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Desatero pro zachování
psychické pohody
Více na str. 8–9

Jak letos hospodaříme
Více na str. 10–11

50. ročník | zdarma

Nejnovější zprávy
z Prahy 22
ve vašem mobilu.
Buďte informováni
o všech důležitých událostech.
Stáhněte si aplikaci a buďte v obraze.
Více na str. 4

Milí senioři, potřebujete pomoc s nákupem
nebo vyzvednout léky z lékárny?
Volejte od 9:00 do 16:00 Linku pomoci:
Obnovme skauting
v Uhříněvsi
Více na str. 14–15

606 023 064

Vytvořme
si hezčí
město!
Představujeme návrhy
projektu Milion pro
Prahu 22, které bude
naše MČ realizovat.
V neděli 15. března 2020 bylo ukončeno hlasování o návrzích v rámci participativního rozpočtu „Milion pro Prahu 22“. V letošním 1. ročníku se účastnilo 1272 hlasujících, tj. 10 % obyvatel Prahy 22. Hlasování bylo velmi těsné a o úspěchu nebo
neúspěchu návrhu rozhodovalo často doslova pár hlasů. Nakonec z deseti podaných
návrhů, o kterých bylo možné hlasovat, jich bude městskou částí realizováno pět.
Jsme rádi, že se tento projekt setkal s vaším zájmem, a proto na příští rok plánujeme
vyhlásit další ročník „Milionu pro Prahu 22“. Těšíme se na vaše nápady a předem
za ně děkujeme.
Více informací a podrobné výsledky najdete na www.milionproprahu22.cz.

STREET WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ S FITNESS PRVKY
Místo realizace návrhu: za Novým náměstím
Pozemek: 1900/295
Předpokládané náklady: 300 000 Kč

Počet hlasů: 355

Stromky pro stín na hřišti
Místo realizace návrhu: dětské hřiště V Bytovkách
Pozemek: 1646/2
Předpokládané náklady: 39 200 Kč

Počet hlasů: 322

Dětské hřiště ve Sluneční Čtvrti
Místo realizace návrhu: Sluneční čtvrť
Pozemek: 1814/182
Předpokládané náklady: 300 000 Kč

Počet hlasů: 320

Luční porosty v parcích
Místo realizace návrhu: Na Vrchách, V Bytovkách, U Starého nádraží
Pozemek: 955/2, 1646/2, 1049/1 + další
Předpokládané náklady: 145 000 Kč

Počet hlasů: 285

KOMUNITNÍ ZAHRADA
Místo realizace návrhu: Nové náměstí 1440/2a
Pozemek: 673/1
Předpokládané náklady: 186 000 Kč

Počet hlasů: 276

z obecní kroniky
Mnozí dnes den co den sledujeme zpravodajství
o šíření koronaviru COVID-19 světem. I před 85 lety
v roce 1935 trápily nejen Uhříněves, ale celé tehdejší
Československo epidemické nemoci.
Jak již v dřívějších letech jsem se zmínil, byla zdejší
obec každoročně v době podzimní i zimní zamořena
různými nakažlivými chorobami, zejména záškrtem
a spálou. V této době (zejména) na celém území republiky československé byla zahájena péčí Čsl. Červeného
kříže akce očkování proti záškrtu. Zaznamenávám to
hlavně z toho důvodu, že tato akce a v tomto rozsahu
byla jediná svého druhu v celé Evropě.
Městská rada ve snaze čeliti s hlediska zdravotního
různým těmto chorobám, které postihovaly všechny vrstvy obyvatelstva, zejména děti, rozhodla svým
usnesením ze dne 8./IV. 1935, že na tuto akci pro
děti nemajetných rodičů přispěje obnosem Kč 1.500.
Po té tato akce také byla ihned provedena v celém
obvodu našeho města a mohu říci, že ihned v prvém
roce byl znatelný úspěch, jednak v menším procentu
onemocnělých a jednak v lehčím a rychlejším průběhu
u postižených případů.
Všeobecně mohu konstatovati, že tato akce se ihned
v prvém roce plně osvědčila a hlavně vžila, takže jsou
všechny předpoklady pro zdárné pokračování i v letech
příštích a tím opětného zlepšení po stránce zdravotní
i v tomto směru.

 Michal Klich, kronikář
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Milí čtenáři,
během letošní zimy jsme se v Praze sněhových kalamit ani třeskutých mrazů
nedočkali. Abychom ale nepřišli zkrátka, rozhodla se nám příroda dopřát
namísto sněhových radovánek potvoru, kterou jsme sympaticky pojmenovali
SARS-CoV-2. Hranice velké Číny jí po novém roce začaly být zřejmě malé, takže
si během pár týdnů podrobila prakticky všechny země světa. Ač se vám může
zdát úvod mého editorialu poněkud nemístný vzhledem k závažnosti situace
nejen u nás, ale v celé Evropě, věřím, že mi to nebudete mít za zlé.
Říšský protektor Reinhard Heydrich prý kdysi podle tradované legendy
nazval český národ národem smějících se bestií. Zcela jistě to nemyslel nijak
pochvalně, nicméně našinci zmíněná vlastnost umožnila přežít nejedna lehká
období našich dějin. Specifický smysl pro humor totiž pomáhá Čechům se
vyrovnat s nepřízní osudu a lépe snášet nenadálé situace.
Sociální sítě jsou v této době plné nejrůznějších narážek, vtipů či koláží
na koronavirus a celkové dění kolem něj. Po vyhlášení nouzového stavu mě
pobavil třeba komentář novináře Jindřicha Šídla: Zavřený hranice, poloprázdný
obchody, žádný multikina a obchodní centra. Milé děti, celý to je jen taková
bojová hra, abyste pochopily, jak se tady kdysi normálně žilo.
V podobných vypjatých situacích je pro náš národ kromě smyslu pro humor
charakteristická ještě jedna vlastnost. V době krize se umíme semknout a navzájem si pomáhat. Po našich výzvách jsme na sociálních sítích zaznamenali
obrovskou vlnu solidarity a konkrétních nabídek. Nosili jste nám na úřad ručně
šité roušky, které jsme mohli distribuovat dále těm, kteří je neměli. Byli to především lékaři, sociální pracovníci, pečovatelé, ale také prodavačky v obchodech
nebo dámy na poště. V další vlně jsme roušky vydávali seniorům, kteří jsou
starší 70 let. Řada z vás roznášela informační letáky nebo pomáhala zajistit
nákup těm, pro které bylo rizikové se zdržovat v místech s vyšší koncentrací lidí.
Nouzový stav zřejmě ještě nějakou dobu bude trvat, takže se prosím chovejme maximálně zodpovědně jak vůči sobě, tak i svému okolí.
Chtěl bych i za kolegy poděkovat všem, kteří v této nelehké době jakkoliv
pomáhají. Nesmírně si vaší pomoci vážíme!
 Vojtěch Zelenka, starosta MČ Praha 22

Budu rád za vaše názory a komentáře, které mi můžete zasílat e-mailem:
vojtech.zelenka@praha22.cz nebo na můj profil: www.fb.me/starostaprahy22/.
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krátce

aktuality

Praha 22 šije roušky

Mobilní rozhlas pro Prahu 22
Mobilní rozhlas je dalším informačním kanálem,
kterým je možné obyvatele městské části informovat o aktuálním
dění nejen v obci, ale i o celopražských a celostátních událostech,
které se naší městské části dotýkají.

Z důvodu ochrany obyvatel v souvislosti s výskytem nového
koronaviru radnice vykupovala během března látkové roušky za cenu
50 Kč/kus. Ty byly zdarma distribuovány obratem našim lékařům,
do sociálních služeb, pokladním do supermarketů, policistům a všem
dalším, kteří jsou v denním kontaktu s mnoha potenciálně nakaženými lidmi. Roušky byly také rozneseny seniorům do našich domů
s pečovatelskou službou a do některých nemocnic. Po uspokojení
poptávky v těchto skupinách vedení radnice rozhodlo o distribuci
roušek mezi občany. Od státu přišlo 950 kusů jednorázových papírových roušek, které byly rozdány zdarma, šité roušky se prodávaly
za 50 Kč/ks. Občanům v tíživé finanční situaci byly roušky dávány
zdarma. Výtěžek z tohoto prodeje bude věnován na charitativní účely,
které si občané sami zvolí ve veřejné anketě.
Rada MČ i celý úřad MČ Prahy 22 moc děkuje těm občanům, kteří šili
roušky, jejich zásluhou se podařilo zásobit ochrannými prostředky
všechny, kteří je potřebovali. Zároveň připojuje poděkování i všem
ohleduplným občanům, kteří roušky nosí a dodržují karanténu a omezení pohybu. 

V současné době budeme mobilní rozhlas využívat převážně na informace týkající se opatření v souvislosti s šířením koronaviru, v budoucnu však bude mít všestrannější využití. Dozvíte se z něj o chystaných
akcích, setkáních, ale také o plánovaných odstávkách vody, haváriích
a uzavírkách a době jejich trvání.
Stáhněte si aplikaci a budete dostávat informace z Prahy 22 přímo
do mobilu. Služba je pro všechny občany zdarma.
Jak to udělat?
• Stáhněte si aplikaci do svého mobilu.
• Aplikaci najdete v příslušném obchodě (Google Play, App Store)
pod názvem: Mobilní rozhlas/Zlepšeme Česko

volná místa
Úřad MČ Praha 22 nabízí volnou pracovní pozici
na odboru výstavby

Referent/ka odboru výstavby
• Při instalaci:
- zadejte své telefonní číslo,
- jako oblast vyplňte Uhříněves (i pro Hájek a Pitkovice),
- vyplňte do příslušného pole kód z SMS zprávy, kterou vám
systém obratem odešle,
- potvrďte e-mail ve vaší poště.
Registrovat se lze i na webu:
http://praha22.mobilnirozhlas.cz/registrace
V současné době, kdy se důležité informace často mění z hodiny
na hodinu, budeme informovat o aktuálním dění kromě stávajících
způsobů, tj. webových a facebookových stránek, právě v mobilní
aplikaci Mobilního rozhlasu.
Nevíte, jak na to?
Nestyďte se a požádejte o radu někoho, kdo je technicky zdatnější
– souseda, kamaráda, syna, dceru...
Chcete udělat dobrý skutek?
Řeknete o aplikaci mobilní rozhlas vašim rodičům a prarodičům,
sousedům, a pokud budou potřebovat, pomozte jim ji nainstalovat.
Dozví se tak důležité informace hned a budou se moci lépe připravit
na nenadálé situace. 
4 | Uhříněveský zpravodaj | duben 2020

Uchazeč:
• fyzická osoba, která dosáhla min. 18 let věku
•o
 bčan/ka ČR nebo cizí státní občan/ka s trvalým pobytem v ČR,
který/á ovládá český jazyk
• způsobilost k právním úkonům
• bezúhonnost
Vzdělání a obor, zaměření:
• úplné středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání stavební
Nabízíme:
• 5 týdnů dovolené
• osobní příplatek
• sick days
• mimořádné odměny
• příspěvek na stravování
• penzijní připojištění
• Fokus pass
• příjemné prostředí a kolektiv
Místo výkonu práce: Městská část Praha 22
Předpokládaný vznik pracovního poměru: dle dohody

 Podrobné informace najdete na www.praha22.cz

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

Reklamní letáky
ve schránce
V březnu se v Praze 22 občanům ve schránkách
objevil leták s politickou reklamou od Hnutí Pro Prahu 22 a ODS Praha 22. Chtěli bychom připomenout,
že všichni zastupitelé, včetně těch opozičních, mohou
své názory, pokud nebudou napsány hanlivě a vulgárně, uveřejnit každý měsíc v Uhříněveském zpravodaji
v rubrice Názory zastupitelů. V posledních měsících
žádný názor zastupitele redakci doručen nebyl.

V době nedostatku ochranných pomůcek se radnice rozhodla pomoci nákupem čtyř
3D tiskáren a tisknout na nich ochranné štíty.
Dosud jsme jich distribuovali cca 100. Štíty
budou sloužit zejména pro lékaře a sestry, ale
i pro naše zaměstnance v podatelně, kteří přijdou denně do styku s velkým množstvím lidí.
Až se pro tyto účely stanou nepotřebné, budou
tiskárny věnovány našim dvěma základním
školám na výuku.

Nájemníci v městských bytech
mohou využít odkladu splátek
Až o tři měsíce si mohou nájemníci v bytech
patřících městské části odložit splatnost nájemného, pokud se ocitli v tíživé finanční situaci
v souvislosti s nouzovým stavem na území
České republiky. Žádat mohou prostřednictvím
Odboru správy majetku.

Změna zápisu do 1. tříd
Z důvodu pandemie nemoci COVID-19
na území České republiky se mění forma zápisů
do 1. tříd. Zápisy budu probíhat bezkontaktně
a bez účasti dětí. Termíny zůstávají stejné, v ZŠ
U Obory k nim přibylo ještě pondělí 20. dubna.
Sledujte stránky našich škol, kde si předem
stáhněte a vyplňte potřebné dokumenty a zarezervujte konkrétní hodinu pro zápis. Rezervace
předem je nutná, aby se eliminovalo setkání
více občanů najednou.

 www.zsjandusu.net, www.zsuobory.cz

Tolik občanů hlasovalo
v tomto ročníku
participativního rozpočtu
„Milion pro Prahu 22“.

100

Před tolika lety
v Československu pomalu
doznívala pandemie
španělské chřipky.

Tiskneme štíty 3D

V zavřených provozovnách města
podnikatelé nemusí platit nájem
Rada se na svém mimořádném zasedání rozhodla odpustit nájemné ve svých nebytových
prostorách všem podnikatelům, kteří byli nuceni
uzavřít své provozovny v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a opatřením vlády.
Povinnost platit nájemné se pozastavuje ke dni
doručení žádosti, ale tato úleva platí po celou
dobu platnosti usnesení vlády, tedy i zpětně
od doručení žádosti. Dopisy s informací byly
všem dotčeným rozeslány.

1272

67
Ovoce a zeleninu, kterou prodává pan Jaroslav Zalabák
na farmářských trzích v Uhříněvsi, je možné objednat
v bedýnce na telefonu 602 176 107, případně e-mailem:
jaroslav.zalabak@gmail.com nebo prostřednictvím
Facebooku (Zelenina Zalabák) vždy do pondělí. K vyzvednutí a zaplacení bude připravena v Uhříněveském
muzeu. Na zazvonění vám objednaný nákup vydají jeho
zaměstnanci vždy ve středu od 9 do 10 hodin nebo
od 15 do 16 hodin. Roušky a dostatečné odstupy jsou
nutné podmínky!

Praha 22 – Lidé lidem
Radnice ihned po začátku koronavirové epidemie zřídila
svépomocnou facebookovou skupinu Praha 22 – Lidé lidem, kde lidé sdílí nabídky a poptávky pomoci a z jejíchž
členů se sestavil seznam dobrovolníků, kteří seniorům
vozí nákupy, léky, venčí psy. Zřídila také linku pro seniory,
kam si o tuto pomoc mohou zavolat – 606 023 064.
Dobrovolníkům, kteří se přihlásili a aktivně pomáhají,
aby se virus nerozšířil mezi seniory, moc děkujeme.

ZUŠ Lyra – příjímací zkoušky
budou v květnu
Blíží se termín přijímacích zkoušek, které
proběhnou v týdnu od 18. do 22. května 2020 a jsou
určeny všem zájemcům o studium hudebního oboru
na naší škole. Podrobnější informace najdete v příštím
čísle Uhříněveského zpravodaje nebo na webových
a facebookových stránkách naší školy.
Vzhledem k aktuální situaci kolem pandemie koronaviru
se může termín příjímacích zkoušek posunout. Sledujte
proto www.zusproarteviva.cz

 Ivana Šormová, ředitelka

Tolik parkovacích míst
vznikne v první etapě
na novém parkovišti
u nádraží.

10 000
Tolik Kč dostanou naši
lékaři jako jednorázový
příspěvek na úhradu
zvýšených nákladů
v souvislosti s udržením
provozu ordinace
v nouzovém stavu
a jako vyjádření podpory
a solidarity.

65

Tolik souhlasných
stanovisek
od nejrůznějších
společností, správců sítí
a jiných dotčených orgánů
musí získat pro společné
územní a stavební řízení
projekt MŠ V Bytovkách.

72 300
Tolika korunami občané
dosud přispěli na charitu
prostřednictvím koupě
roušek. Děkujeme.
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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.
7. zasedání ZMČ – 20. 2. 2020

• Zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtu MČ Praha 22 na rok 2020.
• Zastupitelstvo schválilo uzavření kupní smlouvy na výkup pozemků parc. č. 2265/2, 2265/3, 2266/2 a 2266/3 v k. ú. Uhříněves
o celkové výměře 311 m2.
• Zastupitelstvo schválilo směnu části pozemku parc. č. 145 v k. ú.
Uhříněves o výměře 1 m2 ve vlastnictví paní D. B., 104 00 Praha-Uhříněves za část pozemku parc. č. 147 v k. ú. Uhříněves o výměře
1 m2, který má ve svěřené správě MČ Praha 22.
• Zastupitelstvo schválilo uzavření kupní smlouvy na odkoupení
pozemků parc. č. 1074/33 a 1074/39 v k. ú. Uhříněves.
• Zastupitelstvo MČ Praha 22 schvaluje vstup MČ Praha 22 do Svazu
městských částí hlavního města Prahy.
• Zastupitelstvo zřídilo „Humanitární fond MČ Praha 22“ s účinností od 1. 3. 2020.
• Zastupitelstvo MČ Praha 22 schválilo předložená pravidla
„Humanitárního fondu MČ Praha 22“ s účinností od 1. 3. 2020.
• Zastupitelstvo souhlasilo s podnětem na změnu ÚP v nové trase
komunikačního propojení ul. Fr. Diviše – K Dálnici.
• Zastupitelstvo uložilo Radě MČ Praha 22 zasadit se o prodloužení
platnosti územního rozhodnutí čj. P22 2510/2016 OV 04 ze dne
11. 3. 2016.
• Zastupitelstvo MČ Praha 22 schvaluje uzavření Memoranda o spolupráci ve vztahu k Přírodní památce Obora v Uhříněvsi.
• Zastupitelstvo vzalo na vědomí Zprávu o činnosti Rady MČ
Praha 22 (období 26. 6. – 11. 12. 2019).
• Zastupitelstvo vzalo na vědomí předložený zápis z jednání
Kontrolního výboru ZMČ Praha 22 ze dne 30. 1. 2020.

33. zasedání RMČ – 4. 3. 2020

• Rada schválila způsob zadání, zadávací podmínky, seznam oslovených účastníků a hodnoticí komise a souhlasila s podmínkami
a zadáním veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem
„Napojení lávky ul. Ke Kříži (1. etapa) se stávajícími cyklotrasami
– zpracování projektové dokumentace.“
• Rada schválila způsob zadání, zadávací podmínky, seznam oslovených účastníků a hodnoticí komise a souhlasila se zajištěním
zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Chodník ul. Františka Diviše – část B2b“.
• Rada schválila způsob zadání, zadávací podmínky, seznam oslovených účastníků a hodnoticí komise a souhlasila se zajištěním
zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Studniční vrty Husův park a Polyfunkční dům Pitkovice“
schválení způsobu zadání, zadávacích podmínek, seznamu oslovených účastníků a hodnotící komise.
• Rada rozhodla o přímém zadání VZMR na služby pod názvem
„Poskytnutí poradenských a konzultačních služeb modelu BIM
– MŠ V Bytovkách“ prostřednictvím Ing. arch. Zdeňka Rudovského,
Ph.D., IČ: 75186501 v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha
22 č. 1/2019.
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• Rada rozhodla o zrušení podlimitní veřejné zakázky na služby pod
názvem „Poskytnutí služeb v oblasti stavebního managementu
k investičnímu projektu výstavby ZŠ Romance“. V průběhu zadávacího řízení byly zjištěny skutečnosti, které nasvědčují tomu, že
původně předpokládaná hodnota VZ není reálná s tím, že při jejím
určení došlo k nezohlednění kompletního rozsahu požadovaných
služeb, čímž byla předpokládaná hodnota určena výrazně nižší,
než je reálná skutečnost.
• Rada souhlasila s opětovným zadáním veřejné zakázky na služby, avšak v režimu pro nadlimitní veřejnou zakázku, pod názvem „Poskytnutí služeb v oblasti stavebního managementu
k investičnímu projektu výstavby ZŠ Romance“ prostřednictvím
firmy Spolek Europrojekty, IČ: 227 22 441, v souladu se zákonem
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v souladu se
Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 1/2019. Rada také jmenovala znovu
hodnoticí komisi k této zakázce.
• Rada schválila výzvu k podání nabídky k plnění zjednodušené podlimitní veřejné zakázky na dodávku s názvem „Pořízení
víceúčelového zametacího stroje na úklid chodníků“ a složení
hodnoticí komise.
• Rada MČ Praha 22 souhlasí s ukončením smluv výpovědí
s Obchodní společností AUTO GOLDCAR a.s., s GOLC OIH a s firmou Vojtěch Javůrek. Důvodem bylo dlouhodobé nevyužívání
služeb těchto firem.
• Rada souhlasila s návrhem komise dopravy instalovat před přechodem v ulici Ke Kříži (u viaduktu) optickou brzdu a ukládá
OŽPD projednat její stanovení s vlastníkem komunikace a s PČR.
• Rada souhlasila s podporou akce „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky dne 10. 3. 2020 na počest 61. výročí povstání Tibeťanů
proti čínské okupaci Tibetu.
• Rada souhlasila s poskytnutím finančního daru ve výši částky
vybrané na plesu MČ Praha 22 dne 8. 2. 2020, která činí 39 600 Kč
organizace HoSt Home-Start ČR.

6. mimořádné zasedání RMČ – 13. 3. 2020

• Rada MČ Praha 22 rozhodla o přerušení provozu všech mateřských
škol, které zřizuje MČ Praha 22, s platností od 16. 3. 2020 do odvolání, a to z důvodu zdravotní prevence a eliminace přenosu
nákazy koronavirem.
• Rada MČ Praha 22 zřizuje příměstský tábor, který bude otevřen v detašovaném pracovišti MŠ Sluneční, V Bytovkách 803,
od 16. 3. 2020. Služba zřízená MČ bude sloužit pouze pro děti
rodičů, kteří jsou zaměstnáni ve složkách Integrovaného záchranného systému (zejména lékaře a zdravotní sestry) a Armády ČR.
Služba péče o děti ve věku od 3 do 7 let bude v provozu ve všední
dny od 7:00 do 17:00 hodin a nebude zajišťovat stravování dětí.
Péči budou zajišťovat pedagožky z mateřských škol zřízených
Prahou 22. V případě volné kapacity si zřizovatel vyhrazuje právo
rozhodnout o umístění i jiných dětí podle individuálního posouzení naléhavosti.
• Rada rozhodla o prodloužení termínů pro podání žádostí v dotačních programech Prahy 22 s termínem do 31. 3. 2020.

rada městské části

7. mimořádné zasedání RMČ – 16. 3.

• Rada souhlasila s tím, aby nájemci bytových jednotek v majetku
MČ Praha 22, kteří se z důvodu vládních opatření souvisejících
s vyhlášením nouzového stavu pro území ČR vyskytli v tíživé
finanční situaci, mohli požádat Radu prostřednictvím Odboru
správy majetku o odklad splátek nájemného na dobu až tří
měsíců.
• Rada souhlasila s tím, aby nájemci nebytových prostor v majetku MČ Praha 22, kteří museli z důvodu usnesení vlády České
republiky č. 211 ze dne 14. března 2020 uzavřít svoje provozovny, mohli požádat RMČ Praha 22 prostřednictvím OSM
ÚMČ Praha 22 o odpuštění nájmu po dobu platnosti unesení.
Rada o jejich žádosti rozhodne po ukončení platnosti usnesení.
Dnem podání žádosti se nájemci pozastavuje povinnost hradit
smluvní nájemné.

34. zasedání rMČ – 18. 3. 2020

• Rada souhlasila s vypsáním veřejné zakázky malého rozsahu
na služby s názvem „Cyklotrasa Uhříněves – Pitkovičky – zpracování projektové dokumentace“. Rada souhlasila se zadávacími
podmínkami a složením hodnoticí komise.
• Rada souhlasila se zajištěním zadání veřejné zakázky malého
rozsahu na služby s názvem „Zefektivnění provozu školní jídelny – zpracování PD“. Rada schválila výjimku ze Směrnice
ÚMČ Praha 22 č. 1/2019 a současně způsob zadání zakázky
dle důvodové zprávy.
• Rada rozhodla o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky
malého rozsahu na služby s názvem „Výběr administrátora
architektonické soutěže na revitalizaci nám. Bratří Jandusů
– Praha 22“.
• Rada souhlasila se zajištěním zadání opakované veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Výběr administrátora
architektonické soutěže na revitalizaci nám. Bratří Jandusů
– Praha 22“.
• Rada uložila Odboru realizace staveb zajistit zadání opakované
veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Výběr
administrátora architektonické soutěže na revitalizaci nám.
Bratří Jandusů – Praha 22“ v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22
č. 1/2019.
• Rada souhlasila na základě doporučení komise pro IT a digitalizaci radnice, aby se sjednotilo zasílání dokumentů a materiálů
zastupitelům a radním ve formátu PDF.
• Rada souhlasila s pořízením licencí k užití komunikačního
ekosystému Mobilní Rozhlas.
• Rada schválila Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 37/2016 D-3
(ev. č. zhotovitele 02-O-3167-5338/16) na realizaci projektu
pod názvem „Komplexní protipovodňová opatření v generelu
Říčanského potoka na k. ú. Uhříněves – zpracování PD“. Rada
schválila snížení ceny díla za zpracování PD o 82 000,- Kč bez
DPH.

V minulém měsíci
se uhříněveská
Drbna zhmotnila
ve schránkách
většiny občanů
Prahy 22
a přinesla
zaručená fakta, jak
špatné to s naší
městskou částí je.
Drbna říká, že veřejné zakázky MČ nejsou vyhlašovány transparentně, otevřeně a výdaje nejsou sníženy. V minulém roce přijala
rada MČ novou, přísnější směrnici o zadávání veřejných zakázek,
ze které vyplývá povinnost, že i zakázky malého rozsahu musí být
uveřejňovány na poptávkových serverech tak, aby se informace
o vypsané zakázce dostala mezi co nejširší počet uchazečů. V 95 %
jsou zakázky vysoutěženy za nižší částku (někdy v řádu i desítek
procent), než byla předpokládaná hodnota zakázky.
Drbna tvrdí, že na úřadu MČ chybí personální obsazení ve většině
odborů. K polovině března byly personální stavy plné na všech odborech s výjimkou odboru výstavby, kde tento stav trvá už přibližně 5 let.
Drbna konstatovala, že podchody dříve čistili pracovníci MČ a poslední úklid externí firmou stál 150 000 Kč. Úklid externí firmou
proběhl v minulém roce a podchody byly čištěny chemicky speciální
technologií, kterou MČ nedisponuje. K tomuto generálnímu čištění
podchodů a schodů bylo přistoupeno poprvé od roku 2006, kdy byly
podchody vybudovány.
Drbna roznáší zaručené pravdy o tom, že RMČ při přípravě projektu
MŠ V Bytovkách porušuje zákon o zadávání veřejných zakázek, když
překračuje limit 2 mil. Kč. Zakázky, které uhříněveská Drbna zmiňovala, mají jiný předmět plnění a nesouvisí spolu. Jednou zakázkou je
smlouva na projektovou dokumentaci MŠ V Bytovkách pro společné
územní a stavební řízení. Druhou zakázkou je studie dopravního řešení lokality V Bytovkách a poslední zakázkou je oponentní, faktické
a věcné posouzení dodané projektové dokumentace – tedy zda je
dokumentace vyhotovena správně a je ze strany účastníků řízení
nenapadnutelná. Nejedná se o dělení zakázek ani porušování zákona
o zadávání veřejných zakázek.
Drbna se 100% jistotou tvrdí, že projekty cyklostezky Benice – Uhříněves a lávky podél železničního mostu jsou pozastaveny.
Oba dva projekty byly v minulém roce předány k realizaci na Magistrát hl. města Prahy. U lávky bude investor na začátku dubna vybírat
zhotovitele a stavět se začne během prázdnin. U projektu cyklostezky
magistrát připravuje výběrové řízení na zhotovitele.

• Rada doporučila ředitelkám prominout zákonným zástupcům
dětí úplatu za předškolní vzdělávání od 1. 4. 2020 do doby obnovení provozu škol a školských zařízení.

Drbna říká, že pro projekt domu s pečovatelskou službou Betlímek
bylo zajištěno financování a až po roce byl vybrán zhotovitel stavby.
Projekt DPS Betlímek byl převzat novým vedením MČ s předpokládaným rozpočtem 76,3 mil. Kč s DPH a zajištěnou dotací 48 mil. Kč.
Vzhledem k vysoké předpokládané částce realizace, která byla dodána
projektantem, byl objednán oponentní rozpočet. Výstavba jednoho bytu o průměrné velikosti 30 m2 v nové DPS by totiž vycházela
na hrozivých 4,76 mil. Kč s DPH. Nový oponentní rozpočet stanovil
předpokládanou hodnotu zakázky na 57 mil. Kč s DPH. Výstavba
byla nakonec vysoutěžena za 58 mil. Kč s DPH, na jednom bytě jsme
tedy ušetřili 1,2 mil. Kč. Další zdržení při výběru zhotovitele nastalo
na základě oprávněných dodatečných dotazů k projektu, kdy jeden
ze zájemců prodloužil vyhlášení výběrového řízení o čtyři měsíce.

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

O důvodech přerušení prací na Cukrovarském rybníku, navýšení
částky za opravu schodů před radnicí, či jak to bylo se školní tělocvičnou za 80 mil. Kč pro ZŠ nám. Bratří Jandusů, jsme vás informovali
v minulých vydáních zpravodaje.

8. mimořádné zasedání RMČ – 25. 3. 2020
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zdraví

Desatero pro zachování psychické
pohody v době nouzového stavu
Události posledních týdnů jistě nenechávají chladným nikoho. Čelíme situaci, kterou nikdo z nás
nečekal, nezažil ani o ní neslyšel jinak než z hollywoodských katastrofických filmů.

P

o první vlně solidarity, vzájemné sounáležitosti a touze
pomoci je přirozené, že odolnost naší psychiky začne
postupně slábnout. U každého se to projevuje jinak, někdo je smutný, jiný agresivní. Čekají nás těžké časy, ale
zvládneme je. Nebude to ale jednoduché. Přinášíme pár tipů jak
se lépe vyrovnat se sociální izolací, domácím vězením a stresem,
které současná situace přináší.

1. Pomáhejte druhým

Velmi účinným způsobem, jak bojovat s pocitem vlastní bezmoci, je
snaha pomoci druhým. Šijte roušky, nakupujte seniorům, venčete
jim psy, volejte lidem, na které ostatní zapomněli. Podporujte se
navzájem s rodinou a přáteli, každý den se psychická pohoda mění,
jednou povzbudí oni vás, podruhé vy je.

2. Udělejte si plán

Podle psychologů v době izolace a nestandardního trávení času
– například doma na kombinaci homeoffice a výuky potomků –
pomáhá zejména strukturovat si čas a určit pravidla. Rozvrhněte
si den, nelítejte od jednoho k druhému, udělejte si jasný plán
činností – teď budu pracovat, teď se budeme učit, teď budu vařit,
pak zavolám svým blízkým. Pomáhá stanovit si plán pracovních
činností jak v zaměstnání, tak v domácnosti, nastavit novou rutinu,
denní rozvrh. A nehruťte se z toho, že se vám vždycky nepodaří ho
dodržet. Má vám pomáhat, a ne vás omezovat.
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3. Mějte čas sami pro sebe

Jestliže jste 24 hodin denně zavřeni jen se svou rodinou, brzy vás
postihne ponorková nemoc, pokud se nebudete bránit. Poproste
ostatní členy domácnosti, aby vám nechali čas pro sebe – zavřete
se do koutka a relaxujte, meditujte, cvičte, čtěte si, poslouchejte
hudbu. Samota je pro člověka důležitá. Vysvětlete jim to tak, že
chcete-li mít radost z přítomnosti druhých, musíte o ni alespoň
na chvíli přijít. Stejný „luxus“ dopřejte i vy jim.

4. Vypněte na chvíli televizi

Snažte se být informovaní, ale dělejte i něco jiného. Koukat celý den
na program ČT 24 je pro většinu lidí jistý recept na cestu do deprese.
Snažte se jednou denně zjistit situaci, ale zajímejte se i o jiné věci.
Dělejte činnosti, na které byste jinak neměli čas – třiďte dokumenty,
sestavujte rodinná alba, pracujte na zahrádce. Hrajte s dětmi stolní
hry, dělejte si černou hodinku a vyprávějte si příběhy, plánujte,
kam jednou pojedete.

5. Komunikujte

Velmi důležité je neuzavírat se do sebe a komunikovat se svým
okolím. Pokud máte strach, nestyďte se za něj. Pojmenujte svoje
pocity a nebojte se je s někým sdílet. Sdílené trápení je poloviční
trápení. Pokud jste ale od přírody introverti, do ničeho se nenuťte.
Každý jsme jiný, a co pomůže jednomu, nemusí pomáhat druhému. Řiďte se svými dosavadními zkušenostmi se zvládáním
krizových situací.

život v obci

6. Srovnejte si hodnoty

Málo věcí je na koronaviru pozitivní, ale jedna z nich je ta, že nás
donutil zastavit se a uvědomit si, co je důležité a kdo je důležitý.
Přestávají platit zažitá pravidla a postupy, vracíme se k základním
instinktům. Tak je to v pořádku. Zpočátku to může být pro některé
z nás trochu zneklidňující, protože není, kam se obrátit a na koho se
spolehnout. Jisté je, že největší oporu najdeme vždycky nejblíž – sami
v sobě. Člověk je tak silný, jak silný musí být.

7. Usmívejte se, důvod se vždycky najde

Usmívání samo o sobě aktivuje uvolňování neuropeptidů, které bojují
se stresem. Pouhým úsměvem (natož bujarým smíchem) se do těla
vyplavuje serotonin, dopamin a endorfin, hormony, které mohou
za naše pocity štěstí a spokojenosti. Endorfiny kromě dobré nálady
také například tlumí bolest. Vyhledávejte situace, kdy se budete smát,
pokud jste v domácí izolaci, koukejte na veselé filmy, čtete vtipy
na internetu nebo zavolejte kamarádům. Někdy nás potěší pouhý
pohled z okna na rozkvetlé stromy.

8. Hýbejte se

Jasně, je to těžké sportovat zrovna v téhle době, ale rozhodně zařaďte
alespoň krátké cvičení do svého denního rozvrhu. Bude vám lépe,
protože i při něm se vyplavují endorfiny, ale kromě duše zocelíte
i tělo. A to bude mnohem odolnější proti případným nemocem.

9. Buďte tolerantní k druhým

Všichni jsou teď pod velkým psychickým tlakem. Kromě strachu
z nemoci, řeší hodně lidí také existenční problémy a naprosto abnormální situaci v běžném životě. Neřešte banality, buďte shovívaví
a trpěliví. K dětem, k rodičům, k okolí, ale i sami k sobě. Netrapte
se zbytečnostmi.

10. Nestyďte se požádat o pomoc

Tahle situace není jednoduchá pro nikoho. Není hanbou, když přiznáte, že ji nezvládáte. Požádejte o pomoc své blízké nebo odborníky.
Nejste v tom sami.
 Kateřina Erbsová, místostarostka

Pořad velikonočních
bohoslužeb 2020
V římskokatolické
Uhříněveské farnosti
Vzhledem k vládním karanténním nařízením v souvislosti se šířením koronaviru COVID-19 všichni letos zažijeme
netradiční vrcholné křesťanské svátky. Asi nikdo z nás, i ti, kteří
pamatují události 2. světové války, si nepamatují, že by o Velikonocích nenavštívili sváteční bohoslužbu. Situace v letošním
roce je bohužel taková, že to všichni zažít musíme. Proto jsme
se rozhodli sváteční bohoslužby odsloužit v kapli na uhříněveské
faře a přenášet je pro vás na internetu, a to na Facebooku naší
farnosti anebo na YouTube (odkazy najdete na: www.uhrineveska.farnost.cz).
Program svátečních bohoslužeb je následující:
Neděle 5. dubna 2020 – KVĚTNÁ NEDĚLE
– 9:30 hodin
Čtvrtek 9. dubna 2020 – ZELENÝ ČTVRTEK
– 18:00 hodin – mše svatá na památku Večeře Páně
Pátek 10. dubna 2020 – VELKÝ PÁTEK (den přísného půstu)
– 14:00 hodin – křížová cesta,
– 15:00 hodin – Velkopáteční obřady, pašije

důležité kontakty

Sobota 11. dubna 2020 – BÍLÁ SOBOTA
– 20:30 hodin – obřady Veliké noci Vzkříšení Páně

•B
 ezplatná informační linka ke koronaviru včetně
psychologické pomoci: 1212

Neděle 12. dubna 2020 – BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ
– 9:30 hodin – velikonoční mše svatá

• Krizová linka pro seniory, pečující o seniory a osoby v krizi
organizace Elpida: 800 200 007 (8:00–20:00).
Bezplatná a anonymní telefonická krizová pomoc. www.elpida.cz

Pondělí 13. dubna 2020 – PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ
– 9:30 hodin

• Linka na pomoc seniorům: 840 111 122
•V
 ojenské linky psychologické pomoci: 973 255 140-2
•P
 sychologická péče a podpora pro seniory,
sdružení Seniorem s radostí: 792 308 798
• Nonstop linka důvěry Charity: 516 410 668, 737 234 078
• Linka krizové pomoci Diakonie Českobratrské církve evangelické:
800 567 567 (9:00–20:00), www.diakonie.cz/aktualni-pomoc
• Krizová linka služby rané péče EDA.cz: 800 40 50 60
Konzultanti jsou připraveni poskytnout psychologickou podporu
i praktické informace každý pracovní den mezi 9. a 15. hodinou.
www.eda.cz
• Česká alzheimerovská společnost: 283 880 346
Nabízí poradenskou linku pro lidi s demencí a jejich rodiny
(Po–Čt 8:00–19:00 hod., Pá 8:00–17:00 hod.)

Věříme, že tuto nelehkou dobu všichni ve zdraví přežijeme,
a modlíme se za to, abychom se co nejdříve opět setkávali při
bohoslužbách v našich kostelích a ve společenství.
Přejeme všem požehnané „netradiční“ Velikonoce 2020.

 P. Marian Brudny SVD, farář
P. Juraj Begany SVD, farní vikář

V uhříněveské
evangelické farnosti
Vážení přátelé, prosím sledujte Facebook
a internetové stránky (http://uhrineves.evangnet.cz)
evangelické farnosti v Uhříněvsi. Budete zde informováni, jak
proběhnou bohoslužby o letošních Velikonocích.

 Jiří Ort, farář
duben 2020 | Uhříněveský zpravodaj | 9

zprávy z radnice
HOSPODAŘÍME BEZ DLUHů
Náklady na závazky z let minulých (dluhy)
činí jen 2 % z běžných výdajů rozpočtu.

Nejvíce prostředků půjde do dopravy a školství

JAK LETOS HOSPODAŘÍME
Koncem února 2020 schválilo zastupitelstvo městské části rozpočet na letošní rok. Ten byl
schválen jako technicky deficitní, avšak ze zdrojového hlediska je sestaven jako vyrovnaný.
Rozdíl příjmů a výdajů je plně pokrytý zapojením dočasně volných zdrojů MČ Prahy 22 a slouží
k předfinancování investičních akcí zejména v oblasti vzdělávání, dopravy a životního prostředí,
které budou hrazeny z účelových dotací magistrátu hl. města Prahy nebo zdrojů EU.

I

nvestic bude letos hodně. Pokračujeme v projektech nové základní školy Romance, nové mateřské školky V Bytovkách nebo
nové sportovní haly u hřiště SK Čechie. Začneme s výstavbou
domu s pečovatelskou službou Betlímek nebo polyfunkčního
domu v Pitkovicích. Pokračovat bude budování nových chodníků
a opravy stávajících. A po letech slibů konečně vykoupíme pozemek
na nové parkoviště u nádraží Uhříněves. Smlouvy jsou již podepsané
a dotační zdroje na výkup zajištěné.
Ve schváleném rozpočtu Prahy 22 se na letošní rok počítá s běžnými výdaji 139 mil. Kč. Mezi nejvýznamnější položky rozpočtu
patří příspěvky na provoz mateřských a základních škol. Nová
školka a škola zatím nestojí, o to více chceme podporovat stávající.
Meziročně tyto příspěvky navyšujeme o téměř 20 %, oproti roku
2018 pak o skokových 35 %. Celkem jde o 23,8 mil. Kč.
Kapitálové výdaje plánujeme ve výši 116 mil. Kč, po zapojení dotačních zdrojů na výstavbu sociálního domu Betlímek pak
163 mil. Kč. Podstatná část těchto prostředků ve výši 22,7 mil. Kč
je určena na již zmíněné výstavby a rekonstrukce chodníků. Další
prostředky poputují opět do vzdělávání. Čeká nás například
kompletní rekonstrukce venkovního hřiště s atletickou dráhou
v ZŠ U Obory. Rekonstruuje se Husův park a pokračují práce na obnově Cukrovarského rybníka a okolí. Výrazně chceme obměnit
přesluhující komunální techniku na úklid obce a údržbu zeleně.

INVESTICE PŘEVÁDĚNÉ A INVESTICE NOVÉ

Po roce je opět největší převáděnou investicí z předchozích let
stavba domu s pečovatelskou službou Betlímek. Samotnou výstavbu
a proinvestování dotace ve výši 48 mil. Kč jsme plánovali již v roce
2019. Bohužel projekt převzatý z roku 2018 měl svoje nedostatky
a byl značně předražený. Náprava těchto nedostatků oddálila zahájení výstavby na duben 2020. Co do výše dotace 45 mil. Kč je další
převáděnou investicí polyfunkční dům v Pitkovicích. Jeho výstavba
by měla začít s koncem letošního roku. Bohužel je stále nejasná
situace kolem vzniku nového multifunkčního hřiště v ul. Kašperská
za plánovaných 12 mil. Kč. Jeho realizace je v nedohlednu kvůli
právním sporům MČ Praha 22 s developerem Finep. Bývalé vedení
MČ v závěru roku 2018, po podzimních komunálních volbách, uzavřelo s developerem dohodu o využití těchto městských pozemků.
Dle našeho názoru nevýhodně a především protiprávně.
O nejvýznamnější investici tohoto desetiletí, nové základní škole
Romance, se toho napsalo již hodně. Nové je ale to, že po letech
průtahů ze strany MHMP, jsme si projekt převzali a poneseme
za něj přímou odpovědnost. Další novou investicí ve výši odhadovaných 90 mil. Kč je multifunkční hala u hřiště SK Čechie Uhříněves.
Na této investici usilovně pracujeme, ale její realizace bude záviset
na získání dotací. Takto nákladný projekt si nemůžeme dovolit
financovat z vlastních zdrojů.
 Štěpán Zmátlo, radní pro finance

PŘÍJMY 

150 mil. Kč

VÝDAJE 

150 mil. Kč

Dotace z hl. m. Praha 

72,3 mil. Kč

Úřad MČ (mzdy, energie, služby a zboží) 

78,9 mil. Kč

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

16,7 mil. Kč

Doprava, komunální služby (pražský okruh,
opravy chodníků a komunikací, dopravní značení,
bezpečnost, hřbitov, úklid obce) 

14,6 mil. Kč

Školství (příspěvky na provoz MŠ a ZŠ) 

23,8 mil. Kč

Předpokládané příjmy (budou zahrnuty do rozpočtu
v průběhu roku, účelové dotace, vratka daně z příjmů,
výherní automaty atd.) 
Nájemné a jiné hospodaření s majetkem MČ 
Daň z nemovitostí 

23,3 mil. Kč
9,2 mil. Kč
24,7 mil. Kč

Místní a správní poplatky (za občanky, pasy,
ubytování, ze psů, zábory veřejných prostranství atd.) 

3,2 mil. Kč

Ostatní příjmy (vstupné, úroky, pokuty, dary atd.) 

0,6 mil. Kč
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Životní prostředí, vodní hospodářství
(odpady, péče o zeleň) 

4,8 mil. Kč

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

7,2 mil. Kč

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

7,0 mil. Kč

Sport a zájmové činnosti (sportovní dotace a akce,
společenské aktivity, hřiště údržba a obnova) 

2,2 mil. Kč

Údržba majetku MČ (opravy a údržba bytů
a nebytových prostor MČ, mzdy) 

3,4 mil. Kč

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

8,1 mil. Kč

zprávy z radnice

ROZPOČET SE V PRůBĚHU
ROKU MĚNÍ

BĚŽNÉ VÝDAJE
DO ROZVOJE
PRAHY 22

Pro lepší přehlednost nejsou v příjmech
a výdajích rozlišeny převody mezi hlavní a hospodářskou činností a rezervy. Zde uváděné sumy
proto mírně neodpovídají částkám ve schváleném
rozpočtu a plánu hospodářské činnosti, v jednotlivých kapitolách jsou uvedeny pouze příklady.
Příjmy rozpočtu, ale i plánované výdaje se v průběhu roku mění. Rozpočet a plán hospodářské
činnosti jsou v době schvalování Zastupitelstvem
městské části pouze kvalifikovaným odhadem,
rozpočet se během roku průběžně upravuje.

Doprava,
komunální služby
Školství
Životní prostředí
Kultura
Sociální věci
a zdravotnictví
Sport

Myslíme na budoucnost

INVESTICE
DO ROZVOJE
PRAHY 22
Doprava,
komunální služby

Významnou položkou v rozpočtu Prahy 22
na letošní rok jsou výdaje na projektovou činnost
a budoucí připravenost dosáhnout na dotační
zdroje. Celkem jde o 28,5 mil. Kč, které tak vkládáme do budoucího rozvoje naší MČ. Tyto projekty
nevzniknou za rok, pravděpodobně ani do konce
tohoto volebního období. A také na ně bude třeba získat finance. Pokud s nimi ale začneme až
s příslibem dotace nebo s vidinou stříhání pomyslné pásky, nevzniknou nikdy. Jde například
o nový autobusový terminál u nádraží Uhříněves,
kompletní revitalizaci náměstí Bratří Jandusů,
rekonstrukci části bývalého cukrovaru na Novém
náměstí na centrum volnočasových aktivit nebo
projekt komunitního centra, o němž se roky mluví,
ale projektovat se doposud nezačalo.

Školství
Životní prostředí
Kultura
Sociální věci
a zdravotnictví
Sport
Majetek MČ

PŘEVEDENÉ INVESTICE 

357 mil. Kč

Stávající i budoucí opatření vlády
nebo MHMP související s epidemií koronaviru se
mohou negativně promítnout do příjmů i výdajů
městského rozpočtu. Současnou situaci nemohl
předpokládat nikdo z nás, ale troufáme si tvrdit, že
MČ Praha 22 je z pohledu rozpočtu připravená. Je
v dobré finanční kondici a s dostatečnými rezervami. I v případě výpadku dotačních zdrojů nebo
jiných rozpočtových příjmů nedojde k omezení
zásadních investic ve školství a dopravě.

NOVÉ INVESTICE 

533,4 mil. Kč

Nyní pokryto dotacemi 

145,2 mil. Kč

Nyní pokryto dotacemi 

12,3 mil. Kč

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

313,6 mil. Kč

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

491,7 mil. Kč

Investice do majetku MČ
• polyfunkční dům Pitkovice 

100,0 mil. Kč

Školství
• MŠ V Bytovkách 
• zkapacitnění školní jídelny

Školství
• ZŠ Romance 
• školní hřiště, další projekty 

380,0 mil. Kč
8,7 mil. Kč

109,0 mil. Kč
4,0 mil. Kč

Doprava (chodníky, cyklotrasy, parkování, projekty) 
32,0 mil. Kč
• nákup pozemku parkoviště nádraží Uhříněves  6,7 mil. Kč

Doprava (chodníky, cyklotrasy, projekty) 

13,5 mil. Kč

Sport

Sociální věci a zdravotnictví
• DPS Betlímek 

58,8 mil. Kč

Životní prostředí
• Cukrovarský rybník 
• Husův park 
• Park za radnicí 
• hřiště Kašperská 

Životní prostředí
• obnova polních cest, nová výsadba 

25,0 mil. Kč
8,0 mil. Kč
20,0 mil. Kč
12,0 mil. Kč

• multifunkční hala 

90,0 mil. Kč
2,5 mil. Kč
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odbor kanceláře úřadu

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019
O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ V REŽIMU Z. Č. 106/1999 Sb.,
O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

Třídění bioodpadu má cenu

Počet přijatých žádostí celkem	

46

Vyřízeno poskytnutím informace	

42

Předáno na jiný správní úřad	

1

Vyřízeno částečně	

1

Odloženo	

1

Počet žádostí s rozhodnutím
o neposkytnutí požadované informace	

1

Přijatá odvolání proti rozhodnutí
o neposkytnutí informace	

0

zpráva O DOŠLÝCH STÍŽNOSTECH A PETICÍCH ZA ROK 2019

Cenu Vašeho zdraví,
lepšího životního prostředí
i chutnějších potravin.

Počet podání celkem	

6

Z toho

– petic	
– stížností	

0
6

Vyřízeno	

6

Přechází do roku 2020	

0

Nevyřízeno – odloženo	

0

Počet podaných opravných prostředků	

0

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.

bioodpad.praha.eu

Svoz objemného odpadu
a bioodpadu

HMP_letak_bio_odpad_99x210_v14.indd 1

Stanoviště 

 Čenda úklid – čistění oken, koberců, sedaček. Úklid kanceláří.
Kontakt: 603 874 107, www.cenda-uklid.wbs.cz
14/11/2019 15:50

Doba přistavení (hod.)

Kašovická x Lnářská

VOK 4. 4.	

9–13*

Křelovická x Nad Volyňkou

VOK 4. 4.	

9–13*

U Nadýmače

BIO 4. 4.	

9–12*

Pod Markétou č.p. 87 (hřiště)

BIO 4. 4.	

13–16*

Na Blanici x K Podchodu

BIO 25. 4.	

9–12*
13–16*

V Pitkovičkách

BIO 25. 4.	

V Kuťatech x Rozdělená

VOK 25. 4.	

9–13*

Přátelství č.p. 963 (areál VÚŽV)

VOK 25. 4.	

9–13*

* Kontejner je na stanovišti přistaven do naplnění, nejdéle však
do doby uvedené v tabulce.
V reakci na rozhodnutí Vlády ČR, která v rámci bezpečnostních opatření vyhlásila nouzový stav, a následnou karanténu a zamezila tak volnému pohybu obyvatel na veřejnosti, dochází i k omezením
v obecním systému svozu a sběru komunálního odpadu na území
hl. m. Prahy. Vzhledem ke vzniklé situaci pracují v nouzovém režimu
i svozové společnosti. Služba přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad (VOK) a bioodpad (BIO) může být přerušena.
Sledujte prosím aktuální informace na webových stránkách Portálu
životního prostředí hl. m. Prahy – www.portalzp.praha.eu
Děkujeme za pochopení.

 Jitka Kochánková, referentka OŽPD
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 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.
 Rizikové kácení a řez stromů a jiné výškové práce
(střechy, okapy, fasády atd.). Tel.: 603 326 965.
 Kamenictví Šumec, Pod Jankovem 45, Hájek. Mobil: 608 981 418.
 Kompletní rekonstrukce bytů, domů, bytových jader, půdní
vestavby, malířské, podlahářské, topenářské, instalatérské
a elektrikářské práce. Seriózní jednání a kvalita.
E-mail: stavbysrba@gmail.com. Tel.: 603 814 590
 Daruji štěňata kříženců milé a společenské povahy,
odběr v květnu. Info na tel.: 777 23 03 25.
 Kurzy malby – V Osikách 521/16, Praha 10 – Dolní Měcholupy,
tel.: 777 599 228. Chcete si odpočinout od náročné práce?
Potřebujete si vyčistit hlavu a přijít na jiné myšlenky? Chcete
malovat, ale doma není prostor a čas? Přijďte nabrat sílu, chuť
a radost z vlastní tvorby k nám! Budete překvapeni sami sebou.
Těšíme se na Vás! www.kurzmalby.cz
 Vykoupím staré knižní pozůstalosti, staré tiskoviny, sbírky starých
pohlednic, poštovních známek, fotografií, staré obrazy apod.
Tel.: 731 489 630.
 Koupím byt 2+kk s balkonem – Uhříněves, Úvaly, Říčany,
e-mail:stehnovahana@seznam.cz
 Hledáme administrativní pracovnici na DPP. Vhodné pro studentku
nebo ženu na MD. AZ Mobility s.r.o., K Sokolovně 217, Uhříněves.
Bližší info na mob.: 774 744 515, email: hhrbacova@azmobility.cz

zprávy z odborů

Havárií vody bude ubývat
Občanům Prahy 22 jistě neuniklo, že za posledních 5 let vzrostl počet havárií na hlavním
vodovodním řadu, zejména pak v Uhříněvsi. To by se však v budoucnu již nemělo opakovat
v takovém rozsahu jako dříve.

H

avárie dodávek vody značně ovlivňovaly chod našich domácností,
provoz škol a školek, drobných
živnostníků i velkých firem
na našem území. I když jsou výpadky vody
nahodilé a většinou je závada odstraněna
do dvou až osmi hodin od detekce místa závady, vždy to nějakým způsobem ovlivní náš
běžný život. I přesto, že poslední plánované
odstávky vody byly předem a včas oznámené Pražskými vodovody a kanalizacemi
i městskou částí, zjistilo se, že již nejsme
populací, která je na podobné situace zvyklá
a zcela se takové situaci dokáže přizpůsobit.

Havárií přibylo v celé Praze

Havárie na vodovodním řadu nejsou problémem jen naší městské části Praha 22, ale
jedná se o problém celého území Hlavního
města Prahy. V meziročním srovnání byl
nárůst havárií jen v červenci 2019 až
o 78 událostí. Výrazně vzrostl počet havárií I. kategorie, kdy je bez vody přes tisíc
odběratelů nebo významné strategické
objekty, a to z 26 na 45. V současné době
slouží k distribuci vody v Praze 65 vodojemů, 48 čerpacích stanic a přibližně 3500 km
vodovodních řadů.
Příčinou havárií je nejen staré vodovodní potrubí z počátku 70. let 20. století,

ale i výrazné klimatické změny posledních
let. Dlouhodobé horko a sucho způsobuje,
že se zvyšuje tlak půdy na uložené potrubí,
a tím dochází k jeho poškození. Právě pohyb
půdy a koroze materiálu byly nejčastější
příčinou havárií v roce 2019, podílely se
na nich v 95 %.

Omezení se dotknou
jen části obce

Jsme moc rádi, že se na podzim roku 2019
podařilo vyjednat, aby naše městská část
byla součástí investiční akce správce vodovodního řadu společnosti PVK a. s., která
téměř za pět minut dvanáct zrealizovala
ve dvou etapách opravy hlavních uzávěrů
vodovodního řadu, kde jsou hlavní uzávěry
pro k. ú. Hájek, k. ú. Královice, k. ú. Pitkovice,
k. ú. Uhříněves. Hlavní uzávěry byly ke dni
renovace zcela pod nánosem rzi a nebylo
možné s nimi manipulovat a uzavírat je dle
potřeby jednotlivých lokalit. Opravy hlavních
vodovodních kohoutů sice zcela nevyřeší
případné budoucí závady na vodovodním
řadu (praskliny na řadech-potrubích, závady
na přípojkách k jednotlivým nemovitostem),
ale umožní odstávky vody jen v daných, havárií postižených místech. Omezení se tedy
dotkne pouze omezeného mikroregionu,
nikoli celého území Prahy 22.

Bez elektřiny není voda

Podstatnou složkou pro funkční provoz
vodovodního řadu je i nezbytně nutná dodávka elektřiny. Pokud tedy bude nahodile
nebo plánovaně přerušena dodávka elektřiny v oblasti ul. V Kuťatech, kde se nachází
vodojem pro Prahu 22 a nejbližší okolí,
ovlivní to také komplexně distribuci vody.
Ptali jsme se zástupců PVK a. s., zda
neexistují záložní zdroje pro pohánění
čerpadel, a zjistili jsme, že nikoli. Výpadky
elektrické energie tvoří pouhé jedno procento ze všech důvodů, proč je přerušena
dodávka vody, a obnova dodávky el. energie
je ve většině případech vyřešena do dvou
hodin. Investice do záložních zdrojů je tedy
pro správce vodovodní sítě zcela nerentabilní, a to i vzhledem k následně vysokým
provozním nákladům záložní trafostanice.
Jak vidíte, funkční celek tvoří v dnešní
době spousta faktorů, které jsou na sobě
mnohdy závislé. Když je funkčnost jednoho
faktoru omezena, může se objevit důsledek
i tam, kde by vás to zrovna nenapadlo.
 Pavel Kosař, místostarosta
Hana Nozarová, Odbor správy majetku
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Jindřich Matoušek
– Akéla (93),
pamětník počátků skautování
v Uhříněvsi

Obnovme skauting v Uhříněvsi
Skauting se celosvětově těší velké popularitě. V České republice tomuto hnutí posledních několik
let vydatně roste členská základna. K loňskému roku se registrovalo ve skautských oddílech
celkem 64 383 členů, což je o 4 tisíce více než v roce 2018. Skautování opět zažívá svou renesanci
a hledat ve stávajících oddílech volná místa pro děti se rovná hledání jehly v kupce sena.

V

devadesátých letech to se skautingem po prvotním porevolučním boomu nevypadalo nejlépe.
Po téměř čtyřicetiletém zákazu
činnosti (1948 – 1968 a 1970 – 1989) se
mnozí z tehdejších vedoucích nedokázali vyrovnat s tím, že doba pokročila a děti
mají jiné potřeby a záliby. Bez nadsázky by
se dalo říci, že pokud se koncem devadesátých let vedení neujali mladší a nadšení
vedoucí, oddíly postupně zanikaly. Svou roli
v tom hrály také slabší ročníky dětí či jiné
povinnosti, které vedoucím znemožňovaly
se plně věnovat fungování v oddílech.
Ačkoliv byste nyní hledali skautské oddíly v Uhříněvsi marně, nebylo tomu tak
vždy. Fungovalo zde velké skautské středisko označené číslovkou 901, za kterým stál
velký počet akcí. Nejen na počátky skautování v naší obci jsme se zeptali pamětníka,
celoživotního skauta a rodáka z Uhříněvsi,
Jindřicha Matouška – Akély, který je i přes
svůj úctyhodný věk 93 let stále aktivní nejen
ve skautských kruzích.
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Kdy se začala psát historie skautingu
v Uhříněvsi?
Se skautováním se tu začalo před 2. světovou válkou, někdy kolem roku 1938. Při
místní farnosti působilo téměř třicet ministrantů, kteří položili základ skautského oddílu. Velkou zásluhu na tom měli dva tehdejší
kaplani, pan Dítě a pan Faix, kteří dávali
dohromady skautskou činnost. Nebylo to
tehdy ještě nijak formální, ale dalo by se říci,
že jsme byli takový skautský oddíl.
Kde jste měli klubovnu?
Tehdy na děkanství. Klubovna byla uprostřed dvora mezi obytnou částí a stodolou.
V devadesátých letech byla klubovna v montovaném baráku ve výzkumáku.
Skautovali jste i během 2. světové války?
Za války se oficiálně skautovat nemohlo,
jelikož byla činnost nacisty zakázána. Přesto
ale skautský život pokračoval. Kroje se šátky jsme neměli, takže když jsme se vydali
někam na výpravu, nikdo nemohl říci, že

jsme skauti. Ministranti ale paradoxně nikomu nevadili. Když bylo pěkně, jezdili jsme
na výpravy do okolí. V zimě jsme chodili
sáňkovat na benické skalky.
Tři poválečné roky byly v Československu
ve znamení obrovského zájmu o skauting.
Bylo tomu tak i v Uhříněvsi?
Ano, bylo. Ty tři roky se nesly ve znamení
velkého rozmachu skautování. Bylo tu několik oddílů se všemi věkovými kategoriemi. Tehdy místní skautské středisko čítalo
celkem asi 170 dětí.
Vrcholem celoroční skautské činnosti bývá
tábor. Kam jste jezdili?
Jedno léto jsme tábořili na Nymbursku, kde
jsme třeba pomáhali při sklizních. Velký
zlom nastal, když jsme se začali přátelit
s lidmi z Vršovic u Opavy. Po válce byla velká
část příhraničních obcí zcela zplundrována.
Za to, že jsme pomáhali s částečnou obnovou obce, nás zástupci místního národního
výboru nechali tábořit na nedaleké louce

rozhovor

u lesa. Ve Vršovicích jsme se dokonce setkali
i s prezidentem Dr. Edvardem Benešem,
který do obce zavítal. Dodnes si pamatuji
část jeho pozdravu. „Dnes mě tady vítáte, ale přijde doba, kdy mě budete špinit
a pomlouvat.“
Po krásných letech ale přišel v roce 1948
únorový komunistický převrat.
Když přišel zákaz skautingu, nastupoval
jsem zrovna na vojnu. Junák byl začleněn
do Svazu československé mládeže a v roce
1950 byla organizace rozpuštěna. Řada vedoucích se stala obětí politických procesů
a strávili roky v komunistických lágrech.
Po návratu z vojny už skautské oddíly
nefungovaly.
Malý zlom přišel během pražského jara,
kdy byla činnost opět povolena.
Tehdy jsme v Uhříněvsi započali s tradicí
tzv. Georgiád. Byla to velká událost vždy
kolem svátku sv. Jiří, který je jak patronem
skautů, tak ho můžeme nalézt i v městském
znaku Uhříněvsi. Tradice pořádání této akce
vydržela až do devadesátých let.
Jak taková Georgiáda probíhala?
Byl to velký skautský průvod městem se
skautskou kapelou. Sraz byl u špejcharu
(bývalá sýpka ve VÚŽV) a odtud šel průvod
až k bývalé nové škole U Obory. Georgiáda
se zahájila skautskou a státní hymnou a pak
následoval terénní skautský závod. Začínal
v oboře, pokračovalo se na Netluky, odtud
přes třešňovku k Podleskému rybníku k jezu
a zpět do obory. Na trase bylo rozmístěno
několik stanovišť, kde děti plnily nejrůznější

úkoly. Po vyhlášení vítězů následoval slavnostní oheň s hudebním doprovodem. V dobách největší slávy se Georgiády účastnilo
přes 800 skautů.
S pádem komunismu se mohli skauti
opět svobodně nadechnout. Jak obnovení
činnosti probíhalo v Uhříněvsi?
Po revoluci začaly oddíly znovu fungovat,
ale v počtech zájemců jsme nenavázali
na minulá úspěšná období. Fungovaly zde
oddíly vlčat, světlušek, skautů a skautek.
Postupem času ale činnost začala upadat
a zájem o skautování nebyl takový jako dříve. Činnost místních oddílů byla ukončena
někdy v roce 2000. Vedoucí neměli kapacitu
se věnovat kromě svých povinností ještě
oddílové činnosti.
I přes tento hořký konec jsi na skauting
nezanevřel.
Určitě ne. Říká se – jednou skautem, navždy
skautem. Dodnes se setkávám s kamarády
a v rámci oldskautského oddílu pořádáme
každé dva týdny nějakou akci.
Městská část má v plánu vykoupit
pozemek u uhříněveské obory a vybudovat
zde skautskou klubovnu. Jak se díváš
na snahu zde skautování znovu obnovit?
Když jsem se tuto informaci dozvěděl, tak
jsem byl velmi překvapený. Bude perfektní,
pokud se něco takového podaří, a této snaze
budu držet palce.

přidejte se!
Snahou městské části je neustálé
rozšiřování nabídky volnočasových aktivit
pro děti a mladistvé. V návaznosti na nezanedbatelnou tradici skautingu v Uhříněvsi
bychom chtěli vyzvat všechny, kteří by se
chtěli podílet na obnově skautských oddílů, aby se přihlásili na e-mailovou adresu
vojtech.zelenka@praha22.cz. Hledáme
zájemce, kteří chtějí nabídnout pomocnou
ruku a vzkřísit skautskou činnost v naší
městské části. Může se jednat o vedoucí
na poloviční úvazek, hospodáře (účetní) –
zkrátka všechny, které myšlenka obnovy
skautování nadchla.

Věděli jste, že čtyři
členové současné rady
městské části byli nebo jsou
aktivními skauty?

 Rozhovor s Akélou vedl
Vojtěch Zelenka – Woyta

O skautingu
Junák – český skaut, jak se nyní jmenuje největší skautská organizace v ČR,
se dynamicky vyvíjí a snaží se, aby měl
dětem i jejich rodičům stále co nabídnout.
Program a náplň skautské činnosti se neustále vyvíjí tak, aby mohl být konkurenční
mezi ostatními volnočasovými aktivitami. Junák má velmi propracovaný systém
vzdělávání vedoucích, kteří musí splnit
mnoho kompetencí napříč jednotlivými
oblastmi (např. plánování, psychologie,
právo atd.). Co se naopak nemění, jsou
hodnoty obsažené ve skautském slibu
a skautském zákonu. V současné době
Junák pokrývá všechny věkové kategorie
od předškoláků až po oldskauty.
Jaký je rozdíl mezi skauty a junáky?
Tradiční skautská Georgiáda v Uhříněvsi z roku 1969. Skauti s oddílovými vlajkami pochodují
městem ve slavnostním průvodu na oslavu svátku sv.Jiří. Po slavnostním zahájení následují celý
den soutěže a aktivity pro děti. Ilustrace: Jiří Tesař – Set.

V podstatě se jedná o to samé. Archaismem zavánějící slovo junák bylo za první
republiky ekvivalentem k mezinárodnímu
označení skaut.
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ANI V NELEHKÝCH
ČASECH NÁS
POHOSTINSTVÍ
NENECHÁVÁ
VE ŠTYCHU
Jsme s vámi ve dne v noci.
Naše prodejna je pro vás stále otevřena a Alois, Ale, Porter, Kaštan i jejich
nová (lehčí) kamarádka Session IPA poctivě dodržují hygienické předpisy,
takže se nemusíte bát! Nakoupíte takřka z auta na dvoře pivovaru a za velkoobchodní ceny. Telefon do prodejny: 602 28 28 26 – rádi vás obsloužíme
i mimo pracovní dobu, stačí zavolat.
Váš PIVOVAR UHŘÍNĚVES
K Sokolovně 37, Praha –Uhříněves (na konci slepé ulice K Sokolovně)

VAŠE OBLÍBENÁ VINOTÉKA OPĚT OTEVŘENA !
SORTIMENT VÍN, KTERÁ ZNÁTE Z BÝVALÉ
PITKOVICKÉ VINOTÉKY,
NALEZNETE V NOVĚ OTEVŘENÉ VINOTÉCE

Jak jistě víte, tak vzhledem k pandemii
koronaviru je v ČR vyhlášený nouzový stav,
jehož součástí je kromě jiného i uzavření
restauračních zařízení, jídelen, barů apod.
Za splnění určitých opatření je restauracím
dovolen „prodej přes okýnko“ a rozvoz jídla.

S

amozřejmě prodej potravin, drogistického zboží
a léků probíhá s omezením v běžném provozu. To
vše již zajisté víte jak z celostátních sdělovacích prostředků, tak i z našich webových stránek. A protože
podnikatelé ve stravování občany naší městské části nechtějí
nechat ve štychu, tak využili možnosti prodávat přes „okýnko“
a i jídlo rozvážet až k vám domů.
V následujícím přehledu máte možnost zjistit, kde se dá
jídlo koupit, anebo si ho nechat dovézt. Upozorňujeme všechny zákazníky, že konzumace jídla a pití není možná před
provozovnou a otevírací doba se může měnit dle aktuální
situace. Všem provozovatelům děkujeme.
 Připravil Pavel Veverka

UHŘÍNĚVES, PŘÁTELSTVÍ 135/80
(u kostela, naproti papírnictví)

NAŠE NEJBLIŽŠÍ AKCE:
 Sleva 10% na celý sortiment při
předložení tohoto inzerátu!
 Pálení čarodějnic – 27.4. – 2.5.
k vínu sáček pálivých chipsů
zdarma*)
Další akce připravujeme.

Kontakt: 702 172 908; vinotekaumysaka@seznam.cz

Otevřeno: Po – So 11:00 – 20:00
*) při nákupu každých 2 l jakéhokoli stáčeného vína

Cihelna burger bar restaurace, Jindřicha Bubeníčka 1, Uhříněves, www.cihelnauhrineves.cz
Otevírací doba: PO–NE 11:00–20:00
Způsob prodeje: osobní odběr – výdejní okénko z hlavního vchodu do restaurace.
Nabídka: jídlo z denní i stálé nabídky, čepované pivo z Uhříněveského pivovaru a nealko nápoje.
Kontakt: 731 234 544

Cukrárna Věrka, Křešínská 131, Uhříněves, Facebook: CukrárnaVěrkaUhříněves
Otevírací doba: ÚT–SO 10:00–15:00
Způsob prodeje: osobní odběr, rozvoz po dohodě.
Nabídka: zákusky, dorty, káva a nápoje – aktuální nabídka na Facebooku.
Kontakt: 777 986 447

Československá ŘIZKOVNA, Přátelství 74/12a, Uhříněves, www.csrizkovna.cz nebo www.damejidlo.cz
Otevírací doba: PO–NE 11:00–21:00
Způsob prodeje: osobní odběr – výdejní okénko z hlavního vchodu do restaurace, rozvoz až domů.
Nabídka: objednávky jídel dle denní nabídky hotových jídel i ze standardního jídelního lístku.
Kontakt a objednávky: 727 985 433, platba kartou nebo hotově

Ha Long, Přátelství 1300, Uhříněves, www.halongrestaurant.cz
Otevírací doba: PO–PÁ 11:00–20:00 a SO–NE 11:30–20:00
Způsob prodeje: osobní odběr – výdejní okénko.
Nabídka: kompletní sortiment jídla, včetně většiny nápojů.
Kontakt a objednávky: 773 893 288

Hospůdka U Velké Prahy, Přátelství 137/36, Uhříněves, www.uvelkeprahy.cz

Otevírací doba: PO–NE 11:00–20:00
Způsob prodeje: osobní odběr – výdejní okénko.
Nabídka: speciální menu sestavené z nejoblíbenějších jídel najdete na www.uvelkeprahy.cz. Plzeňské tankové pivo a ostatní nápoje.
Kontakt a objednávky: 735 755 345

Jídelna Uhříněves, Přátelství 167/77, Uhříněves, www.jidelnauhrineves.cz

Otevírací doba: PO–PÁ 10:00–13:00
Způsob prodeje: osobní odběr – výdejní okénko.
Nabídka: hotová jídla a na objednávku i minutky. Dále také domácí štrúdl (jablkový, tvarohový).
Kontakt: 604 640 431

PHÓ 99, Přátelství 142, Uhříněves, www.damejidlo.cz

Otevírací doba: PO–NE 11:00–22:00
Způsob prodeje: osobní odběr – výdejní okénko z hlavního vchodu do restaurace, rozvoz až domů.
Nabídka: kompletní sortiment jídla, včetně většiny nápojů.
Kontakt a objednávky: 779 680 789 nebo www.damejidlo.cz

Pivovarská restaurace, K Sokolovně 38, Uhříněves, www.restaurantpivovarska.cz

Otevírací doba: PO–NE 11:00–20:00
Způsob prodeje: osobní odběr – výdejní okénko z hlavního vchodu do restaurace.
Rozvoz obědů od pěti a více v zavařených krabičkách na konkrétní adresu – nutno objednat předem na 774 749 920.
Nabídka: jídlo z denní i stálé nabídky, čepované pivo z Uhříněveského pivovaru a nealko nápoje.
Kontakt: 267 711 949

Pizza Papa Cipolla, nám. Protifašistických bojovníků 143/2, Uhříněves, www.pizzacipolla.cz/pobocky/uhrineves
Otevírací doba: PO–NE 10:30–22:00
Způsob prodeje: osobní odběr – výdejní okénko z hlavního vchodu do restaurace, rozvoz až domů.
Nabídka: dle www.pizzacipolla.cz/pobocky/uhrineves
Kontakt a objednávky: 777 161 000

Švejk restaurant U Karla, Křešínská 155/9, Uhříněves, www.svejk-ukarla.cz

Otevírací doba: PO–NE 11:00–14:00
Způsob prodeje: osobní odběr – výdejní okénko z ulice Přátelství (hlavní vchod).
Rozvoz obědů od tří a více v zatavených krabičkách (nehrozí vylití ani polévek) na konkrétní adresu.
Nabídka: každodenní nabídku naleznete na www.svejk-ukarla.cz nebo na Facebooku.
K jídlu je možnost dovézt i nealko pivo Birell, ostatní nápoje – vše v lahvích, nebo také kávu.
Kontakt: objednávky rozvozu na 267 710 854

Vinárna Wine-Wine, Semanského 78/2, Uhříněves, vchod z nám. Protifašistických bojovníků

Otevírací doba: PO–NE 15:00–18:00
Způsob prodeje: osobní odběr – výdejní okénko, rozvoz až domů, po 18 hod. zdarma pro Prahu 22.
Nabídka: mnoho druhů stáčených vín z Moravy i ze světa a stáčené italské Prosecco.
Kontakt a objednávky: 721 743 056, Instagram (@vinarnawinewine), Facebook (Wine-Wine)

Vinotéka U Myšáka, Přátelství 135/80, Uhříněves
Otevírací doba: PO–SO 11:00–20:00
Způsob prodeje: osobní odběr – výdejní okénko.
Nabídka: víno dle aktuální nabídky a něco k vínu.
Kontakt a objednávky: 702 172 908

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

U Starého mlýna 317/29,
Praha 10- Uhříněves
+420 606517347
+420 724199388
Bc. KRISTÝNA JÁCHYMOVÁ

Všechny Vás srdečně zveme na

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
☺

Přijďte se k nám podívat i s Vašimi dětmi. ☺

Plyšáci, stavebnice, panenky a koláče čekají na Vás!

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

27. a 29. dubna 2020 pondělí a středa
9:00 -11:00

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
13. května 2020 středa 9:00 -10:00
20. května 2020 středa 9:00 -10:00
Více na: hlidanidetiupejskaakocicky.cz/aktuality/

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

Salon
Sorelle
Kosmetika a masáže
Komplexní kosmetické ošetření, ošetření přístrojem
Duolift, mezoterapie, jarní ošetření.
Pracujeme s kosmetikou SYNCARE.
Masáže klasické, lávové kameny, sportovní,
relaxační a reflexní masáže nohou.
Pracujeme s luxusními francouzskými oleji
La Sultane de Saba nebo s klasickými masážními
oleji.

www.sorelle.cz
Přátelství 73, Praha

Pracovní doba dle objednávek
včetně víkendů
.

Kosmetika Michaela 777 688 706
Masáže Vlasta 732 788 965

inspirace

1 Prostor zahrady mezi pavilonem ZUŠ,
sálem a městskou knihovnou.

studentská inspirace pro uhříněves
3. díl – obecní dvůr
V minulých dvou vydáních Uhříněveského zpravodaje jsme vám představili studie studentů
ateliéru doc. Ing. arch. Miroslava Cikána, které byly sice odvážné, ale v bližší či vzdálenější
budoucnosti alespoň teoreticky realizovatelné.

P

ráce Tomáše Vojtíška nás ale
přenáší do alternativního vesmíru, ve kterém je náměstí Bratří
Jandusů funkčním historickým
centrem doplněným dalšími městskými
stavbami. Bohužel na pozemku, který je
(a pravděpodobně i zůstane) pro realizaci
jeho záměru nedosažitelný.
O tom, jak by mělo vypadat toto důležité náměstí, jsme psali už mnohokrát.
Kostel, hospoda, škola, budova původní
radnice, socha sv. Jana Nepomuckého,
fara, přítomnost vodního toku, nedaleké
divadlo, bezprostřední blízkost dalšího

historicky významného náměstí, to vše
tvoří na první pohled ideální výchozí pozici pro krásné náměstí, které slouží obyvatelům obce jako odpočinková a zábavní
zóna. Současný stav snad nemůže být této
představě vzdálenější.
Tomáš rozšiřuje náměstí o další pro
obec důležité budovy: základní uměleckou školu, městskou knihovnu, kavárnu
a zároveň získává pro centrum obce další
cenné veřejné prostory – náves, zahradu,
dvůr. Vše v uměřené velikosti a s respektem
k původní zástavbě.
 Ivo Krátký, radní

Centrální poloha nám. Bří Jandusů v historickém
kontextu (mapa stabilního katastru z roku 1850).
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2 Kavárna/sál – vstupní podlaží.

KONCEPT
Otevření dvora do návsi, návrat života na náves. Využití stávajícího domu felčara, navrácení
jeho důstojnosti. Likvidace podřadných, ne dobře
využitelných objektů a jejich náhrada novými, s jasně danou, městotvornou funkcí. Otevření dvora
veřejnosti jako nového prostoru ke společenským
událostem ve formě zahrady a utilitárnějšího dvora
s návazností na paměť místa. Doplnění nekompletní
struktury a navrácení jejího společenského významu. Definice nároží, dokončení stávající „vykotlané“
situace. Propojení celého území – propojení návsi
skrz dvůr s divadlem, napojení na kostel – propustnost. Doplnění situace vodními prvky, travnatými plochami, kultivovanou dlažbou. Vytváření
předprostoru důležitým budovám – forma, která
v Uhříněvsi zásadně chybí. Juxtapozice nových
a starých objektů, konvergence ke kostelu – doplňování stávajícího, ale již zapomenutého charakteru.
Zachování místního, lidského měřítka. Navrácení
důležitých funkcí na náves. Městská knihovna,
kavárna s městským sálem, základní umělecká
škola s přidruženým výtvarným pavilonem. Domy
vytvářejí prostředí k pobytové aktivitě, vymezují
nerušící rámec činnosti. Domy vstupují do situace
jako jednotlivé elementy, které svojí artikulací vymezují tyto činnosti a prostor. Domy samy o sobě
jsou děleny elementárními jádry, která dále vyčleňují prostor dle funkce a charakteru. Jádra budov
nabízejí ve svých útrobách servisní, ale i pobytové
funkce. V půdoryse viditelná stratifikace charakteru
prostor mezi tenkou slupkou domu a pevným, vydlabaným jádrem. Elementy tedy jako jednotlivá
pobytová místa a zároveň sloužící k definování
charakteru svého okolí.

 Autor: Tomáš Vojtíšek pod vedením
doc. Ing. arch. Miroslava Cikána, FA ČVUT
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slovo městského
architekta
Po historické synagoze, zmíněné v minulém čísle, se
dnes dotýkáme asi nejvýznamnějšího veřejného prostoru
v původním centru Uhříněvsi – náměstí Bratří Jandusů.
Jak ukazuje úvodní historická mapa z r. 1850, bylo toto
náměstí jasným a jediným centrem Uhříněvsi. Na něm by
logicky měly být umístěny všechny zásadní veřejné budovy.
Historicky tomu tak i bylo – je zde kostel, škola, fara, byla
zde i původní „stará radnice“.

Ing. arch.
Jiří Hejda,
městský architekt

Dnes celou jednu fasádu náměstí (dlouhou celých 70 metrů)
tvoří areál firmy Kormak. Návrh Tomáše Vojtíška pracuje
s částí tohoto areálu zcela volně, jak to bohužel již dnes
není možné. V nejužším „hrdle“ náměstí (směrem k sokolovně, divadlu a Pivovarské restauraci) otevírá pro pěší
průchody do vnitřních prostor dvora a tím tomuto komunikačně přetíženému místu ulehčuje. Směrem do náměstí
ponechává a rekonstruuje historický přízemní dům (domek
felčara), kde umisťuje kavárnu. Tento původní domek jasně
drží stavební čáru náměstí, ale zároveň se zde pro veřejnost
otevírají dvorní prostory, které tvoří klidný protipól rušnému
náměstí. Vnitřek areálu pak plní novými stavbami v objemech a tvarech odpovídajících okolní zástavbě. Jednotlivé
budovy obsazuje veřejnými funkcemi (ZUŠ, knihovna), které
optimálně využívají i přilehlé venkovní plochy, a vzniká tak
zde několik dvorních prostorů příjemného menšího měřítka.
Tento návrh je m. j. i dobrým příkladem toho, jak doplňovat
a rozvíjet maloměstskou, téměř venkovskou zástavbu. Vždy
je důležité najít a stanovit si parametry, které určují kvalitu
této původní zástavby – hlavní stavební čáry, osy, průhledy,
podlažnost a měřítko budov a mnoho dalších. U nových
staveb, které do staré zástavby vkládáme, se pak nemusíme obávat jejich soudobého vzhledu a detailu. Pokud
dodržíme uvedené zásady, mohou správně komponované
moderní stavby historickou strukturu dokonale doplnit.

inspirace

ul. K sokolovně

zásobovací
vjezd do dvora

Městská knihovna
hlavní vstup
knihovny

Kavárna /sál

Výtvarný pavilon ZUŠ
možnost průchodu
do dvora

hlavní vstup
zuš

zahrada

hlavní vstup
sálu

í
telstv
ul. Přá

vodní prvek

dvůr

vodní prvek
možnost průchodu
do dvora

náves
hlavní vstup
kavárny

2

hlavní vstup
pavilonu

1

Základní umělecká
škola

předzahrádka
kavárny

3
Koloniál
Dílny/ateliéry
k pronájmu

3 Fasáda do náměstí Bří Jandusů.
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inzerce

Holandský zahradník vám nabízí následující služby:
● Návrh Vaší zahrady
● Zahradní realizace
● Zahradní údržba
Dutch gardener offers you the following services:
● Garden design
● Gardening
● Garden maintenance

ı Interiérové dveře masivní, foliované a luxusní lakované
ı Široký sortiment dřevěných, vinylových a laminátových
podlah trvale skladem
ı Terasová prkna dřevěná a WPC včetně příslušenství
ı Palubky a obkladové panely
ı Nářadí pro kutily
Františka Diviše 984, 104 00 Praha 22, Uhříněves
www.asko-as.cz І www.drevar.cz І @vase.asko
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Niederländischer Gärtner bietet Ihnen folgende
Dienstleistungen an:
● Gartengestallung
● Gartenbau
● Gartenwartung
Lenka Vondrušková: Česky 606 489 433
Sander van Lochem: English 606 489 419
Sander van Lochem: Deutsch 606 489 419
e-mail: info@sandersgarden.cz
www.sandersgarden.cz

COVID-19
Praha drží spolu!
Důležité linky a kontakty pro veřejnost
na území hl. m. Prahy
• Základní informační linka a rozcestník pro občany nonstop zdarma: 1212
• Linka pomoci seniorům a potřebným nonstop zdarma: 800 160 166
• Státní zdravotní ústav: 724 810 106 | 725 191 367 | 725 191 370
• Hygienická stanice hl. m. Prahy: 773 782 850 | 773 782 856
•
•
•
•

Všeobecná zdravotní pojišťovna: 952 222 222
Vojenská zdravotní pojišťovna: 844 888 888
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna: 810 800 000
Oborová zdravotní pojišťovna: 261 105 555

• Zaměstnanecká pojišťovna Škoda: 800 209 000
• Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra: 844 211 211
• RBP zdravotní pojišťovna: 800 213 213

Odběrová místa
Na testování přijďte pouze v případě:
• pokud vám to doporučí lékař či hygienik
• pokud máte nějaké zdravotní potíže
• pokud jste byli v přímém kontaktu s nakaženým
Fakultní nemocnice Motol, Nemocnice Na Bulovce (i pro samoplátce), Ústřední vojenská
nemocnice, Thomayerova nemocnice (i pro samoplátce), Fakultní nemocnice Královské
Vinohrady, Strahovský stadion (začátek Zátopkovy ulice), Žluté lázně – Podolí (parkoviště),
Průmyslový palác (Výstaviště) – plocha před vstupem
Děkujeme, že linku 155 budete využívat pouze pro volání v případě
zdraví či život ohrožujících akutních stavů. Linku 112 využívejte
pro žádost o testování na onemocnění COVID-19.

koronavirus.mzcr.cz
prahadrzispolu.cz

Praha drží spolu!
Linka pomoci seniorům a potřebným
nonstop zdarma:

 800

160 166

› Informace
› Psychologická pomoc
› Sociální služby

› nákupy potravin
› nákupy léků
› nákupy zdravotnických pomůcek
› asistence s venčením psů
› asistence s listovními zásilkami
Nebojte se zavolat. Pomůžeme!

prahadrzispolu.cz

