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Možné omezení kulturních a sportovních akcí
Vzhledem k situaci kolem nemoci covid-19 sledujte prosím aktuální
informace o omezení či rušení akcí na Facebooku nebo webových
stránkách organizátorů, případně městské části.

Uhříněveský Den draka
pobavil i rozpálil
Více na str. 10–11

Recept na zdravé srdce:
Hýbat se, zdravě jíst
a nekouřit
Více na str. 17

Proměny veřejného
prostoru:
Malé louky, které potěší
nejen motýly
Více na str. 18–19

Milion pro Prahu 22
Startujeme druhý ročník participativního rozpočtu.
I v tomto roce je na vaše nápady a návrhy vyčleněn 1 000 000 Kč.
Více informací na str. 12

pondělí 9. 11. 2020 v 19:30 hodin
Náhradní termín za pondělí 27. 4. 2020

MOJE TANGO
autor: Ron Hutchinson
režie: Šimon Caban
a Darina Abrahámová
hrají: Jitka Schneiderová, Roman Zach
a Karel Mařík
Virginie se musí rozhodnout, zda
zůstane v pohodlí a bezpečí svého
středostavovského britského života
nebo zariskuje a opustí všechno, co zná,
nasedne do letadla, odcestuje dvanáct
tisíc kilometrů do Buenos Aires a naučí
se tango. Někdy musíte následovat vaše
nohy. A někdy vaše srdce, abyste zvládli
nové kroky svého života.
pondělí 23. 11. 2020 v 19:30 hodin

ČAS POD PSA
autor: Brigitte Buc, režie: Jakub Nvota
hrají: Tereza Kostková, Máša Málková,
Eva Josefíková, Karel Zima/Pavel Nečas
Bouřka, do které by ani psa nevyhnal,
zažene tři ženy do zadní místnosti bistra,
které je zcela obsazené. Vzájemně
se téměř neznají, jsou odlišné, snad
z počátku i odtažité.

Divadlo U22

výběr z programu

čtvrtek 8. 10. 2020 v 19:30 hodin DEŠTIVÉ

Pohádky:

čtvrtek 8. 10. 2020
v 19:30 hodin
DEŠTIVÉ DNY

DNY

Náhradní termín za pondělí 14. 9. 2020
autor: Keith Huff, režie: Janusz Klimsza, hrají: Richard Krajčo a David Švehlík
Americké drama je hrou o síle přátelství a zároveň kriminálním příběhem. Drsní chlapíci
Denny a Joey jsou přáteli od dětství, které oba strávili na chicagském předměstí. Dnes
jsou parťáky u chicagské policie. V americké a zároveň světové premiéře této hry hrály
mladé policisty světové filmové hvězdy Daniel Craig a Hugh Jackman. Richard Krajčo
byl za ztvárnění role Dennyho nominován na cenu Thálie 2012, David Švehlík se umístil
v nominaci širší.
pondělí 19. 10. 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. Alice je tak postavena před velké morální dilema: udělá přítelkyni větší
službu, když jí o tom řekne, nebo když jí to naopak zamlčí?
pondělí 26. 10. 2020 v 19:30 hodin TITANIC
autor: John Fiske, režie: Jakub Nvota, hrají: Filip Blažek a Miroslav Vladyka
Vtipná parodie pro dva herce v mnoha úlohách: jsou kapitánem, cestujícími, lodí,
ledovcem, hrají, zpívají, tancují… Naprosto výjimečné příležitosti pro dva herce nabízí
s velkým nadhledem, ale i se spoustou hlubších témat podaná rekonstrukce potopení
nejslavnější lodi světa.

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

sobota 10. 10. 2020 v 10:30 hodin

ČERNOUŠEK V ASII
Pohádka vypráví o daleké cestě do Asie.
Černoušek poprvé poletí letadlem, potká
Pandu, Dikobraza, Zmiji řetízkovou.
Představení je vhodné pro děti od 3 let.
sobota 17. 10. 2020 v 10:30 hodin

NOČNÍ SKŘÍTEK
Divadelní spolek MIMo.s.
Náhradní termín za sobotu 14. 3. 2020
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.
sobota 24. 10. 2020 v 10:30 hodin

O BUDULÍNKOVI
Divadlo Koráb
Nejnovější pohádka Divadla Koráb
O Budulínkovi je inspirována klasickou
lidovou pohádkou. Nejdříve se diváci
dozvědí, jak asi Budulínek tráví čas,
když se ocitne sám doma, zanechán
dědečkem a babičkou napospas
dlouhé chvíli. Do toho se připletou vždy
vychytralé lišky a hned je dobrodružství
na světě.

Partnerem Divadla U22 je

úvodní slovo
z obecní kroniky
Je tomu 90 let co vypukla světová hospodářská
krize, podívejme se, co o ní v roce 1930 psal
tehdejší kronikář.
Vliv trhů obilních a otřesy na peněžních bursách
amerických zasáhly i do evropského hospodářství.
Ceny obilnin stále klesaly, ale odbyt domácí produkce
nestoupl. Agrární politika vlády nezmohla zemědělskou krisi ani po využití celní ochrany a tak kupní
síla zemědělských vrstev se značně oslabila. Hospodářství s menší výměrou a i větší celky zatížené
úvěry držebnostními a provozovacími dostávaly se
do platebních nesnází a byly nuceny prodávati výtěžky
sklizně hned po žních. Ruku v ruce s krisí zemědělskou
rostla i krise průmyslová. Stavební ruch se značně
změnil, odbyt kovoprůmyslu se snížil a ostatní podniky
trpěly stagnací. Ve zdejší cihelně „Prago“ pracováno bylo s počátku na sklad, později omezena byla
výroba na míru nejmenší, takže z 250ti dělníků byla
velká většina propuštěna. Naděje nezaměstnaných,
že v nastávající cukrovarské kampani se jejich situace
zlepší, se bohužel neuskutečnily. V cukrovaru nastaly
jednak osobní změny na vedoucích místech, jednak
strojové opravy a počet sezoních dělníků klesl pod
průměr z let dřívějších a výdělky při časově kratší
sezoně nedostoupily ani k výsledkům let minulých.
Nezaměstnanost v městě našem byla zvětšována
omezením výroby pražských továren, takže místní
spolky a organisace byly nuceny podniknout sbírky
ve prospěch nezaměstnaných. Koncem roku 1930 byl
počet nezaměstnaných cca 120 osob.

 Michal Klich, kronikář
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Milí čtenáři,
pokud právě čtete tento úvodník, tak vězte, že jsou tomu dva roky
od chvíle, kdy v říjnu 2018 proběhly volby do obecních zastupitelstev. To znamená, že stávající volební období je v polovině
a za další dva roky budou jak koaliční, tak i opoziční zastupitelé
skládat vám, občanům, své účty.
Místo, které jsem tentokrát zvolil pro úvodní fotografii, se
nachází na cyklostezce mezi ZŠ U Obory a židovským hřbitovem.
Pozemek, který se nachází za mnou, totiž v září odkoupila naše
městská část od TJ Sokol Uhříněves a v příštích letech by se měl
proměnit na místo, které bude sloužit především dětem. Informace
o konkrétním využití si můžete přečíst uvnitř zpravodaje.
Na podzim odstartuje po prvním úspěšném ročníku další
kolo participativního rozpočtu. Všechny projekty, které letos vaše
hlasy posunuly k realizaci, budou dokončeny v tomto roce. Je
tedy na čase se začít zamýšlet nad novými, které budou bojovat
o přízeň občanů Prahy 22 v příštím roce.
Po pozitivním úvodu vám musím přinést bohužel i jednu
špatnou zprávu, která se týká naší jediné pobočky České pošty.
V polovině září jsem byl zástupcem této instituce písemně informován, že od října dojde k úpravě provozních hodin v pobočce
Nové náměstí. Změna je, jak jinak, směrem k horšímu, kdy v pracovních dnech dochází ke zkrácení provozní doby o celé tři hodiny.
Na konto těchto změn jsem okamžitě zaslal zpět dopis, ve kterém
vyjadřuji za městskou část absolutní nesouhlas s navrženými
změnami. Nastalá situace je tím více absurdnější, že Česká pošta
změny obhajuje větší zákaznickou spokojeností.
Závěrem mi dovolte na vás znovu apelovat v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací, která nám mimo jiné (po předchozí
dohodě s řediteli ZŠ) překazila tradiční vítání prvňáčků. Správní
obvod Prahy 22 zahrnující mimo naši městskou část i Kolovraty,
Benice, Královice a Nedvězí patří k nejpostiženějším pražským
obvodům. Z dvaadvaceti správních obvodů nám patří nelichotivé
čtvrté místo s nejvíce aktivními případy onemocnění na 1000 obyvatel. Hůře už je na tom jen Praha 6, 15 a 1. Dodržováním základních hygienických nařízení chráníte před nákazou nejen sebe, ale
především a hlavně ostatní. Nejaktuálnější statistiky ke covid-19
můžete sledovat na http://bit.ly/Praha_covid.
Přeji vám krásný začínající podzim. Držte se a hodně zdraví.
 Vojtěch Zelenka, starosta MČ Praha 22
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krátce

pozvánky

kalendárium – říjen

AUGRINA MUSICA

1. 10. | 14:00 | Nové náměstí – za DPS II

hudební festival Václava Josefa Moravce, kantora uhříněveského
V nejbližších dnech se můžete těšit hned na dva koncerty z našeho
nového cyklu koncertů vážné hudby.

Senioři v akci

3. 10. | 12:00 | U rybníka Vodice

4. Uhříněveský běh Prknovkou

3. 10. | 10:00 | Sraz u restaurace U Splavu

Den architektury – Hledání vody

3. 10. | 20:00 | Uhříněves

Den architektury – Rozsviť Uhříněves

4. 10. | 19:00 | Muzeum

AKORDUM – Podzimní koncert

6. 10. | 18:00 | Muzeum

Den architektury
– Industriální budovy okem krajinné ekoložky
7. 10. | 18:00 | Muzeum

Den architektury – Výstava Steel Cities

11. 10. | 19:00 | Kostel Všech svatých v Uhříněvsi
Neděle 11. 10. 2020 | 19 hod. | kostel Všech svatých

Hudební poklady uhříněveského kůru
účinkuje soubor Musica cum gaudio
umělecký vedoucí Martin Šmíd
Zahajovací koncert přinese ve svém programu hned několik děl
z hudebního archivu dochovaného na kůru našeho kostela. V novodobé premiéře zazní ukázka z pera uhříněveského barokního kantora
Václava Josefa Moravce a unikátní Moravcův opis Salve Regina
Antonína Reichenauera, stěžejního pražského skladatele 1. poloviny
18. století. Program bude doplněn dalšími skladbami českých či
v Čechách působících autorů, a bude tak příhodnou ukázkou, jak
zněly české kůry v 18. století.

Hudební poklady uhříněveského kůru

27. 10. | 9:30 | Husovo náměstí

Pietní akt

31. 10. | 10:00 | Nové náměstí, Muzeum, Školní jídelna

Uhříněveská pouť

 Více informací na www.praha22.cz

otevřené informační centrum

TERMÍNY PORADEN V OIC – říjen
Poradna pro rodinné právo
Každé poslední úterý v měsíci od 17:00 do 19:00
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
Kvalita veřejného prostoru
Mgr. Pavel Kappel: každou středu od 16:30 do 17:30 v muzeu
(po dohodě je možné se objednat i na jiný termín)
Poradna pro rovné příležitosti a kariérní poradna
Mgr. Kateřina Kaňoková: pá 2. 10. 2020 od 8:00 do 14:00
Bytová poradna
Ing. Jana Veselá: každé první pondělí v měsíci od 15:30 do18:00
Po předchozím objednání na telefonu 271 071 812 je možná
schůzka i v jiný termín.

Neděle 1. 11. 2020 | 19 hod. | kostel Všech svatých

Wolfgang Amadeus Mozart – REQUIEM in d

Právní poradna
Mgr. Pavel Kosař: čt 1., 15. a 29. 10. 2020 od 14:00 do 17:00

účinkuje soubor Capella Regia Praha
umělecký vedoucí Robert Hugo

Poradna sociálně právní ochrany dětí
PhDr. Hana Hejná: každou středu od 15:30 do 17:30

Jednu z nejslavnějších skladeb hudební literatury, Requiem d-moll,
jistě není třeba představovat. Skladatel na něm pracoval před svou
smrtí v roce 1791 na zakázku neznámého tajemného šlechtice
a domníval se, že píše svou vlastní zádušní mši. Méně je známo,
že skladba není celá z jeho ruky. Kompletně zapsal jen první dvě
části, ostatní stihl pouze naskicovat. Celé dílo podle Mozartových
poznámek dokončil jeho žák Franz Xaver Sÿssmayer.

Senior point – sociální poradenství
Mgr. Zdeňka Žaludová: každé pondělí od 16:30
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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.

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

Děti obědvají opět
v jídelně
Od pondělí 21. 9. 2020 se změnila dočasná
organizace školního stravování. Děti už nyní neobědvají v Hospůdce na Lišce, ale nově bylo zprovozněno druhé patro školní jídelny.
V současné době probíhá rekonstrukce kuchyně
a instalace dalšího výdejního pásu a velkokapacitní
myčky. Jídlo se proto stále dováží z Hospůdky
Na Lišce, kde se připravuje ve spolupráci s personálem školní jídelny. Rekonstrukce jídelny by měla
být hotova do konce října.

Na cyklostezkách se
chovejte obezřetně,
zvláště u škol
Ve středu 16. září došlo u ZŠ U Obory u modré
budovy ke zranění školačky při kolizi s cyklistou.
Nehodu šetří policie. Městská část se touto záležitostí zabývá a připravuje opatření k zajištění vyšší
bezpečnosti dětí. Vzhledem k tomu, že cyklostezek
přibývá a provoz na nich je intenzivnější, žádáme
cyklisty, aby byli maximálně ohleduplní ke svému
okolí, a to zvláště u škol.

Podle sdělení místního mysliveckého sdružení
proběhnou do konce roku celodenní hony v těchto
termínech 21. listopadu, 5. prosince a 30. prosince.
Hony proběhnou v prostoru mezi Dubčí, Hájkem,
Královicemi a Kolovraty. Prosíme, abyste v průběhu
honů respektovali pokyny myslivců a zabezpečili
si svá domácí zvířata.

I jménem Naděje děkujeme všem, kteří na tuto
pomoc přispěli.

„Letní kemp se vydařil na výbornou. Musím přiznat, že po přihlášení 101 dětí jsme měli
trochu strach, abychom vše zvládli hlavně logisticky. To se ale podařilo. Nejvíce ze všeho nás těší
pozitivní ohlasy rodičů i samotných dětí. Velmi
důležitá byla rovněž spolupráce s MČ Praha 22,
která probíhala od začátku do konce příkladně,
a věříme, že na tuto spolupráci v budoucnu navážeme,“ zhodnotil Letní kemp hlavní organizátor
Tomáš Podvín z klubu Čechie Uhříněves.

Tolik Kč jsme obdrželi
letos na účelových
dotacích na dopravu
a životní prostředí.

18

Tolik let funguje
v Uhříněvsi kroužek
sportovního karate, styl
Kyokushin.

Do redakce nám přišla milá zpráva
a poděkování, o které se s vámi chceme podělit.
Část financí z prodeje roušek putovala do střediska Naděje, kde z ní financovali přestavbu bezbariérové sprchy pro osoby bez domova. Přestavba
v denním centru U Bulhara je již dokončena a sprcha je k dispozici od středy 9. září. Nachází se hned
za vchodem do denního centra. Současně vzniklo
nové hygienické zázemí pro ženy.

Nadšené děti a spokojení rodiče. Tak by se
dal v krátkosti shrnout Letní fotbalový kemp, který
se uskutečnil v srpnu v areálu SK Čechie Uhříněves
za pomoci MČ Praha 22. Na velkou sportovní akci
se přihlásilo 101 dětí a většina z nich absolvovala
kompletní program.

Tolik korun jsme utržili při
dobročinném bazaru
9. a 23. září 2020
ve prospěch
Uhříněveského muzea.
Děkujeme.

62 mil.

Termíny
mysliveckých honů

Bezbariérová sprcha
pro lidi bez doMova

Letní fotbalový kemp měl
rekordní počet 101 dětí

10 100

6000

Tolik metrů čtverečních má
pozemek, který koupila MČ
na výstavbu lesní školky
a skautské klubovny.

15

O tolik hodin týdně se
zkrátí od 1. října provozní
doba pobočky České pošty
v Uhříněvsi.

1272

Tolik lidí hlasovalo pro
podané návrhy v loňském
ročníku participativního
rozpočtu – Milion pro
Prahu 22.
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Současný stav pozemku. V první fázi
bude vyčištěn od náletových dřevin
a zpřístupněn veřejnosti.
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Město koupilo pozemek
pro lesní školku a skautskou klubovnu
V lednu letošního roku bylo podepsáno memorandum mezi MČ Praha 22 a TJ Sokol Uhříněves,
které se týkalo odkupu pozemků o výměře 6000 m2 mezi ZŠ U Obory a židovským hřbitovem.
Na tento krok v září navázalo zastupitelstvo MČ, které odsouhlasilo nákup zmíněného
pozemku za 2 589 000 Kč.

R

ádi bychom touto cestou chtěli poděkovat členům TJ Sokol
Uhříněves, kteří podpořili prodej pozemku naší městské části.
Městská část se zároveň v kupní smlouvě
zavázala, že pozemek využije výhradně
ke zpřístupnění veřejnosti, na vybudování
veřejného prostoru, stavby veřejné vybavenosti či stavby pro služby sloužící veřejnosti,
zejména pak občanům MČ Praha 22.
Konkrétní představa o využití již existuje. V příštích letech má MČ v záměru
na pozemku realizovat zázemí pro dvě třídy lesní školky pro celkem 30 dětí, skautskou klubovnu a přírodní hřiště. Ideou je
tedy rozšířit nabídku předškolního vzdělávání, podpořit vznik skautských oddílů
v Uhříněvsi a nabídnout všem dětem nové
přírodní hřiště v těsném sousedství přírodní
památky Uhříněveská obora. Využití bylo
opět voleno takovým způsobem, aby nejen
pozemek, ale i budoucí stavba umožňovala
koncentraci více funkcí, resp. celodenní
využívání vč. víkendů, a nikoliv jen provoz
na pár hodin denně.
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V dopoledních a odpoledních hodinách
zde nalezne prostor pro vyžití lesní mateřská školka, podvečer bude objekt využíván
ke skautské činnosti a během víkendů mohou sloužit klubovny např. pro nejrůznější
vzdělávací akce. Zmíněný pozemek se dle
územního plánu nachází ve funkčním využití SO1 (sport, oddech) – přírodní rekreační
plochy. Aby bylo možné záměr realizovat,
zastupitelstvo MČ zažádalo před rokem
o změnu územního plánu na SO4, 5, 6, 7
(sport, oddech) – částečně urbanizované
rekreační plochy. Funkční využití pozemku se tedy nezměnilo a zůstává vyhrazeno
výlučně pro sport a oddech. V rámci změny územního plánu dojde pouze ke změně
„doplňkového“ čísla, které umožní vznik
zděné stavby (typicky centra ekologické
výchovy, skautské základny atd.), což pozemky v územním plánu označené jako
SO1 neumožňují.
V následujícím měsíci bude připraveno zadání pro vytvoření architektonické
studie budoucího záměru a MČ opět osloví několik architektonických kanceláří či

studií k předložení návrhů řešeného území. Na zadání se budou podílet mj. i zástupci Asociace lesních školek a spolku
Junák – český skaut, kteří budou navrhovat
koncepci uspořádání vnitřních prostor či
venkovního areálu tak, aby při budoucím
užívání nedocházelo k nežádoucím kolizím.
V tomto volebním období (do roku
2022) bude pozemek vyčištěn od náletových
dřevin, zpřístupněn a v ideálním případě
dojde k prodloužení veřejného osvětlení.
Samotná výstavba objektu (mimo projekční a inženýrskou činnost) je odhadována
na 10–12 mil. Kč a bude realizována až v následujícím volebním období – především
kvůli jiným investicím do školství, které mají
větší prioritu.

 Vojtěch Zelenka,
starosta MČ

finance

Kam půjdou miliony
získané na dopravu
a životní prostředí?
V minulém čísle UZ jsem psal
o dotacích plynoucích do naší městské
části. Z uváděných čísel vyplývalo, že
stěžejní investice dlouhodobě plynou
do školství a sociální oblasti.

Poměr dotačních peněz
na jednotlivé oblasti za posledních 10 let
KamKolik (v %)
Doprava

7,1

Vzdělání

44,2

Kultura

1,7

Sport a zájmová činnost

5,3

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

5,9

Životní prostředí

8,1

Sociální péče a zdravotnictví
Státní správa a samospráva
Celkem

Z

a posledních 10 let a vyjádřeno
v procentech to je 63 % všech investičních prostředků. A vzhledem
k právě povolovaným stavbám
MŠ/ZŠ Pitkovice a MŠ V Bytovkách se toto
procento ještě navýší. Jenže stejně tak,
jako je pro naši městkou část dlouholetým opakujícím se problémem kapacita
škol a školek, tak i doprava a z ní plynoucí
zatížení životního prostředí každodenně
negativně ovlivňuje život většiny našich
občanů. A přitom do dopravy plynulo jen
7 % přímých investic městské části. Někdo
by mohl namítnout, že jsou tu i dopravní
investice, které realizuje Technická správa komunikací nebo přímo MHMP. Jenže
doprava nestojí jen na stále neexistujícím
obchvatu Uhříněvsi nebo rekonstrukcích
hlavních tahů. Doprava jsou i opravy chodníků a výtluků, je to i bezpečnější cesta
do školy nebo snazší zaparkování po návratu z práce. Proto vyvíjíme dlouhodobou
aktivitu na získávání investic právě do oblasti dopravy. A prostředky jsme zásadně
navýšili i z našeho rozpočtu. Mám rád čísla,

18,4
9,3
100

protože mluví jasně. Nic neokecávají. Takže
i když zrovna ještě není opravený výmol
ve vaší ulici, řečí čísel je zřejmé, že se situace
na Praze 22 v dopravě zlepšuje a zlepšovat
bude. Průměrný výdaj do dopravní infrastruktury z rozpočtu MČ Praha 22 za roky
2014 až 2018 byl 5,1 mil. Kč. V roce 2019
jsme ale vydali již 13,1 mil. Kč. Tedy téměř
trojnásobek původního objemu a letošní
rok proinvestujeme dokonce čtyřnásobek.
A tento trend udržíme do konce volebního
období.
Na zářijovém 19. zasedání Zastupitelstva
hlavního města Prahy obdržela naše městská část 62 mil. Kč na projekty v dopravě
a na obnovu zeleně.
A na co konkrétního jsou finanční prostředky určeny? Je to zejména lávka pro pěší
a cyklo v ul. Ke Kříži, díky níž nebude nutné
překonávat schody pod viaduktem, obnova původních historických cest pro pěší
a cyklo Uhříněves – Běchovice, Uhříněves
– D. Měcholupy a Hájek – Koloděje, zlepšení
dopravní infrastruktury pro pěší a cyklo

v centru Uhříněvsi a dofinancování již probíhajících obnov Cukrovarského rybníka
a Husova parku. Všechny dopravní investiční projekty byly zahájeny v první polovině
letošního roku projektovými pracemi. S realizací počítáme v roce 2021. Obnova zeleně
a cestní sítě v Husově parku bude dokončena v roce letošním. Obnova Cukrovarského
rybníka, tj. odbahnění a oprava hráze, již
proběhla. Navazující etapa, která zahrnuje zpevnění břehů a související parkovou
úpravu proběhne v roce příštím.
Závěrem s radostí dodávám, že výše
poskytnutých účelových dotací je nejvyšší
ze všech městských částí Prahy.

 Štěpán Zmátlo,
radní pro finance
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radnice

Stalo se na radnici
Výběr nejzajímavějších rozhodnutí, která v minulých týdnech učinila Rada městské části Praha 22.
zasedání RMČ 23/2020 – 2. 9. 2020

• Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o spolupráci s Římskokatolickou farností kostela Všech svatých v Uhříněvsi, jejímž
předmětem bude spolupráce v oblasti opravy kostelní zdi a vstupu do areálu kostela Všech svatých, restaurování barokních soch
v areálu kostela Všech svatých a zapůjčování kostela Všech svatých
a přilehlého okolí za účelem pořádání kulturních akcí.
• Rada souhlasila s poskytnutím daru Římskokatolické farnosti
kostela Všech svatých v Uhříněvsi na úhradu nákladů na opravu
kostelní zdi a vstupu do areálu kostela Všech svatých a restaurování barokních soch v areálu kostela Všech svatých ve výši
850 000 Kč. Rada uložila radnímu Zmátlovi, předložit tento materiál do 10. ZMČ ke schválení.
• Rada souhlasila s poskytnutím daru Domu dětí a mládeže Praha
10 – Dům UM na nákup technického dovybavení divadla a podporu představeních a koncertů pro dospělé v Divadle U22 ve výši
200 000 Kč. Rada uložila radnímu Zmátlovi předložit tento materiál
do 10. ZMČ ke schválení.
• Rada vzala na vědomí Zprávu o veřejné zakázce „Trampolína
Romance“ včetně jejích příloh. Rada rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky od společnosti 4SOFT, IČ: 28703324, za cenu
408 862 Kč bez DPH, tj. 494 723,02 Kč včetně 21% DPH.
• Rada souhlasila se zajištěním zadání veřejné zakázky malého
rozsahu na služby s názvem „Otevřené zahrady Uhříněves – zajištění participace a zpracování PD“. Rada MČ Praha 22 uložila
ORS zajistit zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby
s názvem „Otevřené zahrady Uhříněves – zajištění participace
a zpracování PD“ v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 1/2019.
Rada schválila způsob zadání, zadávací podmínky a zkrácení
lhůty pro podání nabídek.
• Rada vzala na vědomí Zprávu o veřejné zakázce „Parkování P+R
Uhříněves – varianta 1 – zpracování PD“ a doporučení hodnoticí
komise. Rada rozhodla o vyloučení uchazeče: build & build s.r.o.,
IČ: 06097529, z důvodu nesplnění profesní způsobilosti a kritéria
technické kvalifikace.
• Rada rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky uchazeče:
„sinpps s.r.o.“, IČ: 62584332, za cenu: 682 000 Kč bez DPH, tj.
825 220 Kč vč. DPH.
• Rada souhlasila s uzavřením Kupní smlouvy dle přílohy na odkoupení pozemku parc. č. 1655/1 v k. ú. Uhříněves od Tělocvičné
jednoty Sokol Uhříněves, IČO: 49276662, za celkovou cenu ve výši
2 589 000 Kč.
• Rada nesouhlasila s podnětem na změnu ÚP na pozemku č. parc.
238/5 v k. ú. Pitkovice z funkčního využití OP na funkční využití
OB–B/C.
• Rada souhlasila se zpětvzetím námitek ze dne 3. 8. 2020 ke stavebnímu řízení vedeným pod čj. P22 7405/2020 OV 02.
• Rada schválila stanovisko MČ Praha 22 k projektové dokumentaci
pro územní a stavební řízení – Sportovní a kolejní areál Pitkovice:
Rada požaduje zastavěnost v území, které odpovídá kódu míry
využití území D, tzn. koeficient podlažních ploch (KPP) 0,8. Rada
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požaduje vybudovat u nově vznikajících budov B, C, D a E počet
parkovacích míst, které odpovídají kategorii dlouhodobé parkování (příloha č. 2. §32 PSP). Rada požaduje vybudovat chodník
v maximální možné šíři kolem areálu podél ulice V Pitkovičkách.
• Rada MČ Praha 22 jmenuje hodnoticí komisi pro vyhodnocení
výsledků Architektonické soutěže na revitalizaci náměstí Bratří
Jandusů – Praha 22.

Zasedání RMČ 25/2020 – 11. 9. 2020

• Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o připojení odběrného plynového zařízení na parcelách č. 219/6 a 219/11,
k. ú. Pitkovice, Praha 22 – Pitkovice, k distribuční soustavě a o zajištění odběru zemního plynu s jejím provozovatelem PPdistribuce,
a.s. Rada schválila úhradu podílu MČ na oprávněných nákladech
spojených s připojením Polyfunkčního domu Pitkovice, parcela
č. 219/6 a 219/11, k. ú. Pitkovice, Praha 22 – Pitkovice k distribuční
soustavě. Rada uložila starostovi MČ uzavřít smlouvu o připojení
Polyfunkčního domu Pitkovice, parcela č. 219/6 a 219/11, k. ú.
Pitkovice, Praha 22 – Pitkovice, s Pražská plynárenská Distribuce, a. s.
• Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o připojení odběrného místa na parcelách č. 219/6 a 219/11, k. ú.
Pitkovice, Praha 22 – Pitkovice, k distribuční soustavě a o zajištění
požadovaného rezervovaného příkonu s jejím provozovatelem
PREdistribuce, a.s. Rada schválila úhradu podílu MČ na oprávněných nákladech spojených s připojením Polyfunkčního domu
Pitkovice, parcela č. 219/6 a 219/11, k. ú. Pitkovice, Praha 22
– Pitkovice, k distribuční soustavě a se zajištěním požadovaného
rezervovaného příkonu v celkové výši 118 500 Kč. Rada uložila
starostovi MČ uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o připojení
Polyfunkčního domu Pitkovice, parcela č. 219/6 a 219/11, k. ú.
Pitkovice, Praha 22 – Pitkovice, s PREdistribuce, a.s.
• Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o připojení odběrného místa na parc. č. 1646/29, k. ú. Uhříněves, Praha 22
– Uhříněves, k distribuční soustavě a o zajištění požadovaného
rezervovaného příkonu s jejím provozovatelem PREdistribuce,
a.s. Rada schválila úhradu podílu MČ na oprávněných nákladech
spojených s připojením mateřské školy ul. V Bytovkách, č. parc.
1646/29, Praha 10 – Uhříněves, k distribuční soustavě a se zajištěním požadovaného rezervovaného příkonu v celkové výši
125 000 Kč. Rada uložila starostovi MČ uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o připojení mateřské školy ul. V Bytovkách, č.parc.
1646/29, Praha 10 – Uhříněves s PREdistribuce, a.s.

Zasedání RMČ 26/2020 – 16. 9. 2020

• Rada souhlasila s umístěním sídla společnosti JOTEAR s.r.o.,
IČO: 060 18 629, na adrese Nové náměstí 1257/9, 104 00 Praha
– Uhříněves.
• Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o zřízení práva stavby
„Multifunkční hřiště Jezera“ na pozemku parc. č. 1920/1 v k. ú.
Uhříněves dle přílohy se společností EKOSPOL a.s., IČ: 63999854.
Rada uložila OSM připravit materiál do ZMČ.

• Rada souhlasila s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o nájmu LED
světelné vánoční výzdoby uzavřené dne 8. 11. 2019 mezi společností MK – mont illuminations s.r.o. a městskou částí Praha 22.
• Rada souhlasila s účinností od 1. 9. 2021 u MŠ Sluneční se zřízením dalšího místa výkonu, včetně výdejny stravy se sídlem
K Dálnici, v Praze 10 – Pitkovicích s kapacitou 78 dětí/stravovaných. Rada souhlasila se zvýšením celkové kapacity počtu ze
153 na 231 dětí, které lze v mateřské škole vzdělávat a stravovat.
Rada souhlasila s podáním žádosti o zápis změny v Rejstříku
škol a školských zařízení.
• Rada souhlasila s navýšením neinvestičního příspěvku školní
jídelně na provoz na rok 2020, a to o 380 000 Kč. Podrobnosti
v důvodové zprávě.
• Rada vzala na vědomí zápis ze školské komise a zápis z komise
životního prostředí.

Zasedání ZMČ 4/2020 – 16. 9. 2020

• Zastupitelstvo schválilo uzavření kupní smlouvy dle přílohy na odkoupení pozemku parc. č. 1655/1 v k. ú. Uhříněves
od Tělocvičné jednoty Sokol Uhříněves, IČO: 49276662, za celkovou cenu ve výši 2 589 000 Kč.
• Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
kupní dle přílohy na prodej části pozemku parc. č. 1655/1 v k. ú.
Uhříněves o výměře 186 m2 manželům Ing. Jaromíru Kovaříkovi
a Ing. Heleně Kovaříkové za celkovou cenu 80 352 Kč.
• Zastupitelstvo MČ Praha 22 nesouhlasí s podnětem na změnu
ÚP na pozemku č. parc. 238/5 v k. ú. Pitkovice z funkčního
využití OP na funkční využití OB–B/C.
• Zastupitelstvo schválilo poskytnutí daru Domu dětí a mládeže
Praha 10 – Dům UM na nákup technického dovybavení divadla
a podporu představení a koncertů pro dospělé v Divadle U22.
• Zastupitelstvo schválilo uzavření Smlouvy o spolupráci
s Římskokatolickou farností kostela Všech svatých v Uhříněvsi,
IČ: 61387860, jejímž předmětem bude spolupráce v oblasti
opravy kostelní zdi a vstupu do areálu kostela Všech svatých,
restaurování barokních soch v areálu kostela Všech svatých
a zapůjčování kostela Všech svatých a přilehlého okolí za účelem
pořádání kulturních akcí MČ Praha 22.
• Zastupitelstvo schválilo poskytnutí daru Římskokatolické farnosti kostela Všech svatých v Uhříněvsi, nám. Bří Jandusů,
IČ: 61387860, na úhradu nákladů na opravu kostelní zdi a vstupu
do areálu kostela Všech svatých a restaurování barokních soch
v areálu kostela Všech svatých.
• Zastupitelstvo schválilo předložená rozpočtová opatření.

 Plné znění zápisů z Rady najdete na webu MČ Praha 22
nebo jsou k nahlédnutí v odboru kanceláře úřadu.

Uhříněveská drbna
Uhříněveská drbna opět pronikla na sociální sítě a tvrdí, že veřejné
zakázky v souvislosti s úpravou a rozšířením výdeje ve školní jídelně
byly rozdány „z ruky“, tedy napřímo konkrétním firmám.
Jaká je pravda? S podrobnými informacemi o stavebních pracích
ve školní jídelně jste se mohli seznámit v minulém vydání Uhříněveského zpravodaje ve článku Plánované rozšíření výdeje jídel skončilo
zásadní rekonstrukcí objektu. Tři veřejné zakázky byly zadány takto:
Projekční práce a inženýrská činnost
Na 34. zasedání RMČ dne 18. března 2020 bylo schváleno přímé
zadání veřejné zakázky malého rozsahu společnosti STARÝ A PARTNER s.r.o. za cenu 529 980 Kč vč. DPH. Hlavním důvodem byla
nutná výměna původního projektanta. Standardní výběrové řízení
na nového projektanta by znamenalo odklad prací o min. 1 měsíc,
což vzhledem ke schválenému harmonogramu nebylo možné. Kompletní důvodovou zprávu vč. doporučení, aby byla zakázka zadána
napřímo, lze dohledat v zápisu z jednání RMČ. Nabídnutá cena byla
konzultována s městským architektem, který ji označil za přiměřenou
nabízenému objemu prací.
Stavební úpravy související s dodávkou
gastro zařízení školní jídelny
Na 39. zasedání RMČ dne 27. května 2020 bylo schváleno vypsání
nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy související
s dodávkou gastro zařízení školní jídelny“ s předpokládanou hodnotou
necelých 5,5 mil. Kč bez DPH. Zakázka byla zveřejněna na veřejném
profilu zadavatele (https://bit.ly/35XlKGt). Nabídku v řádném termínu
podaly 4 firmy: Jílek Stavby, s.r.o., Konstruktis Praha, spol. s r.o.,
ADEVITA s.r.o. a Tost.cz, s.r.o. Zakázka byla vysoutěžena za 5 mil. Kč
bez DPH (vč. DPH o 550 tis méně než předpokládaná hodnota).
Dodávka gastro zařízení školní jídelny
Na 39. zasedání RMČ dne 27. května 2020 bylo schváleno vypsání
nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodávka gastro zařízení školní
jídelny“ s předpokládanou hodnotou 3,5 mil. Kč bez DPH. Zakázka byla
zveřejněna na veřejném profilu zadavatele (https://bit.ly/2ZZReru).
Nabídku v řádném termínu podaly 2 firmy: GAMA HOLDING Praha a.s.
a HOSPIMED, spol. s r.o. Zakázka byla vysoutěžena za 2,66 mil. Kč
bez DPH (vč. DPH o 1 mil. méně než předpokládaná hodnota).
V rámci veřejných zakázek, které souvisely s rozšířením
výdeje ve školní jídelně, byly zadány celkem tři zakázky. Dvě nadlimitní, které se řídí zákonem o zadávání veřejných zakázek, a jedna
malého rozsahu, kterou lze dle zákona zadat napřímo, čehož RMČ
také kvůli nutnému dodržení harmonogramu využila. Ostatní zakázky
s milionovými rozsahy byly standardně soutěženy tak, jak ukládá zákon. Není tedy pravdou, že byly všechny zakázky rozdávány napřímo
vybraným firmám. 
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4

Den draka pobavil i rozpálil
Možná jste si říkali, proč se největší kulturní akce v roce 2020 jmenovala Den draka. Původ sahá
až do roku 1914. V tomto roce byl radou schválen městský znak navržený akademickým malířem
Jindřichem Bubeníčkem a používá se tak dodnes.

P

opis znaku (erbu) začíná: Modrý
štít… a v třetím odstavci pokračuje
…Před městskou branou svatý Jiří
usmrcuje draka. Postava světce je
oděna železným brněním, zelenou suknicí
a červeným, žlutě podšívaným pláštěm. Ze
hřbetu vzpínajícího se bílého oře, červeně
vystrojeného, vráží kopí do oheň soptícího
jícnu okřídleného zeleného netvora, jenž
se svíjí pod koněm. Na horním kraji štítu,
který je obklopen ozdobnou obrubou bronzové barvy, spočívá stříbrná zděná koruna
s pěti viditelnými výběžky. Toť popis, a kdo
nevěří, může si napsané ověřit na obálce
Zpravodaje, někteří jako já s pomocí lupy.
Nápad uspořádat celodenní kulturně
společenskou akci na konci srpna pro občany Prahy 22 vznikl na radnici kvůli anticovidovým omezením, která znemožnila
konání společenských a kulturních akcí
na jaře. Postupně se vytvořil pracovní tým
a v úzké spolupráci s místními podnikateli
10 | Uhříněveský zpravodaj | říjen 2020

v oblasti gastronomie, občanskými spolky a některými firmami došlo k vzájemné
symbióze. Městská část dala k dispozici
prostor se zázemím, finance a organizační zkušenosti, gastro sekce své kulinářské
umění a o zábavu se postaraly místní spolky.
A ke každé zábavě patří hudba, o kterou
se podělilo několik uskupení i jednotlivců. Vzhledem k tomu, že to byla zábava
pro všechny věkové skupiny, tak nemohla
chybět mini pouť. A co by to bylo za Den
s drakem, kdyby se nesoutěžilo a neodměňovalo – některé soutěže byly pěkně „vostrý“
a odměny lákavé.
Teď už víte, proč Den draka, proč v srpnu a proč tak, a ne tak, a můžeme se skrze
fotky přesunout rovnou do ulice Kašperské
a na Skatepark, kde se to celé odehrávalo.
Než tak učiníme, tak je potřeba poděkovat všem, kdo se na přípravě a vlastní
realizaci podílel, což je úkol nesplnitelný,
protože bych asi na někoho zapomněl...

Na koho ale zapomenout nesmím, jste vy,
vážení návštěvníci, děkujeme, bez vás by
to nebylo ono.
Letošní „nultý“ ročník proběhl v pandemické době za dodržování přísných hygienických opatření, a tak doufejme, že příští
rok k nám drak přiletí v lepších časech než
covidových.
 Pavel Veverka,
člen organizačního týmu a fotograf
1 Od poloviny 18. století putovaly po vesnicích a městech loutkoherecké soubory, které
se snažily nejenom obveselit děti a dospělé,
ale též rozvíjely kulturu a i překrásný český
jazyk. A tak Kašpárkovo staročeské loutkové
divadlo staré více jak 100 let nemohlo chybět.
Hrálo, jak jinak, než hru o drakovi. Toto divadlo
je jediným loutkovým divadlem u nás, které
hraje s původními dřevěnými marionetami.
Také jejich kostýmky a omalování je původní,
ponecháno tak, jak to vytvořili tehdejší umělci.

kultura

Děkujeme!
Zásluhou těchto organizací, spolků, skupin
i jednotlivců se sobota 29. srpna 2020 stala
pro všechny příjemným dnem.
MČ Praha 22
Stánek MČ (trička s motivem draka – Jakubcovi – tisk,
samolepky, placky, diplomy, omalovánky) obsluhovaly
seniorky z DPS II (Lenka Tunzerová, Miroslava
Růžičková, Helena Šťastná, Bronislava Vohralíková,
Vlasta Lustigová, Anna Hačková, Růžena Truhlářová,
Jarmila Čípová). Autorkou vizuální podoby Dne draka
je Irena Marečková. O propagaci knihovny se postarala
Kateřina Kykalová a Vlasta Čepičková. S výstavbou
areálu pomáhali pracovníci a pracovnice úseku údržby
městské části.

5

Spolky
AT studio Domino taneční škola, DS UCHO, KUNG
FU by HSCP, KČT Odbor Pohoda (Klára Zezulová),
Klub seniorů Uhříněves, Myslivecké sdružení Halali
Uhříněves, Sdružení Taoistického Tai Chi ČR, Včelaři
(Jana Kučerová)
GASTRO
Cafe 22, Café art Honza Růžička, Cukrárna Věrka,
Československá Řízkovna, Hospůdka Na Lišce,
Kavárna Kolibri, Lakyho chilli pochoutky (Roman
Lukeš), Lidový dům, Netradiční zmrzlina (Tereza
Voříšková), Ofyr gril (Vojtěch Vávra), OLD REPUBLIC
CAFE (Martin Krejza), Pivovar Uhříněves, Švejk
restaurant U Karla, UH Bar, Wine Wine
Loutkové divadlo
Staročeské Kašpárkovo divadlo
Zábava
Baby Office – dětský koutek, hlídání dětí, Jenky
Painting – malování na obličej, Josef Beck – mini
pouť, KLC Group – Streetball, Magistr Kelly – kouzelník,
SDH Praha–Kolovraty
Řemeslný jarmark
Eliška Krejzová – pomoc při organizaci jarmarku, Bája
Šmídová – bižutérie, korálky, Jekatěrina Salomatová
– šperky, Kadeřnice REBELSS – tvorba copu, sprejování,
Usušil a syn – jerky/sušené maso, Lucie Hurábová
– náramky z minerálu + ručně šité oblečení pro děti,
Marie Čepičková – háčkované doplňky, Monika
Kadrnožková – dětská dílnička, Markéta Palánová
– ReTaška, MimiWolfovi – interaktivní ručně vyráběné
kartičky pro děti, Žemličkovi – dřevěné hračky, ručně
vyráběné dekorace

6

Ochotníci z Divadelního souboru UCHO 2 nám v exkurzu do historie objasnili, jak
je to s uhříněveským drakem a svatým Jiřím v našem erbu. V Kašperské ulici bylo
také živo. Vysokozdvižný vozík společnosti KLC group 3 , slangově zvaný ještěrka,
se přizpůsobil svým zdvihacím zařízením při streetballu všem věkovým kategoriím.
Soutěž ohnivý dech v pojídání chilli probíhala pod patronací Romana Lukeše, který má
s těmito soutěžemi bohaté zkušenosti. Lakyho chilli pochoutky rozohnily soutěžící
– všech deset odvážných se do pojídání vrhlo s vervou 4 , ale postupně se zvyšující
číslo pálivosti začínalo vítězit. Nakonec zvítězil chlap jak hora, Josef Horák (zcela
vpravo). Celodenním programem se také táhla hudební nit všemožných žánrů. Klánovická pop-punková kapela Nouzovej Východ 5 zpívá veselé písničky o smutných
věcech. Většina jejich členů pracuje v DDM Praha 10 – Dům UM. Večerní program
obstaralo koncertem sesterské trio The Priester Sisters 6 , které dorazilo z Berlína,
a na úplný závěr se svým funky stylem vystoupilo uskupení Top Dream Company 7 .

Hudební produkce
Bubenická show (Drum Circle) – Petr Šušor, Buffaloes,
Lucie Elšíková, Nouzovej Východ, The Priester Sisters,
Tomgrass–Pop, Top Dream Company, zvuk: Jan
Priester, technika a zvuk: Petr Nouzák, Pavel Wijas,
moderátor celého dne: David Lajpert
Zdravotnická záchranná služba
Brigádníci pod vedením Lukáše Matochy, ochrana
areálu (Petr Laník), Náhradní díly Jeep (Daniel Marter)
– parkování návštěvníků. Děkujeme také občanům
Kašperské ulice za shovívavost při omezení v době
konání „Draka“.
Lidí, co se podílelo na organizaci nebo se zúčastnilo
bylo tolik, že přes veškerou snahu je možné, že někteří
vypadli z tohoto seznamu – předem se jim omlouváme.
Zvláštní poděkování za organizaci celého dne patří:
Veronice Špalkové Kuželové, Petře Vaňkové, Radovanu
Koutskému, Petrovi Nouzákovi (pódium, technika,
zvuk), Honzovi Růžičkovi (gastro sekce).
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Rozhodněte, kam investuje Praha 22
příští rok milion korun
Po úspěšném prvním ročníku startuje tento měsíc druhé kolo participativního rozpočtu pod
hlavičkou Milion pro Prahu 22. Jaké jsou novinky a jak se můžete zapojit?

Harmonogram 2020/2021
říjen 2020
Podávání návrhů
•O
 nline na webových stránkách www.milionproprahu22.cz
•O
 sobně v Otevřeném informačním centru na Novém náměstí
•U
 závěrka pro podávání návrhů – 30. 10. 2020
listopad 2020 – leden 2021
Posouzení realizovatelnosti návrhů

P

růběh historicky prvního participativního rozpočtu
ovlivnila epidemiologická opatření, takže se nepodařilo
uskutečnit všechny naplánované aktivity. Nedošlo tak
již například na březnovou výstavu návrhů a diskuzi
předkladatelů s občany. Přesto lze výsledky hodnotit jako velmi
úspěšné. A ani na podzim není zatím důvod k optimismu. Aktuální
vývoj bohužel nasvědčuje spíše tomu, že ani napodruhé nebude
možné uskutečnit vše tak, jak je plánováno. Situaci budeme průběžně sledovat a přizpůsobíme jí samozřejmě plánovaný program
veřejných setkání a prezentací. Sledujte prosím webové stránky
www.milionproprahu22.cz a sociální sítě městské části, kde vás
budeme včas informovat o případných změnách.

• Kontrola podaných návrhů
• Zpětná vazba autorům, konzultace
• Setkání autorů s veřejností
únor – březen 2021
Prezentace návrhů a hlasování
• Prezentace návrhů ve Zpravodaji a na webu MČ
• Výstava návrhů a diskuze s autory
• Kampaň autorů předložených návrhů
• Hlasování
duben 2021 a dále
Evaluace a příprava realizace
• Vyhlášení výsledků hlasování – na webu, ve Zpravodaji
• Zahájení přípravných prací na realizaci vítězných návrhů

Novinky pro letošní rok

Základní princip participativního rozpočtu a mechanika zůstávají
stejné i letos. Rada městské části nejprve vyčlení v rozpočtu milion korun. Občané následně dostanou možnost přijít s vlastními
návrhy, které po odsouhlasení postoupí do veřejného hlasování.
O realizaci projektů pak rozhodnou opět občané hlasováním.
Oproti minulému roku došlo po vyhodnocení dat k zjednodušení pravidel. Každý hlasující bude nyní rozdělovat pouze tři
kladné hlasy. Nadále už nebude možné použít negativní hlas.
Hlasující může rozdělit své hlasy mezi libovolné návrhy. Jednomu
návrhu může přidělit však maximálně jeden hlas. Kompletní
znění pravidel a všechny novinky najdete na webových stránkách.
Těšíme se na vaši účast i letos!
 Kontakt: Veronika Línková,
tel.: 271 071 822, e-mail: veronika.linkova@praha22.cz

Minulý ročník v bodech
• Vybrány návrhy v hodnotě 970 200 Kč. Participativní rozpočet tvořil
0,66 % výdajů za rok 2018.
•C
 elkem se sešlo 15 různých návrhů, což je v porovnání s podobně
velkými obcemi zhruba průměrný výsledek.
•D
 o hlasování se zapojilo 1272 hlasujících, tj. 11,94 % z celkového
počtu obyvatel. To je ve srovnání s podobně velkými obcemi jeden
z nejlepších výsledků. Průměrná účast v celé ČR je 5,11 %.
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Aktuální stav realizace
projektů z minulého ročníku
V jakém stavu se nacházejí návrhy, které byly minulý rok vybrány
hlasováním k realizaci? Přinášíme vám aktuální informace z příslušných odborů úřadu městské části, které mají dokončení vybraných
projektů na starosti.
Luční porosty v parcích V pondělí 29. 6. 2020 začala realizace projektu první fází. Na několika místech v Uhříněvsi (Husův park, park
J. Kolihy, parčík Losenická, Na Vrchách, u muzea, za poštou) došlo
k aplikaci herbicidu. Následovala kultivace těchto ploch a jejich
osetí speciálním osivem květnatých luk. Podle vzcházení plevelů
bude rozhodnuto, zda bude potřeba podzimní odplevelovací seč,
a případně i jarní. Více na str. 18–19.
Street workoutové hřiště s fitness prvky v sídlišti Vivus V současnosti probíhá příprava podkladů. Realizovat bude na objednávku
vybraná firma.
Dětské hřiště ve Sluneční čtvrti Vysoutěžený zhotovitel (GARTENSTA Plus s. r. o.) realizuje zakázku včetně zpracování projektové
dokumentace a žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení.
Na zpracování běží termín 65 dní od nabytí účinnosti smlouvy, tedy
od 13. 8. 2020. Následná realizace proběhne během 7 dnů od předání
staveniště (po nabytí právní moci stavebního povolení).
Komunitní zahrada u DPS II Vysoutěžen zhotovitel (IC Holding s. r. o.),
realizace by měla proběhnout dle smlouvy o dílo do 6 týdnů od předání
staveniště, tedy 11. 8. 2020.
Stromky pro stín na hřišti V Bytovkách Proběhla schůzka a konzultace s předkladatelkou, během které byla upřesněna skladba dřevin
a dohodnut termín realizace na podzim roku 2020.

participace

Jak pokračuje
revitalizace náměstí
Bratří Jandusů?
Proměna nejstaršího náměstí v Uhříněvsi pokročila
do další fáze. Po dvouměsíčním intenzivním sběru
podnětů od občanů v rámci participace se právě
teď rozběhla veřejná dvoukolová architektonická
soutěž, ze které vzejde vítězný návrh.

B

ěhem června a července tohoto roku se uskutečnila řada rozhovorů s obyvateli řešeného území
a zástupci institucí a firem, které zde mají sídlo.
Všichni dostali možnost vyjádřit se k problémům
současného stavu, jeho hodnotám a budoucímu charakteru
náměstí. Svou šanci měla i dětská skupina sestavená z žáků
základní školy a v srpnu proběhla pro všechny zájemce z řad
veřejnosti společná procházka se zástupci městské části,
samosprávy, příslušných odborů, městským architektem
a organizátorem architektonické soutěže. Na názor jsme
se zeptali spoluobčanů i v online anketě, jejíž výsledek si
můžete prohlédnout na adrese: http://bit.ly/anketajandusu.
Ankety se zúčastnilo 138 respondentů, kterým děkujeme
za zájem a pomoc. Výsledky potvrdily většinu zjištění, které
vyplynuly z rozhovorů s místními a které bylo možno slyšet
i osobně na procházce po náměstí.
Výsledky okomentoval odborník na kvantitativní výzkum
Miroslav Fous. Z jeho závěrů vyplývá, že tři čtvrtiny účastníků ankety jsou lidé, pro které je řešené území důležité
a mají to sem blízko. Většina zúčastněných jsou tedy lidé
dobře zasvěcení a angažovaní. Ve vzorku bylo méně než 10 %
seniorů, což je dáno zvolenou online formou dotazníku.
Potřebám starších občanů by ale měla určitě být i s ohledem
na demografické prognózy věnována dostatečná pozornost.
Dalším možným zkreslením je převaha pěších v anketě,
při nekritickém posuzování výsledků by tedy mohlo dojít
k nedostatečnému reflektování jejich potřeb.
 Pavel Kappel, koordinátor participace

Vybrané komentáře sociologa
k výsledkům ankety
• Pěší zóna a zeleň jsou jasnými prioritami respondentů (farmářské trhy, volné prostranství a přiblížení historie obce jsou
rovněž vítány). Kritičnost k funkci parkování je dána strukturou
respondentů. Určitě nelze zcela eliminovat parkovací kapacitu
– nalezení rovnováhy bude jednou z nejkomplikovanějších věcí.
• Residenti jsou citliví na hluk – tzn. artikulují zklidnění dopravy,
nepřejí si organizované akce, které hluk zvýší; celkově z ankety
vyplývá spíše potřeba zklidnění, přírody a relaxace než velká,
hlučná nebo vizuálně rušivá gesta.
• Respondenti volají po prvcích, které pomohou ze současného
koridoru vytvořit pobytové místo (lavičky a sezení obecně,
zeleň, voda/kašna apod.).
•Z
 ájem budí lávka, v případě redukce zeleně, kácení stromů
lze očekávat vlnu nesouhlasu.
• Stromy, místa k posezení a zpřístupnění nábřeží nejlépe
rezonují s potřebami respondentů.

Kdo bude vybírat
z předložených
návrhů?
Ve středu 23. září došlo k prvnímu setkání porotců architektonické soutěže. Jaké je její
složení a kdo rozhodne koncem roku o vítězném
návrhu?
Závislá část komise:
Vojtěch Zelenka – starosta MČ Praha 22
Ing. arch. Jiří Hejda – městský architekt
Ing. Ivo Krátký – radní MČ Praha 22 (náhradník)
Nezávislá část komise:
Ing. arch. Ondřej Beneš Ph.D.
– Atelier Beneš
Magisterské i doktorské studium absolvoval
na Fakultě architektury ČVUT v Praze, kde nyní
působí i jako pedagog. Autorizovaný architekt
s vlastní architektonickou praxí od roku 1998.
Od roku 2006 spolupracuje na teoretických textech, konferencích, přednáškách s doc. Oldřichem Ševčíkem. Od roku 2017 je architektem
statutárního města Děčín.
Ing. arch. Petr Burian
– Studio DaM
Narozen 1970 v Praze, v roce 1995 diplomoval na FA ČVUT. Od svých studií je kmenovým
členem týmu DaM. Stojí za ním některé klíčové
a oceňované realizace kanceláří, které zásadním
způsobem rozšířily její záběr (Palác Euro, Příběh
Pražského hradu, Návštěvnický okruh Pilsner
Urquell, Bytový dům s tělocvičnou v Lodecké ul.),
stejně jako řada soutěžních a ověřovacích studií
(Administrativní budovy Cherubín v Plzeňské ul.,
Novomlýnská brána v Revoluční ul.). Za své práce získal několik ocenění v rámci národní ceny
za architekturu (Grand Prix architektů) a jeho
stavby byly dvakrát nominovány za ČR na Mies
van der Rohe Award.
Ing. Štěpánka Šmídová
– Šmídová Landscape Architects
Vystudovala na ČZU obor Zemědělské inženýrství
– zahradnictví. Na brněnské Mendelově univerzitě obor Zahradní a krajinářská architektura,
na studijním pobytu na vídeňské Universität für
Bodenkultur pak zjistila, jak se ke krajině staví
v Rakousku. Snaží se odborníkům i veřejnosti
ukázat, že krajinářská architektura čím dál víc
ovlivňuje náš každodenní život. A že stojí za to
se zabývat tím, jak vypadá naše okolí. Proto Štěpánku potkáte třeba i na některé z tematických
konferencí a přednášek.
Ing. David Neuhäusl (náhradník)
– Neuhäusl Hunal
Kromě architektury vystudoval také mezinárodní
obchod a městské inženýrství. V letech 2016–
2018 vedl s Jaroslavem Wertigem architektonický
ateliér na mezinárodní vysoké škole ARCHIP. Díky
zkušenostem ze studia v Austrálii inicioval vznik
ideové soutěže Superstudio. Zabýval se urbánní
ekonomií a potenciálem humanizace pražské
Magistrály. Několik let psal o architektuře a souvisejících tématech pro vydavatelství Bigg Boss.
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odbor životního prostředí a dopravy

Svoz objemného odpadu
a bioodpadu
Velkoobjemové kontejnery označené VOK jsou určeny
pro odpad z domácností, který nemůže být pro své rozměry odkládán do popelnic (např. starý nábytek, pohovky, matrace, koberce,
linolea, zrcadla, umyvadla, vany, WC mísy, bojlery, staré sportovní
náčiní, autosklo).
Do těchto kontejnerů nepatří živnostenský odpad, výrobky podléhající
zpětnému odběru (TV a PC monitory, počítače, vyřazené elektrozařízení, lednice, mrazáky), nebezpečné odpady (autobaterie, zářivky,
barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad,
stavební odpad a pneumatiky...

CHODNÍK PITKOVICE – ČESTLICE
O chodníku propojujícím Nové Pitkovice s Čestlicemi
by se dalo mluvit jako o pitkovické fatě morgáně posledních let.
Na každém veřejném setkání v Pitkovicích se o něm mluvilo, s realizací se počítalo „v nejbližší době“. 15. září se ale opravdu začal stavět.
Až tedy pojedete kolem autem, nebude to přelud. Skutečně tam stojí.
Bohužel chodník nevede až přímo do Čestlic. V realizované podobě
končí na katastru Prahy 22 a Čestlic. Není to proto, že by Čestlice
neměly zájem o jeho napojení. Naopak pan starosta Čestlic Martin
Diviš o něj bojuje už dlouhou dobu. Ale Čestlice nevlastní potřebné
pozemky a soukromý vlastník je odmítá prodat. Proto byl ze strany
Čestlic zřízen alespoň improvizovaný chodník podél silnice. Ten
by měl být opraven. Nebude však mít asfaltový povrch ani nebude
zásadně rozšířený. Na jaře bychom rádi mezi chodníkem a silnicí
vysázeli stromořadí.
JAK ŠEL ČAS: Nemohu mluvit o době před rokem 2018. Věřím, že
se naši předchůdci o realizaci usilovně snažili. V roce 2017 zažádala
firma Central Group o stanoviska dotčených orgánů pro potřeby
územního řízení. Firma Cetin, která tudy vede datový kabel, však
souhlasné stanovisko nevydala. A to z důvodu sporu s firmou Central Group o financování přeložky datového kabelu. V únoru 2019
proběhla čtyřstranná schůzka za účasti Prahy 22, Čestlic, Cetinu
a Central Groupu a problém se na ní podařilo vyřešit. V květnu 2019
byla zpracována projektová dokumentace, v únoru 2020 vydáno
stavební povolení, v září 2020 započala realizace.

 Štěpán Zmátlo, radní pro dopravu

rozsvituhrineves.cz

První ročník
světelné
výstavy
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Velkoobjemové kontejnery označené BIO jsou určené pro
odkládání bioodpadu, a to především ze zahrad: listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. pro kuchyňský bioodpad rostlinného původu.
Stanoviště 

Doba přistavení (hod.)

Bystřičná

VOK 3. 10.

Netluky

VOK 3. 10.

9–13*

BIO 3. 10.

9–12*

Pardubická × Rájecká

9–13*

Venušina

BIO 3. 10.

9–12*

Bedlová

BIO 3. 10.

13–16*

Fr. Diviše č. p. 740

BIO 17. 10.

9–12*

Křelovická × Nad Volyňkou

BIO 17. 10.

9–12*

Pod Markétou × Předpolní

BIO 17. 10.

13–16*

* Kontejner je na stanovišti přistaven do naplnění, nejdéle však
do doby uvedené v tabulce.
Odpad ze zeleně lze také odkládat do speciálních nádob na bioodpad přistavovaných k nemovitostem. Přistavení nádoby si můžete
objednat u Pražských služeb, a. s. na tel.: 284 091 457, 284 091 458
nebo e-mailu: info@psas.cz, prohlaseni4@psas.cz, případně pomocí
registračního formuláře: bio.praha.eu/formular/. Služba je součástí
systému nakládání s komunálními odpady na území Prahy a je poskytována v celoročním nebo sezónním režimu svozu (duben–listopad),
s četností svozu 1× za 14 dní, 1× nebo 2× týdně.

 Jitka Kochánková, referentka OŽPD

3/10/2020
Zahájení ve 20:00

odbory

odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Česká pošta mění od října
otevírací dobu
Česká pošta od 1. října v celé České republice upravuje
provozní dobu ve svých pobočkách. Bohužel se to dotkne i pobočky
v Uhříněvsi, která bude od 1. 10. 2020 otevřena takto:
PO

Dny zdraví a rovných
příležitostí byly zaměřené
na bezpečnost
Nemoc covid-19 změnila i tradici Dne zdraví a rovných příležitostí.
Vzhledem k tomu jsme letošní Den zdraví a rovných příležitostí
rozdělili do více dní, abychom tak předešli možné nákaze virem.
První dva dny, tedy 9. a 16. září jsme cílili na bezpečnost dětí na internetu. Projekcí filmu „V síti za školou“ jsme chtěli dětem ukázat
nebezpečný svět, do kterého se paradoxně z bezpečí svého domova,
mohou dostat. Na základě zájmu škol je připraven i následný program
odbornou organizací zabývající se specifickou prevencí zaměřenou
na děti v základních školách.
Třetí den byl zaměřen na širokou veřejnost, kdo měl zájem, mohl využít
bezplatné kontroly znamének na kůži a nechat se vyšetřit odbornou
lékařkou. Odpoledne bylo věnováno seniorům a seniorkám. V Klubu
seniorů proběhla přednáška na téma bezpečný internet, kterou si
připravila paní místostarostka Mgr. Kateřina Erbsová. Pan Hýsek
z firmy Griffin a. s. nám znovu připomněl, že existuje tzv. tísňové
tlačítko, a popovídal o jeho funkcích. Krásné malované kafíčko, jehož
vůně se linula po celém klubu, pro všechny připravil pan Růžička.

 Zdeňka Žaludová, vedoucí OSVZ

pozvánky
Rada městské části Praha 22,
Komise kultury Rady městské části Praha 22,
Uhříněveské muzeum a 162. ZO ČBS Uhříněves
zvou všechny občany na

PIETNÍ AKT NA HUSOVĚ NÁMĚSTÍ

u příležitosti 102. výročí konce 1. světové války,

10:00–12:00

13:00–18:00

ÚT

08:00–12:00

13:00–16:00

ST

10:00–12:00

13:00–18:00

ČT

08:00–12:00

13:00–16:00

PÁ

08:00–12:00

13:00–16:00

Česká pošta odůvodňuje svoje rozhodnutí zkvalitněním poštovních
služeb, jak napsala v dopise panu starostovi. Již v květnu tohoto roku
vedli zástupci radnice jednání s vedením České pošty o možnostech
rozšíření otevírací doby zejména v sobotu a ve večerních hodinách.
Česká pošta argumentuje podstavem zaměstnanců a vysokými
provozními náklady. Nyní přišlo toto opatření, které se dotkne většiny
poboček v České republice. Vedení radnice s touto změnou zásadně
nesouhlasí a odeslalo oficiální žádost o přehodnocení změn řediteli
České pošty. Praha 22 má téměř 17 000 obyvatel, i když ne trvale
hlášených, dosahuje tak větších rozměrů než některá okresní města.
Otevírací doba poboček se zkrátí každý den o tři hodiny, tedy celkově
o 15 hodin týdně. O zkvalitnění služeb se nedá mluvit.
Pokud se nová otevírací doba uhříněveské pobočky nezmění a občanům to nebude vyhovovat, doporučujeme využívat další možnosti
služeb. Například služeb Czech POINT v Otevřeném informačním
centru, služeb Zásilkovny, Uloženky, PPL, DPD, zasílání důchodů
na bankovní účet atd. 

Nové ordinační hodiny
Lékař pro děti a dorost
MUDr. Ivana Königová, Ke Kříži 1610/16, Uhříněves
Nemocní pacienti se musí předem objednat na tel.: 274 877 266
Pondělí

13:00–18:00 prevence
18:00–19:30 pouze předem objednaní nemocní pacienti

Úterý

18:00–12:00 prevence
12:00–14:00 pouze předem objednaní nemocní pacienti

Středa

13:00–18:00 prevence
18:00–19:30 pouze předem objednaní nemocní pacienti

Čtvrtek

19:00–15:00 prevence
15:00–16:00 pouze předem objednaní nemocní pacienti

Pátek

17:30–9:30 pouze předem objednaní nemocní pacienti
10:00–11:30 prevence

který se uskuteční v úterý 27. října 2020 od 9:30 hodin.
Občanský spolek Uhříněves vás všechny srdečně zve
na Nové náměstí, do Uhříněveského muzea a do školní jídelny
na tradiční

UHŘÍNĚVESKOU POUŤ,
která se uskuteční v sobotu 31. října 2020 od 10 do 17 hodin.
Vzhledem k současné epidemiologické situaci sledujte web
městské části, kde bude včas oznámeno případné zrušení akce.

JEDNODENNÍ AUTOBUSOVÉ VÝLETY
(NEJEN) PRO SENIORY
14. 10. – Kuks, Braunův betlém, Miletín
4. 11. – N
 elahozeves, Mělník, Stará Boleslav – s palladiem země
české
2. 12. – Adventní Drážďany
Prodej všech čtyř výletů pokračuje od září každé úterý od 8:00 do 9:00
v OIC, Nové náměstí 1250, nebo po dohodě se zástupcem agentury
– tel.: 605 070 273.
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sociální služby

Komunitní terénní tým bude pečovat
o duševní zdraví i v Uhříněvsi
ESET–HELP, z. s., přes dvacet let poskytuje péči lidem se závažným dlouhodobým duševním
onemocněním. Od svého založení respektuje moderní trendy a vydal se cestou tzv. komunitní
a sociálně-rehabilitační péče. Ta probíhá v přirozeném prostředí klienta – v jeho obci a nejlépe
domácnosti, optimálně ve spolupráci s rodinnými příslušníky a blízkými.

L

idé tak nejlépe mohou znovu získat zdravotní, psychickou a sociální stabilitu. Velkou úlohu v životě
každého jednotlivce, tedy i handicapovaných, hraje komunita. Cílem péče je
dosáhnout plnohodnotného a spokojeného
života klientů.
Velkou devizou ESET–HELPu je úzká
vazba na Psychoterapeutickou a psychosomatickou kliniku ESET, jejíž zdravotničtí
pracovníci stojí za jeho založením. Díky
tomu mohl vzniknout Komunitní terénní
tým (KTT), ve kterém sociální pracovníci
a psychiatrické sestry úzce spolupracují
s psychiatry a psychology. Právě tento tým
bude mít začátkem příštího roku zázemí
v Uhříněvsi, kam rozšíří svoji působnost.
S klienty se pracuje formou tzv. „case managementu“, tedy individuální a komplexní péče, která je často dlouhodobá. Tým
spolupracuje s okolím klientů, motivuje
klienty k aktivnímu přístupu a posilování

silných stránek. Ti pak mohou opětovně
získat místo v přirozené komunitě.
Kromě služby KTT nabízí ESET–HELP
Chráněné bydlení, kde se lidé mají možnost
naučit se za podpory sociálního pracovníka
vařit, udržovat svoji domácnost, hospodařit
s penězi, jednat na úřadech apod. V Podpoře
zaměstnávání klienti za asistence sociálního pracovníka hledají místo na otevřeném
trhu práce, mohou si vyzkoušet pracovat
v tréninkové kavárně Dendrit Café nebo
na jiných pracovních místech s různou mírou náročnosti. Centrum denních aktivit
zase pomáhá klientům navázat nová přátelství. Probíhá zde společné vaření, techniky
zlepšující soustředění a manuální zručnost,
výtvarné činnosti, výuka angličtiny a mnoho
dalších aktivit.
ESET–HELP měl už od svého založení
v roce 1995 zahraniční supervizní podporu
pro počáteční rozvoj rehabilitačních služeb.
V témže roce totiž do ČR pronikl nizozemský

grantový program MATRA zaměřený na vytváření regionálních sítí komunitních služeb
pro duševně nemocné ve spolupráci s místními úřady. ESET–HELPu se podařilo uspět
ve výběrovém řízení, a získal tak na několik
let prostředky a výše zmíněnou podporu.
Za dobu své existence ESET–HELP prokázal,
že je stabilní živá společnost, která je v místech svého působení důležitou a vítanou
součástí místní komunity.

 Mgr. Vendula Kubín,
členka představenstva ESET–HELP, z. s.
www.esethelp.cz

zdravotnictví

Recept na zdravé srdce:
Hýbat se, zdravě jíst a nekouřit
Od října bude v Uhříněvsi v ulici Ke Kříži ordinovat nový lékař – kardiolog MUDr. Marian Levčík.
Jak se k nám dostal a co všechno nabízí? Představujeme ho v krátkém rozhovoru.
Co vás přivedlo do Uhříněvsi?
Karate v Uhříněvsi cvičím od roku 2010,
poznal jsem přes tento klub mnoho skvělých lidí a právě díky karate přišla nabídka
od města na pozici kardiologa ve zdejší
ambulanci.
Jaké služby budete nabízet ve své
ordinaci?
Komplexní a kvalitní. Neinvazivní vyšetření
srdce včetně holterovské monitorace EKG
a krevního tlaku, echokardiografii (ultrazvuk srdce), zátěžové testy například i pro
sportovce. Beru pacianty od 15 let. .
Na co se u vás pacienti mohou těšit? Bude
mít vaše ordinace nějaká specifika?
V poslední době jsem se hodně věnoval ultrazvuku cév, nabízím tedy i toto vyšetření.
Do budoucna budeme také participovat
na klinických studiích.
S jakými pojišťovnami spolupracujete?
Já se všemi, bohužel, některé nespolupracují se mnou (smích). Zatím mám smlouvu
s OZP, ZPŠ a RBP, ostatní se snad přidají,
intenzivně na tom pracujeme.
Může se k vám objednat pacient
z nesmluvní pojišťovny?
Jistě, má několik možností. Buď pojišťovnu změní, což se děje čtvrtletně, nebo

za přímou úhradu (ceník na stránkách
kardio-uhrineves.cz – pozn. redakce), nebo
bude po svojí pojišťovně požadovat, ať se
mnou smlouvu uzavře.
Co může člověk udělat pro zdravé srdce?
Recept je jednoduchý: dostatek pohybu
a racionální strava. Nutné je vyvarovat se
kouření.
A jak vy konkrétně se staráte o své srdce?
Jsem od narození nekuřák a mám dost pohybu. Mimo bojové sporty si občas zahraju
i fotbal. Co se týče stravy tak tam mám ještě
rezervy.
Kdy by měl člověk navštívit kardiologa?
Závažným příznakem je s námahou spojená
bolest na hrudi. Pacienti s rizikovými faktory
ischemické choroby nebo s dalšími méně
specifickými potížemi si však také kardiologa zaslouží. Myslím si, že každý člověk,
který pravidelně aktivně sportuje, by měl
vědět, že má srdce v pořádku.
Už víte své ordinační hodiny?
Samozřejmě, budou každý všední den tak,
abych pokryl zájem pacientů k jejich spokojenosti. Budu se je i v budoucnu snažit
uzpůsobit jejich potřebám. Po individuální
domluvě jsem schopen ordinovat i mimo
ordinační hodiny. 

MUDr. Marian Levčík
Ke Kříži 1610, Uhříněves

tel.: 773 605 292, 724 941 115
kardio-uhrineves@seznam.cz
marian.levcik@seznam.cz
kardio-uhrineves.cz
Ordinační hodiny
pondělí:
úterý:
středa:
čtvrtek:
pátek:

7:00–14:00
9:00–15:30
8:00–14:00
9:00–15:30
7:00–14:00

3. 10. 10 h Hledání vody – procházka na téma voda ve městě
s architektkou Linou Procházkovou a krajinnou ekoložkou
Kateřinou Lagner Zímovou. Sraz u restaurace U Splavu.
3. 10. 20 h Rozsviť Uhříněves – první ročník výstavy světelných
instalací. Bližší info na www.rozsvituhrineves.cz
denarchitektury.cz

6. 10. 18 h Industriální budovy okem krajinné ekoložky –
skladové haly na poli a chránění motýli. Jak to jde dohromady?
Přednáška a diskuze v Uhříněveském muzeu.

3. 10. Hledání vody
3. 10

7. 10. 18 h Výstava Steel Cities – vernisáž, představení nové
knihy a komentovaná prohlídka výstavy v Uhříněveském muzeu.

ČT–ST

DA

FA

Pořádá Městská část Praha 22 a spolek Praha Nejvíc,
partnerem akce je Metrans a. s.
Další info na fb.me/architekturavuhrinevsi
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životní prostředí

Proměny veřejného prostoru:
Malé louky, které potěší nejen motýly
Jednou z účastnic participativního rozpočtu byla i Jana Kučerová. Její nápad na výsadbu malých
luk získal v hlasování dostatečný počet hlasů a nyní se stává skutečností. Během přípravy projektu
se z Jany stala vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy na našem úřadě, a může si tak
výslednou podobu svého projektu dostatečně ohlídat. Cestu za realizací svého nápadu popisuje
v následujícím článku.
Ing. Jana Kučerová
Vystudovala Českou zemědělskou univerzitu,
Lesnickou fakultu, se zaměřením na krajinné
inženýrství. Pracovala zejména v oblasti péče
o chráněné části přírody. Nyní by ráda uplatnila
svoje zkušenosti v místě, které zná od narození, a záleží jí na jeho proměnách. Volný čas
tráví s rodinou a včelami na jedné zahradě, kde
je podle ní pořád co dělat. Na úřad městské
části Praha 22 nastoupila v srpnu 2020.

V

yhlášení participativního rozpočtu
mě zaujalo jako nápad a byla jsem
zvědavá, jak to celé bude probíhat.
Čím víc se blížil den ukončení příjmu návrhů, tím víc mě lákalo vyzkoušet to
na vlastní kůži. Doslova na poslední chvíli
jsem odeslala námět na vytvoření lučního
porostu místo jednotné travnaté plochy
v blízkém parku.
K tomuto záměru mě inspirovalo pokusné vynechání seče v parku Na Vrchách
v roce 2019, kdy se v travním porostu ihned
během letních měsíců objevily kvetoucí
chrpy, jetel, řebříček… Původně jsem
předpokládala, že z toho vznikne jen malá
dobrovolnická akce pro pár sousedů, ale
po několika jednáních se zástupci úřadu
byl záměr rozšířen na různé plochy po celé
Uhříněvsi. Zajímavou etapou bylo hlasování
o projektech, kdy jsme se s autorkou námětu „stromky na hřišti“ dohodly na vzájemné
podpoře a požádaly jsme své podporovatele
o hlas pro spřátelený projekt. Oba návrhy
prošly hlasováním a byly doporučeny k realizaci. Na základě konečné přidělené částky se uskutečnila obchůzka vytipovaných
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lokalit a byl stanoven konečný výběr ploch
vhodných k osetí. Zároveň byly doporučeny
vhodné směsi podle typu lokality od spolehlivého výrobce osiva, stanoven postup realizace, vybrána odborná firma a dohodnuty
termíny založení porostů. V této fázi projektu se projevily příčiny a následky (nebo jen
pouhé řetězení událostí) – zkrátka jsem se
ocitla na straně úřadu a na realizaci jsem
dohlížela z pozice vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy.
Vzhledem k příznivým teplotním
i vlhkostním poměrům, které převládaly
v první půlce července, byl zvolen postup
založení i v průběhu vegetační sezony. Pro
rovnoměrné vzcházení osiva bylo potřeba
odstranit stávající vegetaci na vybraných
plochách. Odborná firma provedla postřik
ředěným herbicidem (působení pouze přes
listy rostlin, bez vlivu na kořeny a semena).
Následovalo mechanické rozrušení drnu,
vyhrabání a urovnání povrchu. Finální osetí
proběhlo ručně a se zkušenou pečlivostí,
protože bylo potřeba dodržet doporučený
výsevek do 2 g/m2 (což je podobné opatrnému dosolení hotového pokrmu).

V dalších týdnech čekaly oseté plochy
na déšť, a jakmile trochu zapršelo, začaly
vzcházet první lístky. V tuto chvíli je těžké
odhadnout, zda převládají cílové rostliny,
nebo jestli jde o zásobu plevele. Většina
druhů, které mají tvořit závěrečný porost,
je v této fázi pomalejší a bude potřebovat
podporu v podobě šetrné odplevelovací
seče před zimou, případně i na jaře. Tuto
péči zajistí pracovníci úřadu z úseku údržby. Ruční pletí není vhodné, protože by se
současně s kořenovým balem plevelů mohly
snadno odstranit i snaživé kořínky bylinek,
květin a trav.
Obecně můžeme očekávat nejprve
zazelenání ploch travinami, na jaře roku
2021 rostliny zesílí, zápojem potlačí plevele a letničky zkusí první květy. Odložením
seče na dobu po dozrání semen letniček
umožníme vysemenění na další sezonu.
Trvalkám to zřejmě bude trvat… potřebují
nejprve silné kořeny a na kvetení si troufnou
asi až v létě 2022.
Můžeme tedy společně pozorovat, jak
to rostlinám jde, jestli se drží plánu, porovnávat rozdílné složení ploch a těšit se
z proměn.

 Ing. Jana Kučerová, vedoucí OŽPD

životní prostředí

Husův park – u lípy Republiky
Kopretinová louka

Park Na Blokandě – u podchodu
Krajinářská louka do stínu

Druhy kopretinové louky patří k nejodolnějším mezi lučními rostlinami.
Hlavními květinami jsou kopretiny, které ozdobí louku na přelomu
května až června. Po seči vykvétají další pestrobarevné luční květiny
až do podzimu. Porost snese mírné zastínění a sušší vláhové poměry.

Podrost pod stromy se musí spokojit jen s menším množstvím světla
a někdy i vláhy. Proto jsou podrostové rostliny schopné obstát pod stromy, kde k zemi dopadají toulavé sluneční paprsky. Neohromí záplavou
pestrých květů, ale i tak nabídnou potravu a úkryt pro drobné živočichy.

Ul. Losenická – u silnice naproti benzínové pumpě
Louka starých časů

Na Vrchách – roh u tiskárny
záhon Polní kvítí

Pestrobarevná louka na slunné a suché stanoviště. Od ostatních
lučních osiv ji odlišují semena vzácných nebo vyhynulých polních
plevílků, například koukol, hlaváčky, kravinec. Tyto rostliny pomohou
v prvním roce vývoje barevně zkrášlit zelený porost zakládané louky.

Směs obsahuje jak druhy dnes známých polních rostlin (např. vlčí
mák, chrpa modrák, ostrožka stračka), tak i druhy dnes vzácné nebo
vyhynulé (např. protěž žlutobílá nebo dejvorec strožkový). Rostliny
jsou nenáročné na půdu i vláhu.

Nové Náměstí – u školní jídelny a muzea
záhon Bylinková vonička

Nové Náměstí – za poštou na vyvýšené terase
Květnatá louka pro motýly

Záhon plný nenáročných bylinek různých tvarů, barev, velikostí a vůní.
V prvním roce se uplatní jednoleté druhy bylin. V dalších letech se
bude tvořit společenství z vytrvalých druhů rostlin.

Založení květnaté louky pro vývoj a výživu motýlů vychází z nároků
na dostatek potravy pro housenky i dospělce. Pro podporu přezimujících druhů může část louky zůstat neposečená do jara dalšího roku.
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názory zastupitelů

Nová doba
Vážení spoluobčané, milí voliči,
chtěl bych se Vám tímto článkem omluvit
za to, že jsem Vás řádně nezastupoval při
posledním jednání uhříněveského zastupitelstva, a rád bych Vám zdůvodnil, proč
se tak stalo.
Oznámení o konání 10. zasedání ZMČ Praha 22 ve středu 16. 9. 2020 v 17.00 hodin
nám, jako zastupitelům, bylo zasláno 8. září.
10. září nám byl zaslán dopis (e-mail), ze
kterého vyplývalo:
• že na zasedání zastupitelstva bude z důvodu prevence před nákazou koronavirem
umožněna tzv. distanční účast, tj. vzdálená
účast přes aplikaci Webex – což již bylo
úspěšně vyzkoušeno v minulosti, a
• že pro řízení jednání, hlasování, generování zápisu apod. bude využita webová
aplikace „Usnesení.cz“, což byla pro nás
jako zastupitele novinka, se kterou byli
naši zástupci (tj. lídři opozičních stran)
seznámeni p. Zelenkou na jednání v předvečer konání zastupitelstva.
První z těchto informací jsem vzhledem
k šíření nákazy nejen v ČR a v Praze, ale
i v Uhříněvsi a na místním úřadu uvítal,
ke druhé jsem vzhledem k již několikáté
variantě způsobu hlasování v tomto volebním období a stylu, jakým nám toto bylo
sděleno, přistupoval s určitou skepsí.
14. a 15. září nám bylo zasláno 5 e-mailů
ohledně registrace a přihlášení do aplikace
„Usnesení.cz“, přičemž v úterý dopoledne již
šlo o e-mail se jmenovitým seznamem zastupitelů, kteří „si dovolili“ se za předešlých
21 hodin, tj. v pondělí večer či v pracovní
době neregistrovat do systému, a to se
zdůvodněním, „aby úvodní kroky na zasedání zastupitelstva proběhly bez problémů“.
Na tento e-mail, který mě lehce nadzvedl,
jsem již p. Zelenkovi a panu radnímu pro
IT odepsal mimo jiné s tím, že zasedání
zastupitelstva se zúčastním distančně
(termín pro oznámení této skutečnosti byl
do 15. září a bylo nás několik) a že žádám
o zapůjčení hlasovacího zařízení (tabletu),
což nám bylo již dříve nabídnuto.
Po výměně dalších 11 e-mailů jsem si byl
ve středu v poledne vyzvednout zapůjčený
tablet s nainstalovanou aplikací Webex
a nastavenou stránkou Usnesení.cz. Že
nikoho nezajímalo, jak se „připojím“, neboť
tablet nedisponoval datovou kartou, mě
nijak neznepokojovalo, protože mám doma
poměrně silnou a stabilní WIFI.
V 16.45 hodin jsem tedy seděl před zapůjčeným tabletem se spuštěnou aplikací Webex
a zároveň před svým stolním počítačem se
spuštěnou stránkou Usnesení.cz, všude připojen a řádně přihlášen. Bohužel se ukázalo,
že místní WIFI v divadle, ke které museli být
připojeni kvůli Usnesení.cz všichni přítomní, zároveň nedokáže obsáhnout vzdáleně
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připojené přes Webex, a tak i po odloženém
začátku zasedání z důvodu pokusů o odstranění technických potíží v 17.30 hodin
nebylo v podstatě ničemu rozumět a v případě jiných řečníků vyjma předsedajícího
vůbec ničemu.
Doteď nechápu, jak mohli hlasovat ostatní
kolegové ze stávající koalice připojení přes
Webex, neboť z rozpravy nemohli rozumět
ničemu, stejně jako já, ale zřejmě jim stačilo,
když se rozsvítilo příslušné tlačítko v Usnesení.cz. Jediný další opoziční zastupitel
připojený přes Webex nehlasoval, neboť dle
mých informací rovněž ničemu nerozuměl.
I když jsem tedy v podstatě netušil, o čem
se vede diskuze, vydržel jsem do půl sedmé,
kdy jsem se p. Zelenky zeptal, zda mohu
doufat ve vyřešení technických problémů
v sále, abych mohl svou funkci zastupitele
vykonávat řádně. Jak jsem zjistil až posléze
ze záznamu, bylo mi přesně sděleno, že „nejsme schopni zajistit technické prostředky
pro Vaši distanční účast“, a když jsem tedy
kolegům popřál hezký večer, přišlo místo
omluvy první promptní a jasné rozhodnutí –
„pana Semeckého teda poprosím odhlásit“.
Tolik tedy pro zdůvodnění mé omluvy a pro
vysvětlení, proč jsem na zastupitelstvu nemohl hlasovat a vyslechnout debatu, popř.
se zeptat, např. proč naše městská část
kupuje právo stavby za cenu nikoli obvyklou
a na dobu 99 let, proč se opět začíná rekonstrukce školní jídelny na konci prázdnin,
o jakou dobu se díky rozhodnutí rady opozdí
výstavba nové školy atd.
To, že výše uvedený příklad, jak jsou v naší
městské části zaváděny „novoty“, svědčí
dle mého názoru o nekompetentnosti našeho vedení, je však jen jedna strana mince.
Tou druhou je skutečnost, že v současnosti
nejsou u nás respektovány zákonné a psané normy (vybudování nepovolené stavby,
uzavírání smluv s „neobvyklými“ cenami,
nedodržování jednacího řádu), nejsou
dodržovány demokratické principy (např.
zde zmíněné nezajištění možnosti účasti
na zasedání zastupitelstva dle nastavených
podmínek) a zároveň chybí elementární
slušnost (za vše např. kauza s ministrem
dopravy).
Takže, jak mi bylo řečeno již při jiném jednání, na mou poznámku, že je rozhodnuto
jinak, než jak bylo odhlasováno: „je nová
doba, zvykejte si“, tak si holt, i když nerad,
zvykám, že místo omluvy minimálně do příštích voleb uslyším „pana Semeckého teda
poprosím odhlásit“. Inu, nová doba.

 Ing. Ondřej Semecký
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spolky a organizace

Vyúčtování grantů z dotačních programů Prahy 22
Tento rok byl velmi specifický nejen, co se týče činnosti spolků a pořádání akcí. Společenský život v akci byl a je přítomností nemoci covid-19
velmi omezen. Spolkům a organizátorům kulturních i společenských
akcí tato doba přinesla nelehká rozhodování, zda akce budou moci
proběhnout, za jakých podmínek a nakolik jsou schopni dodržet podmínky poskytnuté dotace.
Tak jako je specifická situace, ve které se nacházíme, tak specificky
budeme přistupovat i k vyúčtování dotací. Již na jaře jsme deklarovali,
že akce přesunuté z jara na podzim roku je možné financovat z grantů,
na datu pořádání akce nezáleží, pokud je do konce roku 2020 a má
alespoň přibližně stejný program a rozpočet.
Nejčastější dotaz je – co se stane, pokud akce byla zrušena bez náhrady? Dotace se musí vrátit, granty se na další rok
nepřevádí, přidělují se znovu. Skutečně spotřebované náklady na akci,
i když se neuskutečnila, vyúčtovat můžete do výše přidělené dotace

kroužek sportovního karate

na konkrétní položku v rozpočtu. Zejména to jsou případné náklady
na propagaci, která se uskutečnila – inzerce, tisk plakátů, bannerů.
Nelze však vyúčtovat například vystoupení umělců, pronájem prostor
nebo mobilních toalet, pokud se akce neuskutečnila.
Náklady na reprezentaci na soutěži je možné vyúčtovat
na jiné soutěži, pokud byla ta původní kvůli covidu-19 zrušena. K jednotlivým dotacím bude muset být přistupováno částečně individuálně,
neboť jsou mezi jednotlivými příjemci grantů velké rozdíly. Budeme se
snažit vyjít všem maximálně vstříc a s vyúčtováním poradit a pomoci.
Není cílem, aby byly omezovány společenské a sportovní akce v příštím
roce z toho důvodu, že se pořadatelé bojí, aby opět neskončili v minusu.
Musíme však přistupovat k rozpočtu s péčí řádného hospodáře.

 V případě nejasností se prosím obracejte na
katerina.erbsova@praha22.cz,
tel.: 271 071 867

akordum

Sportovní karate styl
Kyokushin již 18 let v Uhříněvsi
Rok se s rokem sešel a již brzy tomu bude 18 let, co byl v Uhříněvsi založen kroužek sportovního karate, styl Kyokushin. Za tu dobu
vychovali trenéři Michal Starý (3. dan) a Marian Levčík (1. dan) řadu
bojovníků, kteří dosáhli řady úspěchů na domácím i mezinárodním
kolbišti.
Co je to Kyokushin
Kyokushin karate je kontaktní, ale férový styl a naše tréninky jsou
zaměřené na všestranný rozvoj tělesné a duševní zdatnosti. Jedno
od druhého nelze oddělit a je úžasné sledovat, jak s růstem kondice
roste i sebevědomí svěřenců a úcta a respekt k soupeřům a ostatním
lidem okolo nás.
Kde nás najdete, ukázková lekce zdarma
Trénujeme v Sokolovně každé úterý a nebo čtvrtek od 16:30. Přijďte si
zacvičit, ukázková lekce je zdarma. Aktuální informace pak naleznete
na našem FB (www.facebook.com/KarateUhrineves)
Trenér MUDr. Marian Levčík je pro svoje svěřence velkým vzorem.
Především pro svůj přátelský a obětavý přístup. Pro vaše zvídavé
dotazy je k zastižení na telefonu +420 775 113 169, případně e-mailu
marian.levcik@seznam.cz.

 Jan Heřmanský

Jak jsme nezpívali
Pěvecký sbor AKORDUM má za sebou období odmlky, kdy byla
většina z nás zavřená doma a jenom škrtala naplánované akce z diáře.
Společných zkoušek jsme se sice nechtěli vzdát, ale kromě možnosti
zpívat přes Skype, kterou jsme hned zavrhli, nás nic lepšího nenapadlo.
Na to, co jsme na jaře odložili, jsme opět po prázdninách s novým
nasazením navázali. Ačkoliv je současná situace nejistá, AKORDUM
s optimismem plánuje dál. Na podzim nás čeká řada zajímavých akcí,
o kterých budeme dále informovat na našich webových stránkách
(www.akordum.cz) i Facebooku. Výhledově se mohou posluchači
těšit na podzimní řadu koncertů s českým repertoárem od Bedřicha
Smetany, Antonína Dvořáka a Bohuslava Martinů nebo na listopadový
koncert v Husově kapli, kde provedeme Glorii od Antonia Vivaldiho.
Pokud byste si chtěli zkrátit prodlužující se večery a máte rádi sborový
zpěv, neváhejte se přijít podívat na jednu z našich zkoušek. Setkáváme
se buď v úterý, nebo pátek od 19 hodin ve zkušebně Divadla U22 a nyní
hledáme zejména posily do sopránů. Na zkoušce nebo na koncertě
na viděnou, třeba již 4. října 2020 v 19 hodin v Uhříněveském muzeu,
kde se koná Podzimní koncert se skladbami českých autorů.

 Za ženský pěvecký sbor AKORDUM Bára Synečková
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inzerce

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

V Uhříněvsi žiji
a pracuji už 11 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

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

Při nákupu nad
3.000 Kč obdržíte
poukázku se slevou
500 Kč na další nákup

ODTEĎ U NÁS
NAJDETE VŠE PRO

Nezmešk
ejte
zaváděc
í ceny!

Františka Diviše 944, 104 00 Praha 22 - Uhříněves

www.woodcote.cz

spolky a organizace

spolek občanů hájku

centrum Locika nabízí

Hájek hrál FAIR PLAY

možnost
okamžité
anonymní
pomoci

V sobotu 5. září jsme dětem vynahradili neuskutečněný dětský
den a připravili pro ně den sportovní. Děti (a někdy i dospělí) mohly
soutěžit v atletických disciplínách, zkusit si jógu i discgolf, projet se
v buggynách, zaběhnout si orientační běh, zaskákat si na nafukovacím hradu, projít si večerní bojovku, zatančit si na živou kapelu
a přenocovat ve stanech. Atmosféra a dění dne je zachycena ve verších Pavlíny Pláškové...
Vystřídal se déšť i slunce, úsměvy i slzičky,
nakonec snad byli spokojeni rodiče i dětičky.
Odměněni všichni byli,
co se sešli s námi v cíli.

pokud Vy nebo někd
o ve Vašem
okolí zažívá v rodině
násilí.

Ten, kdo navíc exceloval,
diplomem „nej“ se obdaroval.
Malý dárek dostal k tomu
v disciplíně podobnému.

přímá podpora pro děti a rodiče,
poradenství pro učitele a odborníky.

Statečnost, pružnost, odvahu,
testovali si v buggynách, bojovce i na hradu!
Ti, co největší měli odvahu,
v noci složili hlavu do stanu.
Poctěni jsme byli vaší návštěvou,
výkony, nadšením i zábavou.

 Pavlína Škvrnová

VoLEJtE...
poradenskou linku DĚtstVí BEZ nÁsiLí
tel.: 601 500 196

(Po–St: 9–11 h a 15–17 h)

@

piŠtE...
na mail: poradna@centrumlocika.cz
na chat na webu: www.detstvibeznasili.cz
pŘiJĎtE...
k nám na adresu:
centrum Locika, Umělecká 6, praha 7

www.detstvibeznasili.cz
DPS jiskřička

Jiskřička pokračuje ve zpívání

Leták okamžitá pomoc 2020-08-3.indd 2

2.9.20 10:52

Po pauze vynucené uzavřením škol jsme se plni energie a očekávání pustili znovu do zpívání. Již v srpnu se koncertní oddělení
vydalo na tradiční letní soustředění, tentokrát do krásné přírody
Krkonoš. A tak kromě zpívání byla příležitost na výlety a sportování.
Se zahájením školního roku se všechna oddělení začala scházet
na pravidelných zkouškách a přivítali jsme mezi sebou i nové malé
zpěváčky. Pro případné zájemce je nábor do obou přípravných oddělení stále ještě otevřen.
Víme, že letošní sezona bude nepředvídatelná, přesto chystáme
nový repertoár a těšíme se, že bude příležitost potěšit naše posluchače na koncertech v Divadle U22, které plánujeme na 2. listopadu
a 14. prosince vždy od 18 hodin.

 Hana Havlínová, organizační vedoucí
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inzerce

DIVADELNÍ SOUBOR UCHO
PŘI

TJ SOKOL UHŘÍNĚVES
UVÁDÍ
HRU ARNOŠTA GOLDFLAMA

JÓGA V UHŘÍNĚVSI
Přijďte si užít večery s jógou do
sokolovny v Uhříněvsi.
Cvičíme od 7. října 2020
každou středu od 20 hodin.

:

Cena 150 Kč za lekci.
Podložky na cvičení s sebou.

Bližší informace na místě nebo na
e-mailu: nejistajogovna@gmail.com

mobilní
rozhlas
Nejnovější zprávy
z Prahy 22
ve vašem mobilu.
Stáhněte si
aplikaci
a buďte v obraze.

řádková inzerce
 Kominictví P. Jáchym, U st. mlýna 317/29, P 22 Uhříněves provádí
klas. kom. práce, kontroly spalinových cest dle vyhl. 34/2016 Sb.
vložkování komínů volejte 602 237 675, 267 7105 72,
jachym@kominictvi.info
 Kosmetika Payot, Pod Jankovem 45, Hájek,
www.kosmetika–hajek.cz, mobil: 777 581 418.
 Čenda úklid – čistění oken, koberců, sedaček. Úklid kanceláří.
Kontakt: 603 874 107, www.cenda-uklid.wbs.cz
 Opravy myček, praček, sušiček a ostatních spotřebičů do 3 dnů
PM Servis tel.: 602 316 941, 602 316 949.
 Kamenictví Šumec, Pod Jankovem 45, Hájek. Mobil: 608 981 418.
 Revize a kontrola elektroinstalace, poradenská činnost,
tel.: 602 440 695, www.elektro-hrabina.cz
 Angličtina a španělština pro děti a dospělé v Uhříněvsi.
Lekce online i prezenční. Všechny úrovně. Tel.: 605 261 689,
e-mail: umimto@volny.cz, www.umimto.webnode.cz
 Koupím chatu, chalupu do 50 km od Prahy, v dobrém i špatném stavu.
Děkuji za nabídku. Tel.: 720 031 400.

inzerce

Dům dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM
V Bytovkách 803, Praha 10-Uhříněves, tel. 777 721 743
Keramická dílna

Dům dětí a mládeže Praha 10

V Bytovkách 803, 104 00 Praha 10 - Uhříněves, http://www.dumum.cz, tel: 777 721 743

ODPOLEDNE
S ANDERSENEM
PÁTEK 9. 10. 2020 15–17 HOD
ČTENÁŘSKÁ A VÝTVARNÁ DÍLNA
V RÁMCI AKCE NOC S ANDERSENEM 2020
NA TÉMA

NEJZNÁMĚJŠÍ POHÁDKY
AKCE JE URČENA PŘEVÁŽNĚ PRO ZAČÍNAJÍCÍ
ČTENÁŘE 1.-2.TŘÍD
Pro děti bude připraven pohádkový malířský ateliér a navštíví nás

Bibliobus OSKAR z Městské knihovny.
rezervace: cekalova@dumum.cz

Přijďte si k nám do DDM vyzkoušet tradiční i
netradiční sporty, pod vedením našich lektorů.
Akce se koná 27. 10. 2020 od 15:00 v areálu
DDM Uhříněves.
Více informací: cechovic@dumum.cz
Nebo na čísle 777 721 743.

Dům dětí a mládeže Praha 10
V Bytovkách 803, 104 00 Praha 10 - Uhříněves, http://www.dumum.cz, tel: 777 721 743

TANEČNÍ WORKSHOP
17. 10. 2020
od 9:00 do 16 hod.
CHCEŠ ZKUSIT, JAK SE TANČÍ HIP HOP
NEBO STREET DANCE,
ZJIST, CO SE SKRÝVÁ POD MODERNÍM
A VÝRAZOVÝM TANCEM,
NEBO
CHCEŠ TANČIT JAKO BALETKA?
POKUD TI JE 6 – 15 LET, TAK SE PŘIHLAŠ NA
www.hrusova.cz nebo na TEL: 777 721 743
CENA 100 Kč za půl dne/ 150 Kč za celý den
zahrnuje lektora, prostory a malé občerstvení
rezervace nutná, koná se na pracovišti STARÁ POŠTA
Přátelství 192, Praha 10
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STŘEDISKO SOCIÁLNÍ PÉČE
UHŘÍNĚVES, KAMENICE, VELKÉ POPOVICE,
ŘÍČANY A OKOLNÍ OBCE
poskytujeme terénní osobní asistenci:
kompletní péči o seniora a jeho domácnost;

774 994 357
Mgr. Věra Bobovská,
e-mail: bobovska@socialnipece.cz
www.socialnipece.cz

Zápis
do kurzů
POKRAČUJE

PLAVECKÉ KURZY

PARK HOTEL HOLIDAY BENICE, KVĚTNOVÉHO POVSTÁNÍ 194, PRAHA 10
HOTEL FLORET V PRŮHONICÍCH, KVĚTNOVÉ NÁMĚSTÍ 391, PRŮHONICE

ZAČÍT MŮŽETE KDYKOLIV!

6300 Kč
18 LEKCÍ

ZDARMA
UKÁZKOVÁ
HODINA

inzerce

Pondělí 5. října 2020 od 11 do 16 hod.
a ve čtvrtek 8. října od 13 do 16 hod.
Komunitní centrum PONTE, Přátelství 158
Odlehčovací služby.
www.tyden-socialnich-sluzeb.cz

inzerce

eļðöŞĳėŞöƕĕðöĳìĳėéƌðīöĳė

ǛŞļéŰòūöŤĳÏĲĕ
ƅƍĥĕĲöìĳ÷ĲėŤūļ!”
ƆƆƆǂĳļƅöĨŞÎīļƅĕêöǂêƕ

SKVĚLÉ CENY, LÉPE UŽ TO NEJDE!
Každý den více než 500 druhů vín, destilátů a šumivých vín přímo od dodavatelů.

Tel.: +420 315 559 515
E-mail: outlet@wineshop.cz
Web: www.wineshop.cz

OTEVÍRACÍ DOBA:
PO - ST: 9:00 - 18:00
ČT - PÁ: 9:00 - 19:00
*SO: 10:00 - 14:00
*NOVĚ OTEVŘENO

I V SOBOTU A TO OD 10. 10. 2020

WineShop Outlet Store - Modletice 78

Google maps

WineShop web

OD 10. 10. 2020
NOVĚ OTEVŘENO
I V SOBOTU
OD 10:00 - 14:00

WineSale kupón na

10 % slevu

pro Váš první nákup!
Kupón předložte u pokladny při placení.
Platnost kupónu je do konce roku 2020.
Kupón je platný pouze jednou a pro jednu osobu.

spolky a organizace

ZO 22/30 Senioři ČR Praha 22 a KLUB SENIORŮ

Program na říjen
„Není starý ten, kdo ztratí své vlasy, ale svou poslední
naději. Není starý ten, komu stále v srdci hoří láska.
Není starý ten, který stále věří v sebe, který žije radostně,
který věří, že mu srdce nevyhaslo“.
1. 10. 	Sportovní olympiáda „Senioři v akci“,
v rámci programu přednáška kardiologa
MUDr. Levčíka o nemocech srdce
5. 10. Kavárnička, společenské hry
8. 10. Trénování paměti s Boženou Oprchalovou
12. 10. Kavárnička, společenské hry
13. 10. Vycházka
15. 10. Cvičení pro zdraví
19. 10. Kavárnička, společenské hry
22. 10. 	Jednodenní výlet ve spolupráci s MČ Praha 22
(zámek v Rataje a Klášter Sázava)
26. 10. Kavárnička, společenské hry
29. 10. Senioři a děti – deskové hry
• Každý čtvrtek od 10 do 12 hodin seniorská poradna v OIC.
• Bližší informace v klubu, na tel. 775 164 802,
ve vývěsních skříňkách a na webových stránkách
www.seniori-praha22-uhrineves.webnode.cz
 Stanislava Drozenová, vedoucí Klubu seniorů

Světlušky se činily pro dobrou věc
Přestože současná doba je pro pohyb obyvatel z důvodů
koronaviru omezenější, podařilo se vybrat v úterý 8. září 2020 při
sbírkovém dni „Světlušky“ u nás v Uhříněvsi 13 020 Kč. Peníze půjdou
ve prospech nevidomých občanů. Děkujeme.

 Stanislava Drozenová, vedoucí Klubu seniorů

Knihovna

U

• více než 8200 knih (online katalog, rezervace)
• časopisy
• audio knihy
• internet, wi-fi, PC s tiskárnou
• dětský koutek, deskové hry
• nonstop bibliobox

NOVÉ KNIHY
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

Zpívání na schodech trochu jinak
Vzhledem k opětovnému šíření viru covid-19 a povinnosti
nosit ve všech budovách roušku, jsme využili možnosti uspořádat
23. zpívání na schodech venku na terase přilehlé k budově DPS II. Díky
novým dveřím, kterými bylo nahrazeno veliké okno, se teď obyvatelé
DPS II dostanou právě na tuto terasu a mohou začít lépe využívat
vznikající Komunitní zahradu (projekt z participativního rozpočtu).
Několikrát bylo slyšet: „Jé, jsou tu dveře, to je bezvadné!“ Za realizaci
městské části moc děkujeme!
Zpívání uspořádané venku sice vyžadovalo teplejší svetr, ale i tak
přilákalo hodně seniorů, a když zavoněly grilované klobásky, stalo se
naprosto bezkonkurenční akcí! Počasí nám přálo, nálada byla skvělá,
a tak dvě hodinky utekly, že se ani nechtělo domů.
Co dalšího chystáme? V rámci klubu seniorů a komunitního plánování
si uspořádáme Lázeňské odpoledne, to proto, že jsme letos na lázeňsko-vlastivědný výlet nemohli odjet a klub ve čtvrtek proměníme
v kreativní dílnu. Pokud to jen trochu půjde, pozveme k tomu našemu
vyrábění děti – třeba si zase upečeme i štrúdl jako loni!

 Zdeňka Žaludová, vedoucí OSVZ
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Krásná literatura pro dospělé
Connelly Michael – Betonová blondýna
Cowie Amber – Pád do hlubin
Farago Sophia – Svatební plán
Gudenkauf Heather – Dívka na kolejích
Chihaoui Sonja – Ztracená v galábii
Indridason Arnaldur – Stíny noci
Klíma Josef – Šarlatán
Michaelides Alex – Mlčící pacientka
Petersová Pauline – Cedrový dům
Střihavková Eva – Můj grónský rok
Zimmermannová Zuzana – Řetízek slz
Naučná literatura pro dospělé
Krumlovská Olga – Místa, která léčí
Krásná literatura pro děti
Bjork Samuel – Zmizení perlového náhrdelníku
Brezina Thomas – Všechna moje strašidla
Martišková Petra – Můj kamarád dinosaurus
Nikodemová Monika – Panda Fanda
Ryderová Chloe – Království poníků
Samová Virginy – Deník odhodlané prudilky

 Kateřina Kykalová, knihovnice

sk děti severU Pořádají

4. Uhříněveský běh
PrknovkoU
3. října 2020 od 12 hodin
start děti: 12:00 | start ženy: 15:30 | start muži: 16:00
Startovné: 100 Kč, děti 50 Kč. V ceně startovného je občerstvení.
vložené závody: rodinná štafeta, bikeway prémie, Přebor Prahy 22

Z každého zaplaceného startovného jde 10 kč
na sportovní klub vozíčkářů.
Více informací na http://detiseveru.webnode.cz
nebo na facebook/uhrineveskybehprknovkou.

