelé jsou v případě přidělení finančních prostředků povinni viditelně reprezentovat MČ Praha 22 všemi dostupnými způsoby při své činnosti a v médiích. Žádosti budou vyhodnocovány průběžně. Přesné podmínky dotačních programů, žádostí
a povinné přílohy najdete na webu: www.praha22.cz v sekci Granty a dotace. 

otevřené informační centrum

odbor životního prostředí a dopravy

TERMÍNY PORADEN V OIC

Mobilní svoz
nebezpečného odpadu

Od ledna 2020 máme pro občany MČ dvě nové poradny:
Poradna pro neformálně pečující: Každé první úterý v měsíci
od 14:00 do 15:30 (po dohodě je možné se objednat i na jiný termín)
Kontaktní místo pro bydlení: Každé pondělí a středu od 16:00 do 17:30
Poradna pro rovné příležitosti a kariérní poradna
Mgr. Kateřina Kaňoková: pá 7. 2. 2020 (8:00–14:00)
Bytová poradna
Ing. Jana Veselá: po 3. 2. 2020 (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 6. a 20. 2. 2020 (13:15–17:00)
Poradna sociálněprávní ochrany dětí
PhDr. Hana Hejná: každou středu od 15:30 do 17:30
Senior point – sociální poradenství
Mgr. Zdeňka Žaludová: každé pondělí od 16:30
Senior point – informace pro seniory, Klub seniorů apod.
Stanislava Drozenová: každý čtvrtek od 10:00 do 12:00
Rezervaci pro poradenství je nutné objednat na tel.: 271 071 812.
Pro občany MČ Praha 22 jsou poradny zdarma.
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Mobilní sběr drobného nebezpečného odpadu z domácností na území městské části Praha 22 proběhne dle níže uvedeného
harmonogramu v úterý 25. února 2020.
Zastávka sběrové trasyDoba přistavení (hod)
ul. V Pitkovičkách (u autobusové zastávky)	

15:00–15:20

křižovatka ul. Žampiónová – Bedlová	

15:30–15:50

ul. K Dálnici
(u autobusové zastávky K Pitkovičkám)	

16:00–16:20

křižovatka ul. Pardubická – Rájecká	

16:30–16:50

křižovatka ul. Husovo náměstí – Dopravní	

17:00–17:20

křižovatka ul. Na Vrchách – Středohorská	

17:30–17:50

křižovatka ul. Františka Diviše – Pstružná	

18:00–18:20

Významnou novinkou v mobilním svozu nebezpečných odpadů je rozšíření služby o sběr potravinářských olejů z domácností
(z fritování apod.). Olej bude obsluhou mobilního svozu přebírán
v uzavřených PET lahvích.
Kontaktní telefony na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla:
601 389 243, 731 451 582

rozhovor

Uhříněveská knihovna
má on-line katalog i audio knihy
Rozhodnutím knihovní rady ze dne 16. listopadu 1920 byla v Uhříněvsi zřízena obecní čítárna
a knihovna v budově radnice, tak zní zápis v Uhříněveské kronice. Od té doby se mnohé změnilo
včetně pravopisu (v čítárně bylo zakázáno kouřiti, hlasitě mluviti a vůbec čtenáře hlasitě
vyrušovati – to je další zápis z kroniky). Poslední změnou je nový systém v půjčování
knih a rozšíření služeb o zapůjčení deskových her a audioknih. V rozhovoru s knihovnicí
Kateřinou Kykalovou se dozvíte více.
Jednou za 4–6 měsíců jezdím do takové
„knihovny pro knihovny“, kde si zapůjčím
většinou kolem 100–150 knih. Ty je pak
možné si po určitou dobu u nás zapůjčit.
Jaké další rozšíření služeb jste zavedli?
Další novou službou je možnost zapůjčení
audioknih a deskových her. Momentálně
jich pár k zapůjčení máme a podle zájmu
bychom pak postupně rozšiřovali nabídku. Nová služba je také zavedení odesílání
e-mailu. Pokud čtenář uvede svůj e-mail
bude mu po návštěvě knihovny automaticky
odeslán souhrn výpůjček a datum jejich
vrácení. E-mail také upozorňuje, že se blíží
konec výpůjční doby anebo že na čtenáře
již čeká zarezervovaná kniha.

Kateřina Kykalová pracuje
v knihovně od roku 2007.

Co nového je v systému výpůjček knih?
V září loňského roku jsme přešli na nový
knihovní systém Tritius. Pro čtenáře je hlavní novinkou náš online katalog, který nejen
změnil podobu – je přehlednější a celkově
uživatelsky přívětivější, ale nabízí jim i více
možností. (www.praha22.cz/volný čas/
knihovna/on-line katalog, pozn. autora).
Jaké hlavní výhody to přinese čtenářům?
Čtenáři si mohou z pohodlí svého domova
prohlédnout celý náš knižní fond a nově
si vypůjčené knihy i jedenkrát sami prodloužit. V katalogu také vidí, jaké novinky
v knihovně ten daný měsíc máme, a mohou
si je zarezervovat. Knížky můžou hodnotit, doporučovat, sdílet, psát komentáře.
Samozřejmostí je sledování čtenářského
konta. Tritius si také velmi dobře rozumí
s chytrým telefonem.
Kolik registrujete čtenářů?
Čtenáři nám v knihovně stále přibývají,
momentálně jich je zaregistrovaných 1041.

Je v knihovně k dispozici internet?
Ano, v knihovně máme přístup na veřejný internet, který je poskytován zdarma,
a návštěvníkům je k dispozici i tiskárna.
Do budoucna plánujeme zřídit studentský
koutek, kde si budou moci studenti i ostatní
čtenáři číst nebo pracovat na internetu.
Jaký je knižní fond?
Momentálně máme v knihovně bezmála
8700 svazků, což se ale každý měsíc mění
s nákupem nových knih, nebo naopak vyřazením těch starých. V nabídce k vypůjčení
máme např. beletrii, naučnou literaturu,
cestopisy, životopisy, dějiny atd. A to jak pro
dospělé, tak i pro dětské čtenáře. Možnost
je si zapůjčit i časopisy.
Jak vybíráte nové knižní tituly?
Knihy objednávám z internetového obchodu podle aktuální nabídky. Sleduji knižní
novinky a pak se je snažím čtenářům co
nejdříve nabídnout k vypůjčení. Čtenáři mi
také sami mohou říci, o co by měli zájem.

Jak často a kolik nových knih
objednáváte?
Nové knihy objednávám pravidelně každý
měsíc. Jejich počet se liší, bývá to zhruba tak
15–30 knih. Zahrnuta je v tom jak beletrie
pro dospělé a děti, tak i naučná literatura.
Chcete něco vzkázat čtenářům?
Ano, moc ráda bych poděkovala všem, kteří
nejen do naší knihovny chodí, ale i těm,
kteří nám darují spoustu krásných knih.
Většina z nich u nás najde další uplatnění,
a udělají tak radost i někomu dalšímu.
 Pavel Veverka

Tritius
katalogizační informační systém
nové generace. Byl navržen pro evidování jakýchkoli dokumentů v jakékoli sbírce. Je nástupcem systému Clavius – nejrozšířenějšího
knihovního systému v ČR a SR.
Tritius propojuje čtenáře, knihovny a poskytovatele obsahu tak, aby co nejlépe podpořil
transformaci knihoven v kulturní centra umožňující prožitek informací s cílem zvyšování
informační gramotnosti celé společnosti.
tritius.cz
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život v obci

1. TRASA

HÁJEK–DUBEČ

4. TRASA

UHŘÍNĚVES–DOLNÍ MĚCHOLUPY

2. TRASA

HÁJEK–KOLODĚJE

3. TRASA
PITKOVICE–KŘESLICE

hranice MČ Prahy 22
trasa obnovené cesty

Pěšky kolem Uhříněvsi:
Obnovujeme polní cesty
Praha 22 je okrajovou městskou částí přirozeně spojenou s přírodou. Naším cílem je propojit ji
ještě více a obnovit zaniklé polní cesty do dalších obcí. Vznikne tak cestní síť, která bude tvořit
krajinotvorný prvek a bude mít i svou ekologickou a protierozní funkci.

V

minulosti se na území městské
části Praha 22 nacházelo mnohem
více polních cest, než jich zde najdeme v současnosti. V porovnání
s mapou Stabilního katastru je vidět, že cesty nezanikaly všude stejnou mírou. Nejhůře
dopadly Hájek a Pitkovice, kde zaniklo několik cest v důsledku scelování zemědělských ploch v rámci kolektivizace, což je
trend, který můžeme sledovat na většině
území České republiky.
Naopak v katastru Uhříněvsi v padesátých letech dvacátého století paradoxně cesty vznikaly. Jedná se o nyní asfaltové cesty,
které protnuly území severně od Podleského
rybníka. Toto bylo nejspíše způsobeno také
tím, že v hledáčku tehdejších pohlavárů
nebylo okolí Uhříněvsi pro intenzivní obdělávání polí příliš lukrativní a prstenec kolem
hlavního města tvořil spíše zázemí Pražanů
pro rekreační vyžití. Svoji nezastupitelnou
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roli zde hrála i přítomnost výzkumného
ústavu, který musel své experimentální
lokality obsluhovat. Tím zůstaly původní
cesty nejen uchráněny, ale vznikly i cesty
nové. Z důvodu uzavření skládky vzniklo
několik cest v devadesátých letech i na rekultivovaném tělese úložiště. Problémem
cestní sítě v Praze 22 je v současnosti chybějící návaznost a jejich propojení s okolními městskými částmi na západě i směrem
na Středočeský kraj na východě. Stávající
pěší cesty jsou až na výjimky vytvářeny živelně, nejsou osázeny vegetací a netvoří tak
krajinotvorný prvek, který by měl i protierozní a ekologickou funkci.
Většina zaniklých cest je stále zřejmá
z mapy současného katastru nemovitostí jako dlouhé, úzké parcely. Ačkoli tyto
parcely nejsou v krajině viditelné a tvoří
spolu s okolními pozemky jeden velký blok
orné půdy, vlastnické právo často zůstává

městské části, resp. hlavnímu městu Praze.
Jednou ze zajímavostí je také tzv. paměť
krajiny, kdy je často možné odhalit trasu
zaniklých cest i na současných leteckých
snímcích. Přes nesčetná rozorání a obhospodařování polí, mají místa, kde dříve
chodili lidé a jezdily povozy, jinou barvu
i strukturu.

 Mgr. Ing. Ondřej Lagner Ph.D.,
radní pro územní plánování

projekty

Obnova cestní sítě
Obnova cestní sítě je důležitá nejen pro prostupnost krajiny, ale
i pro její ochranu před suchem a erozí půdy a pro vytvoření biotopu
pro rostliny a živočichy. V první fázi obnovy zaniklé cestní sítě byly
vytipovány čtyři lokality, na nichž by bylo možné obnovit cestu a tato
cesta by byla využívána obyvateli MČ. Většinou se jedná o cesty, které
se v území již v nějaké formě nacházejí a vznikají tzv. vyšlapáním
anebo cesty navazující na již existující cestní síť, kterou tak vhodně
rozšiřují. V rámci urychlení projektu byly vytipovány takové trasy,
kde městská část vlastní pozemky. Odpadá tak složité a zdlouhavé
vyjednávání s majiteli, které mnohdy nekončí úspěšně. Nezbytností
je však vypovězení pachtovní smlouvy s hospodařícím zemědělcem.

1. TRASA HÁJEK–DUBEČ

Cesta, která v současnosti není v krajině vůbec znatelná. Na leteckých snímcích je cesta detekovatelná na základě tzv. paměti
krajiny, avšak současné využití plochy je velký lán orné půdy. Tato
cesta vychází z Hájku, protíná katastr Dubče a za křížením s místní
komunikací Ke Kolodějskému zámku se napojuje na stávající polní
cestu do Běchovic. Tato cesta by tvořila vhodnou alternativu velmi
dopravně vytížené ulici Pod Jankovem, kde se v sousedství Kolodějské obory stávají velmi často dopravní nehody. Díky tomu je ideální
možností pro přeložku cyklotrasy A440. U této cesty je nutné zajistit
spolupráci s městskou částí Dubeč, přes jejíž katastr cesta dál
pokračuje směrem na Běchovice. Vzhledem k potenciálu vést touto
trasou cyklotrasu bude pro realizaci nezbytné vytvořit odpovídající
projektovou dokumentaci k zahájení územního a stavebního řízení.
Tyto procesy zcela jistě protáhnou dobu vytvoření stezky.

2. TRASA HÁJEK–KOLODĚJE

Trasa, která z centra Hájku vede směrem na červenou turistickou
značku, spojující Uhříněves a Koloděje. Jedná se o stezku hojně
navštěvovanou občany Hájku a Uhříněvsi, kterým slouží jak pro
místní procházky, tak i jako spojnice mezi přírodním parkem Rokytka
a středními Čechami. V současné době neexistuje oficiální napojení
na červenou turistickou značku, ačkoli zde historicky cesta vedla.
Vyšlapaná pěšinka se z důvodu rozorávání často stává neschůdnou.
Současně dochází k vyšlapávání cestičky mimo pozemky městské
části. Část stezky blíže Hájku byla dříve obnovena navezením asfaltové drti. V současné době i tato část stojí za opravu. Součástí
nové cesty je i odpočinkové místo U Tří kaštanů, které v minulém
roce Spolek občanů Hájku zrevitalizoval a vytvořil tak pěkné místo,
kam si občané rádi chodí oddychnout. Obnovením původní cesty
s výsadbou stromů dojde k lepší obslužnosti místa, které má pro
občany Hájku u Uhříněvsi a okolí historický význam.

3. TRASA PITKOVICE–KŘESLICE

Tato cesta zajišťuje pěší propojení mezi Pitkovicemi a rekreační
oblastí Dobrá Voda (rozhraní katastrů Petrovic a Křeslic). Jedná se
o alternativu trasy, která vede kolem Pitkovického potoka. Realizace
stezky umožní vytvoření pěšího okruhu a zároveň cesta propojí
západní část Pitkovic s Uhříněvsí, aniž by bylo nezbytné využívat
komunikaci V Pitkovičkách, která je dopravně velmi využívána, je úzká
a místy nepřehledná. Po případné revitalizaci nádrže Dobrá Voda by
vzniklo velmi atraktivní rekreační místo pro obyvatele Prahy-Křeslic,
Prahy-Petrovic a Prahy 22. Přínosem této cesty je i rozdělení velkého
půdního bloku na dvě menší části. Vzhledem k mírnému svahu předpokládané lokality má těleso navrhované cesty i protierozní funkci.

4. TRASA UHŘÍNĚVES–DOLNÍ MĚCHOLUPY

Obnova historické cesty, která spojovala východní část Uhříněvsi
s Dolními Měcholupy. Tato cesta vzniká ve spolupráci s MČ Praha-Dolní Měcholupy. Nová stezka vytváří pěší a cyklistické propojení
Dolních Měcholup a rekreační oblasti kolem Podleského rybníka. Momentálně neexistuje jiné spojení než po hlavní komunikaci Přátelství
či ulicí Bečovská a následně komunikací K Dubečku. V současnosti
jsou pozemky využívány jako orná půda a trvalý travní porost. Součástí
vytvoření cesty by bylo i obnovení božích muk.

Stabilní katastr
Mapové dílo, které často slouží jako inspirace i dnes,
vzniklo v polovině 19. století. Jak to tak již bývá, hlavním důvodem
pro pořízení nejucelenějšího souboru map té doby bylo zpřesnění
hranic a především správný výběr pozemkové daně. Samotnému
vydání mapy předcházelo přesné trigonometrické zaměření zemského
povrhu. Vzhledem k velké rozloze předlitavské části Rakouského císařství se na této činnosti podílelo několik polních měřických skupin.
V Čechách měření probíhalo nadvakrát. Poprvé v letech 1826–1830
a podruhé mezi roky 1837–1843. Mapování na Moravě a ve Slezsku
proběhlo o několik let dříve. V tomto období se v Rakousko-Uhersku
nepoužívala metrická soustava, jak jsme dnes zvyklí, ale měřilo se
v dolnorakouské sáhové míře. Mapa je díky tomu zpracována v nezvyklém měřítku 1 : 2880, kdy jeden palec na mapě (2,64 cm) odpovídá
40 sáhům, což je necelých 76 metrů. Na první pohled se mapa svojí
barevností významněji neliší od kartografických děl současných.
Při bližším zkoumání si je možné všimnout, že znaky budov jsou
vyhotoveny v několika barevných odstínech červené (karmínové)
barvy, ale i žlutě. Je potřeba si uvědomit, že v té době byly požáry
hrozbou měst. Proto červeně značené budovy značí stavby zděné,
a tudíž omezeně hořlavé. Oproti tomu žlutě jsou budovy spalné,
většinou postavené ze dřeva.

Barokní krajina

V období vzniku Stabilního katastru autoři nemohli tušit, že velmi
detailně zachycují krajinu českých zemí těsně před výraznou změnou
její struktury v důsledku průmyslové revoluce. Zemědělství ještě
tehdy bylo hlavním zdrojem financí a obživy. Jednotlivé polnosti byly
obhospodařovány sedláky, kteří se o svůj často jediný, z generace
na generaci děděný zdroj živobytí patřičně starali a bránili ho proti
erozi, suchu a dalším přírodním neduhům. Krajina byla důmyslně
rozdělená sítí polních cest, remízků, plužin, mezí a sadů s ostrůvky
drobných osad a vesnic. Jednotlivá panství byla spravována šlechtou.
Tato hospodářsky velmi efektivní a zároveň líbivá podoba krajiny je
často nazývána pojmem barokní krajina a v odborných kruzích je brána jako ideální stav, ke kterému bychom se po desítkách let necitlivé
komunistické kolektivizace a scelování pozemků rádi opět vrátili.
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projekty

investiční proměny prahy 22
V letním dvojčísle Uhříněvského zpravodaje jsme vám v článku „Výhled rozvoje naší městské části“
představili přehled chystaných investičních akcí. Nyní, po roce našeho působení na radnici,
vám přinášíme přehled největších investic znovu. Tentokrát s důrazem na jejich rozpracovanost.
výstavbA nové ZŠ Romance

Nejdůležitější stavba nejbližších let. Mluví se o ní roky, ale termíny
jejího otevření se stále odsouvaly. Naposledy na rok 2023. Doposud
měl realizaci školy na starost Investiční odbor Magistrátu hl. města
Prahy. To se neukázalo jako příliš funkční. Jen přípravou studie
a projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí se ztratily přibližně tři roky. V sousedních Kolovratech dokonce stejná projekční
firma připravila projekt školy, který není v souladu s územním
plánem, a školu nelze postavit. U obou projektů se naplno ukázalo,
že soutěžit návrh nové veřejné budovy bez architektonické soutěže
a pouze na nejnižší nabídkovou cenu není přístup, který by se
dlouhodobě vyplatil. Proto jsme vedení Prahy požádali o převod
výstavby nové ZŠ Romance do kompetence naší městské části
a Rada hl. Prahy nám vyhověla. Současný projekt ZŠ Romance bude
na základě architektonické soutěže, kterou vypíše naše městská
část, přepracován takovým způsobem, aby nebylo nutné žádat
o nové územní rozhodnutí. Další ambicí je projekt upravit tak, aby
odpovídal cílům projektu Zdravá škola, který se zaměřuje na kvalitu
vnitřního prostředí (výměna vzduchu, osvětlení, tepelná pohoda
a hluk + akustika). Aby bylo dokončení nové základní školy co
nejvíce urychleno, vyčlení městská část ze svého rozpočtu finanční
prostředky, které pokryjí služby související se stavebním managementem. Ten zahrnuje řízení, koordinaci, kontrolu a reporting
všech účastníků projektu od fáze přípravy, realizace až po zahájení provozu nové školy. Doufáme, že výše uvedeným postupem
se předpokládaný termín otevření ZŠ Romance naopak přiblíží.

MŠ V BYTOVKÁCH

Do projektu nezbytně potřebné nové MŠ jsme se pustili s vervou.
A za první rok jsme toho stihli opravdu hodně. Dvoukolovou architektonickou soutěž, hydrologické a dendrologické posudky, studii
nezbytného řešení dopravních vazeb (pro pěší, cyklisty i auta) a především připravit kompletní dokumentaci pro územní a stavební
řízení. Vše za jedenáct měsíců od převzetí záměru. Před Vánoci
měla v naší městské části premiéru předběžná tržní konzultace
pro budoucí zhotovitele stavby. Samotná stavba by pak měla začít
začátkem roku 2021.

POLYFUNKČNÍ DŮM V PITKOVICÍCH

Po jarním výkupu pozemku a letním setkání s občany nad podobou
nově vznikajícího polyfunkčního domu v Pitkovicích proběhla dvoukolová architektonická soutěž. Ta má již od září svého vítěze, který
pracuje na dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení.
Termín odevzdání dokumentace je závěr března letošního roku.
A pak, jako u MŠ V Bytovkách, plánujeme předběžnou tržní konzultaci s akcentem na přípravu zakázky metodou DESIGN&BUILD.
Ambiciózní termín otevření této nové školky, obchodu, ordinace,
sálu nebo kluboven nás neopustil. Počítáme se závěrem roku 2021.

CUKROVARSKÝ RYBNÍK

Revitalizace rybníka v centru obce má za sebou odbahnění, tedy
vyčištění dna rybníka a částečnou opravu výpusti. Bohužel se
ukázalo, že projektová dokumentace není úplná a opravu výpusti
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tak nebylo možné dokončit v plánovaném termínu. Ta proběhne
v nejbližších týdnech a naváže na ni etapa druhá. Tedy výstavba
nových opěrných zdí podél břehů rybníka, pochozího mola a lávky
ve vstupním koridoru mezi domy z náměstí Protifašistických bojovníků. V plánu je i navazující etapa třetí. Revitalizace přilehlého
parku. Samozřejmě nás přerušení prací mrzí. Ale za zvoleným postupem si stojíme. Oproti ceně díla, soutěžené ještě v minulém volebním období, jsme na dosavadních pracích ušetřili cca 8 mil. Kč.

PARK „ZA RADNICÍ“

Realizace dlouho slibovaného parku se zdárně rozběhla. Nyní se
nacházíme v přípravné a projektové fázi. Park je navrhován metodou co-design neboli metodou „spolunavrhování“. Jde o nový,
progresivní způsob návrhu veřejných prostor, který se od klasického řešení plánování území liší tím, že budoucí uživatelé mohou
promlouvat do zadání již ve fázi plánování projektu. V listopadu
loňského roku proběhlo představení metody co-design, závěrem
roku probíhal sběr podnětů. Toho se mohli osobně zúčastnit všichni
občané městské části. Nyní probíhá vyhodnocení a v průběhu jara
budou sesbírané podněty přeneseny do projektu. Na plánu park
plně zpřístupnit od jara 2021 se nic nemění, třebaže s úpravou
parkové zeleně a postupným otevíráním nyní nepřístupného území
počítáme již od podzimu 2020.

HUSůV PARK

Parku, který byl postupem času degradován na bariérovou a izolační
zeleň od dopravně vytížené ul. Přátelství, vracíme jeho městský
charakter. Polovinu obnovy cestní sítě máme za sebou, její druhou
polovinu dokončíme v letošním roce. Původní projekt jsme doplnili
o veřejné osvětlení a nádrže na dešťovku. Proto přibylo papírování
a cesty tak dokončíme až v letošním roce. V průběhu roku 2020
začneme i s revitalizací zeleně, včetně výsadby nových stromů.
Do obnovy veřejného prostoru v nejbližším okolí parku bychom
rádi zařadili i kruhový objezd na ulici Přátelství, včetně zeleného
předpolí při vjezdu do Uhříněvsi.

DPS BETLÍMEK

Přípravu výstavby nového domu s pečovatelskou službou pro občany naší městské části v ulici U Starého mlýna provázely v loňském
roce problémy. Původně převzatý projekt předpokládal cenu realizace stavby 76,4 mil. Kč s DPH. Po úpravách v zadávací dokumentaci jsme stavbu vysoutěžili za 58 mil. Kč s DPH. V nejbližší době
proběhne předání staveniště s plánovaným termínem dokončení
v polovině roku 2021.

OPRAVY CHODNÍKů

Chodníky na Blokandě, v ul. V Kuťatech, K Netlukám a Fr. Diviše
nebo třeba zcela nový chodník do Čestlic jsme chtěli začít realizovat a někde i dokončit v závěru loňského roku. Proč se tak nestalo
má své objektivní důvody. Jde především o financování. Spolu se
záměrným přesunutím realizace z podzimu loňského roku na letošní jaro se nám podařilo zajistit dotační financování chodníků
v ul. V Kuťatech a v ul. K Netlukám a ušetřit tak městské kase částku

projekty

8,5 mil. Kč. Všechny plánované chodníky nyní mají svoji stavební
dokumentaci nebo stavební povolení. Případně i vysoutěženého
zhotovitele. Opravy tak začnou po zimním období.

ŠKOLnÍ JíDELNA

O školní jídelně se popsaly již stohy papíru. První etapu s úpravou
vstupních prostor, rozšíření šaten a změnou dopravního režimu
před jídelnou již máme za sebou. V druhé, která přinese úplné
řešení problému, změníme způsob vydávání jídel a dovybavíme kuchyň. Pokud bude potřeba, změníme i stolovací nábytek.
Jak jsme v minulosti avizovali, tuto druhou etapu však nebylo
možné z důvodu stavebních povolení realizovat hned v průběhu
letních prázdnin roku 2019. Bude tedy realizována až během
těch nadcházejících.

SKATEPARK A SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ KAŠPERSKÁ

Skatepark z roku 2004 dosloužil. Na jeho místě v budoucnu vznikne rozsáhlý sportovní areál pro děti školního věku s obnoveným
skateparkem. S obnovou jsme chtěli začít již v letošním roce.
Bohužel nové sportovní hřiště pro míčové hry v dohledné době
v Kašperské nevznikne. A to kvůli sporům s developerem Finep,
který má z minulého volebního období souhlas radnice s využitím
celého území sportovního areálu jako zázemí pro výstavbu svého
developerského projektu až se sedmipatrovými domy. O hřiště
jsme vás ale nepřipravili. V závěru roku vyrostlo v Jezerách. I v této
lokalitě počítáme s dalším rozšiřováním sportovišť a důstojnou
úpravou zelených ploch včetně přístupových chodníčků.

Proč jsou v Cukrovarském
rybníce bagry a ne voda?

 Štěpán Zmátlo,
radní pro finance

Předběžná tržní konzultace je možnost zadavatele, jak
předtím, než vyhlásí veřejnou zakázku, komunikovat s dodavateli
a zjišťovat jejich varianty a návrhy řešení. V rámci konzultace je
představen záměr zadavatele, včetně některých navrhovaných detailů
jak předmětu veřejné zakázky, tak zadávacího řízení. Dodavatelé se
pak mohou k navrhovaným parametrům zakázky vyjádřit. Dochází tak
ke zvýšení transparentnosti zadávacího řízení a získání relevantních
a objektivních informací o možnostech trhu, tak aby mohl zadavatel
optimálně nastavit zadávací podmínky veřejné zakázky, resp. celkové řešení zadávacího řízení. Možnost účastnit se tohoto jednání je
otevřená. Zúčastnit se mohou zejména všichni potenciální zájemci
o veřejnou zakázku.

DESIGN&BUILD je metoda dodávky realizace projektů, která oproti běžně rozšířené praxi výstavby přináší řadu změn a výhod, a to
zejména v podobě přenesení odpovědnosti za přípravu projektové
dokumentace a její naplnění, včetně kvality provedení díla, částečně
či zcela na zhotovitele. Díky tomu mají objednatelé mimo jiné vyšší
jistotu zachování nabídkové ceny a dodržení stanoveného termínu
dokončení stavby. Napomáhá tak k zefektivnění procesu výstavy
i k jeho větší přehlednosti.

Nemohli jste si nevšimnout, že už delší dobu hyzdí okolí
Cukrovarského rybníka železné pontony, které umožňují pohyb těžké
techniky, která tak zásadně neničí zelené plochy. Důvodem přítomnosti bagrů a nákladních automobilů v rybníce bylo odbahnění této
malé vodní nádrže. Samotné práce probíhaly dle plánu. Dokonce
se nám povedlo realizovat zakázku za poloviční cenu. Ušetřili jsme
tak téměř osm milionů korun. Tento znatelný pokles ceny byl díky
tomu, že na základě posudků bylo potvrzeno, že se nejedná o toxické
sedimenty a bahno je tak možné odvážet na pole. V současné době
je rybník zbaven nežádoucích usazenin, je vybudován nový požerák,
hráz je připravena na dokončení, avšak stále není možné dílo dokončit.
Problém je v tom, že revitalizace Cukrovarského rybníka je rozdělená
na tři etapy. První etapou je odbahnění rybníka a vytvoření nové hráze,
druhá etapa zahrnuje zpřístupnění rybníka a vytvoření pochozí lávky
kolem a poslední etapa upravuje přilehlý park. Každá část má svojí
projektovou dokumentaci. Bohužel hned první projekt, který jsme
převzali z minulého volebního období, nezahrnoval všechny související práce nutné pro dokončení díla (zejména vybudování opěrných
zdí z důvodu zajištění obou břehů koryta říčanského potoka podél
nové hráze rybníka a části koryta pod hrází). Provedení těchto prací
je nutné realizovat současně s realizací nové hráze a také z důvodu,
aby se předešlo případným škodám na majetku vlastníků sousedních
pozemků (z důvodu možnosti zřícení nestabilních zdí na březích
koryta potoka). Tato část projektu se tedy musela dopracovat, aby
mohla být dokončena první etapa.
Zda je nedokonalost dokumentace pouze chyba projektanta či možnost elegantně navýšit cenu díla na základě víceprací asi nezjistíme,
skutečností však zůstává, že i nezávadné bahno bylo podle původního
posudku toxický odpad, který navyšoval cenu první etapy o osm
milionů…

 Ondřej Lagner, radní pro životní prostředí
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studentská inspirace pro uhříněves
1. díl – nové náměstí
V loňském roce jsme zahájili spolupráci s Fakultou architektury ČVUT, konkrétně s ateliérem
doc. Ing. arch. Miroslava Cikána, s cílem zamyslet se nad urbanisticky komplikovanými částmi
Uhříněvsi a hledat jejich uspokojivá budoucí řešení.

S

tudenti v rámci své semestrální
práce dostali zcela volnou ruku,
nemuseli se ohlížet na majetkové
či jiné vztahy, nebyla dána žádná
finanční omezení. Tak vznikl soubor prací,
které vám v průběhu roku chceme postupně představovat. Sloužit by měly především
k inspiraci při formulování budoucích vizí
urbanistického vývoje naší městské části.
V posledních letech tvořily novou výstavbu v Uhříněvsi převážně velké developerské
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projekty, které neřešily vazby na okolní městskou strukturu, jejich jediným záměrem
byla maximalizace výnosů. Počet obyvatel
se za tuto dobu přibližně ztrojnásobil, vybavenost a infrastruktura (nejen dopravní) se
přitom v tomto období rozvíjela minimálně.
Městská část však potřebuje dlouhodobou
vizi svého rozvoje, potřebuje jasnou koncepci svého veřejného prostoru s důrazem
na místní kvality. A samozřejmě řešení
dopravy.

Dalším problémem v Uhříněvsi je rezignace na historické centrum. Výstavbou
z posledních let se těžiště města postupně přesouvá na Nové náměstí. To by samo
o sobě nebylo špatně, kdyby se naprosto
nedegradoval historický veřejný prostor centra. Uhříněves, na rozdíl od některých jiných
městských částí, totiž má své historické centrum. Bylo by proto správné to považovat
za výhodu, centrum rehabilitovat a novou
výstavbou na ně přirozeně navazovat.

inspirace

Uhříněves od celku k detailu

T

Ani pěší prostupnost centrem
Uhříněvsi není ideální. Podél hlavní
osy města (ulice Přátelství) neexistují prakticky žádné alternativní trasy.
Všichni pěší musí přes dopravou přetížené náměstí Protifašistických bojovníků. Jedná se přitom o hlavní trasu
mezi starým a novým náměstím, mezi
školou a školní jídelnou – hlavní pěší
páteř města. Je nutné objevovat a postupně otevírat nové paralelní trasy
(např. okolo Cukrovarského rybníka
nebo ul. Semanského).
V tomto vydání Uhříněveského zpravodaje vám představujeme studii
Bc. Ondřeje Buše, která se věnuje
Novému náměstí. Přečtěte si vyjádření
vedoucího ateliéru, městského architekta a samotného autora.
 Ivo Krátký, radní

ématem semestrální práce
na Fakultě architektury ČVUT
v Praze byla v zimním semestru
Uhříněves. Projekty představují
příležitosti, které by měly být podnětem
k zamyšlení a otevření diskuze o tom, co
je podstatné a jakými prostředky posílit obraz města, který by mohl být nejen
krásný, ale byl by i obrazem kvality obytnosti města jako celku, jehož měřítkem je
člověk, který najde příležitost k obývání
nejen ve svém domě, ale ve městě samém.
Jde o hledání příležitosti posílení identifikace s místem a posílení místa a míst
v jeden celek, čitelné město.
Podstatou, kterou hledáme, je vyváženost, soulad a zklidnění rozervaných
měřítek města, nalezení významů cest,
jejich charakterů a ty postupně posilovat.
Historie Uhříněvsi sahá do první
poloviny třináctého století, kdy byla
malou osadou a postupně se proměnila v městys a na počátku dvacátého
století v město. Díky železniční trati
Praha–České Budějovice, je velmi dobře
napojena na historické centrum Prahy,
což je na jedné straně velkým kladem,
ale na straně druhé posiluje pravidelný
útěk do centra Prahy a zpět a váže i velmi
intenzivní automobilovou dopravu.
Uhříněves se proměnila ze svébytné
vsi přes maloměsto v hustě osídlenou
pražskou periferii. Začíná být k nerozeznání od jiných lokalit okraje Prahy.
Bývalá struktura zanikající obce s návsí
je protkána brownfieldy, skladišti, nesourodými sídlišti z domů všech měřítek
a typů. Původní charakter domů s dvory, uzavřenými zídkami s psím vínem,
které skýtají dosud nejzajímavější příležitosti k obývání, je zastíněn měřítkově
nepřiměřenými domy, které mezi sebou
nevymezují obraz obytného města, ale
shluky proluk. Takovou prolukou je i velké
náměstí. Člověk míjí proluky, prochází
prolukami. Neprochází a nezastavuje se
na cestě ulicí, náměstím, návsí. Místa, kde
by mělo být město, neobývá, vše rychle
míjí, spěchá, nic ho nepoutá, neusedá,
nezastavuje se, neprožívá.

Studenti se pokusili hledat možné
kvality komplexně, zaměřili se jak na celek města, jeho prostranství, ale i domy,
skupiny domů s cílem představit i prostor,
který by mohly domy mezi sebou utvářet
v kontextu se situacemi, které jsou pro
Uhříněves typické. Snažili se navrhnout
přechodové situace, které by umožnily
nesourodá místa provázat a vytvořit srozumitelné a obytné prostředí.
Pracují s čitelnými nástroji, které
nemají být módním designem, ale typem pro univerzální situace pro obraz
pro všechny známého tradičního města s ulicí, přiměřeným náměstím, návsí
s kostelem, s knihovnou, kavárnou, domem pro začínající firmy a podnikatele,
studenty, domy pro setkávání a práci, kde
veřejný prostor není jen vně, ale i uvnitř.
Měl by brzdit cestování a útěk a dávat
příležitost setrvat a pracovat v obci, kde
se i bydlí, a tak nalézt ztracený genius
loci Uhříněvsi.
Nástroji jsou koncepční i akupunkturní zásahy, které mají za cíl město zpřehlednit a uklidnit. Tyto jednotlivé zásahy
nastiňují možnosti zdánlivě neřešitelného
území. Jsou přehledně zobrazeny v celkovém plánu a reprezentují tak vzorky
možných řešení a přístupů v různých
lokalitách Uhříněvsi.

 doc. Ing. arch. Miroslav Cikán
je vysokoškolský pedagog
a praktikující architekt
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KONCEPT

slovo městského
architekta

Konektivita je hlavním koncepčním motorem celého projektu. Propojení prostranství,
vytvoření nových prostorů, které dávájí vzniknout novým
průhledům a pohledům a vizuálně propojují jednotlivé
elementy. Budovy jako velké desky, které chrání a kryjí
od hluku. Rozbíjí vlny a rychlost projíždějících vozů, brání
a chrání malá náměstí. Budovy a prostory prostupů doplňují veřejný prostor o přidanou hodnotu. Neodřezávají
se, neskrývají své vstupy ani vchody. Budovy se chtějí
stát plnohodnotným městským sdíleným prostorem,
který žije. Který není dutý, prázdný a smutný.
A

OFFICE CENTER
Přízemí kancelářského bloku je protnuto dvěma průchody, které výškově prořezávají dvě celá patra. 1NP je
určeno ke komerčním prostorům. Nachází se zde 3 hlavní komunikační vertikální jádra s výtahy a únikovými
schodišti. Fasáda je řešena modulově, lze tedy upravit
jakýkoliv modul pro přímý vstup z ulice. Tato skutečnost
dává systému velký rozptyl variability, jak prostor využít.
Umožňuje protkat celý organizmus obchody, obchůdky,
restauracemi, či kavárnami různých typů.

B

BUREAU CENTER
Přízemí úřednického bloku je protnuto dvěma průchody
a sloupovou venkovní tržnicí, které propojují 3 náměstí
mezi sebou. Blok je rozdělen do tří budov. První je budova radnice, druhá na ni navazující je kancelářská budova,
která je plánována jako rezerva pro další rozšiřování
správních oddělení radnice. Poslední třetí budova je
budova Uhřiněveské knihovny. V podzemí objektu se
nachází tři garážová patra pro vozidla zaměstnanců
a nebo návštěvníků centra Uhříněvsi. Každá budova
má vlastní komunikační jádro, které obsahuje výtahy
a únikové schodiště.

 Autor: Bc. Ondřej Buš pod vedením
doc. Ing. arch. Miroslava Cikána, FA ČVUT
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Ing. arch.
Jiří Hejda,
městský architekt

Prostor Nového náměstí je jedním z nejzajímavějších uhříněveských témat. Současná podoba náměstí není příliš uspokojivá. Jeho plocha je zbytečně veliká
(110 x 85 m – historické náměstí Jandusů má oproti tomu
šířku jen cca 40–60 m). Zároveň středem náměstí vede
dopravou silně zatížená komunikace Přátelství. Tím je
náměstí rozděleno napůl těžko překonatelnou bariérou,
všichni chodci se tak soustředí na přechodu u nejzatíženější křižovatky v Uhříněvsi... Náměstí tak působí neukončeně, chybí mu příjemná proporce pro pěší, stalo
se z něj v podstatě parkoviště. Dvě fasády náměstí jsou
zcela „neměstské“ – skleněná protihluková stěna před
lékařským domem a prosklené pavlače bytového domu
směrem k trati – ty patří do vnitrobloku a ne na hlavní
náměstí. První myšlenka při zadání této úlohy byla zmenšit
náměstí výstavbou další budovy s veřejnou funkcí u nynější
autobusové zastávky. Frekventovaná ulice se zastávkou
autobusu by se tak ze středu náměstí dostala na jeho
okraj a prostor před pavlačovým bytovým domem by se
stal klidným parkem ve vnitrobloku. Zbývající část náměstí
před radnicí by tak získala smysluplné rozměry a proporci
maloměstského náměstí.
Návrh studenta Ondřeje Buše jde ještě dál. Ve snaze mj.
odsunout křižovatku Přátelství / Ke Kříži z prostoru náměstí nahrazuje i současnou budovu radnice novostavbou předsunutou před tuto křižovatku. Pomocí průchodů
a navazujících průhledů tak ze současného neforemného
a nepřehledného náměstí vytváří sled několika městských
prostorů různých velikostí a charakterů, příjemných pro
pěší a vybízejících k zastavení. Veškeré navržené budovy
obsahují veřejné funkce a oblast nynějšího Nového náměstí
se tak může stát skutečně živým městským centrem obsahujícím všechny potřebné služby dosažitelné snadno
a pěšky. Přes svoji radikálnost je tento návrh velmi inspirativní pro další úvahy o rozvoji okolí Nového náměstí.

Možné podoby veřejného prostoru na Novém náměstí. Nahoře pohled na novou budovu radnice 1 ,
dole průhled přez piazettu směrem ke Cafe 22 2 .
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zprávy z radnice

Praha 22 chce zřídit
humanitární fond
Na únorovém zastupitelstvu MČ Praha 22
bude jako jeden z bodů schválení pravidel
Humanitárního fondu, který nově pro naše
občany zřizujeme. Tato pravidla už byla
schválena jednomyslně Radou MČ. Proč
Humanitární fond chceme zřídit a jak bude
fungovat?

J

ako jednu z priorit v sociální oblasti máme pomoc občanům Prahy 22, kteří se ocitli v tíživé životní situaci.
Může to být akutní nouze způsobená například živelní
katastrofou nebo nenadálou událostí v životě – například
smrt živitele rodiny. Z fondu by se také měly hradit příspěvky pro
děti ze sociálně slabých rodin například na školní pomůcky, školy
v přírodě, kroužky, sportovní vybavení, tábory. Mohla by z něj být
financována i okamžitá materiální pomoc pro lidi bez přístřeší,
příspěvky pro sociálně slabé na pobyt ve specializovaných zařízeních (např. Alzheimer centrum, hospic), na kompenzační
pomůcky pro zdravotně handicapované, příspěvky neformálně
pečujícím osobám v hmotné nouzi na materiál nebo odlehčovací
službu, dárky a příspěvky na kroužky pro „naše“ děti umístěné
v pěstounské péči, Klokánku nebo dětském domově.
Z tohoto důvodu se rada MČ rozhodla zřídit Humanitární
fond, do kterého vyčlení každý rok finanční částku 500 000 Kč.
Bude sloužit pro všechny občany Prahy 22, kteří se ocitnou v krizi,
zejména pro rodiny s dětmi. O nároku na příspěvek do 20 000 Kč
rozhodnou kompetentní pracovníci Odboru sociální péče a zdravotnictví (OSVZ) na základě posouzení momentální situace žadatele. O finančním příspěvku nad 20 000 Kč rozhodně rada,
o mimořádných příspěvcích nad 50 000 Kč bude rozhodovat
zastupitelstvo.
Pokud nenastane mimořádná událost, například povodně,
vyhoření či živelní pohroma, měla by se každý rok minimálně
polovina zůstatku fondu na konci roku převést do dalšího roku
na vytvoření rezervy, a to až do výše 1 mil. Kč hodnoty fondu.
Sociální péče o občany České republiky by měla být zajišťována primárně státem. Tím, jak je systém sociální pomoci stále
více centralizovaný, však sítem propadávají právě tyto osoby, které
potřebují zejména bezprostřední a rychlou pomoc. Obec, která
zná potřeby svých obyvatel nejlépe, by měla být prvním poskytovatelem adresné nárokové pomoci. Nezbytná je dobrá a aktivní
práce OSVZ, spolupráce se školami a vychovateli ve volnočasových
aktivitách a samozřejmě se všemi občany, kteří o existenci fondu
budou vědět a sami mohou doporučovat jednotlivé příjemce.
K tomu, aby Humanitární fond dával smysl a každý rok se jeho
zůstatek převáděl do dalšího období a vznikla tak odpovídající
rezerva pro krytí následků živelních katastrof, je potřeba, aby si
jeho myšlenku a smysl osvojily všechny politické subjekty. Není
to věc, která by měla skončit jedním volebním obdobím. Pokud
by to tak bylo, pak nemá smysl ho ani zakládat. Věřím, že téma
Humanitárního fondu a lidské solidarity je tématem apolitickým.
 Mgr. Kateřina Erbsová,
1. místostarostka a radní pro sociální věci a zdravotnictví
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rada městské části

Schválené termíny
zasedání RMČ a ZMČ Praha 22
na rok 2020
Termíny byly schváleny na 27. zasedání
Rady MČ dne 27. 11. 2019
Zasedání RMČ

Termín zasedání

Začátek zasedání

29. zasedání RMČ 		

08. 01. 2020

9:00 hodin

30. zasedání RMČ 		

22. 01. 2020

9:00 hodin

31. zasedání RMČ		

05. 02. 2020

9:00 hodin

32. zasedání RMČ		

19. 02. 2020

9:00 hodin

33. zasedání RMČ		

04. 03. 2020

9:00 hodin

34. zasedání RMČ		

18. 03. 2020

9:00 hodin

35. zasedání RMČ		

01. 04. 2020

9:00 hodin

36. zasedání RMČ		

15. 04. 2020

9:00 hodin

37. zasedání RMČ		

29. 04. 2020

9:00 hodin

38. zasedání RMČ		

13. 05. 2020

9:00 hodin

39. zasedání RMČ		

27. 05. 2020

9:00 hodin

40. zasedání RMČ		

10. 06. 2020

9:00 hodin

41. zasedání RMČ		

24. 06. 2020

9:00 hodin

42. zasedání RMČ		

8. 07. 2020

9:00 hodin

43. zasedání RMČ		

22. 07. 2020

9:00 hodin

44. zasedání RMČ		

05. 08. 2020

9:00 hodin

45. zasedání RMČ		

19. 08. 2020

9:00 hodin

46. zasedání RMČ		

02. 09. 2020

9:00 hodin

47. zasedání RMČ		

16. 09. 2020

9:00 hodin

48. zasedání RMČ		

30. 09. 2020

9:00 hodin

49. zasedání RMČ		

14. 10. 2020

9:00 hodin

50. zasedání RMČ		

27. 10. 2020

9:00 hodin

51. zasedání RMČ		

11. 11. 2020

9:00 hodin

52. zasedání RMČ		

25. 11. 2020

9:00 hodin

53. zasedání RMČ		

09. 12. 2020

9:00 hodin

Zasedání ZMČ

Termín zasedání

Začátek zasedání

7. zasedání ZMČ		

19. 02. 2020

17:00 hodin

8. zasedání ZMČ		

06. 05. 2020

17:00 hodin

9. zasedání ZMČ		

24. 06. 2020

17:00 hodin

10. zasedání ZMČ		

16. 09. 2020

17:00 hodin

11. zasedání ZMČ		

09. 12. 2020

17:00 hodin

volná místa
MŠ Sluneční Uhříněves, pracoviště ulice V Bytovkách

Pozice: výdej jídla – kuchařka.
• Pracovní doba: po–pá 7:30–13:30.
• Nástup: 1. 3. 2020.
• Smlouva na dobu určitou.
• Řidičský průkaz výhodou.
Kontaktní osoba: Lucie Sedláková, telefon 606 553 594
email: provoz@msslunecni.cz

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

Pracujte v CRYOMETALU
se sídlem Kolovratská 1445, 251 01 Říčany u Prahy

Hledáme do kovovýroby

ZÁMEČNÍKA
•
•
•
•
•

s všestranností a samostatností,
práce na soustruhu, frézce, vrtačce,
zámečnické práce dle výkresu,
občasné moření hliníku,
práce v malém kolektivu.

Nástup možný ihned
•
•
•
•
•
•
•

nástupní mzda 22 000 Kč,
benefitem příspěvek na penzijní připojištění,
stravenky v hodnotě 90 Kč,
bezproblémové parkování,
místo práce blízko Vašeho bydliště,
vhodné pro dojíždění pro blízké okolí Říčan,
písemné nabídky se životopisem a praxí
zasílejte na uvedenou adresu.

Email: obchod@cryometal.cz
Informace, osobní pohovor objednejte na
telefonu 323 603 141.

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

zdraví

Sluníčko prospívá, ale i škodí
V naší městské části letos připadají jarní prázdniny na termín od 24. února do 1. března. V tomto
čase se hodně rodin s dětmi vydává zregenerovat tělo i ducha do hor, kdy docela často svítí
sluníčko. O nástrahách nadměrného slunění si budete moci přečíst v následujícím rozhovoru
s místní dermatoložkou MUDr. Miloslavou Moskalykovou Prokopovou.
Má UV záření negativní vliv i na náš zrak?
Ano má, a jak bylo řečeno v předešlé odpovědi, tak je to nejvíce také záření UVB,
které má negativní vliv na náš zrak – může
poškodit rohovku.
Sluneční brýle tedy pomohou?
Sklo či plast nezachytí všechno nebezpečné
UV záření. Proto výběr brýlí nezávisí pouze
na tmavosti či zbarvení skel. Tmavost skla
vypovídá pouze o jeho propustnosti pro viditelné světlo, které vnímáme. UV záření ale
nevnímáme a je oku neviditelné. Čím tmavší je sklo, tím více se nám rozšiřují zorničky
a dostává se nám do očí více škodlivého
záření. Zásadní je proto při výběru brýlí volit
dostatečnou ochranu se 100% UV filtrem.

Nejdříve bychom měli zmínit, co se vlastně
děje při nadměrném vystavení kůže sluníčku. Co se tedy děje?
Samotné sluneční záření není nebezpečné. Nebezpečné je ultrafialové záření (UV),
rozděluje se do tří typů – UVA, UVC a UVB,
z nichž poslední dvě jsou podstatně nebezpečnější. Nejnebezpečnějším z nich je
UVC, které je zhoubné pro všechny živé organismy, avšak toto záření zachycuje téměř
100% atmosféra. Naproti tomu UVB záření
je v ozónové vrstvě zachyceno jen částečně
a jeho menší část dopadá na zemský povrch.
Toto záření může být zhoubné.
Když se slunci, respektive UV záření,
vystavíte na krátkou dobu, aktivujete tím
melanocyty, které začnou produkovat melanin. Ten je schopen UV záření absorbovat
a tím chránit buňky před jeho působením
a možným poškozením. Potíž nastane
v okamžiku, kdy dobu strávenou na slunci
neodhadnete, pak se objeví začervenání
kůže způsobené zvýšeným přítokem krve
k postiženému místu, tělo tak reaguje
na poškození buněk. Je to projev zánětu
(popálení). Zhruba do čtyřiadvaceti hodin
od slunění příznaky spálení vrcholí. Při extrémním vystavení slunci pleť zarudne nebo
může i zpuchýřovat během několika hodin.
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Vrátíme se zpátky ke kůži. Jak se chránit?
Tak jako sklo, tak ani oděv nebo voda nejsou
dostačující ochranou před škodlivými účinky UV záření. Chráněni nejsme, ani pokud je
pod mrakem a při pobytu na přímém slunci
už vůbec ne. Nutností je použít vhodný opalovací krému s vysokým UV faktorem. Ten
by měl poskytovat ochranu proti UVA i UVB
záření. Informace o tom najdete na obalu.
Neznamená to ovšem, že na slunci mohu
být bez rizika celý den.
Aby měl opalovací krém co největší
efekt, aplikujeme jej nejméně 15 minut před
plánovaným pobytem na slunci, přičemž
největší důraz klademe na oblast nosu, který
se obvykle spálí jako první. Pozornost věnujeme také oblasti rtů, na které se mohou
aplikovat speciální balzámy, taktéž s UV
ochranou. Nezapomínáme ani na uši.
Pokud to jde, snažte se pobývat ve stínu, a to
hlavně od 11 do 15 hodin. A obzvlášť děti
a mladiství by se měli chránit před sluníčkem více (v zemích se změnou času na letní
mějte na paměti, že sluníčko se pohybuje
pořád stejně – tedy čas je od 12 do 16 hodin
– pozn. red.).
Pro koho je pobyt na sluníčku rizikovější?
Pobyt na přímém slunci bez ochrany je rizikový pro všechny. Světlejší typy se spálí
podstatně dříve než tmavší typy. Je dobré
znát číslo fototypu pokožky a podle toho
vybírat ochranné krémy a upravit délku
pobytu na slunci.

A co když beru léky?
Obecně pokud beru léky, je třeba se sluníčku
vyhýbat. Bezpodmínečně je potřeba být
obezřetný u antibiotik, analgetik, psychofarmak, antikoncepce, léků na vysoký krevní
tlak, ty mohou zcitlivět kůži vůči záření.
Je slunce na horách nebezpečnější než
u moře?
Intenzita UV záření se zvyšuje s přibývající
nadmořskou výškou a s přibližováním se
k rovníku. Také je potřeba počítat s odrazovou plochou sněhu. Pokožka je zde navíc
podrážděna a vysušena mrazem a větrem,
což přispívá k negativním účinkům, které má UV záření na vaši pokožku. Uvádí
se, že s každými 1000 metry nadmořské
výšky se zvyšuje intenzita záření až o 15 %,
než je tomu na pobřeží moře. Ochranu své
pokožky při lyžování nebo zimní turistice
byste tedy rozhodně neměli podceňovat.
Ovšem ani u moře nic, co se týče, sluníčka
nepodceňujte.
A co pitný režim?
Je veledůležitý – nezapomínejte na hydrataci. Pro zdravý pobyt na sluníčku je důležitá
hydratace během opalování i po něm. Při
opalování je váš organismus vystaven vysoké vnější teplotě a vaše spotřeba tekutin
by se měla zvýšit.
 Pavel Veverka

MUDR. MILOSLAVA
MOSKALYKOVÁ PROKOPOVÁ
Narodila se v Praze roku 1967.
Absolventka I. lékařské fakulty Univerzity
Karlovy v Praze, atestace v oboru
dermatovenerologie, atestace v oboru
korektivní dermatologie. Je členkou
České lékařské společnosti, České
dermatovenerologické společnosti, České
společnosti pro využití laserů v medicíně.
Jejími zálibami jsou focení a četba.
Ordinuje v Uhříněvsi
na Novém náměstí 1440/2a (dům DPS II):
Po, Út, Čt, Pá 8:00–13:00,
St 12:00–18:00.

Když chcete víc než

FITNESS
KLUB
Proč jsme členy klubu
„Jsme pár, který jde do všeho naplno a slovo
Nejde, pro nás neexistuje. Naše rozhodnutí udělat
něco pro své zdraví a zapracovat na zlepšení kondice
nás tak přivedlo až do Klubu Park Holiday.
Oslovily nás zdejší široké možností sportovního vyžití,
ale především klidná klubová atmosféra, která je
protipólem všech masových zařízení.
Jako členové klubu si nyní již přes půl roku užíváme
špičkově vybavenou fitness zónu Energym nebo nově
zrekonstruovaný Clubwell s bazénem a saunami.
Chystáme se vyzkoušet badminton. V klubu čerpáme
pozitivní energii, potkáváme se s mnoha příjemnými
lidmi a je nám zde moc fajn.“

A

Míša a Jirka, členové klubu od roku 2019
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Zaregistrujte se na
www.ener-gym.cz
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MĚSÍC
ZA PŮLKU!
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www.ener-gym.cz

Dne 18. 1. 2020 uběhlo
20 let od smrti našeho bratra Michala Kolety,
jenž podlehl zákeřné formě rakoviny,
se kterou statečně bojoval dva roky.

uhříněveské muzeum

JAK JSME HOSPODAŘILI?
PŘEDKLÁDÁME ÚČET
Tak jako každým rokem, předkládám vám na základě
ustanovení článku III. Statutu Uhříněveského muzea, přehled,
jak jsme v roce 2019 hospodařili s účtem Uhříněveského
muzea.
Mnozí z vás nejprve na jeho znovuotevření a později na jeho
provoz přispěli finanční hotovostí ať již formou dobrovolného
vstupného na příležitostné výstavy, kulturní akce či cílenými
dary. Všechny tyto prostředky jsou ukládány na účet Uhříněveského muzea.
Proto pokládám za slušné, abyste věděli, na co byly vynaloženy
peníze, které jste laskavě poskytli. S hospodařením roku 2019
se můžete seznámit v následující přehledné tabulce.
Rádi bychom poděkovali lékařům onkologického oddělení
v Motole a spolku Sluneční paprsek za jejich
mimořádnou péči o Míšu.
Rodině a přátelům děkujeme, že nám pomohli
překonat nejtěžší období našeho života.
bratři Martin a Jan

 Michal Klich, kurátor
Počáteční stav účtu Uhříněveského muzea
k 1. 1. 2019 č. 81226-2000754389/0800

28 086,87 Kč

Příjmy
Úroky z účtu u České spořitelny za rok 2019

40,50 Kč

Dobrovolné vstupné
– příležitostné výstavy a kulturní akce
Vánoční výstava – „Bratři v triku“

1 948,00 Kč

Výstava – „Z činnosti Klubu seniorů“

1 933,00 Kč

Velikonoční výstava
Velikonoční výstava – výuka malby kraslic

Vážení přátelé,
s láskou jsme si připomněli nedožitých 70 let
našeho milovaného manžela, tatínka a dědečka,
Ing. Jiřího Musila.

4 301,00 Kč
26 760,00 Kč

Věra Mašindová – Obrazy

1 448,00 Kč

Tomáš Loukota – Fotografie

1 350,00 Kč

Alena Veselá – Obrazy

1 441,00 Kč

Andrea Košťálová – Obrazy

1 240,00 Kč

Vánoční výstava – „Tradice betlémářství“

4 223,00 Kč

Prodané vstupenky –
účtovány mimo účet Uhříněveského muzea
do rozpočtu MČ Praha 22

10 545,00 Kč

Příjmy muzea za rok 2019 celkem
včetně prodaných vstupenek

55 229,50 Kč

Příjmy muzea za 2019 účtované
ve prospěch účtu Uhříněveského muzea

44 684,50 Kč

Výdaje

Děkujeme všem, kdo vzpomíná s námi.
rodina Musilova
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Nákup DVD a knih o historii

15 972,00 Kč

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

14 986,00 Kč

Služby – rámování, drobné opravy, malovaní
Nákup sbírkových předmětů

0,00 Kč
2 700,0 Kč

Výdaje za rok 2019 celkem

33 658,00 Kč

Konečný stav účtu Uhříněveského muzea
k 31. 12. 2019

39 113,37 Kč

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: 731 181 703 a 774 060 873
E-mail: office@akdb.cz
www.akdb.cz

PRONAJMEME GARÁŽOVÁ STÁNÍ
v areálu ISO OFFICE PARK s. r. o.
Přátelství 986/19
104 00 Praha 10 – Uhříněves
Kontakt:
Ing. Jan Rybín
Telefon: 602 203 022
E-mail: rybin.j@iso-praha.cz

školy

základní škola U obory

základní škola bří jandusů

Čím jednou budu?

SE SMYSLEM PRO HUMOR
DO NOVÉHO ROKU

Tuto otázku si touto dobou klade snad každý z deváťáků.
Někteří už mají jasno, jiní si ještě vybírají z několika možností a někteří
bezradně tápou a přemýšlí, jaké povolání by pro ně bylo to pravé. Právě
hlavně pro ty poslední se každý podzim koná exkurze na Úřad práce
Prahy 3. Žáci devátých tříd si opět mohli prostřednictvím osobnostního testu ujasnit, jaké mají pro danou profesi předpoklady. Díky dostupným materiálům si žáci také mohli zjistit konkrétnější informace
související se zaměstnáním, které by se jim líbilo. Navíc jim ochotná
poradkyně pomohla zodpovědět otázky, které je v průběhu návštěvy
úřady práce napadaly. Nezbývá než doufat, že si naši deváťáci vše
dobře promysleli, utřídili si všechna pro a proti, rozhodli se podat
přihlášku na tu správnou školu a v neposlední řadě nepodcení ani
přípravu na přijímací zkoušky. Naši milí deváťáci, držíme vám palce!

 Učitelé ZŠ U Obory

Nová učebna polytechniky
Od září tohoto školního roku máme na naší škole úplně
novou dílnu pro výuku polytechnické výchovy. Vznikla díky realizaci
projektu Modernizace ZŠ U Obory – odborné učebny, který byl spolufinancován Evropskou unií. Šesté ročníky do ní přicházejí v rámci
vyučovacího předmětu Člověk a svět práce, žáci ostatních ročníků
si práci v dílnách vybrali jako volitelný předmět. Možnost vyrobit
si vlastní výrobek, používat k tomu zbrusu nové nářadí a mít svoje
pracovní místo u dílenského ponku vzbudila u žáků veliký zájem.
První kroky, tedy první samotné řezy do dřeva coby přírodního materiálu, věřte, nebyly snadné. Ale vysoké pracovní nasazení žáků
a touha po hotovém výrobku překonaly počáteční obtíže a v rukou
těch nejlepších se začaly objevovat opracované a dokončené výrobky
ze dřeva. Právě ty se staly motivací pro všechny ostatní. Vždyť krása
dřeva samotného a vůně pilin, stejně jako potřeba být stejně dobrý,
jako ostatní, nenechaly nikoho v nečinnosti. Materiál pro začátek,
vlastně vybrané vhodné kusy dřeva či různá polena, nám poskytuje
prostředí nám nejbližší – Obora samotná. Dohodu mezi naší školou
a Lesy ČR, zastoupenou panem Petrem Semeckým, nám velmi vstřícně zprostředkoval pan radní Ondřej Lagner. Těší nás jejich pochopení
a je třeba jim za takový přístup poděkovat. Abychom propojili pracovní
činnosti i s prvním stupněm naší školy, začali ti starší žáci opracovávat vhodně nařezané větve listnatých stromů. Závěrečné dokončení
už čekalo na jejich spolužáky ve třetí třídě. Ti si malování na dřevo
velmi užili. Ze spolupráce vznikly krásné výrobky, které byly k vidění
na začátku listopadu na Jarmarku ve školní jídelně v Uhříněvsi.
V současné době pracujeme na výrobě dřevěné hrací kostky. Vždyť co
by to bylo za „Člověče, nezlob se!“, kdyby se hráči nemohli pochlubit
vlastnoručně vyrobenou kostkou… Všem zainteresovaným držím
palce a přeji jim radost z vlastní práce.

 Milan Průcha, učitel ZŠ U Obory

Milí čtenáři, dovolte, abych se s Vámi podělil o článek, který se
ke mně dostal. Jeden z žáků 4. B Vojta Černý se rozhodl, že bude
vydávat noviny a do prvního čísla sepsal historku ze života v jejich
třídě. Moc jsem se u tohoto článku nasmál a jeho neotřelý styl psaní
Vám tímto předávám. Do budoucna Vojtovi přeji mnoho žurnalistických úspěchů.

 Jiří Měchura, ředitel školy

LEPIVÝ STROP 4. B

Na stropě 4. B je hezká sbírka!
Lepivý had a kulička? Začalo to v 3. B.
Jan Matouš Veselý si na plaveckých
kurzech koupil nepovoleně v automatu v Hloubětíně lepivou kouli fialové
barvy. Tuto kouli poté před tabulí
vyhodil do vzduchu. Ta se následně
přilepila na strop a zůstala tam.
Další školní rok (2019–2020) se žák
Dominik Cibulka pokusil tuto kouli
shodit lepivým hadem, který patřil
žákovi Janu Fojtíkovi. Vyhodil jej
do vzduchu, avšak had nezachytil
kouli vhozenou žákem Matoušem
a zůstal na stropě přilepený.
Školník Robert hada odmítal sundat,
protože by sloupl omítku. Takže zkráceně: To, co se na náš strop dalo,
zatím nešlo pryč.

 Vojta Černý, 4 B.

Divadlo Litvínov v Divadle U22
V rámci rozvoje čtenářské gramotnosti jsme pro žáky
škol v naší městské části uspořádali divadelní představení, do Uhříněvsi jsme pozvali divadlo z Litvínova.
Děti z MŠ a žáci prvních tříd se prostřednictvím neuvěřitelných hereckých výkonů, skvělých kostýmů a zajímavých dialogů dostaly do světa
hmyzu, broučků, berušek, zhlédly představení Ferda Mravenec. Paní
učitelky na toto představení dále navázaly, intenzivně se věnovaly
odkazu Ondřeje Sekory nejen v literatuře, ale i ve filmové tvorbě.
Pro žáky 9. tříd bylo zvoleno představení Klára, které je působivým
vyprávěním z Osvětimi. Toto představení tematicky zapadá do výuky
dějepisu. Autorka působivým způsobem zpracovala příběh své babičky. Všechny žáky příběh natolik zaujal, že po posledních slovech
se sálem rozhostilo ticho, teprve potom následoval bouřlivý potlesk,
po tvářích některých stékaly i slzy…
Děkujeme hercům z Litvínova za působivá představení profesionální
úrovně. Ve školním roce 2020/2021 bychom v rámci rozvoje čtenářské gramotnosti uspořádali další představení. Akce proběhla pod
vedením pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj
potenciálu každého žáka projektu MČ Praha 22 – MAP II, reg. č. CZ.
02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008723.
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inzerce

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.

EMOCE
smutek - stud - strach - vztek
JAK S NIMI PRACOVAT?
Praktický workshop
s akreditovanou terapeutkou metody
Cesty Brandon Bays,
Mgr. Simonou Šormovou

 Čenda úklid – čistění oken, koberců, sedaček. Úklid kanceláří.
Kontakt: 603 874 107, www.cenda-uklid.wbs.cz
 Opravy myček, praček, sušiček a ostatních spotřebičů do 3 dnů
PM Servis tel. 602 316 941, 602 316 949.
 Koupím chatu, chalupu do 50 km od Prahy, v dobrém i špatném stavu.
Děkuji za nabídku. Tel.: 720 031 400.
 Brigáda 1 den v týdnu hledáme spolehlivou chůvu s osvědčením
do dětské skupiny Uhříněves. Tel.: 604 808 971.
 Rizikové kácení a prořez stromů a jiné výškové práce
(střechy, okapy, fasády atd.). Tel.: 603 326 965.
 Hledáme fyzioterapeuta/tku. Centrum rehabilitace MEDTEMPL,
Nové nám. 7, Uhříněves, tel.: 603 54 28 50.
 Kvalitní čištění koberců a sedaček extrakční metodou
strojem Kärcher. Praxe 8 let. Tel.: 732 212 022.

Termín: 7.3.2020
Čas: od 10:00 do 12:00
Cena: 200 CZK
Místo: KC Ponte, Přátelství 158/78, Uhříněves
Registrace do 25.2. 2020 na: simonag@seznam.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. Tel.. 605 261 689, umimto@volny.cz,
www.umimto.webnode.cz

Počet míst omezen.
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spolky a organizace

dps jiskřička

Akordum

Novoroční plány v Jiskřičce

V Husově kapli se cítím
jako doma

Koncertní oddělení získalo v uplynulém roce dvě zlatá pásma.
Nejprve v červnu v Olomouci na Mezinárodní pěvecké soutěži Mundi
Cantant a v prosinci na Mezinárodním festivalu adventní a vánoční
hudby v Bratislavě. Na vánočním koncertu sbor pokřtil své profilové
CD „Co zpíváme rádi“. Po tak úspěšném roce se nové plány spřádají
lehce. Paní sbormistryně je plna energie a představ, co všechno by
se dalo ještě zlepšit, kam by sbor mohl vyjet, jakou akci uspořádat
a jaké soutěže se zúčastnit. Plány a sny jsou jedna věc, ale jejich
naplnění nebývá snadné a vyžaduje velké úsilí. Koncertní oddělení
začalo v lednu pilně pracovat na týdenním zimním soustředění na Šumavě, kde pěveckou přípravu doplnilo lyžováním a pobytem venku.
Obě přípravná oddělení a komorní sbor se scházejí na pravidelných
zkouškách a všichni společně se těší z nových skladeb, kterými budou
rozdávat radost všem posluchačům. Především rodičům, bez jejichž
trpělivé podpory bychom všechny akce, vystoupení a soutěže těžko
zvládli. Patří jim naše velké poděkování nejen na začátku roku 2020!

 Hana Havlínová, organizační vedoucí

ČSV , z. s., ZO Uhříněves

Praktické ukázky při besedě
přitáhnou děti ke včelařství
Včelařské přednášky spojené s besedami pro žáky základních a mateřských škol uspořádané v Městské části Praha 22
se v posledních letech zařadily mezi tradiční činnosti uhříněveských
včelařů. Také v loňském roce Základní organizace ČSV, z.s., Praha 10-Uhříněves, uspořádala cyklus odborných přednášek pro tyto
děti. V listopadu v muzeu proběhlo 18 přednášek s besedami, kterých
se zúčastnilo 426 dětí z 18 tříd z mateřských škol a prvního stupně
základních škol v Uhříněvsi a Pitkovicích v doprovodu jejich pedagogů.

V neděli 15. prosince se v prostorách Husovy kaple
rozeznělo tradiční vánoční dílo Jakuba Jana Ryby – Česká mše vánoční, též uváděná lidově jako Rybovka. Již potřetí měli posluchači
v zaplněné kapli možnost vyslechnout zhudebněný příběh o zvěstování Kristova narození a příchodu pastýřů k jesličkám. Program
byl navíc doplněn o výběr z vánoční hudby barokních kancionálů.
Divácky poutavý byl již začátek vystoupení – úvodní koleda začala
v setmělé kapli, kdy zpěvačky sboru Akordum držely v rukou svíčky.
Uhříněveský sbor spolu s hosty doprovodil opět Komorní orchestr
ze studentů Pražské konzervatoře a HAMU pod vedením trpělivého sbormistra a dirigenta Ondřeje Kunovského. Rybova mše je
vyvrcholením adventního programu sboru po hudebním doprovodu
rozsvícení vánočního stromu na Novém náměstí a vystoupení na vánočním jarmarku v Kolovratech. Jako host v mužském hlasu jsem náš
uhříněveský sbor Akordum doplnil již potřetí a je potěšující sledovat,
jak je každý rok orchestr bohatší o pestřejší nástroje a jak je pokaždé více diváků v hledišti. Rybovu mši zpívám na mnoha místech,
nicméně tu v Husově kapli mám jako srdeční záležitost – zkouška
i koncert samotný probíhá v rodinné atmosféře, s členkami sboru
se cítím spíše jako „vlastní“ než „cizí“ a pan sbormistr je nejen milý,
ale i trefný v radách, jak složitá místa hudebně ztvárnit pro diváka
poutavě. K tomu je v kapli skvělá akustika – hudba je výborně slyšet
a slovům rozumět. Těším se na slyšenou i příští advent.

 Miroslav Pražienka, hostující zpěvák sboru Akordum

SK čechie uhříněves

Silvestrovským fotbalem
jsme zakončili sezonu 2019

Biologie včely, význam chovu včel pro přírodu a společnost a včelařská
praxe s malochovem včel byly základním tématem.Přednášky jsem
přizpůsobil obsahem i formou jednotlivým věkovým kategoriím a byly
velmi názorné, což je u dětí nezbytné. K praktickým ukázkám byly
použity základní včelařské pomůcky, které speciálně k těmto účelům
již několik let základní organizace nakupuje. Samozřejmostí jsou pro
osvětu pořízené rollup bannery. ČSV, z.s., ZO Uhříněves byla poskytnuta dotace z programu MČ Praha 22 Na podporu projektů v oblasti
společenských aktivit v roce 2019. Sdělení se nezaměřovala pouze
na technickou stránku chovu včel, ale i na propagaci včelařství jako
celosvětově mimořádně významné hospodářské a environmentální
činnosti. Akce se těšila velkému zájmu nejen ze strany žáků, kterým
byla primárně určena, ale zájem o přednášenou problematiku projevovali i zúčastnění pedagogové.

I poslední den roku 2019 patřil v Uhříněvsi zčásti fotbalu.
V areálu SK Čechie Uhříněves se totiž 31. 12. uskutečnil tradiční
silvestrovský fotbálek za účasti mnoha dětí i dospělých. Vše odstartovali nejmenší kluci a holky, kterým už po vánočních svátcích
fotbal evidentně chyběl. Po hřišti se tak prohánělo více než dvacet
začínajících fotbalistů a nejen přítomné rodiče dokázali bavit obětavými výkony. Následně si zahrály také starší kategorie od hráčů
přípravek až po mladší dorostence. O silvestrovský fotbal byl velký
zájem a všichni se dobře bavili. Na závěr se uskutečnil ještě zápas
mužů. Symbolické rozloučení s rokem 2019 tak proběhlo úspěšně
a všichni už se těšili, co přinese nový rok 2020. Ten fotbalový odstartoval v Čechii Uhříněves už 6. ledna, kdy se nejen hráči mládeže opět
pustili do akce. Více o náboru a akcích fotbalového klubu naleznete
na stránkách skuhrineves.cz.

 Vratislav Brabec, předseda ZO ČSV v Uhříněvsi

 Tomáš Podvín, SK Čechie Uhříněves
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inzerce

Jindřicha Bubeníčka 1598/5
facebook.com/vstylvilmavachouskova

HLEDÁME
MODELÁŽ NEHTŮ
MANIKÚRA SHELLAC

Vilma Vachoušková 608 949 961 Jitka Frankeová 606 142 530

PEDIKÚRA

Hana Bartůšková
736 175 857

PRODLUŽOVÁNÍ ŘAS a
PERMANENTNÍ MAKE-UP
Nikol Carová
728 512 083

PEDIKÚRA a MANIKÚRA

KOSMETIKA

Veronika Příhodová
604 735 904

Radka Hošková
602 140 639

MASÁŽE

LYMFODRENÁŽE

Lenka Komárková
773 133 153

Alena Kociánová
721 801 428

spolky a organizace

ZO 22/30 Senioři ČR Praha 22 a KLUB SENIORŮ

městská knihovna

Program na únor

Vážení a milí čtenáři a návštěvníci
Uhříněveské knihovny,

„Pokud nedokážeš říci pravdu lidem, na kterých
ti nejvíc záleží, nakonec ztratíš schopnost říkat
pravdu i sám sobě.“
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.
3. 2. Kavárnička, společenské hry
5. 2.	Kino pro seniory v Divadle U22 od 10:00 hod.
6. 2. Trénování paměti s Boženou Oprchalovou
10. 2. Kavárnička, společenské hry
13. 2.	Křeslo pro hosta – hostem bude
místostarostka Kateřina Erbsová
17. 2. Kavárnička, společenské hry
20. 2. Cvičení pro zdraví
24. 2. Kavárnička, společenské hry
27. 2. Kavárnička, výtvarné práce
29. 2.	Výroční členská schůze ZO Senioři Praha 22
od 14:30 hod. v Divadle U22
• Každý čtvrtek od 10 do 12 hodin seniorská poradna v OIC.
• V rámci projektu MČ Praha 22 pokračuje pro seniorky
možnost návštěv bazénu ve Sportovní hale na Chodově a to
v neděli 8. 3. 2019 od 17:00 hodin. Přihlašujte se s předstihem
na tel. č. 775 164 802.
 ližší informace v klubu, na tel. 775 164 802,
B
ve vývěsních skříňkách a na webových stránkách
www.seniori-praha22-uhrineves.webnode.cz
 Stanislava Drozenová, vedoucí Klubu seniorů

pozvánka na výlet

CHYSTÁME AUTOKAROVÉ VÝLETY
PRO VŠECHNY SENIORY
V minulém čísle jsme vás informovali o záměru vedení MČ Prahy 22 uspořádat v letošním roce ve spolupráci s cestovní agenturou
Arces čtyři jednodenní autokarové výlety pro seniory starší 63 let
a trvale hlášené v naší městské části. Dnes vám přinášíme nejbližší
zájezd, kdy a kam bychom mohli společně vyrazit.

20. 5. 2020 – KUKS, BRAUNŮV BETLÉM, MILETÍN
Dopolední program bude patřit v nedávné době opravenému hospitalu v Kuksu, který byl svého času součástí věhlasného
lázeňského komplexu zbudovaného na přelomu 17. a 18. století
hrabětem F. A. Šporkem. V rámci návštěvy barokní nádhery uvidíme
i proslulé sochy Ctností a Neřestí od sochaře M. B. Brauna a staneme v lékárně U Granátového jablka. Po prohlídce bude v Kuksu
čas na oběd a poté přejedeme k nedalekému „Braunovu betlému“,
abychom se při krátké a nenáročné procházce seznámili s výtvory
z dílny zmíněného sochaře vytesanými v první třetině 18. století přímo
v přírodním prostředí. Cestou zpět se zastavíme ještě v Miletíně, kde
se v rámci osobního volna budeme moci zastavit u rodného domku
K. J. Erbena, a hlavně kde si budeme moci v jedné ze dvou cukráren
zakoupit a následně ochutnat miletínské modlitbičky, protože jinde
je prakticky ani zakoupit nejde.
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naše (vaše) knihovna od září loňského roku přešla
na nový knihovní systém Tritius. V online katalogu můžete knihy
vyhledávat, rezervovat, hodnotit, doporučovat, sdílet, psát komentáře.
Dále můžete sledovat vaše čtenářské konto a to vše kdekoliv, neboť
Tritius si dobře rozumí s vaším chytrým telefonem.
Více v rozhovoru s naší knihovnicí na str. 11.

NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ
Telefon: 271 071 868, 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 – Motiv X
Bittlová Monika – Nech to plavat
Bryndza Robert – Kanibal z Nine Elms
Clarková Mary – V podezření
Cole Martina – Zlomení
Fitzek Sebastian – Pacient
Fulvio Luca di – Sen, který se naplnil
Harrisonová Nicola – Osudové léto
Hawker L.S. – Nadechni se
Hedström Ingrid – Vražedná diagnóza
Hunterová Cara – V temnotě
Jansson Anna – O čem nevíš
Jennkins Victoria – Dívky ve vodě
Jensenová Louise – Dar
Koleltiv autorů – Rodinné povídky
Koudelková Barbora – Na rozcestí
Land Ali – Mučednice
Malleryová Susan – Rodinné pouto
McIntosh Fiona – Slavičí píseň
Methos Victor – Obhájce
Ollerton Olli – Bod zlomu
Pearse Lesley – Nezapomeň na mě
Rollins James – Zkouška ohněm
Stabenow Dana – Devátá oběť
Tudor C.J. – Jáma
Vernerová Petra – Pravidlo průšvihu
Zahradníková Lucie – Proč si odešla?
Naučná literatura pro dospělé
Koláček Luboš – 60 kostlivců ze skříní slavných
Krásná literatura pro děti
Bartíková Petra – Medvídek na zahradě
Cabotová Meg – Princezna na horách
Cazenove William – Ségry
Daynes Katie – Co je to měsíc?
Finchová Kate – Hotel u zvířátek
Gecková Iva – Kamarádi ze záhrobí
Kinney Jeff – Deník malého poseroutky 14
Klimek Hynek – Čumidlo a fujtajblíci
Percival Tom – Bylo nebylo, zloděj kouzel
Skye Obert – Příšerka z kumbálu
Standishová Ali – Malér jménem Bella
Naučná literatura pro děti
Kolektiv autorů – Guinness world records 2020

 Kateřina Kykalová, knihovnice

Srdečně vás zveme na

ples
prahy 22
8. 2. 2020|19:30
divadlo U22
Hity swingové éry
zahrají:
ČZU Life Orchestra
Jazzevec
DJ Swing Garden
• Předtančení
• Soutěž o ceny
Hlavní cena – letecký zájezd
na Mallorcu pro 2 osoby

Vstupné 200 Kč. | Vstupenky v prodeji na pokladně Divadla U22 a Ticketportal 
Výtěžek z plesu bude věnován na charitativní účely.

