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Věčné téma:
Kdy, jak vysoko
a jak často se seče?
Více na str. 10–11

Studentská inspirace
pro Uhříněves
Dvůr U mlejna
Více na str. 21–23

Co nám přinesl
koronavirus…
Více na str. 24–25

50. ročník | zdarma

pondělí 9. 11. 2020 v 19:30 hodin

MOJE TANGO
autor: Ron Hutchinson
režie: Šimon Caban a Darina
Abrahámová
hrají: Jitka Schneiderová, Roman Zach
a Karel Mařík
Náhradní termín za pondělí 27. 4. 2020
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.
Živá hudba, vášnivý tanec a svůdné,
hledající a sebevědomé rytmy, které
mohou vše změnit.

Divadlo U22

výběr z programu

pondělí 14. 9. 2020 v 19:30 hodin DEŠTIVÉ

Pohádky:

středa 23. 9. 2020
v 19:30 hodin
VĚZEŇ NA DRUHÉ
AVENUE

DNY

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.
středa 23. 9. 2020 v 19:30 hodin VĚZEŇ

sobota 12. 9. 2020 v 10:30 hodin

POVĚSTI STARÉ A ČESKÉ
Divadlo NAVĚTVI
Náhradní termín za sobotu 28. 3. 2020
Něco málo z bájných pověstí naší vlasti
podle Aloise Jiráska a možná ještě něco
navíc. Pojďte s námi nahlédnout za mlhu
dějin a poodkrýt bájnou minulost našeho
národa. Lípa a myš netrpělivě očekávají
příchod Slovanů na horu Říp. Věštecky
nahlížejí příběhy o Čechovi, Bivojovi,
Přemyslovi, Libuši a dalších významných
postavách. Je toho tolik, co český národ
čeká! Především je potřeba vyvolit si lípu
jako národní symbol…

NA DRUHÉ AVENUE

autor: Neil Simon, režie: Vladimír Strnisko
hrají: Simona Stašová, Kamil Halbich, Veronika Jeníková, Vasil Fridrich,
Helena Karochová, Jelena Juklová/Magda Weigertová
Slavná americká komedie o tom, jaké to je, když se vám vše vymkne z rukou. Čtrnácté
patro, výtah nejezdí, voda neteče, odpadky páchnou, venku horko k padnutí, v bytě zima,
sousedi pořádají mejdany až do noci a zloději právě ukradli, na co přišli... Ne všichni se
však dokážeme zbláznit s takovou dávkou humoru, ironie a sarkasmu.
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 19. 9. 2020 v 10:30 hodin

PLAVÁČEK
Divadlo Elf
Plaváček je chlapec jako každý jiný, má
však navíc notnou dávku štěstí, kterou
mu daly do vínku sudičky. Jeho štěstím
je princezna – ale než si ji zaslouží, musí
splnit obtížné úkoly. Zlý král, který věštbu
vyslechl a snaží se ze všech sil vzepřít
osudu, pošle ženicha své dcerky pro
tři zlaté vlasy Děda Vševěda, plynoucí
po mořské hladině za doprovodu bubnů
a chřestidel, zpěvů a živé hudby!
sobota 26. 9. 2020 v 10:30 hodin

VESELÁ NAUKA
KLAUNÍKA NOTÍKA
Divadlo Kampa
Představení podle stejnojmenného
seriálu napsaného pro ČT. Výlet do světa
hudby, který bude bavit i dospělé. Klauník
Notík a slečna Písnička hravou formou
dětem vysvětlují základy hudební nauky.
Mají dar bezprostřední komunikace,
humor a velký hudební talent.

Partnerem Divadla U22 je

z obecní kroniky
Začala nám opět doba školních prázdnin a dovolených. Již od roku 2000 krátce po jejím začátku slavíme
dva státní svátky, a to 5. července Den slovanských
věrozvěstů a 6. července Den upálení Mistra Jana
Husa. Tak tomu bylo i za tzv. 1. republiky, jak nám
v roce 1925 sděluje kronikář.
Národní shromáždění republiky Československé prohlásilo letos v roce 1925 den 6. červenec památným
dnem, národním svátkem. Proto den 6. červenec 1925
byl po prvé po staletích zase svátečním dnem.
V Uhříněvsi oslavily pokrokové politické organisace
a korporace spolu s městskou radou a občanstvem
památku Mistra Jana Husa takto: V 9 hodin sešli se
účastníci slavnosti na prostranství u Obecního domu.
V půl desáté šel průvod Uhříněvsí k Husově modlitebně.
Tam potom byla oslava zahájena starostou města.
Přečten byl manifest 53 československých korporací
k Husovu dni. Potom byla přednáška: Hus a naše doba.
Na konec zapěny byly státní hymny. V den svátku
Husova byly některé domy ozdobeny prapory.

 Michal Klich, kronikář
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Milí čtenáři,
ve chvíli, kdy držíte v ruce letní číslo zpravodaje, máte za sebou
možná už první dny či týdny letní dovolené. Za pěkně stráveným
odpočinkem někdy není potřeba chodit daleko. Ať už máte rodinu
nebo si užíváte volné dny s partnerem či kamarády, porozhlédněte
se stejně jako já po aktivitách, které můžete trávit nedaleko od svého domova, v naší městské části nebo v našem nejbližším okolí.
Možná, že ani nevíte o všech polních cestičkách, veřejných
ohništích, dětských hřištích, přírodních koupalištích, cyklostezkách či milých posezeních na místech, kde jste je dříve
nepotkávali.
Aby zajímavých míst a roztomilých zákoutí stále přibývalo,
přidala se naše městská část do pilotního projektu participativního plánování. Právě i o tom, jak se můžete zapojit do tvorby
budoucí podoby v místě, kde žijete, se dozvíte na stránkách
tohoto čísla zpravodaje.
Kromě toho vám s lehkostí a nadsázkou opět představí jednu
studentskou architektonickou inspiraci pro Uhříněves, avšak
neopomine ani témata vážnější. Například si můžete přečíst
článek od náměstka primátora pro oblast financí a rozpočtu,
pana Pavla Vyhnánka, který se ze svého úhlu pohledu věnuje
chování státu a jeho mocenským omezováním samosprávy v době
post-covidové.
Přečtete si také o věčném problému, zda sekat či nechat růst.
Řeč je samozřejmě o městské zeleni. Zamyšlení nad nástrahami
virtuálního světa a sociálních sítí najdete v rubrice Téma.
Rád bych vás také pozval do letního kina před Muzeem, které
bude první tři srpnové pondělky. Vybrali jsme filmy týkající se
bydlení, protože to nás všechny spojuje – jsme sousedé. Tak snad
se na některém z promítání společně setkáme.
Pokud patříte mezi ty, kteří o letních prázdninách hoří zvědavostí poznat nová místa, přeji vám, abyste našli rovnováhu
mezi odpočinkem, cestováním a společenskými zážitky. Všichni
bychom měli o volných prázdninových dnech alespoň na malou
chvilku zapomenout rozvahu dospělých, inspirovat se bezprostředností malých dětí a užít si pouhou přítomnost a radost
z okamžiku.
Hezké léto!

 Mgr. Pavel Kosař, místostarosta
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Rybáři slaví 80 let
od svého vzniku

V soutěži
Obec přátelská seniorům 2020
jsme obsadili druhé místo

V rámci oslav 80 let od svého založení pořádá Český
rybářský svaz, z. s, místní organizace Uhříněves
v sobotu 12. září 2020
17. ročník dětských rybářských závodů Uhříněveský splávek
a tentýž den „Taneční podvečer s rybáři“.
Bližší informace v příštím UZ.

Po krásném prvním místě v soutěži Obec přátelská rodině (letos
jsme se nemohli kvůli vítězství znovu přihlásit) jsme v soutěži Obec
přátelská seniorům, kterou již několik let pořádá MPSV, obsadili druhé
dělené místo s obcí Ostrov nad Ohří. Součástí ceny je 500 000 Kč
na aktivity pro seniory a mezigenerační spolupráci.

 Srdečně vás zveme.

Restaurant Day opět pomohl
tam, kde bylo potřeba
Restaurant day se konal v Uhříněvsi již potřetí, tentokrát však
poprvé v Husově parku. Navzdory posunutému termínu přišlo ochutnat mnoho návštěvníků, kteří si velmi pochvalovali nejen dobroty
od místních kuchařů, ale i nové místo a hudbu v parku. Výtěžek šel
opět na dobročinné účely, tentokrát místní mamince se třemi dětmi.
Velké poděkování patří všem prodejcům, návštěvníkům a také hlavnímu
organizátorovi Restaurant Day, výbornému baristovi, Janu Růžičkovi.
Symbolický šek a diplom za Prahu 22 převzala místostarostka
Mgr. Kateřina Erbsová, tajemník úřadu Ing. Roman Petr a vedoucí
Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Mgr. Zdeňka Žaludová.

Co vás zajímá...
Na radnici chodí každý den velké množství dotazů, ne na všechny
ale umíme odpovědět. Často se netýkají pravomocí ani působnosti
městské části. Můžeme se ale zeptat za vás. V této nové nepravidelné rubrice pro vás budeme získávat odpovědi kompetentních
lidí na vaše otázky.

volná místa
Školní jídelna Praha 22,
Nové náměstí 1100, Praha 10-Uhříněves přijme

hlavní kuchařku.
Předpoklady:
• v zdělání střední nebo výuční list a praxe v oboru minimálně 5 let.
Nabízíme:
•p
 lný pracovní úvazek, pracovní doba pouze v pracovní dny
od 5:30 do 14:00 hod.
•š
 kolní prázdniny volné, levné obědy, příspěvek
do penzijního fondu
•6
 týdnů dovolené, mladý kolektiv
Nástupní plat:
•c
 ca 25 000 Kč, dvakrát v roce odměny.
Prosíme o zaslání profesního životopisu na mailovou adresu:
sjpraha22@volny.cz do 25. 8. 2020.
Pohovory s uchazeči proběhnou v půlce září,
předpokládaný nástup od 1. října 2020.
Případné dotazy telefonicky: 731 937 714
v týdnu od 3. 8. do 8. 8. 2020
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Z jakého důvodu je nutné k posunování vagonů z překladiště
Metrans používat dieselové lokomotivy, které jsou hlučnější,
a proč je nelze nahradit těmi na elektrický pohon, které by byly
méně hlučné zejména v nočních hodinách?
METRANS je vždy na špičce v používání nových a ekologických
technologií, to poznáte i v naší flotile nových elektrických lokomotiv
umožňujících rekuperaci nebo naší flotile železničních vozů, které
splňuji limity vyhlášené EU pro tichý provoz. Jsme v ČR jedinou
společností, která tyto hlukové limity na 100 % splňuje.
Co se týká posunovacích lokomotiv, je situace v současné době složitější. Není na trhu ještě posunovací lokomotiva, která by splňovala
požadavky na trvalý posun těžkých vlaků a byla na bateriový nebo
alespoň hybridní pohon. Problém je v kapacitě bateriového úložiště,
která je stále ještě nedostatečná. Jednu novou hybridní lokomotivu
od německého výrobce jsme měli v Uhříněvsi na testování. Výsledek
byl bohužel neuspokojivý. 80 % výkonu muselo být z dieselového
motoru, a to právě pro nedostatečnou kapacitu bateriového úložiště.
METRANS bude i nadále sledovat vývoj v těchto technologiích, kde
jde posun velmi rychle dopředu, a věřím, že se
dočkáme i v Uhříněvsi tichého provozu během
posunu na naší vlečce.

 Martin Hořínek
CEO společnosti METRANS, a.s.

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

Nové mlžítko na náměstí
Na Novém náměstí byl instalován venkovní
mlžicí systém, který pocitově sníží teplotu a osvěží
kolemjdoucí v horkých dnech. Mlžítko je ovládáno
prostřednictvím řídicí jednotky s online přístupem
operátora – PVK a je napojeno na vodovodní řad.

Spustili jsme
aplikaci Cityvizor

Tolik korun bylo věnováno
z akce Restaurant Day
na dobročinné účely.

Úřad/Důležité dokumenty/CityVizor
Co je Cityvizor? Cityvizor je aplikace, která přehledným způsobem vizualizuje rozpočet a plnění obcí
s vazbou na konkrétní dodavatele. Naleznete zde
také provázání na úřední desku a registr smluv.
Jsme sedmou městskou částí v Praze, která tuto
aplikaci spustila. Poděkování za rychlé uvedení
do provozu patří zaměstnancům Odboru kanceláře
úřadu, zejména pracovníkům IT.

Na všech pískovištích ve správě MČ Praha 22
došlo postupně během jara k výměně písku. Ten se
obnovuje každoročně a je certifikován pro použití
na dětských hřištích.

11,2

Tolik miliard Kč jsou
zatím celkové náklady
na Covid-19 v hl. m. Praha
pro rok 2020.

Ulice Rájecká
a Valšovská jsou
jednosměrné
Na Blokandě došlo k úpravám silničního
provozu. Byly zjednosměrněny ulice Rájecká
směrem do Lnářské a Valšovská směrem do Pardubické. Důvodem těchto opatření je dlouhodobě
špatný stav komunikace Rájecká.
Velké a hluboké kaluže po deštích se na silnici
tvoří již několik let a průjezd jimi poškozuje fasády rodinných domů. Ideálním krokem by bylo
komunikaci opravit. Bohužel problém není pouze
povrchový, ale podloží se propadá, zcela chybí
odvod dešťovky, a tak nestačí pouhé frézování, ale
je nutná kompletní rekonstrukce. Rozhodli jsme
se tedy pro rychlé řešení na základě opakovaných
stížností majitelů rodinných domů a přistoupili jsme
k opatření, které snad přinese zklidnění dopravy
a zvýšení bezpečnosti v daném místě. To obvykle
v obytných zónách po zjednosměrnění nastává.

V úterý 9. 6. se konala protestní akce
Milionu chvilek pro demokracii na Staroměstském
náměstí a na dalších cca 160 místech České republiky. Uhříněves nebyla výjimkou. Opravdu na poslední chvíli, den předem, se podařilo zaregistrovat
i akci na Novém náměstí. Organizátorka Kristýna
Mothejzíková očekávala účast jen pár nejbližších
a přátel, ale srdíčka v mapě MCH si všimly i desítky dalších, a tak se na Novém náměstí sešla
zhruba stovka lidí. „Všem, kteří vážili cestu třeba
až z Kolovrat nebo Hloubětína, aby vyjádřili, že jim
současná situace není lhostejná, patří veliký dík,“
říká organizátorka, která na akci přečetla proslov
Milionu chvilek pro demokracii.

Tolik Kč jsou zatím
náklady na Covid-19
v MČ Praha 22 pro 2020.

9520

Chcete vědět, jak hospodaří vaše obec?
Jak plní svůj rozpočet? Kolik, za co a komu platí?
Podívejte se na webu MČ v sekci:

Měníme písek
na dětských hřištích

3,3 mil.

Plán oprav povrchů komunikací na MČ P22 na roky
2021 a 2022 zveřejníme v průběhu podzimu. Současná změna silničního provozu tak bude trvat
do doby kompletní rekonstrukce komunikace.

500 tis.
Tolik korun jsme dostali
za 2. místo v soutěži Obec
přátelská seniorům.

200

Tolik lekcí běžecké školy
už proběhlo pod záštitou
MČ Praha 22.

3

Na tolik filmů se můžete
těšit v letním kině
v Uhříněvsi.

30

Zhruba tolik hektarů zeleně
obhospodařuje naše MČ.
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radnice

rada městské části

Stalo se na radnici
Výběr nejzajímavějších rozhodnutí, která v minulých týdnech učinila Rada městské části Praha 22.

39. zasedání RMČ – 27. 5. 2020

• Rada MČ Praha 22 souhlasila se zadáním a podmínkami veřejné
zakázky malého rozsahu na zhotovení nového sportoviště s názvem
„Venkovní fitness Hájek“.
• Rada vzala na vědomí zápis hodnoticí komise včetně jejího doporučení na přidělení dotace pro jednotlivce a spolky na reprezentaci
Prahy 22 v roce 2020 a schválila na základě kritérií přidělení dotace
těmto subjektům:
- Akademická malířka Magdalena Cubrová ve výši 20 000 Kč
- AKORDUM, z.s., ve výši 20 000 Kč
- Český rybářský svaz, z.s., MO Uhříněves, ve výši 25 000 Kč
• Rada souhlasila s panem Robertem Kupcem IČ 87580951
jako s dodavatelem VZ malého rozsahu s názvem „Výměna
technologie ohřevu TUV v kotelně ŠJ, Nové náměstí 1100,
104 00 Praha 22-Uhříněves“, za cenu 725 127,59 Kč včetně DPH.
• Rada rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky nadlimitní veřejné
zakázky na dodávky s názvem „Dodávka gastro zařízení školní
jídelny“ a vybrala uchazeče HOSPIMED, spol. s r.o., IČ: 00676853;
za cenu 3 226 437,17 Kč vč. DPH.
• Rada souhlasila se zajištěním zadání nadlimitní veřejné zakázky
s názvem „Stavební úpravy související s dodávkou gastro zařízení
školní jídelny“ a jmenovala administrátora a hodnoticí komisi.

40. zasedání RMČ – 10. 6. 2020

• Rada rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku
malého rozsahu na služby s názvem „Cesta pro pěší a cyklisty Hájek
– Královice – zpracování PD“ a vybrala uchazeče DESKRIPTO s.r.o,
IČ: 248 36 117, za cenu 478 978,50 Kč vč. DPH.
• Rada souhlasila se zajištěním zadání veřejné zakázky malého
rozsahu na výběr zhotovitele s názvem „Komunitní zahrada“.
• Rada souhlasila se zajištěním zadání veřejné zakázky malého
rozsahu s názvem „Vestavba bytů do podkroví a jeho přestavba,
Přátelství 192 – zpracování PD“.
• Rada souhlasila s uzavřením kupní smlouvy na odkoupení části
pozemku parc. č. 1920/1 o výměře 387 m2 vše v k. ú. Uhříněves,
za celkovou cenu 35 Kč od společnosti EKOSPOL a. s., IČ: 63999854.
• Rada MČ Praha 22 souhlasí s ukončením NS č. SO 00107/2019
na pronájem NP č. 5a „Prodejna spodního prádla“ na adrese
Nové náměstí 1257 v Praze-Uhříněvsi s paní J. M. dohodou ke dni
31. 7. 2020.
• Rada byla seznámena s výsledkem elektronické aukce a souhlasila
s dodávkami zemního plynu od společnosti Pražská plynárenská,
a.s., za cenu 427,00 Kč/MWh, cena je bez DPH.
• Rada vzala na vědomí návrh závěrečného účtu MČ Praha 22 za rok
2019 a uložila radnímu Zmátlovi předložit návrh závěrečného účtu
za rok 2019 k odsouhlasení na 9. zasedání ZMČ.
• Rada vzala na vědomí zhodnocení práce ředitele/ředitelek za I. pololetí školního roku 2019/2020. Rada schválila odměny ředitelům/
ředitelkám škol podle důvodové zprávy.
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• Rada vzala na vědomí výši úplat za předškolní vzdělávání pro školní
rok 2020/2021 v mateřských školách, které zřizuje. Rada souhlasila s organizací předškolního vzdělávání v mateřských školách,
jejichž je zřizovatelem; tj. s počtem dětí ve třídách mateřských škol
ve školním roce 2020/2021, tak jak je uvedeno v důvodové zprávě
a za podmínek dodržení kvality výchovy a vzdělávání a splnění
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví.
• Rada vzala na vědomí petici o zachování plynulého vjezdu i výjezdu
osobních automobilů ke komunikaci obsluhující bytové sídliště
K Netlukám. Rada uložila radnímu Zmátlovi připravit odpověď
a v řádném termínu společně s OKÚ a sekretariátem starosty ji
odeslat petičnímu výboru.

41. zasedání RMČ – 24. 6. 2020

• Rada rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky veřejné zakázky
na služby s názvem „Dešťová kanalizace z ulice V Bytovkách do ulice
Vachkova – zpracování PD“ a vybrala uchazeče: TO SYSTÉM s.r.o.,
IČ: 289 118 22, za cenu 302 500 Kč vč. DPH.
• Rada souhlasila se zajištěním zadání veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce a dostavba školního hřiště
ZŠ U Obory“.
• Rada rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky s názvem „Venkovní fitness Hájek“ a vybrala uchazeče COLMEX s.r.o.,
IČ: 290 37 221, za cenu 240 654 Kč včetně DPH.
• Rada souhlasila se záměrem zřídit v MČ Praha 22 a) pobočku
Pedagogicko-psychologické poradny, b) přípravné třídy od školního roku 2021/22, a to v případě nalezení vhodných prostor pro
obě činnosti.

9. zasedání ZMČ – 25. 6. 2020

• Zastupitelstvo souhlasilo se závěrečným účtem MČ Praha 22
za rok 2019, a to bez výhrad.
• Zastupitelstvo schválilo uzavření kupní smlouvy na odkup garáže na pozemku parc. č. 588/13 v k. ú. Uhříněves od paní H. Š.
za cenu 290 000 Kč.
• Zastupitelstvo schválilo uzavření kupní smlouvy na odkup garáže na pozemku parc. č. 1749/17 v k. ú. Uhříněves od paní Z. N.
za cenu 220 000 Kč.
• Zastupitelstvo vzalo na vědomí Zprávu o činnosti Rady MČ Praha 22
v době pandemie nemoci Covid-19.
• Zastupitelstvo vzalo na vědomí Zprávu o činnosti Rady MČ Praha 22
za 1. pololetí roku 2020 (období 1. 1. – 27. 5. 2020).
• Zastupitelstvo schválilo přidělení částky ve výši 62 495 Kč společnosti Dům tří přání, IČ 26544431, z prodeje roušek v době
koronaviru na základě výsledku hlasování občanů.
 Plné znění zápisů z Rady najdete na webu MČ Praha 22
nebo jsou k nahlédnutí v odboru kanceláře úřadu.

kultura a sport

pozvánka

HÁJEK HRAJE FAIR PLAY
Spolek občanů Hájku
zve všechny malé i větší sportovce
v sobotu 5. září 2020
na sportovní odpoledne plné atletických
i jiných sportovních disciplín.
Startujeme ve 14 hodin v ul. Předpolní, večer zahraje kapela FIBI,
za příznivého počasí bojovka a přenocování ve vlastních stanech
(ze soboty na neděli).

 www.deti-hajku.estranky.cz,
facebook: Spolek občanů Hájku

prosba
Náměstí Bří Jandusů čeká v budoucnu velká proměna.
Projekt revitalizace, tedy navrácení života do historické části Uhříněvsi, je předmětem chystané architektonické soutěže. Při této
příležitosti bychom rádi shromáždili co nejvíce dobového materiálu – fotky, filmy, pohlednice. Jestli najdete nějaké poklady
ve vašem archivu, budeme vám vděční, když je s námi nasdílíte.
Pište, prosíme, na pavel.kappel@praha22.cz.
V budoucnu chystáme výstavu historických materiálů společně
s architektonickými návrhy, které vzejdou z připravované soutěže.
O revitalizaci náměstí se více dočtete na následující straně.

Den uhříněveského draka
První ročník uhříněveského festivalu se bude konat
v sobotu 29. srpna 2020. Celá akce proběhne v areálu bývalého
skateparku a v přilehlých oblastech. Program bude plný aktivit pro
děti i dospělé. Dračí nálada se ponese od desáté dopolední do desáté
večerní a každý si najde svoji notu či dobrotu k jídlu i pití. Zábavný
program bude postupně zveřejňován na webu www.praha22.cz

 Děkujeme.

Chcete dračí dech?
Přihlaste se do soutěže v ochutnávání chilli papriček
do 31. 7. na e-mailu: pavel.veverka@praha22.cz
Myslíte, že porazíte draka?
Zápas s drakem vyhraje jen jedna pětičlenná skupina, která
prokáže svou hbitost, odvahu, postřeh, rychlost a důvtip.
Přihlásit se může každý, v jehož družstvu bude nadpoloviční
většina zletilých souputníků.
Vedoucí týmů, hlaste se do 31. 7.
na e-mailu: pavel.veverka@praha22.cz
Připojte se!
Rádi byste na tomto dni měli svůj stánek, či byste chtěli jakkoliv
obohatit program? Hlaste se také!

Letní kino

U

V Uhříněvsi před Muzeem.
Začátek promítání 20:30–21:00.
Vstup zdarma, občerstvení zajištěno.

3. 8. Na samotě u lesa
10. 8. Kulový blesk
17. 8. Vlastníci

projekty

Zapojte se do proměny vašeho města
Naše městská část se přidala k celopražskému pilotnímu projektu, který má zlepšit zapojování
obyvatel do současných procesů územního a strategického plánování a do tvorby veřejných
prostranství a infrastruktury města. Co konkrétně to znamená a jak se můžete zapojit právě vy?

P

articipativní plánování města je relativně mladá disciplína, která umožňuje samosprávám a institucím
kombinovat zkušenosti místních obyvatel s odbornými
znalostmi specialistů při přípravě větších urbanistických
projektů. Typickým příkladem, kdy může město těžit z tohoto
přístupu, je např. koncepce městského parku, revitalizace náměstí
nebo stavba nové veřejné budovy. Díky aktivnímu zapojení místních hned na začátku procesu se většinou daří najít nová řešení
a zajistit větší budoucí hodnotu veřejného prostoru pro obyvatele.
Praha 22 je jednou z dvanácti městských částí, kde Institut
plánování a rozvoje hl. m. Prahy jako příspěvková organizace
magistrátu zřídil v testovacím dvouletém provozu pozici tzv.
koordinátora participativního plánování. Ten by se měl starat nejen o komunikaci mezi občany a samosprávou, ale také
dohlížet na transparentnější průběh developerských projektů
nebo koordinovat spolupráci institucí. Zjednodušeně řečeno,
koordinátoři participace se budou snažit zavádět kulturu spolupráce a transparentního plánování do každodenního chodu
jednotlivých úřadů.
Magistrát hl. m. Prahy si od zkušebního projektu slibuje
odstranění některých byrokratických bariér, vstřícnější přístup
k obyvatelům a posílení důvěry mezi institucemi města, soukromým sektorem, politickou reprezentací a obyvateli města.
Dvouletý pilotní provoz umožní upřesnění pracovní náplně
koordinátorů, prověří jejich roli ve struktuře MČ a HMP a vyjasní
úlohy jednotlivých institucí. To vše na konkrétních a reálných
plánovacích projektech v běžném provozu institucí. V naší městské části je v tuto chvíli možné se zapojit do revitalizace náměstí
Bratří Jandusů, v blízké budoucnosti metodu participace využije
obdobný revitalizační projekt prostranství před nádražím, kde
se chystá nový autobusový terminál, a nové projekty přinese
i implementační fáze nového Strategického plánu. Sledujte prosím webové a facebookové stránky městské části, kde budeme
průběžně zveřejňovat novinky k jednotlivým projektům, a dozvíte
se, jakou formou se můžete zapojit.

Kde už participace proběhla:
Městský park Zahrádky
– první fáze participace s veřejností skončila, v současnosti
se připravuje výběrové řízení na zhotovitele projektové
dokumentace. Veřejnost bude mít možnost se s ní seznámit
bezprostředně po jejím dokončení.
Participativní rozpočet
– v současnosti se připravuje druhý ročník, realizují se
vítězné projekty z roku 2019, viz www.milionproprahu22.cz.

Jak bude vypadat nové náměstí
Bratří Jandusů? Záleží i na vás
V červnu letošního roku byl vybrán administrátor architektonické soutěže na revitalizaci náměstí a v současnosti se pracuje
na přípravě zadání, do kterého od začátku června můžou přispět
i obyvatelé naší MČ.
Náměstí Bratří Jandusů je historicky nejhodnotnější část města
a je správné, že jeho proměně předchází důkladná diskuze všech
zúčastněných. Nachází se zde zámek, památkově chráněné objekty
kostela Všech svatých se souborem barokních soch a budovou
děkanství. Některé historické objekty a funkce zde už nenajdeme
– lihovar, mlýn, hasičskou zbrojnici, další funkce se přesunuly.
Stále se zde ale nachází jedna ze dvou základních škol. Bohužel,
některé nedávné stavební projekty a změny vlastnických vztahů
společně s nadměrným nárůstem dopravy se negativně podepsaly na staletí utvářených funkčních a prostorových vazbách.
Původní vztahy zmizely, ty současné se redukovaly pouze na řešení dopravy. Tento utilitární pohled postupně zcela degradoval
současnou podobu náměstí na parkoviště a tranzitní komunikaci
s betonovými bariérami.
Od vítězné koncepce si radnice městské části slibuje rehabilitaci
původního centra obce a věří, že celá soutěž přinese tak potřebné
nové pohledy na možné řešení hlavních témat, které trápí celou
Uhříněves, jako je dopravní situace, bezpečnost pěších a dětí,
odpočinkové funkce nebo využití parteru města.

Časová osa:
Červenec 2020
– oznámení o složení poroty, začátek přípravy zadání, anketa
Září 2020
– vyhlášení veřejné architektonické soutěže, seznamování
veřejnosti se zadáním

 Mgr. Pavel Kappel,
koordinátor participativního plánování
pavel.kappel@praha22.cz

Další informace k participaci

www.iprpraha.cz/koordinatoriparticipace
www.iprpraha.cz/manualparticipace
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Únor 2021
– vyhlášení výsledků soutěže s výstavou
Budeme rádi, když nám pomůžete
se vznikajícím zadáním vyplněním
online ankety na adrese:
http://bit.ly/BratriJandusu.
Děkujeme.

doprava

Průběh úpravy vjezdů do VÚŽV
V květnovém čísle zpravodaje jsme psali o novém chodníku, který vzniká od kruhového objezdu
u Penny až po Netluky. Bude sloužit jak pro pěší, tak cyklisty. Součástí vybudování nového
chodníku je úprava vjezdů do Výzkumného ústavu živočišné výroby (dále jen VÚŽV) a také
do sídliště v ul. K Netlukám. Projekt se ale musel změnit, přečtěte si, proč.

V

průběhu výstavby se ukázalo, že
řešení vzniklé v roce 2017 je pro
okolní obyvatele, ale i VÚŽV nevyhovující. Oprávněně. A to i přesto,
že měl projekt tři roky starý souhlas vedení VÚŽV, dopravní policie ČR a vše bylo
v souladu s příslušnými předpisy. Jak se to
mohlo stát? Pravděpodobně místní neznalost projektanta a neschopnost se podívat
na místo i očima každodenního uživatele. Aby to nevyznělo nevděčně, za projekt
vzniklý v minulém volebním období jsme
rádi. Pokud to jen trochu jde, snažíme se
navazovat na úspěšné věci z minulosti.
Rozhodující jsou však, jak už to bývá, finanční prostředky na samotnou realizaci.
Z vlastních prostředků si takto rozsáhlé
investice do chodníků MČ nemůže dovolit.
V roce 2019 se nám podařilo zajistit financování a získat několik účelových dotací
MHMP na infrastrukturu. Zhotovitel byl
vysoutěžen v říjnu 2019, stavba započala
v dubnu 2020. V průběhu výstavby, záhy
po započetí prací, se začali ozývat jednotliví občané z okolních domů. Obnovili
jsme i jednání s VÚŽV. I protože se úprava

projektu protahovala, byla podána petice
občanů. Na základě všech podnětů jsme
pak přistoupili k rozsáhlejším změnám:
• Rozšíření komunikace při výjezdu ze
sídliště VÚŽV a současně k narovnání
této komunikace.
• Výrazné ustoupení středového ostrůvku, čímž došlo k zvětšení nájezdových
úhlů při vjezdech a výjezdech z VÚŽV
a sídliště VÚŽV.
• Vybudování nového místa k zastavení
naproti domu č. p. 1472.
Bohužel prostor křižovatky dlouhodobě
sloužil i jako prostor k zastavení nebo krátkodobému stání. Zejména obyvatelům bytového domu sídliště Romance č. p. 1472
takovéto místo značně chybí. Místo k zastavení vyobrazené v grafické příloze textu
však vznikne až v průběhu podzimu. Tím,
že nebylo součástí původního projektu,
musíme k jeho realizaci nejdříve získat potřebná povolení. V návaznosti na změnu
projektu pak MČ Praha 22 projedná s VÚŽV
možnosti rozšíření parkovacích stání
v areálu sídliště VÚŽV.

PETICE
Dne 2. 6. 2020 byla na ÚMČ P22 podána
petice „o zachování plynulého vjezdu i výjezdu osobních automobilů na komunikaci
obsluhující bytové sídliště K Netlukám“. Petici
podepsalo 105 obyvatel z okolních domů.
Petice se vymezuje proti projektové úpravě
z roku 2017 a nepovažuje ji za vhodnou. Dále
se autoři petice obrací na MČ ve věci dlouhodobě špatné dopravní situace s akcentem
na školní den, kdy se bytové sídliště v ulici
K Netlukám pro mnohé rodiče stává místem
pro „bezpečné“ vyložení žáků ZŠ nám. Bratří
Jandusů. Petici projednala Rada MČ Praha
22 dne 10. 6. 2020.
Na text petice i odpověď starosty MČ P22
Vojty Zelenky se můžete podívat
na www.praha22.cz.
Děkujeme upřímně autorům petice,
jejím signatářům, ale i ostatním občanům,
kteří MČ v průběhu výstavby kontaktovali.
Vážíme si každé aktivity občanů, kterým není
lhostejné, co se děje v jejich okolí. Děkujeme,
že máte zájem o dění kolem vás, a snažíte se,
aby Praha 22 byla lepším místem k životu.

 Štěpán Zmátlo, radní pro dopravu
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životní prostředí

Věčné téma:
Kdy, jak vysoko a jak často se seče?
Téma sekání trávy je evergreenem každého léta. Buď se seče na hlínu, nebo je tráva přerostlá.
Občané si stěžují na hluk sekaček, nebo naopak na to, že se bojí klíšťat. Do toho ještě vstupuje
lidský faktor samotných pracovníků údržby a skutečnost, že ne všechny zelené plochy jsou
v majetku nebo správě městské části. Bylo by skvělé, kdyby šlo na počítači nastavit datum
posekání jednotlivých ploch, výška trávy a jedním tlačítkem by bylo naráz posekáno
v celé Praze 22 ke spokojenosti všech obyvatel. To je ale science fiction.
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životní prostředí

N

a většině ploch se o zeleň v naší
městské části starají pracovníci úseku hospodářské správy.
Celkem se jedná o téměř třicet
hektarů pozemků, které se musí několikrát
za sezonu přejet sekačkou, obejít křovinořezem a vyfoukat fukarem. Výjimku tvoří
například Pitkovický park, kde je od doby
realizace nasmlouvaná zahradnická firma,
která zajišťuje péči o trávníky a stromy.
O zeleň kolem hlavních dopravních
tahů se stará Technická správa komunikací. Bohužel spolupráce s touto organizací
trochu vázne a často jsou plochy posečené
buď moc tzv. „až na hlínu“, nebo naopak
málo, že řidiči přestávají mít výhled. Tyto
neduhy se snažíme trpělivou a intenzivní
komunikací s TSK odstranit, ne vždy se to
však podaří a řešíme jen následky.

Čím menší plocha,
tím horší sečení

Jednotlivé zelené plochy jsou rozdělené
do několika typů. První a největší souvislé
plochy tvoří parky a velké zatravněné lokality. Příkladem je například Husův park nebo
zelené plochy v lokalitě Na Vrchách. Ty jsou
na sekání nejjednodušší, jelikož s minimem
pojezdů je posekána největší rozloha.
Od minulého roku také zavádíme
v souladu s metodickým doporučením
Managementu travnatých ploch, který vydalo hlavní město Praha, méně intenzivní
způsob sečení. Snahou je na vybraných
plochách nesekat tak často a na nejnižší
možnou výšku. Naopak zavádíme ostrůvkovité seče, či se kosí pouze pás kolem pochozích cest a zbytek území je posekán až
po odkvetení rostlin.

Samozřejmě stále platí a dodržujeme
posekání sportovišť a dětských hřišť tak,
aby vysoká tráva na těchto plochách nepřekážela. Druhým typem městské zeleně
jsou lokality rozlohou menší než parky, ale
ještě se nejedná o zelené ostrůvky v ulicích.
Příkladem těchto ploch jsou některé zelené
části v Pitkovicích či v Hájku. Nejvíce času
zabírá péče o nejmenší části zeleně. Často
se jedná o předzahrádky, zeleň mezi parkovacími místy apod.
Tyto malé plochy jsou často i za zvýšeným obrubníkem, kam se nevyškrábe velká
strojní sekačka. Zde poté musí nastoupit
pracovník s křovinořezem, a práce je tak
hodně pomalá. Proto velmi pomáhá, pokud
se majitelé přilehlých nemovitostí o tyto
plochy starají svépomocí. Patří jim za to
velký dík.

Luční louky na přání občanů

V roce 2019 proběhlo historicky první kolo
participativního rozpočtu. Přihlásit s nápadem se mohl kdokoli a po splnění pravidel
byl jeho projekt zařazen do celoměstského
hlasování. Vítězné návrhy by měly být co
nejdříve realizovány. Jedním z vítězných
projektů byl i projekt s názvem Luční porosty v parcích. Cílem tohoto podaného
návrhu je zvýšit podíl kvetoucích rostlin
na zelených plochách a založení květnatých
luk. V současné době je vytipováno několik lokalit a realizace by měla začít každým
dnem. Výsledek u těchto nových výsadeb si
však budeme moci užít až příští rok.
Na dvou místech v Uhříněvsi jste mohli
zaregistrovat čtverce o rozloze 2 × 2 metry,
kde byl sejmutý drn a vysazeny nové květiny.
Další dvě plochy jsou ukryté na zahradách

obou základních škol. Jedná se o pokusné
plochy České zemědělské univerzity a projekt s názvem „Podpora opylovačů v Praze“.
Nesprávný management městských travnatých ploch v podobně nízko střižených
trávníků způsobuje pokles biomasy i biodiversity hmyzu. Podpora opylovačů má za cíl
poukázat na tento problém a vyzkoušet
snadné a efektivní řešení. Držím autorům
projektu palce, ať se i tato drobná změna
projeví kladně ve zvýšení počtu užitečného
hmyzu.
Součástí tohoto článku jsou i mapy,
které graficky znázorňují všechny plochy,
které jsou ve správě úseku hospodářské
zprávy. Jelikož jsou pozemky vedené pod
číslem katastrálním, může se stát, že stav
sekání neodpovídá celé ploše pozemku.
Zaměstnanci úřadu jsou však dlouholetými profesionály, kteří už se řídí spíše podle
citu než podle parcelních čísel. Sekání trávy
je práce poměrně nevděčná, protože mu
na první pohled „rozumí“ každý, já si však
myslím, že zaměstnanci úseku hospodářské
správy odvádějí dobrou práci a zaslouží si
naše poděkování.

 Mgr. Ing. Ondřej Lagner, Ph.D.,
radní pro životní prostředí
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Na návštěvě ve virtuálním světě:
Jak se chovat, abychom si neublížili?
Uhříněveský zpravodaj, stejně jako jiná tištěná média, jsou nyní do jisté míry přežitek. Sdílení
informací a komunikace se čtenáři se za poslední desetiletí přesunula jinam – na internet.
Od malička se učíme zdravit, děkovat a nechodit nikam s cizími lidmi, pravidla chování na síti, tedy
ve virtuálním světě, nás ale nikdo neučí. Přestože právě tam strávíme podstatnou část našeho života.

P

Jistě i vy ze svého života znáte situace, kdy
jste do chatu nebo e-mailu napsali něco,
co byste si v osobní komunikaci třikrát rozmysleli. Ve světě puberťáků je to například
vyznání lásky nebo rozchod, erotické svádění a podobně. Může se lehce stát, že za pár
minut své zprávy budete litovat stejně jako
erotických fotek zaslaných kamarádovi. Toto
pravidlo je opravdu jednoduché – chcete,
aby vás někdo viděl právě takhle? Ne? Tak
to nikomu neposílejte. A nikomu znamená opravdu nikomu. (Vzhledem k tomu,
že cokoliv vyfotíte do svého mobilu, už si
Google stejně archivuje, aniž byste to někam poslali, tak snad raději ani chytrým
1. Nepleťte si sociální sítě s oficiální kotelefonem nefoťte.)
munikací. Zejména s rozmachem facebooPro náctileté velkou osvětu v oblasti prekových stránek firem, institucí a obcí lidé
vence rizikového chování na internetu dělá
přestali používat oficiální korespondenci
v současné době dokument V síti. Pro děti
a píší své dotazy a připood 12 let a jejich rodiče jeho
mínky právě sem. Což je
zhlédnutí vřele doporučuji.
logické a není to chyba.
Budete se divit. Nejen ženy,
Největším
Chybou ale je očekávat, že
ale i muži odchází z promívám někdo fundovaně odtání v šoku.
omylem je brát
poví během pár hodin, či
virtuální svět
dokonce minut, tak jak je to
3. Příspěvky zůstávají, konpříliš vážně.
na sociálních sítích zvykem.
text se mění. Nevhodné
chování na síti může přiSamozřejmě je odpověď
přes facebook rychlejší než
vést do problému nejen
děti, ale i dospělé. Velmi
odpověď na dopis, ale to neznamená, že se dozvíte něco víc. Naopak.
dobře vybírejte, co budete sdílet na svém
Komunikací přes sociální síť se problém
profilu. V dnešní době si každý personalista
zplošťuje a osekává – je veřejná a nejde tak
ihned po přečtení vašeho životopisu najde
do hloubky. Pokud opravdu chcete řešit něváš profil na LinkedIn, Facebooku nebo
jaký problém, navrhnout zlepšení apod.
Instagramu a projede ho daleko do minuje nejlepší domluvit si osobní schůzku, či
losti. A pokud jsme třeba postovali fotky
alespoň napsat osobní dopis/e-mail. Pokud
z kanceláře s nohama na stole s doplněním:
chcete na problém upozornit a vlastně vás
„páteční pohodička, když je šéfík pryč,“ vaše
nezajímá jeho důvod a řešení, pak je sociální
šance na přijetí prudce klesají. Příspěvky tosíť tou pravou volbou.
tiž zůstávají, kontext se ztrácí. To, že to bylo
myšleno jako vtip po 14hodinové šichtě, už
2. Nedělejte nic, co byste neudělali ve skupo pár letech nikomu nevysvětlíte. Pokročilí
tečném životě. Oproti běžné komunikaci
uživatelé Facebooku si dají tu práci, že jedtváří v tvář má komunikace po síti jednu obnotlivé příspěvky – posty – omezí na zveřejrovskou nevýhodu – nevidíte příjemce svénění v jimi vybraném okruhu přátel. Tedy
ho sdělení. Nemusíte se bát bezprostřední
ne veřejně, ne všem přátelům, ale jen něnegativní či jinak emotivní reakce, zároveň
kterým. Je to ale poměrně náročné a pak je
ale nevíte, kdo všechno vaše sdělení uvidí.
lepší vytvořit si rovnou soukromou skupinu.
ravidla chování ve virtuálním
světě a na sociálních sítích jsou
vlastně úplně jednoduchá. Jsou
stejná jako ve skutečném životě.
To znamená – co nechcete, aby ostatní viděli a věděli, tak neukazujte a nepište. To je
samozřejmě základ. Jistě ale sami tušíte, že
to až tak jednoduché není.
Virtuální svět je svět sám pro sebe. Jak
moc bude odlišný od reálného života, záleží
na tom, jak k němu přistupujete. Následující
body jsou jen povrchním vhledem do světa virtuálních komunit. Mají jediný cíl –
na chvíli odložit mobil a zamyslet se.
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Co se vám může velmi jednoduše stát,
je vzájemné nenaladění s ostatními v komunikaci. Tím, že nejste s druhým tváří
v tvář, nepoznáte jeho rozpoložení. Velmi
snadno pak text, se kterým by v jiné situaci
souhlasil, může pochopit jinak a problém
je na světě. Velkou službu v těchto případech hrají emotikony, tzv. smajlíky, které
dovysvětlují podstatu a naladění sdělení.
4. Virtuální realita není skutečnost. Lidé se
v kyberprostoru chovají často úplně jinak
než v běžném životě mimo počítač. Někteří
se v tom pohybují mistrně, jiní si to ale neuvědomují. Fiktivní identita nic nestojí. Její
vznik, změna i zánik jsou rychlé, snadné
a levné. Mohou se podřizovat aktuálnímu
tématu, typu sociální sítě, vyspělosti i věku
komunikačních partnerů. Může se tak dít
i nezáměrně. Znám ženy, které jsou sklíčené
z toho, že jejich kamarádky postují šťastné
fotografie z dovolené s rodinou. Mají pocit,
že životy těchto kamarádek jsou lepší, veselejší a opravdovější než vlastní. Už nevědí,
že po pořízení šťastné fotografie následovala hádka nebo to byla poslední společná
fotka předtím, než jejich táta odešel k jiné
rodině. Fotografie na Facebooku jsou jen
momentky vytržené z kontextu. Stejně jako
se mnoho dívek trápí nad tím, že nejsou
krásné a štíhlé jako modelky na Instagramu
po ránu. Už nevidí, že ta snídaně, se kterou
se dotyčná vyfotila, skončila v koši, fotce
předcházely hodiny u kadeřníka a vizážisty a posléze byla upravená přes tři filtry…
Největším omylem je brát virtuální svět
příliš vážně.
5. Nekrmte trolly. Troll je pojem ze švédské mytologie a znamená zlou démonickou
bytost. Ve virtuálním světě je to v podstatě
totéž. Každý, kdo se pohybuje na internetu,
už se setkal s takzvaným trollem, tedy „fake
profilem“, který přišel do diskuse jen prudit a přilévat olej do ohně. Troll má jediný
cíl – ublížit, rozvrátit a zničit. Někdy se to
bohužel povede doslova. Případ patnáctileté
Natashy MacBrydeové z roku 2011, která

téma

spáchala sebevraždu po soustavném kyberútoku prostřednictvím urážlivých anonymních zpráv, už není ojedinělý.
Trolení ale nemusí dělat jen falešné profily (a tady vyvstává otázka, co je na internetu falešné a co skutečné), ale i trollroboti.
Často jsou programováni do diskusí zaměřených zejména na propagandu a spouští je
určité slovo nebo sousloví. Jedinou obranou
proti trollům je nekrmit je a oni umřou hlady. To znamená nediskutovat, pokud někdo trollí váš profil, tak ho zablokovat a dát
ostatním diskutujícím vědět, že jde o trolla.
6. Posilování vlastního světa. Sociální sítě
v jednom ohledu opravdu fungují jako sezení v hospodě. Přisedávají si k vám lidé, kteří
jsou naladění na stejnou notu. Jenže v případě virtuálního světa jsou „vám nabízeni“
lidé, respektive jejich profily a příspěvky,
které podporují vaše vlastní vidění světa.
Má to jeden háček. V hospodě vidíte, že
u okolních stolů sedí lidé s jinými názory
a jiným životním příběhem. Na Facebooku
ne, pokud je sami nebudete aktivně vyhledávat. Lehce se stane, že začnete vidět svůj
svět jako jediný správný a skutečný. A to
je chyba.
7. Závislost na sociálních sítích. Lékaři se
shodují, že závislost na sociálních sítích
a na úspěchu na nich je stejná jako závislost
na drogách. Neurolog Martin Stránský popisuje v článku na Novinky.cz, že u závislého
na heroinu a častého uživatele sociálních
sítí se při magnetické rezonanci v mozku
rozsvítí úplně stejné trasy. Závislost na lajcích a komentářích může být až patologická
a ohrožovat život. Pocit uznání a úspěchu,
které v nás palec nahoru nebo srdíčko vyvolá, spustí v mozku hormon dopamin, který
se spouští právě při požití drog.
Hodnota člověka ale nezávisí na počtu
lajků – představte si, že jsou dokonce i lidé,
kteří na sociálních sítích nežijí, a přesto jsou
šťastní!
Rozhlédněte se kolem sebe – v restauraci, v MHD, na hřišti, na ulici – všude tam
minimálně polovina lidí kouká do mobilů. Chceme po dětech, aby sportovaly,
četly (třeba i knihy!), lezly po stromech.
Naříkáme, že jsou pořád jen na počítači
nebo telefonu. Ale ruku na srdce – jakým
příkladem jdeme my sami?
8. Nenechte se přehltit. Vznik sociálních
sítí na počátku tohoto století znamenal obrovský přelom v komunikaci. Najednou se
otevřel obrovský prostor publikovat každému cokoliv. Fotit, komentovat, psát. A podle

toho také svět sociálních sítí vypadá. Je
na vkusu každého, jakými informacemi se
obklopí, nicméně je určitě dobré vybírat
s rozvahou. Nejste nijak omezeni místem
a počtem, nicméně přátele i profily těch,
které sledujete, byste měli vybírat stejně
pečlivě jako přátele ve skutečném životě.
Samozřejmě ale záleží, za jakým účelem
se na sociálních sítích pohybujte vy sami.
9. Jazyk na sociálních sítích. Pokud na sociálních sítích žijete, tak je pro vás následující
informace asi zbytečná. Takže shrnutí pro
začátečníky – není nutné oslovovat, zdravit,
ani podepisovat se pod svůj profil. Poslední
však neplatí pro oficiální profily obce, firmy, instituce apod. Tam je podpis vhodný,
pokud je sdělení více osobní či komentářem k nějaké situaci spíše než informativní.
A téměř nezbytné je to v diskusi, opět čím
osobnější reakce, tím více je vhodné uvést
autora, a ne jen název obecného profilu.
Pozor na vulgarismy, podněcování k násilí
nebo nevyžádanou reklamu. Pokud bude
vaše chování ostatními účastníky (a posléze
správcem sítě nebo komunikačního prostoru, kde se pohybujete) vyhodnoceno jako
nevhodné, dostanete ban, a to je vyloučení
z komunikace a stopka například na 30 dní.
10. Chováním na sociálních sítích dáváme
vizitku především sami sobě. Sociální sítě
zaznamenávají každý náš krok. Vidí, na co
se díváme, co si prohlížíme, co lajkujeme
a komu, kde se pohybujeme. Vytvářejí tak
naši virtuální stopu. A tuto stopu dokážou
velmi dobře zobchodovat. Facebook zná
vaše názory, nákupní strategie, kamarády, telefonní čísla, oblíbenou hudbu,

preferovanou politickou stranu atd. Vaše
chování podsouváním patřičného obsahu
podporuje. Ale také toho dokáže patřičně využít. Zařadí vás do skupiny uživatelů typu bílý, zdravý padesátník, ateista
se zájmem o akvaristiku. A pak vás prodá
firmě, která prodává rybičky. Velmi, velmi zjednodušeně řečeno, samozřejmě.
Myslet si, že jakákoliv naše aktivita zmizela
v propadlišti internetu, je ale naivní. Stejně
jako je naivní myslet si, že když nejsme přihlášeni v žádné sociální síti, tak o nás nic
neví. Ale o tom zase někdy příště.
Shrnutí zní – na síti se chovejte jako ve skutečném životě, ale buďte ještě více ve střehu,
protože svému komunikačnímu partnerovi
nevidíte do tváře. Neříkejte a nepište nic,
co byste nedokázali říct druhému do očí.
Komunikační prostor si určujete sami jen
zdánlivě. Pravidla určuje někdo jiný.
Stejně jako o mnohém jiném i tady platí
– virtuální svět je dobrý sluha, ale zlý pán.
V tomto případě bývá ale hodně složité poznat, kdo je nakonec vítězem...

 Mgr. Kateřina Erbsová,
místostarostka,
vzděláním a původním
povoláním novinářka

Nejpoužívanější sociální sítě u nás
Facebook Sociální síť zaměřená na udržení kontaktu s přáteli, kamarády a lidmi, s nimiž v kontaktu z nějakého důvodu chcete zůstat. Neslouží primárně k seznamování, ale ke komunikaci
a sdílení obsahu všeho druhu. Nabízí nejvíce marketingových nástrojů.
Twitter Twitter jsou zprávy do určitého počtu znaků. V současné době je používaný zejména
na získávání a sdílení nejnovějších informací. Velmi zjednodušeně řečeno, je to lidská zpravodajská síť. Zprávy jsou stručnější, výstižnější, oproti Facebooku je méně emotivní.
Instagram Slouží ke sdílení fotografií. Patří sem zejména zábavný obsah, snese víc než Twitter
a Facebook. Oblíbený a využívaný zejména mladými lidmi, kteří si nepotrpí na žádné dlouhé
vysvětlování. Marketingový nástroj, který je nyní silně na vzestupu.
Líbím se ti, Lidé.cz Sociální sítě využívané pro seznámení s novými přáteli, partnery. V současné
době jsou vytlačovány zejména Facebookem.
LinkedIn Pracovní sociální síť sloužící k nalezení pracovních kontaktů a zaměstnanců. Sdílí se
zejména životopisy a pracovní zkušenosti.
Snapchat Nabízí možnost sdílení fotografií a videí po dobu 24 hodin. Následně vše zmizí.
TikTok Sociální síť zaměřená zejména na děti. Nabízí nahrávání a sdílení videí s nekonečnými
možnostmi filtrů a zábavných aplikací.
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spolek občanů hájku

Mobilní svoz
nebezpečného odpadu
Mobilní sběr drobného nebezpečného odpadu z domácností na území Městské části Praha 22 proběhne dle níže uvedeného
harmonogramu v úterý dne 25. srpna 2020.
Zastávka sběrové trasy

Doba přistavení (hod)

ul. V Pitkovičkách (u autobusové zastávky)

15:00–15:20

křižovatka ul. Žampiónová – Bedlová

15:30–15:50

ul. K Dálnici (u autobusové zastávky K Pitkovičkám)

16:00–16:20

křižovatka ul. Pardubická – Rájecká

16:30–16:50

křižovatka ul. Husovo náměstí – Dopravní

17:00–17:20

křižovatka ul. Na Vrchách – Středohorská

17:30–17:50

křižovatka ul. Františka Diviše – Pstružná

18:00–18:20

Při mobilním sběru mohou občané (fyzické osoby s trvalým
pobytem na území hl. m. Prahy) posádce sběrného vozidla zdarma
předat následující druhy odpadů: rozpouštědla, kyseliny, zásady,
fotochemikálie, pesticidy, teploměry, zářivky a jiný odpad s obsahem
rtuti, olej a tuk (kromě jedlého), barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky, nepoužitelná léčiva,
baterie, akumulátory, nádoby od sprejů.
Významnou novinkou v mobilním svozu nebezpečných odpadů je rozšíření služby o sběr potravinářských olejů z domácností
(z fritování apod.). Olej bude obsluhou mobilního svozu přebírán
v uzavřených PET lahvích.
Kontaktní telefony na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla:
601 389 243, 731 451 582
Další informace o sběru nebezpečných odpadů v Praze najdete na internetové adrese: http://portalzp.praha.eu/jnp/, případně na odboru
životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 22.

 Jitka Kochánková, referentka OŽPD

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.
 Koupím chatu, chalupu do 50 km od Prahy, v dobrém i špatném
stavu. Děkuji za nabídku. Tel.: 720 031 400.
 Kamenictví Šumec, Pod Jankovem 45, Hájek. Mobil: 608 981 418.
 Revize a kontrola elektroinstalace, poradenská činnost,
tel.: 602 440 695, www.elektro-hrabina.cz
 Přijmu do zubní ordinace na zkrácený pracovní úvazek zdravotní
sestru/instrumentářku. Předchozí praxe ve stomatologii není
podmínkou. Tel.: 602 971 175, e-mail: irena.psenicna@seznam.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
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Hájecká cyklojízda
v netradičním termínu
překonala rekord účastníků
V sobotu 13. června se uskutečnil již 4. ročník Hájecké cyklojízdy,
který pořádá Spolek občanů Hájku za podpory MČ Prahy 22.
Letos bohužel kvůli opatřením proti šíření koronaviru odpadlo mnoho
připravovaných akcí, včetně čarodějnic a dětského dne, a tak jsme
se rozhodli uspořádat cyklojízdu již v červnu, a ne jako vždy v září.
A ukázalo se, že je to dobře. Lidé byli po měsících v „domácím vězení“
vyhladovělí po společném setkání a snad také po pohybu, a i proto
byla účast na cyklojízdě rekordní. Na startu u Hájecké hospody se
sešlo 130 cyklistů a několik běžců.
Všichni pak společně pokračovali po trase přes cyklostezku u ulice
Do Podkovy až na vrchol kopce Jankov. Poté jsme projeli Dubčí okolo
rybníku v Rohožníku. Z Dubče peloton pokračoval k Podleskému
rybníku a třešňovkou se dostal do Netluk. Z Netluk již nabíral svůj
finální směr zpět do Hájku. Trasa celkem měřila 11,5 km. Mohlo by
se zdát, že je to velice krátká trasa. Ano, souhlasím, jenže cílem této
akce není najet co nejvíce kilometrů. Cílem je, aby se sousedé setkali
na sedlech svých kol, a hlavně aby mohli vzít své nejmenší na bezstarostnou projížďku se svými kamarády. Za toto vděčíme městské
policii, která nám vždy zabezpečuje bezpečný průjezd po silnicích
s provozem. Zároveň se snažíme těmto komunikacím co nejvíce
vyhýbat. Po skončení samotné jízdy ale zábava nekončí. Již se stalo
tradicí, že každý, kdo se účastní jízdy v pelotonu, se automaticky
registruje do soutěže o příslušenství na kolo, jako jsou cyklo dresy,
láhve a rukavice. Díky nárůstu účastníků předškolního věku jsme
dbali i na dostatek cen pro tuto věkovou skupinu.
Na závěr bych rád poděkoval všem, kdo se spolu se mnou podíleli
na organizaci Hájecké cyklojízdy, ale hlavně všem, kteří se rozhodli
strávit sobotní dopoledne s námi na kole. Těším se na příští rok!

 Ondřej Kallasch
na YouTube jako „Hájecký Cyklista“

inzerce

otevřené informační centrum

TERMÍNY PORADEN V OIC – léto
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
Poradna pro rovné příležitosti a kariérní poradna
Mgr. Kateřina Kaňoková: pá 28. 8. 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.
Právní poradna
Mgr. Pavel Kosař: čt 30. 7. a 13. 8. 2020 od 14:00 do 17:00
Poradna sociálně právní ochrany dětí
PhDr. Hana Hejná: každou středu od 15:30 do 17:30, v srpnu volno
Senior point – sociální poradenství
Mgr. Zdeňka Žaludová:
v červenci volno a potom každé pondělí od 16:30
Senior point – informace pro seniory, Klub seniorů apod.
Stanislava Drozenová: každý čtvrtek od 10:00 do 12:00
Rezervaci pro poradenství je nutné objednat na tel.: 271 071 812.
Pro občany MČ Praha 22 jsou poradny zdarma.

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

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

Mimořádná

Krabice
online

Sk ČECHIE uhříněves

Hledáte pro své dítě
zdravý a komplexní sport?
SK Čechie Uhříněves vám na zkoušku nabízí fotbalový trénink,
který se uskuteční v pěkném uhříněveském areálu SK Čechie Uhříněves (ulice V Bytovkách). Na vaši ratolest čeká spoustu zábavy a výzev,
veškeré tréninky probíhají pod dohledem kvalifikovaných trenérů.
Velký náborový trénink proběhne ve čtvrtek 3. září 2020 od 16:00.
Chcete přijít hned?
Zavolejte šéftrenérovi mládeže Janu Vetyškovi (731 533 609)
nebo navštivte www.skuhrineves.cz.

Pomozte rodinám v nouzi,
které zasáhla epidemie koronaviru.

Krabice od bot tu vždy byla pro děti z rodin v nouzi. Epidemie koronaviru
prohloubila jejich problémy. Přidejte se k naší mimořádné výzvě
a pomozte jim s přípravou na hladký návrat do školy.

www.krabiceonline.cz

finance

Účet za Covid-19 budeme
splácet všichni. I naši vnuci
Za normálních okolností bych řekl: „Nemůžeme se tvářit, že se nic nestalo, že nebyla žádná korona
krize. Nemůžeme pro město požadovat stejné příjmy jako před ní. Rozpočet naší MČ se tomu
musí umět přizpůsobit a přizpůsobí. Snížíme náklady, omezíme opravy nebo investice.“

J

enže zasazeno do kontextu současných kroků vlády to vidím
jinak. Opravujme, investujme! Zkrátka utrácejme. Současná
vláda bere rozpočtovou zodpovědnost jako slabost, spoření
jako hloupost. Kdo se choval zodpovědně, šetřil na budoucí
investice, toho potrestáme. Například obce.
Pojďme si to dát do souvislostí. Česko jako výrazně průmyslovou
ekonomiku zasáhne krize velmi silně. Navíc hlavní propad ekonomiky teprve přijde. Problémem není ani tak výše letošního státního
schodku ve výši 481 mld. Kč. V době krize stát musí pomáhat ekonomice. Pokud by zadlužení sloužilo primárně na její rozjezd, bylo by
ospravedlnitelné. Lidé i firmy totiž v obavách z budoucnosti raději
drží peníze a neutrácejí. Bohužel tak to není. Struktura rozpočtu
ukazuje na něco jiného: ochotně se zadlužujeme, ale odmítáme
jakkoliv šetřit. Pokud by dopadla výrazná krize na váš rodinný rozpočet (ztráta zaměstnání, nemoc) a byli byste si nuceni půjčit, určitě
zároveň nepojedete na drahou dovolenou k moři, jakkoli si ji zajisté
zasloužíte. Ale náš stát se právě tak chová. Nejlépe napoví náhled
na zvýšené výdaje schodku státního rozpočtu.
Nárůst výdajů oproti původnímu před-covidovému plánu je
247 miliard. Z toho 30 mld. míří přímo na silnice a dálnice. Až 35 miliard by se mělo vrátit do krajských a obecních rozpočtů jako kompenzace a dotace. 50 miliard jsou výdaje na zdravotnictví, ve velké
míře však jdou na oddlužení nemocnic nebo vyšší platy. 35 miliard je
v rozpočtové rezervě (teď nevíme, co s nimi, ale budou volby…). Další
miliardy drží při životě zaniklá pracovní místa (program Antivirus).
Zkrátka nejlepší a nejchytřejší, co stát vymyslel, je nalít peníze do asfaltu (do března ty rozbité silnice asi nikomu nevadily) a přerozdělovat. Nešetří se vůbec. Populistické slevy na vlaky ve výši 6 miliard
zůstávají. V době krize se zruší daň z převodu nemovitostí a zůstane
zachována podpora daňových odpočtů úroků z hypoték. 13 miliard.
Dál se plánuje přidávat státním zaměstnancům – další miliardy.
Úspory v provozu státu? Nula. Snížení dotací pro velkopodnikatele,
např. povinná biopaliva první generace? Nula.
A proč to celé píšu v obecním zpravodaji velkoměstské periferie?
Jakou to má souvislost s rozpočtem naší MČ?
Přístup státu je ode zdi ke zdi. V minulé krizi se škrtalo, teď se rozhazují peníze z letadla. Více dostane ten, kdo je víc slyšet. Neplánuje
se. Přerozděluje se. Navýšíme dotace – to je heslo posledních týdnů.
Komu? Odpověď znáte. Ale Praha je bohatá (co na tom, že tvoří
26 % HDP celé ČR). Navíc Praha volí jinak než zbytek republiky. Takže
se na ni nedostane. Kdo tedy bude nejvíce bit? To, jestli budete mít
před domem opravený chodník nebo se vaše dítě bude tísnit ve třídě
po třiatřiceti, právě letošní státní rozpočet ovlivňuje
víc, než si myslíte. Dluhy mají jednu zatraceně
nepříjemnou vlastnost: musí se splatit. Tohle
pravidlo ani koronavirus nezměnil.

MČ P22: náklady na Covid-19
Ochranné prostředky

365 000 Kč

Hospodaření školských zařízení

863 000 Kč

Ztráty na nájemném

620 000 Kč

Podpora lékařů

235 000 Kč

Školní jídelna a dotované obědy
Ostatní náklady
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234 000 Kč

Celkem

3 300 000 Kč

Propad v příjmech, resp.
hospodaření hlavního města
Prahy pro roK 2020
•P
 říjmy HMP z rozpočtového určení daní
(příjmy ze státního rozpočtu): 

7 738 mil. Kč*

•O
 statní příjmy rozpočtu HMP (zejména sankční
platby v oblasti dopravy aj. a daň z hazardu): 

85 mil. Kč

•H
 ospodářská činnost HMP (zejména zóny
placeného stání, nerealizované zábory,
např. filmařské, stavební atd.): 

100 mil. Kč**

•H
 ospodaření příspěvkových organizací HMP: 

789 mil. Kč**

•H
 ospodaření systému Pražské integrované
dopravy (PID):

1 581 mil. Kč

•O
 statní běžné a kapitálové výdaje rozpočtu HMP
související s Covid-19 (dezinfekce, OOPP, ...): 
968 mil. Kč
•C
 elkem:

 Štěpán Zmátlo,
radní pro finance

1 010 000 Kč

pozn.: odhad Ministerstva financí ČR,
**
neobsahuje data za Městské části HMP
*

11 261 mil. Kč

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

SLEVA
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ůjčky
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774 OOO 711

Bc. Radek Brila
realitní makléř
specialista na Uhříněves
+420 728 553 145
brila@team-rm.cz
facebook: Radek Brila - realitní makléř
team-rm.cz
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Na kole za kocourem Mikešem
polem, lesem i po silnici
Jízda na kole je v Česku téměř národním sportem, a tak se i v UZ projedeme. V minulém čísle byly
rozvoji cyklistiky věnovány téměř čtyři strany a v tomto jsme pro vás připravili tip na cyklovýlet.

P

raha 22 se nachází na samém okraji Prahy a výhod hlavního města
„v zádech“ naplno využívá, ale
současně kousek za humny najdete téměř nedotčenou přírodu a touto
krásnou přírodou vás pošleme do Hrusic,
rodné obce Josefa Lady.
Startujeme na Novém náměstí v Oboře
v nadmořské výšce 281 m n. m. Hlavním
cílem cesty je dojet k pomníku kocoura
Mikeše v Hrusicích (353 m n. m.). Budeme
se snažit vyhnout se silnicím jízdou po cyklostezkách, a pokud jinak nepůjde, tak alespoň co nejméně frekventovaných silnicích.

Jak jezdit správně na kole?

Při jízdě si dejte pozor na přetížení určitých svalových skupin, což se stává při
nesprávném držení těla. Proto si hlídejte
nejen správné nastavení kola, ale i posez.
Lékaři doporučují mít trup rovně nebo mírně nastavený dopředu. Hlavu a krk nechte
v prodloužení páteře, ramena uvolněná
a lehce pokrčené lokty. Jízda na kole zvyšuje celkovou fyzickou kondici, ale utužíte
si i duševní zdraví a srovnáte si myšlenky,
neboť pojedete krásnou přírodou. Ten, kdo
už má slabší kondici a nechce kolo pověsit
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na hřebík, tak může jet na elektrokole jako
autor textu. Elektromotor je jen výpomoc,
proto i na něm budete muset šlapat, bez
šlapání to prostě nejede.

Cesta až k „Americe“

A teď zpátky na trasu Ladovým krajem.
Po startu v Oboře projedeme Uhříněvsí,
za rybníkem Vodice vjedeme pod železniční tratí do Prknovky, kde je cesta trochu krkolomnější. Projedeme Kolovraty a tam se
napojíme na nový úsek cyklotrasy Do Prahy
na kole, který končí v Mnichovicích. Na cyklotrase najdete odpočinkové altány a několik
vychytávek, jako je jízda po povalovém chodníku poblíž Mlýnského rybníku anebo třeba
Ladovu ves 1 .
Jedeme malebnou mírně kopcovitou romantickou krajinou kolem rybníků, luk a pastvin přes několik vesnic až do Mnichovic.

Poté „lízneme“ u Mirošovic dálnici D1 a jsme
v Hrusicích. U rybníka najdete nejen Ladův
rodný dům, ale opodál stojí od roku 2018
i pomník kocoura Mikeše, veleváženého
občana Hrusic. Na návsi je známá hospoda
U Sejků a asi půl kilometru od ní směrem
na jih narazíte na Památník Josefa Lady umístěný v jeho bývalé letní vile, kde se Mikeš
spolu s čuníkem prohání na motorce.
Cestou zpátky potom uvidíte „Ameriku“
– lom 3 , Údolí raků (úsek je rozbitější), naučnou stezku Klokočná 4 , vodopád před
Radošovicemi, Říp z třešňové aleje. A dále
přes Březí, Křenice, Královice minete Netluky
a odtud přes Tři kameny k „Podlesáku“,
Oborou a jste v cíli u radnice. Něco přes
50 km a převýšení cca 560 m.
 Hezké zážitky a šťastnou cestu.
Pavel Veverka

Cyklostezka Do Prahy na kole je 14,3 kilometru dlouhá cyklotrasa většinou vedená
jako stezka pro cyklisty. Vede ze středočeských Mnichovic přes Všestary, Světice, Říčany
až do pražských Kolovrat. Její výstavba byla dokončena v květnu 2020 a vyšla na přibližně
150 milionů korun. Celkem 90 % nákladů pokryly účelové dotace Evropského fondu pro regionální rozvoj. Cyklostezka má sloužit jak pro dopravní cyklistiku, tak k rekreaci – po její trase
se nachází odpočívadla a různé výletní cíle. Součástí je 22 přístřešků, 20 informačních tabulí
či 30 „ladovských“ rozcestníků.

výlet

Zajímavá místa

Na trase můžete najít mnoho míst, která stojí za zastávku. Třeba u Podlesáku je k vidění jelen milu, který je
chován jen v zajetí. Z památek stojí za zhlédnutí kostel Narození Panny Marie v Mnichovicích, který má zajímavou historii. Založen byl jako románský roku
1140, kolem roku 1330 přestavěn na gotický. A po požáru v roce 1746, kdy lehl popelem, byl postaven na jeho základech nový kostel ve stylu selského baroka.
1

2

 Kraj Josefa Lady vás vrátí do dětských let. Mezi Říčany a obcí Světice
je ovocný sad s altánem, ohništěm a informačními panely spojenými
s Josefem Ladou. Najdete zde také milíř – od starověku používaný
postup výroby dřevěného uhlí. Zajišťuje pomalé hoření za minimálního
přístupu vzduchu, ale při relativně vysoké teplotě, přičemž uvnitř milíře
dochází ke karbonizaci dřeva.

 I na kozu můžete narazit. Úsek cesty 0020 z Mnichovic
do Mirošovic u Prahy, na kterém najdete PP Božkovské jezírko, je
v současné době v rekonstrukci, projet se ale dá. Božkovské jezírko je
plněné dešťovou vodou. Vzniklo na nepropustném podkladu
s mokřadním biotopem. Má rozlohu 0,554 ha a leží v nadmořské
výšce 410 m n. m.
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 A toto je skvost cesty při cestě zpátky do Uhříněvsi. Kousek „Ameriky“
poblíž Prahy. Lom Menčice s rozlohou 200 x 100 m, výška stěny až 25 m.
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 Tůně u relax zóny na naučné stezce Klokočná (Mikešova cesta)
poblíž rozcestí Jedlice na trase 0031. Nachází se zde památný kámen.

Popis trasy:
Nové náměstí (Obora u lávky, trasa A) – Vodice – do Kolovrat
kolem ČOV – u žel. trati napojení na 8100 a dále pak cyklotrasou
Do Prahy na kole přes Říčany – Světice – Všestary
– Mnichovice 0022, 0020 –Mirošovice u Prahy, 0025 – Hrusice.
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Hrusice 0025 – Mirošovice u Prahy, silnice 508 – Mnichovice,
Do Prahy na kole – Menčice 8173 – Jedlice rozcestí 0031
a pak 0021 – Radošovice 0020 – Březí 1 – Křenice
– Královice A24 – Rozcestí U tří kamenů – Podleský rybník
– Obora A 239 – Nové náměstí (radnice).
Délka: cca 53 km, celkové převýšení: cca 560 m. Náročnost: střední
(vhodné i pro děti cca od 12let). Povrch: převážně cyklostezky se zpevněným povrchem nebo asfaltem, cca 10 % nezpevněná cesta s výtluky
po lesní činnosti. Vhodné kolo: trekové, krosové anebo horské odpružené i neodpružené, nevhodné pro silniční kolo. A samozřejmě elektrokolo
(opět s výjimkou silničního) bez problémů, což byl můj případ.
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úhel pohledu

Krize je jen záminka
pro převzetí moci nad obcemi
Nestává se to často, ale i mně občas dojde humor. A bojím se, že brzy dojde i všem Pražanům
a lidem ve spoustě dalších obcí a měst po celé zemi.

A

si jde o profesní deformaci člověka,
ve školách, školkách, v pečovatelských dokterý si prošel korporátním banmech a zároveň čelí novým výzvám, jako
kovnictvím, ale když si vybavím,
třeba změně klimatu, úbytku obyvatel, nebo
jak někdo chtěl řídit stát jako firnaopak jejich prudkému nárůstu. Pokud
mu, napadá mě pro aktuální počínání vlády
mají peníze na účtech, držely si je právě pro
směrem k samosprávám jediné přirovnání:
řešení těchto výzev. Do doby, než vyběhají
pokus o nepřátelské převzetí konkurence.
nezbytná razítka (u nefungující STÁTNÍ
V byznyse by se tomu říkalo hostile takeover.
správy), nebo jako spolufinancování dotaJde o jednu z forem anorganického
cí, na které se snaží dosáhnout. Možnosti
růstu firem, kdy se přejímající společnost
půjčit si jsou totiž v jejich případě značně
snaží ovládnout cílovou společnost přes
omezené. Na rozdíl od státu, který by teď
její nesouhlas. Můžeme dlouze spekulovat,
měl do ekonomiky lít hotovost, namísto aby
jak jsou tyto transakce morální v obchodji bral z míst, kde je jí zapotřebí.
ním styku, ale jistě se shodneme na tom, že
v politice nemají co dělat.
Je Praha opravdu bohatá?
Odebírání peněz samosprávám pod
Vezměte si příklad Prahy, na kterou pan
premiér upozorňuje nejraději, protože
záminkou krize však není nic jiného než
má desítky miliard na účtech. Ano, má.
pokus o jejich nepřátelské převzetí. Cítíte
ten rozpor? Peníze prý obcím
Jenže pan premiér úmyslpotřebujeme sebrat kvůli
ně zamlčuje, že Praha vykrizi. Zároveň nám ale krize
kazuje vnitřní dluh zhruba
Všechny
nevadí, peněz totiž máme
30 miliard na infrastrukdost a vrátíme jich obcím
tuře – desítky let se tu nic
vyspělé světové
ještě víc. Tak proč vůbec
nedělo a my teď musíme
ekonomiky
opravovat silnice, mosty,
tohle přesýpání písku lopajdou v časech
tičkou tam a zpět děláme?
chodníky. Také mlčí o tom,
To je přece evidentní: kvůli
že Praha musí splatit dlukrize opačnou
tomu, aby pan premiér mohl
hopisy za 10 miliard a úvěcestou – dávají
řídit stát jako firmu a rozhory za dalších 10 miliard.
peníze navíc
dovat, komu dá a komu ne.
Že musí držet zhruba 15 mitam, kde nejlépe
Podobně jako třeba Viktor
liard na předfinancování
Orbán. Nemusím dodávat,
státních finančních transvědí, na jaké
že všechny vyspělé světové
ferů. Že musí výhledově
potřebné věci
ekonomiky jdou v časech kriufinancovat výstavbu metra
je použít.
ze opačnou cestou – dávají
a vnitřního okruhu v objepeníze navíc tam, kde nejmu hodně přes 100 miliard
Tedy obcím
lépe vědí, na jaké potřebné
– protože stát v rozporu
a městům. Jenže
věci je použít. Tedy obcím
s celosvětovou praxí o svém
korporátní
a městům. Jenže korporátní
finančním příspěvku roky
žraloci si nekladou za cíl krize
a roky cudně mlčí. Vyjde
žraloci si
vyřešit, ale využít a zneužít.
vám z toho, že Praha vůbec
nekladou za cíl
žádné peníze nemá. Přesto
Vyždímat z nich zisky, moc,
krize vyřešit, ale
obchodní příležitosti.
chce pan premiér Pražany
A co argumenty pana
oškubat a provést nepřátelvyužít a zneužít.
premiéra? Ten rychle zaposké převzetí. Proč? Protože
mněl na slova o jednotě proodmítli jeho nabídku
nesená nedávno v Národním
na přátelské převzetí (v byzmuzeu. Ukazuje na obce a křičí, že jsou
nyse by se tomu říkalo friendly takeover)
bohaté a sedí si na penězích. To je ale boa ve volbách dali svůj hlas jiným subjektům.
hapustá lež. Vždyť ve většině případů čelí
Účet za toto nepřátelské převzetí bude
obce a kraje obrovskému vnitřnímu dlupro Pražany vysoký. Propady, které nám
hu v infrastruktuře, nemají dostatek míst
kvůli rozhodnutí vlády hrozí z krytí nákladů
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kompenzačního bonusu a ze zpětného působení daňové ztráty, zkrátka nejde vysedět.
Nechci a nebudu vám lhát. Stavba metra D
je v bezprostředním ohrožení. Další finanční podpora učitelů je de facto vyloučena.
Stejně tak masivní podpora MHD. Bude se
redukovat úklid, budou se omezovat opravy,
čeká nás zdražování a zhoršování kvality
služeb.

Jedinou obranou
je společný postup

Ještě jsme ale nedobojovali. Na hostile
takeover totiž existuje řada strategií s krásnými jmény. Poison pills, killer bees, people pills, white knights, sandbags... Jejich
principem je odradit nájezdníka od jeho
úmyslu. Navýšit transakční náklady a snížit
budoucí zisky natolik, že jeho útok přestane
být rentabilní. Proto jednáme s ostatními
kraji a obcemi v ČR, které jsou ve stejném
nebo dokonce větším ohrožení jako Praha,
a jsme jednotní jako nikdy před tím. Jednou
z nejlepších defenziv proti nájezdníkovi
je totiž fúze entit ohrožených jeho nájezdem. Sousto začne být příliš velké. Teď je
proto třeba být slyšet, je třeba kontaktovat
poslance, je třeba protestovat, je zkrátka
třeba nájezdníka zastavit. Všemi zákonným
prostředky. Dřív než bude pozdě.
Pokud se to podaří, dojde dřív nebo později k situaci, které čelil každý korporátní
nájezdník. A sice, že se sám stane obětí nájezdu. A já věřím, že to společně dokážeme!
(Zveřejněno na facebookovém profilu
Pavla Vyhnánka 3. června 2020.)

 Pavel Vyhnánek,
náměstek primátora hl. m. Prahy
pro oblast financí a rozpočtu

inspirace

1 Pohled z ulice U Starého mlýna.
Součástí navrhovaného řešení je i vstupní
veřejný prostor.

studentská inspirace pro uhříněves
6. díl – Dvůr U mlejna
Náš miniseriál studentských architektonických nápadů a inspirací uzavřeme studií
Terezy Říhové, studentky ateliéru doc. Ing. Miroslava Cikána, která hledá využití
pro pozemek v ulici U Starého mlýna.

U

lice U Starého mlýna je prostorem,
kde 2–4podlažní maloměstská zástavba centra Uhříněvsi postupně
přechází ve venkovskou zástavbu
čistě rodinných domů. Pozemek u hráze
rybníka Nadýmače je místem, kde se tato
páteřní ulice kříží s pěšími trasami okolo
rybníka. Díky tomu, a také díky blízkosti
areálu mateřské školy, se u tohoto pozemku
nabízí i jiné než jen čistě obytné využití.
Rozlehlým obytným lokalitám, které se
nacházejí v nejbližším okolí, může prospět
umístění společenské funkce tam, kde se
potkávají komunikační trasy. Důležité je,

aby zde vznikl prostor, který slouží v první řadě lidem z nejbližšího okolí a v pěším
dosahu. Prostor společenského sálu s malou restaurací a kavárnou může být přesně
takovým místem, kde se potkávají sousedé.
Možnost setkávání a zastavení se může přispět k tomu, že rodiče nepovezou děti ze
školky autem, ale zvolí jiný způsob dopravy
– pěšky nebo na kole. Každá část města musí
nabídnout i jiné možnosti využití než pouze
co nejrychlejší cestu domů.
Celkový tvar a uspořádání stavby, které
autorka zvolila, je dobrým příkladem toho,
jak v takovéto lokalitě stavět. Inspirace

tradičním stavením, venkovským dvorem, je
správnou cestou. Vzít si z charakteru okolní
lokality to nejlepší – objemy budov, jejich
uspořádání, počet podlaží – a doplnit tento
koncept moderním přístupem k vnitřnímu
uspořádání a detailu stavby je nejlepším
receptem, jak vytvořit soudobou budovu,
která dokonale zapadne do svého okolí.
Nic z výše uvedeného se ale nestane...
 Ivo Krátký, radní
Ing. arch. Jiří Hejda, městský architekt
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Nadýmač

U Nadýmače

KULTURNÍ DVŮR U MLEJNA
Dvůr tvořený třemi samostatnými a zároveň spojenými
budovami funguje jako propojení rezidenční čtvrti a turistické cesty.
Měřítko budov i jejich orientace a vzájemné propojení volně navazuje
na okolní zástavbu a tradiční „u“ půdorys vyskytující se na českých
staveních. Cílem návrhu je vytvořit prostor pro zastavení, pobavení
a setkávání se. Kombinace funkce gastronomie, společenského sálu
a ubytování se vzájemně doplňuje v průběhu dne i ročního období.
Prostory tvořené kompozicí domů využívá jak restaurace a kavárna,
tak slouží jako pobytový prostor pro kolemjdoucí, lidi čekající na autobusové zastávce či maminky s dětmi z nedaleké školky.
Soubor je otevřen směrem do turističtější části čtvrti, a poskytuje tak
výhled na potok a rybník lemující parcelu. Jsou zde volně vytvořená
náměstíčka reagující na podobné prostory v okolní zástavbě včetně
malého zpevněného prostoru v zadní části pozemku umožňujícího
využití jako přidaný taneční parket či prostor pro akce v letním období.
Restaurace i kavárna mají svůj gastronomický provoz umístěný v prvním podzemním patře. Toto rozhodnutí umožňuje volné
dispozice a měnící se umístění vnitřního mobiliáře. Nad restauračním
provozem je společenský sál se samostatným vstupem a malým
zázemím. Prostor je otevřen až do krovu. Svým vnitřním uspořádáním
umožňuje různé předělení a tím pádem variace využití prostor pro
společenské akce.
Ubytování je koncipováno jako malý boutique hotel s pavlačí krytou
treláží porostlou popínavými rostlinami. Pokoje mají minimální dispozice se samostatnou koupelnou. Nachází se zde tři typy pokojů jak
pro jednotlivce, tak pro dvojice. Pro ubytované pak v ranních hodinách
slouží kavárna jako snídaňový prostor se švédskými stoly. Celý prostor
je tedy funkčně, provozně i hmotově provázán, a tvoří tak kompaktní
jednotku, která obohatí a více propojí jednotlivé čtvrti v Uhříněvsi.

 Autorka: Tereza Říhová
pod vedením doc. Ing. arch. Miroslava Cikána, FA ČVUT
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Řešené území
Jedná se o území, na kterém v tuto chvíli probíhá výstavba domu
s pečovatelskou službou Betlímek. Jde o pozemek nedaleko centra,
s dobrou dostupností, blízko přírody, kde by za ideálních okolností
mohl vzniknout navrhovaný nebo podobný projekt s kulturním a společenským přesahem. Také by to mohlo být skvělé místo pro další
mateřskou školu, v bezprostřední blízkosti MŠ Za Nadýmačem, se
všemi synergickými efekty a možností jednoduchého sdílení lidských
i technických zdrojů. Bohužel projekt Betlímku současné vedení radnice převzalo v okamžiku, kdy už nebylo možné ho zastavit. Proč?
Odpověď je jednoduchá: účelová dotace. Dotace způsobují, že obce
nestavějí to, co opravdu nutně potřebují, ale to, na co dostanou peníze.

inspirace

2 Pohled od Nadýmače do veřejného dvora.
Vpravo restaurační část, vlevo budova hotelu.

3 Průhled z restaurace do veřejného dvora.
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Co nám přinesl koronavirus…

Foto: pixabay

Máme za sebou takovou divnou dobu. Někdo říká, že byla těžká, ale spíš by se hodil přívlastek „jiná“.
V této jinodivné době jsme najednou byli odkázáni sami na sebe, okolnosti nás donutily si denní
rytmus uspořádat jinak. Kdo chtěl, zahálel, kdo chtěl, na sobě pracoval...

V

rámci distanční výuky jsme rozvíjeli čtenářskou gramotnost našich žáků, jejich tvůrčí dovednosti, kreativitu,
svobodné myšlení, zkrátka vše, co je náplní jedné z částí
MAP. V jednom z minulých UZ byly uveřejněny básničky na téma roušky, tentokrát bychom se rádi zastavili u našich
osmáků. Zadávat úkoly bylo těžké, řídili jsme se heslem „hlavně
se z toho nezbláznit.“ Psali jsme si navzájem dopisy, předávali
jsme si recepty, hodnotili jsme filmy.
Právě dopisy nás spojily, byly plné milých, vřelých slov, občas se objevil i stesk a smutek, některé možná byly krátké, snad
i stručné, ale v jednom si byly neuvěřitelně podobné. Jeden myslel na druhého, i když jsme v tuto dobu možná byli sami, nikdo
nebyl opuštěný.
Jsem na všechny své trosečníky a robinsony z 8.C pyšná,
proto jsem se rozhodla, že vydáme vzpomínkovou knihu Dopisy
z koronaviru, aby se navždy zachovala vzpomínka na zvláštní rok
2020. Jeden z nejkrásnějších dopisů ke mně doputoval od trosečníka z Benic...

 Jitka Rothová,
vedoucí pracovní skupiny
pro čtenářskou gramotnost
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Život a zvláštní podivná dobrodružství
Robinsonů ze ZŠ bří Jandusů
v podivné době
Dobrý den,

hlásí se trosečník Viky z ostrova Benice. Každý den se snažím
vyhledat loď, která by mě dovezla na pevninu… Ale není to tak
jednoduché, jak se zdá. Musím plnit lehké a někdy i složité úkoly, díky nimž se můžu opět dostat na pevninu. Tady na ostrově
Benice máme touto dobou krásné počasí a hned se tu úkoly plní
snadněji, než když je škaredě. Pravidelně chodím můj celý ostrov
kontrolovat, zda je všechno v pořádku, a občas mi tu ptáci hodí
i noviny, díky kterým jsem v obraze, co se kde děje… Jsou tu i dny,
kdy zahlédneme loď, která k nám pomalu připlouvá, ale hned
vzápětí se otočí a naše šance vrátit se na pevninu je zase nulová.
Taky tu máme výborné jídlo, můj další spolu-trosečník umí skvěle
vařit, ale záleží na tom, co náš velký trosečník uloví z moře. Taky
tu mám malého trosečníka, který se mnou objevuje tajemné
části ostrova. Když zrovna nemám co na práci, tak tu pořádám
malý koncert s pomocí klavíru, který ke mně připlul na Vánoce.
Spolu s malým trosečníkem každý den vyvenčíme naše tři malé
králíčky. Myslím si, že už se brzy dostaneme z ostrova, protože
kolem našeho ostrova tu jezdí čím dál víc lodí, a i když si nás ještě
nevšimli, tak si jistě brzy všimnou a zachrání nás z ostrova. A jak
se daří u vás na ostrově?
 Trosečník Viki

MAP II | školy

Ahoj Viki, můj milý příteli, trosečníku z Benic,

zdraví tě trosečník Jitka z ostrova Hájek. Já to mám trochu jednodušší,
mně loď na pevninu zvanou Uhříněves škola vyplouvá každý den
kolem půl osmé. Moje loď je modrá, spolu se mnou tam cestuje jedna
modrá obludka, která sedí na předním okně a dává pozor, abychom se
vyhnuli nebezpečným pirátům, zadek, tedy kormidlo mi hlídá malý
hnědý býk s kruhem v nose, na úplné zádi se rozvaluje šedivobílý pes,
jeho ostřížímu zraku neujde nic. Zpět na ostrov se vracím společně
s dalším trosečníkem Týnou, aby v naší chatrči něco pojedl a popil…
Je to tak, mám modré auto, plyšáky tam vozím a moje dcera, která
bydlí v Uhříněvsi, s námi tráví slunná i zamračená odpoledne v Hájku.
Hájek, to je něco jako Benice, malá víska, kde někdy i lišky dávají
dobrou noc. Ptáci zpívají, někdy řvou, kohouti budí spáče, psi tu
štěkají a dávají vědět, že se blíží pošťák, jsou tady i slepice, ty však
nejsou vidět, ale cítit… A co hájecká kuchyně? Já myslím, že je skvělá,
jako lodní (ostrovní) kuchař jsem se osvědčila. Moji Robinsoni jsou
velcí mlsouni, jeden je bezlepkáč, takže nemám čas se nudit, vařím
pestře jako o život… ale zda jsou spokojeni, to by bylo třeba zeptat
se jich, aby to nevypadalo, že se chvástám.
Koncerty nepořádám, ale občas si zazpívám…. sice dosti mizerně,
ale s chutí. Trávím však hodně času venku, v sobotu a v neděli ráno
jezdím se psem na koloběžce, to nepotkám skoro nikoho, odpoledne
to vezmu do lesa, do luk, vracím se cestami neupravenými, takže si
dovedeš představit, jak vypadají moje boty.
Hodně myslím na další trosečníky, moc se mi po nich stýská, tak
jim píšu dopisy, aby věděli, že jsem s nimi… pomocí slov se k nim
pomalu přibližuji, budu se blížit tak dlouho, až se potkáme, budeme
se moci obejmout… zatím stačí, že na sebe myslíme…
Můj zlatý trosečníku Viki, přeji ti stále příznivý vítr do plachet, ať ti
kompas stále ukazuje cestu správnou a dovede tě k tvým blízkým,
přeji zdraví, klid, pohodu, dobrou náladu.
 Tvůj trosečník Jitka

MAP II v době koronavirové
Doba koronavirová mnohé změnila, najednou se vše zavřelo, vypadalo to, že nikde nic nefunguje, že zůstaneme doma za petlicí
a nevystrčíme nos… Bylo to pouhé zdání, my totiž dobře víme, že zahálka
je jed, proto jsme se nechtěli nechat otrávit nějakým nestandardním
jedem, proto máme i MAP.
M jako mimořádné období, které přineslo mnoho otazníků a nejasností,
jak bez rodičů a dětí zorganizovat zápisy do 1. tříd a do mateřských škol,
ale zároveň všem zajistit rovný přístup ke vzdělání.

základní škola bří jandusů

Dopis pro radost
Jednoho dubnového dne přišla do školy prosba z Domova pro
seniory Malešice, zda by rodiče a děti chtěli udělat radost někomu druhému, seniorům již zmíněného domova.
Děti samotné nebo za pomoci rodičů mohly zasílat na e-mail
obrázky, fotky, dopisy, básničky a cokoliv je napadlo, co by mohlo
potěšit a naladit seniory k lepšímu dni. Byla to samozřejmě velká
výzva pro naši školu, pro děti, rodiče, učitele, zkrátka pro všechny...
Do této akce se zapojily děti opravdu skvěle a nezůstali pozadu
ani někteří zaměstnanci školy. Po krátké komunikaci s paní
Kameníkovou, která pana ředitele oslovila, jsme se vrhli do šití
látkových motýlků. Rozhodli jsme se potěšit nejen seniory, ale
i personál, který o babičky a dědečky s láskou pečuje. Motýlků
tedy bylo skoro 400. Pak přišlo to nejdůležitější v době karantény – balíček s motýlky doručit. Nechyběl samozřejmě i průvodní
dopis, kde jsme všem popřáli hlavně pevné zdraví, které v této
době stále všichni potřebujeme. Odpověď na balíček plný radosti
přišla téměř okamžitě. Obdrželi jsme různé fotografie z předání
balíčku, fotku nástěnky, kde mají senioři vystavené dopisy od dětí,
nechyběly dopisy určené dětem od babiček a dědečků, které tento
způsob pozornosti ze strany naší školy potěšil.
A co dodat na závěr? Byla to velice povedená akce, proto jsme
se domluvili na další spolupráci s tímto domovem, dál chceme
rozdávat radost, lásku, úsměvy a štěstí, a to nejen v příštím
školním roce.

 Renata Novotná, Lenka Dušková,
vychovatelky ZŠ nám. Bří Jandusů

A jako akce pro podporu čtenářské gramotnosti žáků, vzdělávání učitelů
a ředitelů distanční formou, a to v oblasti rovných příležitostí.
P jako pestrá paleta, která přinesla webináře, které bylo možno zhlédnout
z příjemného prostředí obýváků, ale i ze sboroven, kabinetů. Tyto webináře
se staly vodítkem, jak vše zvládnout, jak postupovat ruku v ruce v souladu
se všemi vládními nařízeními, doporučeními MŠMT. I když se to může
zdát zvláštní, webináře se staly i místem setkávání, sdílení zkušeností,
předávání rad, odborníci i po skončení odpovídali na dotazy.
II jako hurá… Dnes máme zápisy za sebou, díky odborníkům ze spolku
Společně k bezpečí, díky rodičům, díky nám všem.

 Pavlína Harantová,
vedoucí pracovní skupiny pro rovné příležitosti

Projekt MČ Praha 22 – Místní akční plán rozvoje vzdělávání II
Reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008723
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školy

MŠ za nadýmačem

mŠ sluneční

Znovu spolu a bez roušek

v době nouzového stavu

Po více jak dvouměsíční pauze jsme s radostí přivítaly děti zpátky
v naší mateřské škole a bez roušek a za dodržování přísných hygienických podmínek jsme se s chutí pustily do práce.

Na základě rozhodnutí rady MČ Praha 22 ze dne 13. 3. 2020 byl
v Uhříněvsi, stejně jako v jiných pražských i mimopražských mateřských školách, přerušen provoz všech mateřských škol, jejichž
zřizovatelem je MČ Praha 22, z důvodu zdravotní prevence a eliminace přenosu koronaviru.

Nezahálely jsme však ani v době, kdy ve školce panovalo nezvyklé
ticho a chyběl obvyklý ruch a dětský smích. Prostory a vybavení
školky prošly očistnou kúrou, velkým jarním úklidem, rekonstrukcemi
a opravami, instalacemi nových zahradních prvků. Novým kabátkem
se může pochlubit kancelář ředitelky a zástupkyně školy, která vznikla
propojením dvou stísněných místností, a stala se tak krásným světlým prostorem. Již během zimy a následně v čase uzavření školky
přibylo osm herních prvků a dvě pískoviště, které dětem obohatí čas
strávený na školní zahradě. Byly zakoupeny a postaveny tolik potřebné
zahradní domky, nové hračky a didaktické pomůcky. Zahrada prošla
mnoha dalšími úpravami – byla vybudována skalka plná barevných
květin, prořezány stromy a keře, zrušena dvě vysloužilá pískoviště
a tím rozšířena travnatá plocha pro volný pohyb dětí a míčové hry.
Po celou dobu uzavření MŠ jsme na dálku vzdělávaly naše předškoláky, které brzy čeká nová etapa jejich života – stanou se školáky,
a snažily se komunikovat s rodiči všech dětí. Věnovaly jsme se tvorbě
potřebných dokumentů, administrativě, sebevzdělávání včetně účasti
na odborných webinářích, výrobě pomůcek a dekorací, zkvalitnění
a úpravě prostředí jednotlivých tříd, jídelen a tělocvičen.
Děti jsou zpět a my zdaleka nekončíme. Připravujeme pro ně zajímavé
aktivity, které jsou v rámci restriktivních opatření možné, např. karneval
ke dni dětí, soutěže či dobrodružnou výpravu do říše hmyzu. Aktuálně
provádíme rekonstrukci sociálního zařízení na horní zahradě a paní
ředitelka zrealizovala veřejnou zakázku na nový služební automobil.
Rády bychom touto cestou poděkovaly naší paní ředitelce Lence
Štěpánkové, která dělá maximum pro to, aby se ve školce cítily
báječně a spokojeně nejen naše děti.

 Kolektiv učitelek MŠ Za Nadýmačem

Rada MČ zároveň rozhodla, že ve spolupráci s Mateřskou školou
Sluneční bude zřízen příměstský tábor pro děti rodičů, kteří jsou
zaměstnáni ve složkách integrovaného záchranného systému. Dne
15. 3. 2020 vláda svým usnesením č. 219 nařídila v souladu s krizovým zákonem hejtmanům a primátorovi hl. m. Prahy, aby s účinností
od 17. března 2020 6:00 hod. v místech potřeby určili školu nebo
školské zařízení veřejných zřizovatelů k vykonávání péče o děti ve skupinkách nejvýše 15 dětí ve věku od 3 do 10 let zákonných zástupců,
kteří jsou zaměstnanci IZS. Touto péčí byla pověřena rovněž Mateřská
škola Sluneční. Jako místo výkonu pro obě skupiny bylo vybráno
pracoviště V Bytovkách 803 a péčí o děti byly pověřeny paní učitelky Kateřina Vágnerová a Tereza Exnerová. Urychleně bylo potřeba
zpracovat veškerou potřebnou administrativu, vytvořit provozní řád
pro novou situaci a podmínky, které v té době panovaly. Dále bylo
třeba připravit program a činnosti pro děti rozdílného věku. Zprvu
se jak paní učitelky, tak i děti potýkaly s rouškami. V současné době
již všichni víme, že pohybovat a domlouvat se v roušce není úplně
jednoduché a pohodlné. Z komunikace se vytratila mimika, která
je pro učitelky poměrně důležitým nástrojem. A poznejte na dítěti
všechny jeho pocity, když mu jsou vidět jenom oči… Důležité také
bylo zajistit, aby byly roušky čisté. Paní školnice roušky našila, aby
byly k dispozici náhradní, a provozní personál je během dne ošetřil
alespoň parní žehličkou. Obě skupiny ale fungovaly, měly každý den
zajímavý program. Dokonce i čarodějnický karneval. Snahou paní
učitelek bylo připravit takové činnosti, aby zaujaly všechny věkové
kategorie. Docházely například i osmileté děti. Ty v době odpočinku
mladších dětí vypracovávaly s učitelkami svoje školní úkoly. Také se
vařilo. To tedy paní učitelky popisovaly jako práci v chemické laboratoři. Všichni měli roušky, rukavice a ani zdaleka nepřipomínali snaživé
kuchaře a kuchařky. Prostě paní učitelky dělaly to, na co jsou zvyklé.
Chystaly pro děti program, aby se něco nového naučily, posílily svoje
dovednosti a také se pobavily a příjemně strávily čas, když většina
jejich rodičů vykonávala velmi důležité a pro stát potřebné povolání,
za což jim náleží dík nás všech. Děkujeme.
Do péče o děti se na posledních 14 dní zapojily také paní učitelky
i personál z MŠ Za Nadýmačem, která v těchto dnech vypomohla
i materiálně. Příměstský tábor i skupina zřízená na základě usnesení
vlády měly fungovat do konce nouzového stavu, tedy do 17. 5., respektive do 15. 5. 2020. Vzhledem k tomu, že v té době ještě nefungovaly
všechny mateřské školy včetně té naší, rozhodlo se vedení Mateřské
školy Sluneční podpořit zaměstnance IZS a prodloužit provoz pro
obě skupiny do 22. 5. 2020.

 Za kolektiv MŠ Sluneční, Jitka Müllerová, učitelka
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inzerce

inzerce

VOLEJTE
ZDARMA

800 220 020
Více na: dpp.jobs.cz

STAŇ SE ČLENEM
NAŠEHO
TÝMU!
www.pekass.eu
personal@pekass.eu

inzerce

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

Plavecké kurzy pro děti od 2 měsíců
pod vedením zkušených instruktorů

Celoročně nabízíme
Vaničkování
Plavání kojenců s rodiči
Plavání dětí bez rodičů od 3 let
Kondiční plavání pro školní děti a dospělé
Ploutvové plavání/plavání mořských panen
Cvičení dětí a dospělých
Příměstské tábory s plaváním i bez

Začít můžete kdykoliv!
Připravujeme pro vás nové možnosti
rozšířeného plavání
Sledujte www.mommytime.cz
tel: 608 969 679

odbory | spolky a organizace

odbor sociálních věcí a zdravotnictví

ZO 22/30 Senioři ČR Praha 22 a KLUB SENIORŮ

Program na léto
Klubová místnost se nachází na adrese:
Nové náměstí 1440/2a, Praha 22, DPS II, 3. poschodí.
Provoz klubu je v pondělí a ve čtvrtek od 14 hodin.
•K
 lubová kavárnička je otevřena každé pondělí
od 14 do 17 hodin s možností hraní společenských her.
•K
 aždý čtvrtek od 10 do 12 hodin seniorská poradna v OIC.
Výbor ZO Senioři ČR Praha 22 žádá členy, kteří nezaplatili
členské příspěvky na rok 2020, aby využili k zaplacení
čtvrtky v OIC.
• J ednodenní zájezd pořádaný pro členy ZO Senioři Praha 22:
28. července 2020 – Panenský Týnec a zámek Libochovice

Další aktivity:

Při zpívání na schodech
po covidu 19 nechyběly špekáčky
V sobotu 6. června 2020 jsme se konečně dočkali a po dlouhé
pandemické odmlce se zase sešli v DPS II na schodech.
Zpívání na schodech připadlo na termín, kdy jsme se měli vracet
z Letního kempu seniorů na Třech studních, který byl zrušen. Letní
kemp je vždy buď zahájen, nebo ukončen opékáním špekáčků a zpěvem s našimi kamarády z Tábora.
Když jsme rozhodli o znovunastartování naší tradiční akce, potvrdili
účast i Magda, Miluška, Aleš a Láďa, koupili jsme špekáčky a skvělá
sobota, která voněla po grilování, byla tady. To, že se venku spustil
déšť, nám ani trochu nevadilo.
Příští Zpívání na schodech bude
v sobotu 19. září 2020 od 14:00 v DPS II.
Doufám, že se ve zdraví sejdeme.

 Zdeňka Žaludová, vedoucí OSVZ

Pozvánka
Obec Baráčníků „Jana Žižky z Trocnova“ v Uhříněvsi
sděluje, že pořádá
v sobotu 19. září 2020 od 14 hodin
v restauraci „Tankovna na Lišce“ v Uhříněvsi

STAROČESKOU
SVÁTOVÁCLAVSKOU ZÁBAVU.
• K tanci a poslechu zahraje Ladislav Bezouška.
• Hra o ceny pro všechny lidičky a spolky.
• Vstupné 40 Kč.
Srdečně a uctivě zve konšelstvo Obce Baráčníků

 Vlasta Dufková v.r., syndička a Julie Podrázká v.r., rychtářka

poděkování
Jménem seniorů, kteří žijí trvale na území Prahy 22, a Klubu seniorů
pod vedením paní Stáni Drozenové bychom chtěli poděkovat a vyjádřit
uznání Městské části Praha 22 za přínosnou pomoc při zdolávání
pandemie COVID-19. Bezplatný rozvoz obědů za velmi atraktivní cenu,
možnost zakoupení roušek, výdej dezinfekce pro občany.

 Za seniory a členy Klubu seniorů Jitka a Mirek Futerovi.
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• „Světlušky“ – sbírkový den: 8. září 2020
•S
 eniorské pobyty – volná místa:
4.–9. října 2020 – Hotel Praha Broumov, cena: 4 950 Kč
10.–17. října 2020 – Hotel Astoria Janské Lázně, cena: 4 600 Kč
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

městská knihovna

NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ
Telefon: 271 071 868, e-mail: knihovna@praha22.cz
Provozní doba : pondělí a úterý 8:30–14:30
středa a čtvrtek 12:00–18:00, pátek 8:30–14:30
Vracení knih do boxu: dočasně pozastaveno
Krásná literatura pro dospělé
Cameron Marc – Vražedné úmysly
Croftová Kathryn – Zatímco jsi spala
Danielsová Natalie – Kukačka
Gruber Andreas – Vražedný rozsudek
Harasimová Markéta – Doktorka Viktorie
Hodge Sibel – Faleš
Kara Lesley – Fáma
MacLean Julliane – Křižovatka života
McFate Sean – Pod černou vlajkou
Pecháčková Marika – Kdo chytá v síti
Tylerová Anne – Běh času
Váňová Magda – Mlsná huba
Krásná literatura pro děti
Cube Kid – Deník malého Minecrafťáka
Disney Walt – Pohádky na dobrou noc
Dolejšová Jitka – Po kolejích za pohádkou
Jefferyová Josie – Pojď si hrát ven
Lachapelle Jannick – Rošťáci z pravěku
Maděrová Miroslava – Miška a Mišulka
Saniová Jitka – Veronika a srdíčka pod lavicí
Simonová Francesca – Darebák David a hurá do oblak
Zeno Alexander – Magická knihovna

 Kateřina Kykalová, knihovnice

Vážení přátelé
UhříněVeského piVoVarU!

V sobotu

5. 9. 2020 od 14:00

vás zveme na

4. uhříněVeské
PiVní slaVnosti
PReCeDens

Zahrají:
∙ houPaCí kůň ∙ Big FiVe ∙
∙ Yetti on (schelinger Revival) ∙ FlooRless ∙
Grilování – Burgery – Káva i sladké – Tombola – Dětský program v zahradě

Přijďte si užít pohodu do pivovaru! Vstup zdarma.

pivovar Uhříněves, k sokolovně 37.
Další informace na www.upiva.cz.
Změna programu vyhrazena.

s podporou
Městské části
Praha 22

