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První ročník
světelného
festivalu

Spolkový dům v Hájku
bude sloužit široké
veřejnosti
Více na str. 8–9

rozsvituhrineves.cz

Více na str. 21

Na projektování
MŠ V Bytovkách
se podílejí experti z ČVUT
Více na str. 12–13

Náměstí bratří Jandusů
– historické centrum
Uhříněvsi
Více na str. 18–19

3/10/2020
Zahájení u Muzea v 19.00

Partneři festivalu:
Metrans, a. s.
Kormak Praha
Pražská energetika, a. s.
VÚŽV

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

úvodní slovo
z obecní kroniky

Milí čtenáři,

Brzy nám začne nový školní rok 2020/2021. Před
87 lety, přesně 28. června 1933, byla zahájena stavba dnešní školy U Obory. O stavbě školy kronikář
informuje v zápise za rok 1933 tak podrobně, že
mohu uvést kompletní spotřebu materiálu na stavbu
školní budovy.

prázdniny a doba letních dovolených
jsou nenávratně za námi a já doufám, že jste měli čas načerpat nové
síly. Srpnové pondělky jsme se vám
snažili zpříjemnit letním kinem před
uhříněveským muzeem a během poslední prázdninové soboty proběhla
akce s názvem Uhříněveský drak.
V tomto úvodníku bych se rád
věnoval omluvě, kterou dlužím všem
občanům naší městské části a která
souvisí s mým vyjádřením na účet místopředsedy vlády ČR Karla Havlíčka.
Na konci července vypravil náš stavební úřad do světa dlouho očekávané územní
rozhodnutí k dopravní stavbě SOKP 511 (D1 – Běchovice). Za vydáním tohoto
rozhodnutí stojí několik měsíců skutečně tvrdé práce našeho odboru výstavby,
který s umisťováním takto velké stavby neměl žádné zkušenosti. Územní řízení
trvalo dlouhých čtrnáct měsíců, během kterých byla ze strany investora (ŘSD)
dodávána nejrůznější stanoviska pro vydání rozhodnutí, proběhla dvě veřejná
jednání a část rozhodnutí, která vypořádává námitky měla 1165 bodů.
Jen pro dokreslení – při územním řízení k téměř dvakrát delšímu úseku
dálnice D11 Trutnov – hranice CZ/PL musel odbor výstavby v Trutnově vypořádat pouhých 5 námitek od účastníků řízení. V České republice byste marně
hledali dopravní stavbu, která je z hlediska projednávání tak komplikovaná
jako právě úsek SOKP 511.
Proto mně neuvěřitelným způsobem hnulo žlučí vyjádření místopředsedy
vlády ČR a ministra dopravy Karla Havlíčka, který vydané územní rozhodní
komentoval těmito slovy: „Uhříněves zlomena. Panoptikum, kdy klíčový Pražský
okruh 14 měsíců nelogicky blokoval úředník z Uhříněvsi, je u konce. Po tlaku
Ministerstva dopravy a Ředitelství silnic a dálnic jsme konečně získali územní
rozhodnutí“.
Na účet pana Havlíčka jsem se veřejně vyjádřil poněkud explicitně, ale nikoliv
vulgárně. Před ostatními občany v ČR totiž vypadáme, že naše radnice dostavbu okruhu záměrně blokovala, a teprve poté, co na úřednice odboru výstavby
zaklekli lidé z ministerstva dopravy, bylo rozhodnutí vydáno. To kategoricky
odmítám a slova pana Havlíčka považuji za neuvěřitelně hloupá a nehodná
člověka v jeho funkci.
Veškeré náležitosti, které jsou nutné pro vydání územního rozhodnutí
k takto velké stavbě, byly ze strany investora (ŘSD) dodány až 22. června 2020.
Dříve nebylo možné dle zákona rozhodnutí vydat. Dalších pět týdnů bylo nutné
věnovat kontrole dokumentu, který čítá několik set stran, a dále pak zákonné
lhůtě, kdy se s kompletní dokumentací pro vydání rozhodnutí mohou seznámit
účastníci řízení.
Přijměte tedy prosím jako občané Prahy 22 omluvu za to, že jsem se jako
váš starosta tvrdě (pro někoho možná až za hranou slušnosti) vymezil proti
útočnému PR výmyslu pana Havlíčka. V dané chvíli si ale pan superministr
nezasloužil nic jiného, protože pokud bychom ke lžím byli lhostejní, hrozí
nebezpečí, že se stanou pro mnoho lidí pravdou. Zároveň bych rád na tomto
místě poděkoval všem, kteří se na vydání takto složitého územního rozhodnutí podíleli.
Do 30. srpna běžela lhůta, kdy se účastníci řízení mohli proti stavbě SOKP 511
odvolat. Přestože je uzávěrka zpravodaje už 20. srpna, lze téměř s jistotou říci, že
odvolání dorazí. Další krok bude na Magistrátu hl. města Prahy, který došlá odvolání posoudí. V nejhorším případě se budou účastníci řízení domáhat zrušení
územního rozhodnutí u soudu. Nutno podotknout, že se jim to od roku 2008,
kdy bylo k SOKP 511 vydáno první územní rozhodnutí, již několikrát povedlo.
Dálnice či jiné dopravní stavby v naší republice stále stavět neumíme. Bohužel.
Závěrem bych chtěl popřát úspěšný vstup do školního roku hlavně prvňáčkům, ale i všem ostatním, kteří se vrací po dlouhé koronavirové pauze zpátky
do lavic. Hodně zdraví nám všem.

Na stavbě pracovalo v době od 27. VII. do 10. XII. 1933
průměrně 45 stavebních zaměstnanců vyjma různých
stavebních odborů.
Spotřeba materiálu: cihel obyčejných strojových
212.200 ks, cihel kanálek a pucovaných 2.800 ks,
dutých na příčky 9.800 ks, struskových bílých 3.200 ks,
šamotových 600 ks, úhrnem 228.600 ks. Kámen žulový 388,76 m3, písek kopaný 491,22 m3, písek říční 632 m3, vápno 800 q, škvára 134,10 m3, cement
portlandský 1.250 q, speciální Rekodr 120 q, sádra
1.750 kg, hřebíky 951 kg, páleného drátu 85 kg, hřebíků rákosníků 50 kg, páskového železa na příčky
150 kg, maxasfaltu 690 kg, betonářské železo 200 q,
rákosové rohože 1.080 m2, rákosové rohože – řídké
1.110 m2, břízolitu na venkovní omítky 310 q, desky
kamenokorkové (isolace) 5 cm silné 190 m2, desky kamenokorkové (isolace) 2,5 cm silné 81 cm2, šamotové
moučky pro ústřední topení 5 q a kamenné drtě 10 q.

 Michal Klich, kronikář
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krátce

rada a úřad mč praha 22 děkují...

Daně sopouškové
Po 26 letech práce na našem
úřadě nastal čas, kdy se Dana Sopoušková rozhodla užívat si zaslouženého odpočinku v rodném
Podkrkonoší. Není téměř nikdo, kdo
by ji neznal, vždyť životní prostředí
a doprava, které jako vedoucí odboru měla na starosti, zajímá každého
z nás. Za odborně odvedenou práci
a vždy i lidský přístup si zaslouží velké
poděkování od vedení MČ a všech
kolegů – kamarádů. Vždy ji rádi uvidíme, až se jí po radnici „zasteskne“
a zajde se na nás podívat. Dano, ještě
jednou velké díky!

 Roman Petr, tajemník ÚMČ

kalendárium – září
1., 8., 15., 22. a 29. 9. | 18:00 | U rybníka Vodice u areálu rybářů

Běžecká škola

3. 9. | 16:00 | SK Čechie Uhříněves

Náborový trénink

5. 9. | 14:00 | Hájek u Uhříněvsi

Hájek hraje fair play

6. 9. | 15:00 | Pitkovice

Pitkovický chodník

8. 9. | 18:00 | Hájek, v místě záměru – v ul. Předpolní

Prezentace návrhů

12. 9. | 7:30 | Rybník Vodice

17. ročník dětských rybářských závodů

12. 9. | 16:00 | Za Nadýmačem – Uhříněveský rybářský svaz

Taneční podvečer s rybáři

 Více informací na www.praha22.cz

všem občanům za trpělivost
V pondělí 31. srpna 2020 z ulic Ke Kříži a K Dálnici zmizely
poslední stavební stroje a otevřela se dlouhodobá uzavírka mezi
Uhříněvsí a Pitkovicemi. Chceme tak touto cestou poděkovat všem
obyvatelům Prahy 22, zejména pak těm, kteří bydleli v bezprostřední
blízkosti stavby nebo byli pro cestu mezi Pitkovicemi a Uhříněvsí
nuceni využívat objízdné trasy.
Jsme si plně vědomi, že stavba každodenně zasahovala do života
občanů Prahy 22. A to nejen svým neobvyklým rozsahem, ale i trváním
od jara 2019. Stavba vodovodního řadu bude nyní v dalších etapách
pokračovat od Pitkovic dál směrem na Jesenici. Nikoli však už v tělese
komunikace. Pouze v ulici Ke Kříži, pod železničním mostem, bude
do konce října lokální omezení.
S plným zprovozněním vodovodního přivaděče se počítá nejdříve
v roce 2025. Investorem stavby je hlavní město Praha a důvodem
výstavby vodovodu je navýšení jeho kapacity, která je v Uhříněvsi
po masivní výstavbě posledních let již nedostatečná. Dokončením
stavby také dojde k napojení na druhou větev vodovodního řadu,
a dojde tak k zaokruhování pro celou jihovýchodní část Prahy.

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

odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Zpívání na schodech

ředitelkám a ředitelům,
Učitelkám a učitelům...
Městská část Praha 22 děkuje ředitelům a učitelům základních
a mateřských škol za zajištění výuky a péče o děti ve složité době
epidemie koronaviru. První školní den je pro ně i pro děti slavnostnější
o to více, že se do školy někteří z nich vrací po půl roce distanční
výuky. Omezení prezenční výuky prověřilo připravenost mnohých, ale
dalo jim také možnost své nedokonalosti napravit a naučit se nové
dovednosti. Jistě, ne všechno bylo dokonalé, ale všichni pracovali
s plným nasazením pro děti, aby jim umožnili nečekanou a nepříjemnou situaci zvládnout.
Společně doufáme, že se tato situace už nebude opakovat a učitelé a děti budou moci budovat vzájemný vztah a pozitivní přístup
ke vzdělání tváří v tvář. Víme už ale, že i kdyby se opakovala, tak
máme profesionální tým učitelů, který to zvládne.
Současně děkujeme za zajištění nadstandardního prázdninového
provozu a paní ředitelce a zaměstnancům školní jídelny, že zajistili
stravování i v době nouzového stavu. Ulehčili život mnohým rodičům.
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Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci si nezapomeňte
vzít roušky. Pokud možno sledujte www.praha22.cz, kde budete
aktuálně informováni o vývoji situace. Magda, Miluška, Aleš a Láďa
se na vás těší – zpěvem zaženeme společně všechny chmury – tedy
19. září od 14 hodin v DPS II jste všichni vítáni.

 Zdeňka Žaludová, vedoucí OSVZ

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

Letní kino potěšilo
příjemnou atmosférou
V srpnu městská část připravila pro své občany letní kino před Uhříněveským muzeem. Vybrány
byly záměrně filmy s bytovou tematikou, protože
bydlení v Praze 22 nás všechny spojuje. Letní a nenucenou atmosféru nastolily nejen vybrané české
filmy, světýlka a lampiony, ale i nabídka ve stáncích s občerstvením. Poděkování patří místním
podnikům – vinotéce Wine wine, Uhříněveskému
pivovaru a Latté art Honzy Růžičky.

Na jaře by měla otevřít
nová prodejna Lidl

4,98

Tolik miliard Kč posílá
hl. město Praha
dohromady všem
svým MČ
z celkových 83,8 mld. Kč,
s kterými v roce 2020
hospodaří.

2,28

Společnost Lidl zahájila stavbu nové prodejny
mezi ulicemi Přátelství/Podleská/Bečovská. Přízemí bude sloužit jako částečně kryté parkoviště
a vstupní hala, první patro pak bude prodejní plocha
s téměř 1400 m2. Otevření prodejny je plánováno
již na jaře 2021.

Tolik promile alkoholu
měl řidič jedoucí ulicí
V Kuťatech v protisměru.

57

Součástí projektu je i prostorné a částečně kryté
parkoviště, které nabídne celkem 127 parkovacích
míst s rozšířenou šířkou pro komfortní zaparkování
automobilu. Speciálně vyčleněná místa naleznou
také rodiny s dětmi.

Tolik městských částí
má Praha.

400

O tolik kusů jsme
museli navýšit náklad
Uhříněveského zpravodaje
z důvodu přírůstku nových
obyvatel.

3

Tolik architektonických
studií zpracovalo návrh
Spolkového domu v Hájku.

Na náměstí Bří. Jandusů byly opraveny výtluky ve vozovce. Vzhledem k plánované kompletní
revitalizaci náměstí v následujících letech byla pro
opravu zvolena levnější technologie, jejíž trvanlivost
je 3–5 let.

43 885

Volejbal v Čechii žije

Tolik Kč dohromady stály
tři projekce letního kina
v Uhříněvsi.

Rozpis zápasů:
2. 9. 

Uhříněves – Vršovice

7. 9. 

Orion B – Uhříněves

9. 9. 

Horní Počernice – Uhříněves

14. 9. 

Uhříněves – MFFB

16. 9. 

Modřany A – Uhříněves

21. 9. 

Uhříněves – Smíchov

Všechna utkání se hrají od 17:30 hodin.
Domácí v areálu SK Čechie Uhříněves.

Chodník Fr. Diviše
Na konci srpna byla realizována poslední část
chodníku v ul. Františka Diviše od sídliště Vivus
k vlakovému nádraží. Chybějící (prostřední) úsek byl
extrémně dlouhý z hlediska povolovacího procesu,
jelikož vedl přes železniční vlečku a bylo nutné zajistit souhlasné stanovisko Správy železnic. Úsek
chodníku dlouhý 96 m byl vysoutěžen ve veřejné
zakázce za 1 mil. Kč.

5

Tolik dnů v týdnu ordinuje
v Uhříněvsi nová dětská
lékařka.
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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.
42. zasedání RMČ – 8. 7. 2020

• Rada souhlasila se zajištěním zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Cyklostezka Uhříněves – D. Měcholupy
– zpracování PD“.
• Rada rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky uchazeče pro
zakázku s názvem Komunitní zahrada (projekt z participativního rozpočtu). Vybrala uchazeče IC Holding s.r.o., IČ: 08170860,
za cenu: 131 126 Kč bez DPH, tj. 158 662 Kč vč. DPH.
• Rada souhlasila se zajištěním zadání podlimitní veřejné zakázky
na služby s názvem „MŠ V Bytovkách – provádění projektové dokumentace v modelu BIM“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení.
• Rada souhlasila se zajištěním zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce s názvem „Polyfunkční dům Pitkovice“ zadávanou v otevřeném řízení.
• Rada schválila Zásady a podmínky pro pronájem a výměnu bytů
ve správě městské části Praha.
• Rada souhlasila se zajištěním zadání veřejné zakázky malého
rozsahu s názvem „Parkoviště P+R Uhříněves – varianta 1 – zpracování PD“.
• Rada souhlasila se zadávacími podmínkami a způsobem zadání
veřejné zakázky „Pořízení ukazatelů okamžité rychlosti motorových
vozidel“ formou veřejné zakázky malého rozsahu.
• Rada souhlasila s uzavřením „Smlouvy o nájmu nebytových prostor
a pozemku“ s VÚŽV, v.v.i. za nájemné 7 020 Kč měsíčně + DPH,
a to na dobu od 1. 7 2020 do 30. 6. 2021.
• Rada souhlasila s návrhem komise dopravy vybrat ze dvou variant parkoviště P+R „U Nádraží“ tu s umístěním vjezdu uprostřed
a s maximalizací parkovacích míst pro kola a jednostopá vozidla.
• Rada souhlasila s doporučením komise dopravy na prověření
možnosti umístění dopravního zrcadla do ulice Vachkova při
výjezdu z ulice Morávkova.
• Rada souhlasila s realizací festivalu Rozsviť Uhříněves na základě
doporučení Komise kultury.
• Rada uložila radnímu Mgr. Ing. Lagnerovi, Ph.D., nechat zpracovat
aktualizovanou studii dopravního řešení v ul. V Bytovkách.
• Rada souhlasila se zapojením rezervy výdajů ORS ve výši 408 200 Kč
na opravy kanalizací. Jedná se o kamerový průzkum a proplach
v ulici Dunajská (99 714 Kč), u Normy (153 830 Kč), ZŠ Vachkova
(119 352 Kč) a opravu kanalizační šachty u DPS II (35 229,15 Kč).
• Rada revokovala usnesení č. 17/A z 22. zasedání Rady MČ Praha
22 ze dne 20. 9. 2019 k změně realizace výstavby hřiště z lokality
Kašperská do lokality V Jezerách. Rada současně schválila podání
nové žádosti na realizaci výstavby sportovního hřiště Kašperská
v jiné lokalitě – v areálu ZŠ U Obory.

43. zasedání RMČ – 22. 7. 2020

• Rada rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky na opakovanou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Dětské
hřiště v ulici Saturnova“. Rada vybrala na základě doporučení
hodnoticí komise uchazeče GARTENSTA Plus s.r.o., IČ: 26689472,
za cenu: 1 137 591,04 bez DPH, tj. 1 376 485,16 vč. DPH.
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• Rada schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 67/2019 na realizaci projektu pod názvem „Komunitní centrum a sociální bydlení
Dolly – zpracování PD“. Rada schválila prodloužení lhůty termínu
dokončení díla na 150 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.
• Rada souhlasila s realizací el. rozvaděče pro potřeby konání akcí
pořádaných Spolkem naše Pitkovice.
• Rada souhlasila s realizací el. rozvaděče pro potřeby konání akcí
pořádaných Spolkem občanů Hájku.
• Rada rozhodla o zrušení zadávacího řízení podlimitní veřejné
zakázky na stavební práce s názvem „Lávka ul. Ke Kříži – 2. etapa“
zadávanou v otevřeném řízení, a to z důvodu, že se nepřihlásil
žádný uchazeč.
• Rada souhlasí se zajištěním zadání podlimitní VZ na služby s názvem „Multifunkční sportovní hala Uhříněves – zpracování DPS“
zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení.

44. zasedání RMČ – 5. 8. 2020

• Rada rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky na zakázku
„Rekonstrukce a dostavba školního hřiště ZŠ U Obory“ a vybrala uchazeče GARTENSTA Plus s.r.o., IČ: 26689472, za cenu:
3 210051,51 Kč bez DPH, tj. 3 884 162,33 Kč vč. DPH.
• Rada rozhodla o přidělení dotace 25 000 Kč z „Programu MČ
Praha 22 pro jednotlivce a spolky na reprezentaci Prahy 22
v roce 2020“ spolku SEBEOBRANA, IČ: 07002238.
• Rada souhlasila se zadáním VZMR na zhotovení nového sportoviště
s názvem „Trampolína Romance“.
• Rada rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku
„Nákup letní komunální nástavby na vozidlo Multicar M26 – vodní
cisterna a mycí lišta“ a vybrala uchazeče Unikont Group s.r.o.,
IČ: 41193113 za cenu 243 000 Kč bez DPH, tj. 294 030 Kč včetně
DPH.
• Rada souhlasila s podanými námitkami ke společnému územnímu
a stavebnímu řízení k záměru nazvaném Stavební úpravy, nástavba
a přístavba stávajícího rodinného domu čp. 553.
 Plné znění zápisů z Rady najdete na webu MČ Praha 22
nebo jsou k nahlédnutí v odboru kanceláře úřadu.

Pozvánka
Úřad MČ Praha 22 vás zve na

10. veřejné zasedání
Zastupitelstva MČ Praha 22,
které se uskuteční ve
středu 16. září 2020 od 17 hodin v Divadle U22
(Uhříněves, K Sokolovně 201).
Průběh zasedání bude organizován dle aktuálních podmínek
ohledně pandemie covid-19. Prosíme občany, aby měli s sebou
roušky. Program bude zveřejněn na obvyklých místech a na webu.
Srdečně všechny zveme.

odbory

odbor občanskosprávní

městská policie

Vítání občánků na podzim 2020
bude probíhat jinak

Ze služby městské policie

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci pro vás
Městská část Praha 22 připravuje jinou formu gratulace k narození
vašeho miminka a předání dárku. Forma gratulace se aktuálně připravuje a bude průběžně upravována dle momentálního vývoje nemoci
covid-19. Sledujte proto bedlivě webové stránky www.praha22.cz,
kde budete aktuálně informováni.
Pokud se vám narodilo nebo se narodí miminko v termínu do 30. září,
nezúčastnili jste se ještě vítání občánků a vaše dítě má trvalé bydliště
v Praze 10-Uhříněvsi, Hájku u Uhříněvsi nebo v Pitkovicích, pak (pokud
máte zájem) vyplňte přihlášku a zašlete ji poštou na adresu úřadu
nebo osobně doručte do podatelny (Otevřené informační centrum)
do pátku 11. 10. 2020. Prosíme o pečlivé vyplnění e-mailové adresy,
na kterou vám budou po 11. 10. 2020 zaslány podrobné informace
o způsobu vítání. Přihláška je k dispozici ke stažení na webových
stránkách našeho úřadu nebo v podatelně (Otevřené informační
centrum), popř. na matrice.
Rodiče, kteří již přihlášku zaslali na plánované vítání občánků v dubnu 2020, nové přihlášky zasílat nemusí.

 Bližší informace na matrice:
Ilona Vavreková, tel.: 271 071 851
a Jana Kumštátová, tel.: 271 071 852

Bývalý přítel

Dne 14. 7. 2020 přijali strážníci Městské policie Uhříněves telefonické
oznámení, že se do domu jedné ženy dobývá její bývalý přítel. Muž
měl být značně pod vlivem alkoholu a hlasitě křičet po celém okolí.
Strážníci městské policie na místě kontaktovali oznamovatelku
a ta hlídce sdělila, že ji její bývalý přítel neustále obtěžuje, dobývá
se do domu a nechce jí vrátit klíče, i když zde nemá trvalé bydliště.
Po chvíli se ke strážníkům po ulici blížil muž, kterého žena označila
jako svého expřítele. Muž se choval velmi agresivně, odmítal uposlechnout veškeré výzvy, a to i po příjezdu hlídky Policie ČR, kterého
se dožadoval. Neboť věc nešlo vyřídit na místě a muž svým chováním a jednáním spáchal několik přestupků, bude celá věc dořešena
na Úřadu městské části Uhříněves.

Kamion na náměstí

Dne 13. 8. 2020 v ranních hodinách zaparkoval kamion označený registrační značkou sousedního státu přímo uprostřed obce na Novém
náměstí v zákazu zastavení. Strážníci MP probudili spícího řidiče
s tím, že z místa, kam najel, nejspíš nebude snadné ani vycouvat
(to ještě ani nevěděli, že couvat moc neumí). Řidič kamionu strážníkům uvedl, že má na Novém náměstí skládat zboží, ale ukázalo se,
že adresa je pouze fakturační a místo skládky je na druhém konci
Uhříněvsi. Strážníci byli nuceni řidiči pomoct vycouvat z Nového náměstí, protože sám by to asi nezvládl, a ještě jej doprovodili na místo
skládky, aby nebránil plynulosti provozu.

Jízda v protisměru

Nové ordinační hodiny
Lékař pro děti a dorost
MUDr. Ivana Königová, Ke Kříži 1610/16, Uhříněves
Pondělí:
Úterý:

13:00–19:30 

(18:00–19:30 předem obj. pacienti)

8:00–14:00 

(12:00–14:00 předem obj. pacienti)

Středa:

13:00–19:00(18:00–19:00 předem obj. pacienti)

Čtvrtek:

9:00–16:00(15:00–16:00 předem obj. pacienti)

Pátek:

7:30–11:30 

(7:30–9:30 předem obj. pacienti)

Dne 14. 8. 2020 spatřila hlídka strážníků MP při běžné hlídkové
činnosti v ulici V Kuťatech projíždějící osobní vozidlo Opel jednosměrnou ulicí v protisměru. Strážníci vozidlo zastavili a řidič vozidla
po vystoupení sotva udržel rovnováhu, aby neupadl. Po dotazu, zda pil
před jízdou alkohol, uvedl tento povedený řidič, že zkonzumoval dvě
piva. Dále sdělil, že sice nevlastní žádné oprávnění k řízení vozidla,
ale má pravděpodobně vysloven zákaz řízení. Po provedení dechové
zkoušky bylo zjištěno u muže 2,28 promile alkoholu v dechu. Pak již
proběhlo vše obvyklým způsobem. Strážníci MP muže omezili pro
důvodné podezření ze spáchání trestného činu „ohrožení pod vlivem
návykové látky“ na osobní svobodě a „řidič“ byl předán na místní
oddělení policie k dalšímu šetření.

 Jan Kavalec, DiS, vedoucí okrskové služebny Uhříněves

3. 10. 10 h Hledání vody – procházka na téma voda ve městě
s architektkou Linou Procházkovou a krajinnou ekoložkou
Kateřinou Lagner Zímovou. Sraz u restaurace U Splavu.
3. 10. 19 h Rozsviť Uhříněves – první ročník světelného
festivalu. Začátek u Uhříněveského muzea.
denarchitektury.cz

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

3. 10. Hledání vody
3. 10

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

ČT–ST

DA

FA

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

projekty

1 Vnější podoba vítězného návrhu
od ateliéru BOD ARCHITEKTI.

Spolkový dům v Hájku
bude sloužit široké veřejnosti
Hájek je s Uhříněvsí pevně spjat od roku 1969, kdy po 46 letech ztratil svou samostatnost.

K

dnešnímu dni žije trvale v Hájku
663 obyvatel, čímž předčí i některé
nejmenší městské části. Každá takto velká obec, kterých je po Česku
přesně 325 (interval 600–700 obyv.), má
vlastní společenský sál, komunitní centrum pro setkávání, nebo alespoň obyčejnou
hasičskou zbrojnici, kde lze pořádat nejrůznější setkání a konat kulturně-společenské
akce pro místní. Hájek žádné takové místo,
které by bylo vlastněno a provozováno obcí,
nemá. Pro volby či kulaté stoly si musí MČ
pronajímat místnost v místní restauraci,
děti zde nemají žádné zázemí pro kroužky
a místní Spolek občanů Hájku si musí vystačit na svých akcích s rozkládacím party
stanem od městské části. Obec s 663 obyvateli si jistě zaslouží důstojný prostor pro
nejrůznější typ aktivit.
Před prázdninami vyhlásila městská
část záměr na dodání studie tzv. Spolkového
domu, který nebude sloužit pouze jednomu subjektu, ale uspokojí potřeby všech,
kterým v současné době v Hájku podobný
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prostor chybí. Spolkový dům je koncipován jako místo pro společenská setkávání,
organizaci dětských mimoškolních aktivit
nebo provozování nenáročných sportovních
aktivit typu jóga, pilates atd. Provozovatelem Spolkového domu bude MČ Praha 22,
která ho bude pronajímat pro nejrůznější
aktivity. Pokud byste měli zájem o konkrétní typ využití, prosíme kontaktujte místostarostku Kateřinu Erbsovou.
K dodání studií oslovila městská část
tři architektonické kanceláře, které kromě
konkrétního zadání dostaly možnost se
taktéž detailně seznámit s místem, kde by
mohl dům vyrůst. Jedná se o jediný možný
volný pozemek v majetku městské části, který se nachází v ulici Předpolní. Na základě
prezentace architektů byl vybrán favorit,
resp. architektonický návrh, který do detailu splnil zadání a stavebním programem
odpovídá požadavkům pro budoucí využití.
Členy hodnoticí komise, která doporučuje radě městské části návrh realizovat, byl
kromě městského architekta Jiřího Hejdy

i další uznávaný architekt Ondřej Beneš,
který působí jako městský architekt města
Děčín a zároveň od června minulého roku
působí jako krajský architekt Ústeckého kraje. Členové hodnoticí komice se jednohlasně shodli, že k realizaci doporučují návrh
od BOD architektů (www.bodarchitekti.cz),
kteří mají za sebou mimo jiné i úspěšnou
rekonstrukci bývalé hospody se sálem
v Máslovicích, za kterou si odnesli několik
významných ocenění.

 Vojtěch Zelenka, starosta MČ Praha 22

projekty

slovo městského architekta

1 Jedna z mnoha možností uspořádání vnitřního prostoru.

2 Studie ateliéru ORA počítá s krytou terasou.

3 Prodesi/Domesi nabízí velkou variabilitu vnitřního
a vnějšího uspořádání.

1. místo – BOD architekti 1
Jde jednoznačně o nejlepší ze tří návrhů, a to ve všech aspektech, jako je celková vizuální kvalita, proporce a umístění
stavby, její detailní promyšlenost i stavební náklady. Ideálně
řešené je umístění stavby a uspořádání přilehlých ploch v prostoru stavebního pozemku – hlavní venkovní shromažďovací
prostor je na severní straně domu před francouzskými okny,
kde zároveň nejméně ohrožuje sousedy hlukem. Sousední
rodinný dům na jižní a JV straně je tím pádem ideálně chráněn před hlukem samotnou stavbou, případně i doplňkovými
parkovými úpravami. Jednoduchý základní objem stavby je
promyšlen do posledního detailu – jsou zde ukládací niky
na nábytek, využitelné podkroví k uskladnění – v objektu
není ani m3 zbytečného prostoru. Zároveň je tento prostor
velmi flexibilně využitelný a francouzskými okny propojený
s exteriérem. Velkým plusem návrhu je i jeho jednoduchá
konstrukce. Z toho plyne záruka nízké ceny, snadná realizace
stavby i její údržba.
2. místo – ORA 2
Obdobně jako vítězný návrh i tento pracuje s jednoduchým
tvarem „stodoly“, koncepční řešení je obdobně zdařilé. Velkým
bonusem tohoto návrhu je krytý prostor před deštěm, který se
nachází nejen před velkým otevíracím oknem směrem k potoku, ale i podél ulice. Jako koncepční minus návrhu se jeví
jeho přílišná uzavřenost do bočních stran. Je zde sice velká
prosklená stěna a dobrý výhled směrem k potoku, venkovní
společnost ale bude rušit sousedy na JV straně. Naopak zde
chybí přímá vazba interiéru na prostor podél severní fasády,
kde se přitom nachází atraktivní kryté sezení. Po technické
stránce jde o jednoduchou konstrukci dřevostavby, která je
poměrně flexibilní pro případné úpravy během dalších stupňů
projektu. Během nich by bylo pravděpodobně snadné provést
drobná dispoziční vylepšení (doplnit sklad apod.).
3. místo – Prodesi/Domesi 3
Samotné hmotové řešení bez posouzení následujících aspektů
se nejeví jako špatné a do prostoru centra obce zapadá. Jedná
se však o značně překombinovaný návrh. Hmotový koncept
navazuje na sousedovu garáž, která má však směrem na pozemek okno. Pokud by zde garáž nebyla, ztrácí celý koncept
venkovního dvorku smysl. Další komplikací by byla složitá
manipulace s vraty, která je při všech akcích nutno otevírat.
Velkým minusem návrhu jsou i vysoké stavební náklady – zejména na velké prosklené stěny, okenice... Fasády jsou vlastně
zdvojené a ještě poměrně nákladné. Toto technické řešení by
s sebou přineslo i vysokou energetickou náročnost. Prosklené
stěny by měly vysoké tepelné zisky z jihu, v zimě by pak byl
objekt náročný na vytápění.
Při prezentaci všech tří návrhů vyplynuly potřeby
rozšířit zadání vítěznému projektantovi do dalších stupňů
projektu. Jde o venkovní úpravy v širším rozsahu než jen
bezprostřední okolí stavby – zejména jde o parkování, řešení
křižovatky s kontejnery na odpad, případný venkovní altán,
lavičky, stojany na kola... Je zde šance využít příležitosti stavby spolkového domu k vyřešení dalších problémů a úpravě
širšího okolí.

Zajímá vás budoucí podoba
spolkového domu v Hájku?
srdečně vás zveme na veřejnou prezentaci návrhů,
která se bude konat v Hájku, v úterý 8. 9. 2020 od 18:00
na místě realizace návrhu. Těšíme se na vás.

 Ing. arch. Jiří Hejda, městský architekt
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organizace | odbory
mobilní
rozhlas

Salesiánské Hnutí Mládeže

Nejnovější zprávy
z Prahy 22
ve vašem mobilu.

Salesiánské Hnutí Mládeže,
Klub Uhříněves – Kolovraty

Stáhněte si
aplikaci
a buďte v obraze.

I v novém školním roce jsme pro vás připravili bohatou
nabídku aktivit pro volný čas:
Centrum pro děti a mládež

otevřené informační centrum

• Florbal – sportovní hry pro starší – pondělí, úterý, středa
• Florbal – sportovní hry pro mladší – pondělí, úterý, středa
• Florbalová liga – čtvrtek, pátek
• Florbal pro dívky a ženy – pátek
• Lezení na umělé stěně – pondělí, čtvrtek
• Outdoorové aktivity – pondělí
• Turistické oddíly – úterý, čtvrtek, pátek
• Keramika dílna U Broučků – úterý, středa, čtvrtek, pátek
• Keramika dílna U kostela – pondělí, čtvrtek, pátek
• Modelář/stavitel – úterý, středa, čtvrtek
• Deskové hry a hlavolamy – úterý, pátek
• Metoda dobrého startu – pondělí, středa

TERMÍNY PORADEN V OIC – září
Nová poradna – Kvalita veřejného prostoru
Mgr. Pavel Kappel: každou středu od 16:30 do 17:30 v muzeu
(po dohodě je možné se objednat i na jiný termín)
Poradna pro 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)

Centrum pro rodinu

Kontaktní místo pro bydlení
Každé pondělí a středu od 16:00 do 17:30

• Mamiklub – středa
• Mamiklub s keramikou – pátek
• Klub Sovička – pondělí až pátek
• Metoda dobrého startu – pondělí, středa
• Keramika pro rodiče s dětmi
– pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek
• Florbal pro maminky a dcery – pátek
• Florbal sportovní přípravka – středa
• Pohybová přípravka – čtvrtek

Poradna pro rovné příležitosti a kariérní poradna
Mgr. Kateřina Kaňoková: pá 4. 9. 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 3. 9. a 17. 9. 2020 od 14:00 do 17:00

V letošním roce je novinkou rozšíření naší činnosti do nových
prostor. Kromě keramiky a klubu Sovička budou na náměstí
Bří Jandusů také kroužky – deskové hry, modelář, stavitel
a turistický oddíl Šelmy.

Poradna sociálně právní ochrany dětí
PhDr. Hana Hejná: každou středu od 15:30 do 17:30
Senior point – sociální poradenství
Mgr. Zdeňka Žaludová: každé pondělí od 16:30

Podrobné informace najdete na našich webových stránkách
http://uhrineves.shm.cz/ nebo
na www.facebook.com/SHMUhrinevesKolovraty/
Můžete nás také kontaktovat telefonicky a rezervovat si místo
na tel.: 731 047 522.
 Těšíme se na Vás.

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.

inzerce

• ruční výroba dřevěných krabiček

na mince, řády, ocenění, láhve, reklamní
předměty, čajovky
• ruční výroba tubusů na diplomy,
protokolární desky, odkládací plata
• výroba sportovních cen – poháry, trofeje,
medaile, diplomy, skleněné trofeje
• možnost laseru loga
Timberbox s.r.o.
Přátelství 216/34
104 00, Praha 22 Uhříněves

www.timberbox.cz
tel.: +420 602 173 302
+420 604 905 487

PLÁNOVANÉ rozšíření výdeje jídel
skončilo zásadní rekonstrukcí objektu
Již několik let znepříjemňuje život uhříněveským školákům dlouhá čekací doba na výdej oběda
ve školní jídelně. Po přístavbě prostoru šaten se letos o prázdninách spustila další etapa
zefektivnění provozu školní jídelny.

V

červenci začaly stavební a technologické úpravy ve stávajícím objektu školní kuchyně a jídelny, která
byla postavena v letech 1999–2000.
Došlo k úpravě výdeje jídel a mytí stolního
nádobí, které byly nedostačující, a právě
kvůli nim docházelo k dlouhým frontám
strávníků. V návaznosti na tyto změny je
upravena část přípraven a zásobování.
V tomto místě také došlo k částečnému
zásahu do obvodového pláště budovy.
Prostory pro zásobování jsou rozšířeny
v místech stávajícího přístřešku u zásobovacího vstupu. Stavba již řeší modernizaci
provozu a stavební připravenost pro montáž
nové gastronomické technologie.
V průběhu přípravy projektu však bylo
zjištěno, že budova je v mnohem horším
technickém stavu, než se předpokládalo, a objem prací musí být mnohem širší.
Nezbytná je i výměna vzduchotechniky,
zásadní oprava kanalizace, elektroinstalací a další stavební úpravy, které s rozšířením výdeje nesouvisí. Dokončení prací se
z těchto důvodů protahuje i do školního
roku. V současné době je termín ukončení
předpokládán nejpozději do konce října.

Co to znamená
pro strávníky?

Dojde k několika změnám, ale oběd bude
pro všechny děti zajištěn. Nebude se však
vařit ve školní jídelně. Po dobu omezeného
provozu bude jídlo pro děti dodávat místní
restaurace Hospůdka Na Lišce.
Žáci I. – IV. ročníků
• ZŠ U Obory se budou stravovat v Hospůdce
Na Lišce.
• ZŠ Jandusů ve veřejné jídelně v DPS II.
• Doprovod družinových dětí bude zajištěn.
Žáci V. – IX. ročníků se budou stravovat
ve školní jídelně, kam se bude jídlo z restaurace dovážet.
Vzhledem k omezenému režimu nebude
na výběr z více jídel, zůstává jedno hlavní
jídlo a polévka. Cena oběda ani velikost
porcí se nemění. Hygienické a výživové
standardy zůstanou zachovány, vše probíhá v úzké spolupráci se školní jídelnou.
V restauraci budou také vařit zaměstnanci
školní jídelny.

Žáci, kteří mají nějaké dietní omezení
a nemohou ten den vařené jídlo konzumovat, si mohou vzít svůj oběd, který jim
pracovníci v místě stravování ohřejí.
Všichni přihlášení strávníci obdrželi
e-mail s podrobnými instrukcemi, do kdy
se musí obědy přihlásit a kde se jejich děti
budou stravovat.
Z důvodu omezené kapacity množství
obědů bohužel není v době rekonstrukce možné zajistit obědy pro cizí strávníky. Obědy pro pečovatelskou službu jsou
zajištěny.
Prosíme, sledujte po dobu omezení aktuální informace na webových stránkách
základních škol a školní jídelny. Věříme, že
odměnou za toto dočasné omezení a trpělivost nás všech bude výrazně lepší organizace stravování a kultura stolování v naší
školní jídelně.
Děkujeme vám za pochopení a omlouváme se za nepříjemnosti způsobené tímto
omezením.
 Rada MČ Praha 22

září 2020 | Uhříněveský zpravodaj | 11

projekty

Ilustrační foto: shutterstock

na projektování Mš v bytovkách
se podílejí experti z čvut
Připravovaný projekt MŠ V Bytovkách se v červenci dostal do hledáčku České agentury pro
standardizaci (státní příspěvková organizace), která vyhledává pilotní projekty, u kterých je
využíván tzv. BIM model.

B

IM (Building Information Modeling – český překlad: informační model stavby) si lze představit jako databázi
informací, která může zahrnovat kompletní data budovy
od prvotního návrhu stavby, přes realizaci, správu budovy
a případné změny dokončených staveb (rekonstrukce) až po její
demolici. Tedy veškeré informace využitelné během celého životního cyklu stavby.
Mnohdy bývá mylně za informační model stavby považován
samotný 3D model, a to i v odborných kruzích. Zde je potřeba si
uvědomit, že BIM ve své podstatě zahrnuje nejen vlastní informace,
ale také pravidla pro zacházení s nimi a 3D model je pouze jedním
z mnoha možných způsobů prezentace těchto informací.
O tom, co je BIM a v čem je příprava staveb tímto způsobem
užitečná, jsme si povídali s Ing. arch. Zdenkem Rudovským, Ph.D.,
z ČVUT (bim.cvut.cz), který městské části významným způsobem
pomáhal definovat zadávací řízení na výběr projektanta pro MŠ
V Bytovkách.
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V čem se liší BIM od klasického postupu, kdy si investor nechá
zpracovat prováděcí dokumentaci, která slouží jako podklad pro
samotnou stavbu?
Hlavní kvalitativní odlišností od běžných zadání je požadavek
na zpracování digitálního prototypu stavby – modelu BIM. Zatímco
klasická prováděcí dokumentace je vytvářena ve 2D, BIM využívá
prostorový (3D), strukturovaný a informačně bohatý model budovy.
Ten tvoří informační jádro projektu a zdroj všech dalších výstupů
– včetně tendrové dokumentace (princip jednoho zdroje pravdy).
Použití modelu BIM je metodou, která se uplatňuje u špičkových
projektů.
V čem je zpracování stavby v BIM modelu výhodnější?
U digitálního prototypu stavby lze předem lépe odhalit nedostatky
ve výkazech, prostorových kolizích jednotlivých technologií nebo
chybějící informace o výrobcích. Všechny tyto chyby by byly u běžné
prováděcí dokumentace projektu odhaleny až při samotné výstavbě,
a znamenaly by tak oprávněné vícepráce a prodražování stavby.

projekty

neznalých) zhotovitelů projektové dokumentace, a zároveň tedy
výběr zhotovitele kvalitního a zkušeného.
Zvolený postup je náročnější na aktivní zapojení zadavatele
(obce). Zároveň ale klade vyšší nároky i na případné soutěžící již
ve svém úvodu.
V čem se veřejná zakázka na projektování MŠ V Bytovkách v BIM
liší od ostatních podobných zakázek napříč ČR?
Pro prezentovaný projekt školky byl zvolen jiný postup. Cena zpracování projektové dokumentace, projektu BIM a souvisejících
činností byla v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek
stanovena jako fixní (tj. pro všechny zhotovitele stejná), zároveň však
v návaznosti na realizaci předběžných tržních konzultací jako cena
reálná a férová. Nyní je na soutěžících, aby změřili sílu v jiné oblasti
– v kvalitě svých nabídek, respektive v kvalitě nabízeného plnění.
Je to podobné, jako byste si chtěli koupit nový automobil a řekli
různým dealerům: Za nový vůz jsem ochoten utratit přesně 500 tis.
Kč a vy mi nabídněte co nejlepší odpovídající model, s co nejlepší
výbavou, motorem, spotřebou, zárukou a následným servisem.
Jakou má BIM přidanou hodnotu pro laickou veřejnost?
Vedle eliminace rizik souvisejících s dobou výstavby jde především
o lepší názornost celého projektu. Ne každý umí číst ve výkresech,
aby si plánovanou školku představil. Běžné vizualizace jsou o něco
názornější, přesto nedokážou zprostředkovat skutečný vjem z budoucí stavby. To je umožněno až s využitím virtuální reality. Virtuální
realita pro veřejnost je nastavena jako jedna z hodnocených kvalit
nabídek výběru projektanta MŠ V Bytovkách. 

Jejich vyřešení by tak bylo řádově dražší než u digitálního prototypu
stavby. BIM model je tedy přesnější než prováděcí dokumentace,
což umožňuje lépe spravovat finanční stránku projektu.
Důvodů, proč BIM používat, je více. Lze je však zobecnit v jedno nevyvratitelné tvrzení: při vhodném provedení metody BIM je
zaručena vyšší kvalita celého projektu. To je také důvod, proč BIM
bude povinný u nadlimitních veřejných zakázek od roku 2022.
V zahraničí už je využití modelů BIM běžnou praxí.
Lze proces přípravy budovy v BIM modelu k něčemu přirovnat?
Blízkou paralelou může být například automobilový nebo letecký průmysl. Než vyjede první automobil do reálného provozu,
je jeho digitální prototyp již několikrát podroben simulovaným
testům v počítači. Již dopředu jsou známy veškeré výrobní díly, je
naplánovaná jejich produkce a naskladnění. Dopředu jsou známy
informace o spotřebě, dojezdu, hmotnosti apod.
Jaké jsou dosavadní zkušenosti s výběrem projektantů,
kteří připravují BIM modely? Nejedná se mezi městy o hojně
poptávanou službu.
Výběr zhotovitele pro BIM projekt klasickým způsobem se ukázal
jako velmi nebezpečný. Běžně je totiž jediné hodnoticí kritérium
nejnižší nabídková cena. To je u projektu BIM vysoce rizikové.
Reálně hrozí výběr podhodnocené nabídky a následné nekvalitní
zpracování.
Proto byl v případě zakázky pro MČ Praha 22 aplikován unikátní
mechanismus odpovídající možnostem a mantinelům stanoveným
v zákoně o zadávání veřejných zakázek. Cílem daného mechanismu by měla být eliminace nekvalitních (v problematice BIM

Důvodů, proč BIM používat,
je více. Lze je však zobecnit
v jedno nevyvratitelné tvrzení:
při vhodném provedení metody
BIM je zaručena vyšší kvalita
celého projektu.
Ing. arch. Zdeněk Rudovský, Ph.D.
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DOTACE – POŽEHNÁNÍ NEBO PROKLETÍ?
Jsou dotace, které získávají obce, užitečné, nebo naopak mohou škodit? Je pravdivé všeobecně
zažité přesvědčení, že dotace nemají reálný smysl a jsou pokřivením ekonomiky? Většina
žadatelů ze stran obcí by vám odpověděla, že jsou nutné zlo. Bez nich však v současnosti rozvíjet
obec nejde. Následujícím textem nehledám odpověď na otázku v úvodní větě. Chci přiblížit
problematiku dotací na příkladu naší městské části. Ukázat, proč se staví to či ono, nebo naopak
nepostavilo něco jiného.

Z

ačněme tím, co si většinou my
Češi o dotacích myslíme. Vybaví
se nám Evropská unie a peníze vydané na „rekreační objekt“
v podobě penzionu regionálního politika
nebo jeho známého podnikatele, uměle
zasněžovaná sjezdovka hradního kancléře
na pomezí jižní Moravy, z níž si lze odskočit
mezi řádky vinohradu, nebo svého času tolik medializované rozhledny v údolích. Ne,
nechci kritizovat „zlou“ EU. O dotacích se
totiž spolurozhoduje na úrovni členského
státu a českým hlavním problémem je, jak
účelně a na jaké projekty se dotace EU využívají. Příkladem ryze české vykutálenosti
a obcházení pravidel bylo například zjiště-

„Každá dotace je
zločin, přinejmenším
bychom ji měli
považovat za sprosté
slovo.“
Jaroslav Kubera,
předseda Senátu, 2018

ní ministerstva financí, když sečetlo údaje
o členských základnách, které jim zasílají
jednotlivé sportovní organizace v ČR. Došlo
totiž k bizarnímu číslu 11,4 milionu členů.
Samozřejmě je to naprostý nesmysl, reálné
číslo je někde nad dvěma miliony. Jenže
podle počtu členů se vyplácí dotace…
Pojďme si ale říci, k čemu dotace vlastně
slouží a kdy má smysl. Smysl dotace by měl
být společenský prospěch nebo podpora
ekonomiky. V případě EU pak podpora ekonomického či sociálního rozvoje méně rozvinutých regionů. Takovým společenským
prospěchem je například podpora veřejné
výstavby bytů, výstavby silnic nebo železnic, nákupy vozidel pro veřejnou dopravu,
oprava kanalizací, škol, školek, sociální či
ekologické projekty. Spornými dotacemi,
o které jde v mnou uvedených případech,
jsou například dotace do turistiky. Dalo by
se říci obecněji, že příjemci problematických dotací jsou soukromé firmy. V tom je
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Celkový objem dotačních
peněz poskytnutých MČ P22
za posledních 10 let
Celkové příjmy
Dotační příjmy

2010

2011

2012

139 935 118 680 105 643
36 444

37 976

15 302

2013

2014

2015

2016

2017

95 426 117 946 131 928 188 988 199 482
7 742

24 208

47 987

96 924

70 473

2018

2019

253 871 242 322
126 593 122 101

V grafu nejsou zahrnuty příjmy poskytnuté formou návratné finanční výpomoci.

Poměr dotačních peněz na jednotlivé oblasti za posledních 10 let


KamKolik (v tis. Kč)
Doprava

41 342

Vzdělání

258 248

Kultura

9 745

Sport a zájmová činnost

31 018

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

34 309

Životní prostředí

47 333

Sociální péče a zdravotnictví
Státní správa a samospráva
Celkem

totiž jádro problému. Tedy v podpoře ekonomiky skrze soukromé firmy. V pokřivení
trhu, kdy do rozhodovacích procesů ekonomických subjektů vložíte neekonomickou
neznámou v podobě dotace a kdy se dotace
přelévá do soukromého zisku. Ale nechám
už dotace soukromým firmám a zaměřím
se na obce. Ptáte se, proč jsou objemy peněz plynoucí obcím a krajům tak masivní
a správci rozpočtů je rádi navyšují? Pomohl

107 448
54 529
583 972

bych si modifikací mého oblíbeného divide
et impera. Přerozděl a panuj. Volně přeloženo, rozhoduj, komu dáš a komu ne.
Obecně si myslím, že dotace mají smysl
v oblastech, kde mohou pozitivně zasáhnout pouze stát. Dotace nebo jakékoli
transfery veřejných peněz (je jedno, jak to
kdo nazve) jsou projevem socialistického
přerozdělování a do značné míry nahrazují
centrální plánování.

finance

Většina nastupujících komunálních
politiků s překvapením zjistí, jak
těžké je dlouhodobě plánovat
rozvoj obce. Podíl dotačních
peněz na investičních projektech
municipalit je totiž tak markantní,
že střednědobý výhled rozpočtu je jen
cárem papíru.

DOTACE – ZÁSADNÍ ZDROJ Příjmů

V první řadě jsme Pražané, pak až obyvatelé Uhříněvsi,
Pitkovic či Hájku. Z tohoto pohledu není vedení hlavního města co vyčítat, že rozpočty svých městských
částí škrtí. I když posílat ve finančních vztazích všem
svým městským částem dohromady jen 4,98 mld. Kč
z celkových 84 mld., se kterými Praha hospodaří, je
opravdu málo. Proto je v rozpočtu Prahy 22 tak důležitý podíl dotačního financování. Jak ukazuje přiložená
tabulka, na rozvoj naší obce mají dotace v posledních
letech naprosto zásadní vliv. Troufám si tvrdit, že
takovýto poměr je nezdravý a v podstatě škodlivý.
Místní radnice se tak stává pouhou prodlouženou
rukou státu, rozsvítí, uklidí, ale na zdravý rozvoj obce
nemá vlastní rozpočtové prostředky. Dotační financování však má svá specifika. Hlavní jeho nevýhodu
vidím v nemožnosti dlouhodobě plánovat. O místních
potřebách totiž rozhoduje ten, kdo určuje, do jakých
oblastí dotační peníze poputují. Chcete opravit hráz?
Bohužel, ale můžeme vám přispět na cyklostezku.
A příští rok? Ještě nevíme, jaké programy vypíšeme.
Ale projekt si pro jistotu připravte. Specifikem krajů
a magistrátů velkých měst, tedy i Prahy, pak je, že tzv.
účelová dotace se dá domluvit téměř na cokoli. Tedy
za předpokladu, že jste s vedením hlavního města kamarád. Nebo v něm přímo sedíte. Což, jak jistě uznáte,
také není zrovna systémové a svádí to k preferování
spřátelených radnic. Další nevýhodou je zpravidla
časově omezené čerpání dotačních prostředků. Někdy
musíte finanční prostředky utratit ještě v tom samém
roce, jindy do dvou let od přidělení dotace. Jako v případě dotace ve výši 27 mil. Kč na stavbu tělocvičny ZŠ
Bří. Jandusů, kterou naše MČ obdržela v roce 2017,
ale v roce 2019 ji musela pro nečerpání vrátit. Tady
jsme si za to ale mohli sami, protože výběrové řízení na zhotovitele bylo prostě zpackané. Důkazem
toho je i to, že tělocvična, která byla plánována v roce
2017 na 30,1 mil. Kč, byla vysoutěžena v roce 2019
za 78,9 mil. Kč. (Pozn.: o případu jsme podrobně psali
v UZ 5_2019.)

 Štěpán Zmátlo,
radní pro finance

PŘÍKLADY Z PRAHY 22
PŘÍKLAD 1: DPS Betlímek,

výše dotace 48,1 mil. Kč,
obdrženo 2018,
cena vysoutěženého díla 57,3 mil. Kč.
Stavět další dům s pečovatelskou službou je samozřejmě chvályhodné a rozporovat takovýto bohulibý záměr by mohl jen politický sebevrah. Ale úkolem
zodpovědného politika je říkat pravdu, třebaže je nepříjemná. Prioritní
potřeby městské části Praha 22 s nejmladším průměrným věkem obyvatel
Prahy jsou ve školství. Peníze na stavbu Betlímku jsou však poskytnuté
z Fondu rozvoje dostupného bydlení, nemůžeme tak za ně stavět například
školku. Po převzetí projektu po volbách 2018 jsme zjistili, že stavba jednoho m2 Betlímku by měla stát 81 tis. Kč. A to stavíme na vlastním pozemku
a bez zisku jako developer! Přepočteno na cenu 1 m2 bytové jednotky záměr
vycházel na neuvěřitelných 154 tis. Kč/m2. Vzhledem k časovému omezení
dotačních prostředků jsme upustili od radikálního přepracování projektu
a díky změnám v rozpočtu a výběrovému řízení stavíme alespoň o 21 %
levněji. Než o dotační prostředky přijít, budeme raději stavět draze. Troufám
si tvrdit, že pokud by naše MČ měla zmíněných 48 mil. Kč volně v rozpočtu,
nepostavila by za ně nyní právě další dům s pečovatelskou službou. Nebo
by pak v podobě nového vedení MČ radikálně přepracovala projekt tak, aby
nebyl předražený.

PŘÍKLAD 2: cyklostezky,

předpokládaná výše dotace 44 mil. Kč,
obdržení září 2020.
Okolí Prahy 22 přímo láká k svezení se na kole. Ano, některé silnice a zejména
průjezd Uhříněvsí si zaslouží úpravy ve prospěch cyklistiky a chodců. Také
plánovaná obnova původních historických cest je chvályhodná. Ale za výše
uvedených 44 mil. Kč? Asi všichni cítíme, že priority dopravy na Praze 22
jsou jinde. Jenže hlavní město Praha právě uvolnilo více jak 200 mil. Kč
na podporu cyklistiky. Ne například na podporu rezidenčního parkování
nebo zvýšení bezpečnosti provozu. A protože jsme připravení, snažíme se
z tohoto koláče uzmout co největší kousek.

PŘÍKLAD 3: podpora sociálního bydlení,

Evropské strukturální a investiční fondy.
Chceme upravovat naše nevyužívané prostory, např. půdy bytových domů,
na sociální bydlení. Fondy EU za tímto účelem nabízejí dotační titul. Dalo
by se říci přesně na míru. Jenže, jak praví klasik, ďábel se skrývá v detailu.
A tím jsou podmínky (vzniklé v ČR), které musí „sociální nájemník“ splňovat.
Jsou extrémně přísné, a navíc, pokud je průběžně po dobu dlouhých 20 let
neplníte, poměrnou část dotace vracíte. Při zkoumání pravidel jsme narazili
na příklad, kdy úřední kritéria sociální potřebnosti splňuje osoba předdůchodového věku s omezeným měsíčním příjmem. Ale poté, co obdrží starobní
důchod, může se snadno díky jeho výši stát, že kritéria už neplní a měla by
byt opustit. Nebo by město muselo dotaci na byt vracet. Není se tedy co
divit, že obce o tuto dotaci nestojí a její alokace je opakovaně nevyčerpána.

řešení?

Třebaže se MČ P22 daří v posledních letech dotace nadstandardně čerpat,
po osobní zkušenosti z komunální politiky bych je navrhoval radikálně
a plošně omezit. Ušetřené peníze nejen z dotací samotných, ale i z jejich
vypisování, přípravy a kontrolování pak poukázat přímo obcím. Samosprávy
samy nejlépe vědí, zda potřebují opravit chodník, vybudovat nové ordinace
nebo nakoupit novou komunální techniku. Co je dobré pro danou obec, to
jí nikdo shora určovat nemusí. Jenže to by vyžadovalo zásadní změnu nejen
v uvažování a fungování státu, ale také v myšlení politiků. Podílu na moci
se totiž nikdo nevzdává rád. I proto je potřeba více komunálních politiků
v centrální politice.
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odbory

odbor životního prostředí a dopravy

Mobilní svoz
nebezpečného odpadu

Svoz objemného odpadu
a bioodpadu

Mobilní sběr drobného nebezpečného odpadu z domácností na území Městské části Praha 22 proběhne dle níže uvedeného
harmonogramu ve čtvrtek dne 17. září 2020.

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

Zastávka sběrové trasyDoba přistavení (hod)
křižovatka ul. Předpolní - Pod Markétou	

15:00–15:20

ul. K Netlukám (u č.p. 819 – sídliště VÚŽV)	

15:40–16:00

křižovatka ul. Venušina – Jupiterova	

16:10–16:30

náměstí Smiřických (u autobusové zastávky)	

16:40–17:00

křižovatka ul. U Starého mlýna – Za Nadýmačem	

17:20–17:40

Nové náměstí (u radnice)	

18:00–18:20

ul. V Bytovkách
(u garáží, naproti Centru volného času č.p. 803/12)

18:30–18:50

Velkoobjemové kontejnery označené BIO jsou určené pro
odkládání bioodpadu, a to především ze zahrad: listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. pro kuchyňský bioodpad rostlinného původu.
Stanoviště Doba přistavení (hod.)

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.

Pod Markétou × Předpolní

VOK 5. 9.

9–13*

Bedlová

VOK 5. 9.

9–13*

Kašovická × Lnářská

BIO 5. 9.	

U Nadýmače

BIO 5. 9.

9–12*

Pod Markétou č.p. 87 (hřiště)

BIO 5. 9.

13–16*

BIO 19. 9.

9–12*

Na Blanici × K Podchodu

Veškeré uvedené drobné nebezpečné odpady, ale rovněž i nebezpečné
odpady větších rozměrů jako např. lednice, televize, monitory, je možné
odevzdat ve Sběrném dvoře v ul. Bečovská 939, Praha-Uhříněves,
tel. 731 122 905.

9–12*

V Kuťatech × Rozdělená

BIO 19. 9.

9–12*

V Pitkovičkách

BIO 19. 9.

13–16*

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

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.

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

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

inzerce

VÁŠ MUŽ
NA ŠPINAVOU
PRÁCI...

A bez reklamy to prostě nejde!
Já jsem tady od toho, abych Vám s ní pomohl!

Nabízím veškeré
graﬁcké práce...
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...vizitky, tiskoviny, loga, www stránky,
corporate identity, výlohy, polep ﬁremních
vozů, bannery, billboardy...

Na to, aby vaše ﬁrma prosperovala, potřebuje zákazníky.
Nejlépe hodně zákazníků.

603 258 454
info@ilustrat.cz
www.ilustrat.cz

Havárií na vodovodním řadu ubývá,
jeho renovace bude pokračovat
V dubnovém čísle letošního ročníku UZ jsme vás informovali o problémech s dlouho neřešeným
stavem a s tím souvisejícími haváriemi na vodovodním řadu. Zejména pak za posledních 5 let se
zvyšoval nárůst havárií a nutnost nahodilých oprav a z nich vyplývajících omezení v naší městské
části. Havárie byly jak v důsledku stáří vodovodního potrubí a armatur, tak vlivem klimatických
87/8
změn posledních let, protože starým armaturám nesvědčí přílišné sucho.
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N

a podzim 2019 proběhla v naší
městské části nejrozsáhlejší
945/17
část výměny hlavních uzávěrů
vodovodního řadu umístěných
na území Uhříněvsi, kdy jejich nefunkčÁ
VSK
nost a havárie na Lurčitém
úseku vodovodE ŠO
ního řadu blokovala dodávky vody nejen
v Uhříněvsi, ale i v přilehlých katastrálních
778/8
územích Hájku, Královic a Pitkovic. I přes
drobné omezení provozu zejména na ulici Přátelství, které bylo nevyhnutelné, se
podařilo zejména díky dobré koordinaci
795/6
OŽPD MČ P22 a PVK a. s. rychle renovovat nejkritičtější místa. Jelikož považujeme vodovodní infrastrukturu za jednu
25 mz nejdůležitějších, chceme i v letošním
komplikovaném roce pokračovat ve spolupráci se správcem vodovodního řadu
na výměně dalších dílčích uzávěrů tak,
aby při haváriích bylo možné uzavírat co
nejmenší možné lokality. Podařilo se nám
vyjednat, že investice správce vodovodního
řadu budou i letos směrovat do naší městské části. Na konci léta dojde k odstranění
dalších zastaralých armatur na vodovodním
řadu, které bude dalším krokem k minimalizaci omezení v případě nahodilé havárie. Za vstřícný přístup při jednání s naší

164/8

městskou částí a uskutečňování investiční
akce správce vodovodního řadu, společnosti PVK a. s., jsme velice rádi. Výměna
hlavních vodovodních kohoutů je rozdělena
do 4 etap.
Všechny oblasti dotčené výpadkem
vody z důvodu plánovaných oprav na vodovodním řadu budou o odstávce včas
informovány prostřednictvím zprávy
do poštovních schránek nebo výlepem
informačního letáku na dotčených nemovitostech. Dozvíte se, jaké ulice ohraničují
lokalitu, která bude výpadkem vody postižena (tzn. výpadkem budou zasaženy
všechny ulice, které jsou uvnitř této oblasti,
a nemusí být na písemnosti přímo název
779/2
všech výpadkem
dotčených ulic explicitně
uveden).
Omlouváme se, že i v letošním roce vás práce na vodovodním řadu chvilkově omezí. Je
to však nezbytnou daní za to, že v budoucnu už nebudeme opakovaně trpět výpadky dodávky vody a uzavírkami na našich
komunikacích v důsledku častých havárií.
 Pavel Kosař, místostarosta
Hana Nozarová, Odbor správy majetku

 Součástí celkového plánu oprav je
i detailní příprava jednotlivých
dopravních omezení.
157/10

Dopravním omezením
918/12
budou dotčeny:
1. etapa: 31. 8. – 6. 9. 2020
• ul. Podleská × ul. Kašperská,
• ul. Kašperská × ul. Kozákovská,
• ul. Dopravní × ul. Kašperská
2. etapa: 21. 9. – 27. 9. 2020
• ul. Dopravní × ul. Husovo náměstí,
• ul. Dopravní × ul. Vačkářova
3. etapa: 5. 10. – 11. 10. 2020
• ul. Želnavská × ul. Krásnolipská,
• ul. Želnavská × ul. Čtyřkolská,
• ul. K Dálnici × ul. Lnářská,
• ul. K Dálnici (poblíž čp. 1255)
4. etapa: 12. 10. – 18. 10. 2020
• ul. Bystřičná × ul. Pstružná,
• ul. Pstružná × ul. Vlárská,
• ul. Na Blanici × ul. Berounská,
• ul. Salačova × ul. Krásnolipská
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historie

Pohled na budovu nově postaveného
římskokatolického Děkanského
úřadu (pohlednice z roku 1913).

Náměstí bratří Jandusů
– historické centrum Uhříněvsi
Ač od první písemné zmínky o Uhříněvsi tvořilo samý střed historické části obce,
nemělo dlouho žádné pojmenování.

V

e 30. letech 20. století dostalo pojmenování Masarykovo náměstí,
po T. G. Masarykovi, prvním prezidentovi ČSR. V době německé
okupace bylo toto pojmenování pochopitelně zrušeno a uvádělo se pouze pod názvem
náměstí. Po II. světové válce byl oficiální
název náměstí Míru. Ten se stal po připojení Uhříněvsi ku Praze duplicitní, neboť
kolidoval se stejnojmenným vinohradským
náměstím. Proto v roce 1978 se mu dostalo
pojmenování náměstí bratří Jandusů. Oba,
Jaroslav i František, byli bojovníci proti fašismu a předváleční činovníci dělnického
a komunistického hnutí.
Od severovýchodu se do náměstí obrací děkanský římskokatolický kostel Všech
Svatých. Původní gotická stavba byla
později přestavěna renesančně a v letech
1740–1743 podstatně přebudovaná ve stylu vrcholného a pozdního baroka. Plány
vypracoval říčanský stavitel Tomáš Vojtěch
Budil. Na průčelí sálové kostelní stavby
stojí mohutná hranolová věž, vystupující o jedno patro nad kostelní loď. Kostel
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stojí v na mírném návrší v areálu, který je
ohrazen zdí bývalého hřbitova, který byl
využíván do roku 1866. V současné době
kostel a farnost spravují bratři Společnosti
Božího slova.
Celou severní stranu náměstí zabírá patrová historická budova školy čp. 2. Ta byla
přestavěna z bývalé vinopalny, kterou obci
daroval kníže Jan II. z Liechtensteina v roce
1882. Přestavba na školu trvala 2 roky a vyučuje se tu od 1. září 1884. Od 90. let 20. století
byly provedeny 3 dostavby školního areálu
směrem na bývalou zahradu „Matulka“.

HISTORIE BUDOVY PRVNÍ ŠKOLY

Na protilehlé straně je dům čp. 33 s nápisovou pamětní deskou: „Zde se narodil
malíř a loutkář Ota Bubeníček * 31. 10 1871
† 10. 9. 1962“. Jde o budovu první uhříněveské školy, kterou v roce 1763 založila
majitelka panství Marie Terezie Savojská.
Škola zde byla až do roku 1884. Poté zde byla
četnická stanice a zároveň radnice, která
tu byla až do roku 2002. Jde i o rodný dům
hokejového reprezentanta a trenéra Karla

Guta (*16. 9. 1927 Uhříněves † 6. 1. 2014
Praha-Vršovice).
Uprostřed náměstí v parku stojí sousoší
sv. Jana Nepomuckého od sochaře z doby
kolem roku 1730, která je dílem sochaře
Matěje Václava Jäckla (1655–1738). V 70. letech 19. století sem byla přemístěna od kostela, kde stála v místech dnešního jízdního
pruhu ulice Přátelství směrem od Říčan.

Historie fary v Uhříněvsi

Původ římskokatolické fary v Uhříněvsi
sahá do velmi dávných dob. První písemné zmínky o ní se vyskytují již ve 14. století.
Tehdy v Uhříněvsi působili tzv. „plebáni“,
což bylo označení pro římskokatolického
„venkovského kněze“, který byl ustanoven
do farnosti mimo biskupské sídlo. V historických pramenech se nám podařilo dohledat celkem 9 plebánů, kteří v Uhříněvsi
působili.
V roce 1418 nám na 108 let prameny bohužel „vysychají“ a záznamy další jsme zatím nedohledali. Víme jen, že po husitských
válkách se Uhříněves ocitá v utrakvistických

historie

rukou (kališnické vyznání s přijímáním podobojí). Po bitvě na Bílé hoře v roce 1620
byl do Uhříněvsi roku 1624 dosazen opět
katolický farář Matyáš Novacius. V roce 1639
zde stála již dřevěná fara. Ta byla stejně jako
celá Uhříněves vypálena Švédy a až do roku
1650 nebylo místo uhříněveského faráře
trvale obsazeno. Roku 1717 byla v Uhříněvsi
postavena nová kamenná fara. Stála více
vzadu na farské zahradě, než stojí současná
farní budova. Její podobu máme zachycenu
v prvním díle uhříněveské kroniky. Tuto
novou farní budovu nechal postavit desátý uhříněveský farář František Bedřich
Želecký (Žilevský), který zemřel roku 1731
a je pohřben v kryptě kostela Všech svatých. Více jak 150 let sloužila budova fary,
když se začalo uvažovat o výstavbě nové
budovy. Poukazovalo se na to, že „budova
jest nedostačující, stará a těsná a časem už
značně sešlá a zchátralá.“ Povolení ke stavbě bylo vydáno v dubnu 1913. Stavební
komise po prohlídce ale rozhodla starou
faru zbourat a na jejím místě vystavět zcela
novou. Podmínkou bylo „štít hospodářských
budov, vrata do dvora a vůbec okolí budovy
ve fasádách přizpůsobiti fasádě novostavby
a při stavbě dodržeti čáru stavební a úroveň
dle schválených plánů.“ Stavba postupovala
velmi rychle a již 1. prosince 1913 byla dokončena a slavnostně otevřena. Stavbu podle projektu Rudolfa Stockera z Bernkopfů
postavil stavitel Alois Jenšovský, architekt
z Uhříněvsi.

Od mlýna až k bytovým domům

Parní mlýn – první písemné záznamy jsou
z roku 1850, kdy František Koliha ho postavil
a který později zdědil jeho syn Otto Koliha.
Ten ho prodal manželům Janu a Barboře

Menclovým. Obrovský požár dne 1. dubna 1937 zcela zničil budovu, jejímž majitelem tehdy byl Dr. Jaroslav Eger. Ten byl
s manželkou v Praze, a když se v nočních
hodinách vrátili, jeho mlýn již hořel. Pan
Eger byl však vzat do vazby, protože vzniklo
důvodné podezření, že v důsledku zvýšení
pojistky od ledna 1937 cca o 1,5 milionu,
byl požár založen úmyslně. Vyšetřováním se
zjistilo, že požár založil na popud manželky
majitele mlýna zaměstnanec Smolík. Ten
byl osudného dne na taneční zábavě pořádané TJ Sokol v nedaleké sokolovně. Z ní
se asi na půl hodiny vytratil. Jak se zjistilo,
krátce telefonoval s manželkou pana Egra,
a jak zachytila pošta, řekl: „Už můžete přijet,
je to hotové“. Po chvíli, co opustil zábavu
v sokolovně, zapálil mlýn a vrátil se zpět tančit. Při vyšetřování byla nalezena prázdná
láhev od nějaké hořlaviny. Dalším majitelem
mlýna se stal pan Josef Lašťovička, který
vyhořelý mlýn opravil, a tak se po celou
druhou světovou válku ve mlýně mlelo.
Občané si mohli nejen nechat semlít obilí,
ale mouku také přikoupit. V roce 1948 byl
mlýn znárodněn a dále již nesloužil svému
účelu. Podnik Zemědělský nákup a zásobování budovu využíval jako sklad. V roce
1971 ho chtěl přestavět na výrobnu krmiv,
ale žádosti nebylo vyhověno. Po roce 1989
byl mlýn v rámci restituce navrácen rodině
Lašťovičkových. Ta ho prodala a v roce 1993
zde byl otevřen obchodní dům s nábytkem
ALFA. Po několika letech byl uzavřen a sloužil jako sklad zboží, především nábytku.
Před několika lety byl zbourán a byl zde
vystavěn bytový komplex.
 Michal Klich,
kronikář a kurátor muzea

Kostel Všech svatých – akvarel mistra
Jindřicha Bubeníčka z roku 1937 zachycující
stav v roce 1863.

Začátkem srpna proběhla na nám. Bří Jandusů plánovaná procházka, která byla součástí
prvního kola participativního plánování podoby
nového náměstí. Starosta Vojtěch Zelenka
představil zástupcům veřejnosti důvody, které vedly městskou část k vyhlášení veřejné
architektonické soutěže, městský architekt
Jiří Hejda pak okomentoval jednotlivá problematická místa a současnou situaci.
Místní obyvatelé, mezi kterými nechyběli jak
starousedlíci, tak jejich noví sousedé z nedávno dostavěného bytového komplexu Za Lípou,
dostali na závěr možnost sdílet své zkušenosti nejen se zástupci samosprávy a odboru
životního prostředí a dopravy, ale dozvěděli
se i o dalším průběhu připravované soutěže.
Procházky se zúčastnil také architekt Igor Kovačevič, který je jejím administrátorem. Osobně si vyslechl, co trápí občany v této lokalitě
a jak vidí její budoucnost. Všechny doposud
shromážděné podklady nyní s kolegy z ateliéru MOBA využije pro přípravu soutěžního
zadání, které občanům představíme nejpozději
v první polovině října. Mezitím bude oznámeno
i složení poroty, která ze soutěžních návrhů
na přelomu roku vybere vítěze.

Základní škola, do roku 1882 liechtensteinský lihovar (foto z roku 1909).

 Pavel Kappel
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zdravotnictví

Městská část hraje ve zdravotním
systému pouze motivační roli
Nejen doba koronavirová potvrzuje, že v České republice máme jedny z nejlepších zdravotníků
na světě. Systém „bezplatné zdravotní péče“ s sebou ale kromě zjevného pozitiva nese také
některá negativa. Vytváří lobby zdravotních pojišťoven, které rozhodují, kde a kdy se bude léčit.
A také co. Nerada bych, abyste následující text chápali jako vytváření alibi pro situace, kdy se něco
nedaří. Měl by posloužit k vysvětlení role samosprávy ve zdravotním systému a snad také jako
výzva ke spolupráci při zajištění dostupné zdravotní péče u nás v Praze 22.

N

ezpochybnitelnou pravdou je, že obce mají velmi malé
pravomoci, respektive žádné, co se týče zajištění zdravotní péče pro jejich občany. Tuto povinnost mají jejich
zdravotní pojišťovny. Přesto jsou to obce/městské části
a jejich úřady, na něž se lidé obracejí, když nemohou sehnat doktora
pro sebe nebo své děti, či mají pocit, že jsou od jejich bydliště příliš
daleko. Městská část však není pro zdravotní pojišťovnu partnerem,
tím je jejich klient, který jim za dostupnou zdravotní péči platí.
Městská část má dvě možnosti, jak se zachovat: 1. nedělat nic.
Tato možnost je z jednoho úhlu pohledu zcela legitimní. Zákon nenařizuje samosprávě zajistit dostupnou zdravotní péči pro občany
jejich města. Naopak to nařizuje zdravotním pojišťovnám, jimž za to
občané prostřednictvím zdravotního pojištění platí.
A pak je tu možnost druhá, kterou, jak doufám, volí většina starostů nebo radních pro zdravotnictví – snažit se všemi dostupnými
prostředky zajistit lékaře pro své občany. To znamená motivovat
je výstavbou, pronájmem, v některých případech i bezplatným,
ordinací. Jsou i obce, které lékaře motivují k otevření ordinace
jednorázovou finanční dotací, která se může pohybovat dokonce
v řádech milionů korun. Pak je mohou finančně podpořit při zařizování ordinací a v neposlední řadě svým přístupem. Pravomoci
a kompetence, co se týče zdravotního systému, však nemají žádné.
I my jsme zvolili druhou možnost a kromě zvýhodněných pronájmů ordinací se snažíme našim lékařům vyjít vstříc. Novým lékařům
dáváme finanční příspěvek na zařízení čekárny, pomáháme jim při
jednání na pojišťovnách při získávání smluv, pořádáme setkání lékařů, v době covidu jsme zajišťovali ochranné pomůcky a dezinfekci
a poskytli jednorázovou finanční dotaci na bezpečnostní opatření
provázející provoz ordinace v době nouzového stavu. Snažíme se
být tu pro ně, tak aby tu oni mohli být pro naše občany.

Nová pediatrička již nastálo v Uhříněvsi

Ve většině případů se nám vzájemná spolupráce daří a v dobrém
slova smyslu „vyplácí“. Již mnoho let byly kapacity našich lékařů pro
děti a dorost naplněné. Nově narozené a přistěhované děti musely
často dojíždět na druhý konec Prahy. První měsíce ve své funkci
jsem týdně odpovídala na několik dotazů, kdy bude nový pediatr.
Ordinace byla zakoupena již bývalým vedením radnice, ale zela
prázdnotou. Obeslala jsem, obtelefonovala a posléze i osobně obešla
všechny instituce, které by nám v získání pediatra do Uhříněvsi
mohly pomoc. Všude jsem se dočkala jen slibů. Obesílali jsme
všechny svazy a asociace, lékařská sdružení, ptali jsme se každého
pediatra v okolí, zda k nám nechce jít nebo nezná kolegu, který by
si u nás otevřel ordinaci.
Po půl roce se konečně zablýsklo světýlko na konci tunelu. Veliké
díky patří zastupitelce a předsedkyni sociální a zdravotní komise
Silvě Štěpánkové, která oslovila k jednání a pomohla mi přemluvit
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svou dětskou lékařku MUDr. Ivanu Königovou. Dohodly jsme se,
že to zkusí alespoň na jeden den v týdnu uvolnit se ze své ordinace
v Měcholupech, volnou kapacitu ještě měla. Nabídli jsme jí všechny
motivační pobídky, kterých jsme z pozice městské části byli schopni.
Postupně paní doktorka rozšiřovala svou otevírací dobu v Uhříněvsi
nejprve na dva, pak tři dny v týdnu a teď mám velkou radost, že můžu
napsat, že od 1. září už bude ordinovat natrvalo pět dní v týdnu jen
v Uhříněvsi. A stále má volnou kapacitu pro nové děti!
Kdo nemá děti nebo má stálého pediatra, tomu tento příběh se
šťastným koncem může připadat jako banalita. Když se však bavím
se svými kolegy radními pro zdravotnictví odjinud, přiznávají, že
je to skoro zázrak.

Pomozte novému kardiologovi

Další příběh už tak šťastný konec nemá. Já ale věřím, že brzy bude
mít. Další velmi poptávanou jak ze stran občanů, tak i praktických lékařů byla ordinace kardiologie. Podařilo se nám získat
MUDr. Mariana Levčíka, uznávaného lékaře z IKEMu. Pan doktor
má ordinaci pronajatou již rok, stále ale nemůže ordinovat, protože
nemá smlouvy s velkými pojišťovnami.
Orodovala jsem za něj i na nejvyšších místech VZP, uveřejňovala
jsem facebookovou výzvu, aby se ti, co potřebují péči kardiologa,
obraceli na svou ZP. U jedné z velkých pojišťoven to skutečně pomohlo. Na VZP je ale odpověď i po odvolání stále stejná – lékařská
péče v oboru kardiologie je dostatečně zajištěná. Co na tom, že
ostatní ordinace jsou od nás daleko a mají dlouhé objednací lhůty?
Pojišťovny nechtějí více lékařů. Pan doktor chce přesto od 1. října
otevřít, některé smlouvy již má a oba doufáme, že se nám během
září ještě podaří další získat. Pokud i vy máte zájem o jeho služby
a nechcete platit přímou úhradou, prosím podpořte pana doktora
dotazy na své zdravotní pojišťovně.
V současné době máme všechny dostupné ordinace pronajaté.
Díky masivnímu nárůstu nových obyvatel ale kapacity mnohých
přestanou stačit. Bylo by také vhodné rozšířit řady našich lékařů
o další specializace. Nyní proto řešíme, kde by bylo možné vybudovat
nové prostory pro zdravotnická zařízení. Jsme městská část velikosti
okresního města, měli bychom se pokusit svým občanům nabídnout
stejný servis. Navzdory tomu, že některé zdravotní pojišťovny si to
pro své klienty nepřejí…

 Mgr. Kateřina Erbsová
1. místostarostka
a radní pro sociální věci a zdravotnictví

kultura

Studio Hiperbinary představí v Divadle U22 audiovizuální světelnou instalaci s názvem Dynamo.

Rozsviťme společně Uhříněves
Centrum Uhříněvsi ožije v říjnu na jednu noc prvním ročníkem lokálního světelného festivalu.
Na co se můžete těšit a jak se případně zapojit?

C

hcete zažít svoje město doslova v jiném světle? Během
sobotní noci 3. října budete mít jedinečnou příležitost.
Centrum obce protne festivalová trasa s pěti zastaveními a světelnými instalacemi současných českých umělců a uměleckých kolektivů a umožní vám mimořádně vstoupit
i do míst, kam je veřejnosti přístup jinak zakázán.
Těšit se můžete na videomapping kolektivu FotonX na budovu
muzea, podmanivou instalaci Liána Jakuba Nepraše v dosud nepřístupné zahrádkářské kolonii za náměstím, dvě instalace v areálu
výzkumného ústavu od Jana Hladila a Marka Šilpocha a prostorovou
instalaci sdružení Hyperbinary v divadle U22.
Smyslem akce, kterou pořádá městská část společně s novým
místním spolkem Praha Nejvíc, je nejen oživit netradičním způsobem vybraná místa, ale také rozšířit místní kulturní nabídku.
Výhodou festivalu je díky několika zastávkám lepší rozprostření
návštěvníků v prostoru i čase a tím snížení rizika případného šíření virových onemocnění. V době, kdy jsme svědky rušení anebo
výrazného omezování kapacity kulturních akcí, půjde minimálně
v blízké budoucnosti o jeden z možných způsobů, jak realizovat
alespoň část z nich. Vstup na festival je zdarma, na místě si budete
moct zakoupit svítící náramky. Všechny peníze z jejich prodeje
půjdou nadačnímu fondu Světluška.
Festival je také zajímavou příležitostí pro místní gastro podnikatele, kteří se stále potýkají s následky první a dnes už možná
i druhé vlny pandemie. Společně bychom chtěli hledat do budoucna
nové gastronomické koncepty právě pro lokální venkovní akce.
Přímo na místě se tak setkáte se specialitami z místních restaurací, pivovarů, vináren, kaváren a cukráren, ale za tematickými

zážitky budete moct vyrazit během večera i přímo do některých
kamenných provozoven. Zažili jste například někdy barevný večírek s UV světlem?
Do festivalu se navíc finanční a materiální podporou zapojily,
kromě Pražské energetiky, a. s., i nejvýznamnější firmy podnikající
v Uhříněvsi – Metrans a Kormak Praha. Velké díky za vstřícný přístup
patří Výzkumnému ústavu živočišné výroby, který umožní veřejnosti
výjimečně vstup do svého areálu v prostorách bývalého zámku.
Akce je více než vhodná pro rodiny s dětmi. Pro nejmenší návštěvníky je připravena série workshopů Malování světlem. Jejich
kapacita bude omezená a rezervace budou možné jen na webu,
prosím sledujte naše online informační kanály. Všechny informace
k festivalu najdete na:
• www.rozsvituhrineves.cz
• fb.me/rozsvituhrineves
• instagram: rozsvituhrineves

 Pavel Kappel,
předseda spolku Praha Nejvíc
Líbí se vám festival natolik, že byste rádi byli u toho, zkusili si, jak
se taková akce připravuje, a poznali další zajímavé lidi? Zapojte se jako
dobrovolník. Sháníme každého, kdo pomůže s přípravou před zahájením,
informováním návštěvníků během akce nebo hlídáním instalací a úklidem.
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Hl. město Praha
Městský obvod Praha 10

Hájek

Správní obvod Praha 22
Městská část Praha 22
Uhříněves

hranice městského obvodu Praha 10

Královice

hranice správního obvodu Praha 22
hranice městské části Praha 22

Pitkovice

katastrální hranice
Nedvězí

Benice

Kolovraty

Dělení Prahy má svůj systém,
poznejte jeho pravidla
Vyznat se, na jaké části, obvody, správní celky a katastry je rozděleno hlavní město není vůbec
jednoduché. Jenom samotná skutečnost, že Praha se někdy administrativně chová jako kraj
a někdy jako obec, už je poměrně anomálie. Věděli jste třeba, že v celé České republice je
13 047 katastrálních území, které geograficky skládají 6259 obcí? A že v Praze je 10 městských
obvodů, 57 městských částí, které se navíc dělí na velké a malé? Pojďme si složitou
situaci v hlavním městě, která se nás nejvíce dotýká, objasnit.

P

raha se ze zákona o územním
členění státu od roku 1960 dělí
na 10 městských obvodů. Proto
se říká, že Uhříněves je Praha 10,
ačkoli se jedná o městskou část Praha 22.
Tyto městské obvody jsou často připodobňovány k okresům, které byly často užívány
jako územní jednotka celého Česka. V rámci obvodu můžete navštívit třeba obvodní
soud, registrujete se na sociálním a finančním úřadě a zařídíte si třeba zbrojní průkaz
na policejním oddělení zbraní a střeliva.

Jak fungují městské části?

Dále je Praha rozdělena na 57 městských
částí. Jsou to jednak tzv. velké městské části, kterých je 22, a 35 malých městských
částí. Zatímco názvy velkých částí se skládají z označení Praha a čísla části, např.
Praha 22, tak malé městské části spojují
název Praha a geografické označení např.
Praha – Křeslice. Velké městské části představují obec s rozšířenou působností (nebo
ještě dříve střediskovou obec). Jedná se
o tzv. správní obvody, které vykonávají
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přenesenou působnost státu. Zpravidla tak
mají mimo jiné stavební úřad, odbor životního prostředí, živnostenský úřad, odbor
dopravy a odbor sociálních věcí. Tuto přenesenou působnost poté vykonávají i pro
ostatní malé městské části, které spadají
do působnosti velké městské části. Velké
i malé městské část se však chovají úplně
stejně jako jakákoli jiná obec v rámci České
republiky. Mají vlastní rozpočet, starostu,
vedení města a zastupitelstvo a zajišťují
chod území, které spravují.
Nejmenší územní jednotkou v rámci
České republiky je katastrální území. Obce
se skládají minimálně z jednoho katastrálního území a je pravidlem, že katastrální
území nemůže spadat pod více obcí. Je tedy
zřejmé, že hranice katastrálních území tvoří
i hranice obce. V celé Praze je 112 katastrálních území. Hranice katastrů se mění jenom
velmi zřídka, proto jsou hranice katastrů
stejné jako v roce 1949. Vývoj správních
celků a městských částí se však upravuje
často, a tak se stane, že katastr Vinohrad je
součástí tří městských částí.

Rozvoj Uhříněvsi

V závěru si pojďme ukázat, jak je to s naší
městskou částí Praha 22. Ještě před 20 lety
se jednalo pouze o Prahu – Uhříněves.
Od roku 2001 však byla utvořena městská
část s nejvyšším pořadovým číslem, a to 22.
Městská část Praha 22 jako taková spadá pod
městský obvod Praha 10 a je tvořena z katastrálních území Uhříněves, Pitkovice a Hájek
u Uhříněvsi. Přenesenou státní působnost
vykonává však i pro okolní městské části, a to
Praha – Kolovraty, Praha – Nedvězí, Praha
– Benice a Praha – Královice. Všechny tyto
vyjmenované malé městské části poté společně s městskou částí Praha 22 tvoří správní
obvod Praha 22.

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

kultura

Augrina Musica
hudební festival Václava Josefa Moravce,
kantora uhříněveského
Barokní kostel Všech svatých v Uhříněvsi je bezesporu hlavní dominantou naší městské části.
Pokud vejdete dovnitř a zahledíte se na bohatou výzdobu interiéru, možná vás po chvíli napadne,
jak toto místo znělo v době svého vzniku, jaká hudba rozeznívala zdi tohoto chrámu.
Na co se tedy můžete těšit?

Letošní podzim se uskuteční v kostele
Všech svatých hned tři koncerty. První
bude v neděli 11. 10. v 19 hodin. Zazní figurální hudba českých kůrů a z části právě
novodobé premiéry uhříněveského archivu.
Koncert provede soubor staré hudby Musica
cum gaudio. Dále se můžete těšit v předvečer památky Všech věrných zemřelých
na Requiem W. A. Mozarta v podání souboru
Capella Regia Praha pod vedením Roberta
Huga a následně na koncert adventní souboru Hypochondria Ensemble. Součástí
cyklu bude i letos vánoční troubení koled
před půlnoční mší na Štědrý den.
V následujících ročnících festivalu bychom rádi rozšířili počet koncertů a rozezněli i další prostory vhodné pro klasickou
hudbu. Těšit se můžete na krásnou hudbu
v evangelickém kostele, v Uhříněvském
muzeu, v Divadle U22 a na dalších místech.
Současné varhany v kostele Všech svatých z konce 19 století. Původní barokní nástroj od Bedřicha
Semeráda z roku 1748 se bohužel nedochoval.

V

Uhříněvsi si na tuto otázku můžeme poměrně snadno odpovědět.
Na varhanní kruchtě se dochovala
velká část notového archivu, zhruba od druhé poloviny 18. století. Tento náš
nenápadný poklad se nyní dočkává představení veřejnosti v rámci nového uhříněveského cyklu koncertů Augrina Musica,
který nese v podtitulu jméno zřejmě nejvýznamnějšího kantora našeho kůru Václava
Josefa Moravce.
Hudební sbírka (obsahující ke dvě stě
titulům) je rozčleněna podle jednotlivých
kantorů, majitelů skladeb. Zatímco jméno
skladatele není pokaždé uvedeno (uvádělo
se v levém dolním rohu), jméno majitele
nechybí nikdy. Kantor si svého vlastní rukou
opsaného majetku notně hleděl a jeho jméno vždy nalezneme v pravém dolním rohu
titulního listu. Počet vlastněných skladeb
byl zohledňován např. při přijímacím řízení
na nové místo nebo při směnném obchodu

s jiným hudebníkem. Přestože je sbírka obsáhlá, nejsou bohužel všechny noty kompletní. Často je ztracen některý z partů,
a skladba je tak nerekonstruovatelná. Mezi
autory skladeb nalezneme hojně jména tehdejších hudebních autorit zejména pražského a vídeňského okruhu: Brixiho, Pichla,
Myslivečka, Lohelia, Koželuha, Mozarta,
Vaňhala a dalších. Sedmnácti dochovanými
skladbami je zastoupen právě Václav Josef
Moravec. O jeho významu svědčí i fakt, že
se jeho skladby nalezly i v jiných archivech
mimo Uhříněves.
Kromě Moravce, o jehož životě nemáme
mnoho zpráv, pouze že přišel do Uhříněvsi
zřejmě v době založení školy v roce 1763
a působil zde do roku 1782, známe jména
dalších kantorů: Tomáše Červenky, Josefa
Stárka, Antonína Kroupy, Josefa Bubeníčka
a Josefa Kohoutka. Nikdo z nich ale zřejmě
nedosahoval jeho kvalit.

 Za přípravný tým se na vás těší
Martin Šmíd

Titulní list Nedělních nešpor V. J. Moravce, které
si opsal další kantor Josef Tomáš Červenka.
Pod jménem je napsáno „na hoře uhříněveské“.

úhel pohledu

Dopis ministrovi školství
Do redakce nám přišel e-mail s dopisem dvou uhříněveských studentek, které se rozhodly napsat
svůj názor na současné školství. O prázdninách. Ceníme si toho, že máme v naší městské části
inteligentní a aktivní mládež, a proto dopis otiskujeme. Školství totiž nejsou jen učitelé a jejich
mediálně často diskutované platy. Školství, respektive vzdělání a vzdělávání, je největší vklad
do životů našich dětí. Dopis uvádíme z kapacitních důvodů v redakčně zkrácené verzi.

D

obrý den pane ministře, máme
jistý problém s dnešním školským
systémem. Zde jsou hlavní témata, která bychom chtěly probrat:

Zajeté koleje

Už několik let se na základních školách
učí stále to samé. Když naši rodiče chodili
na základní školu, byl v tu dobu komunismus. O tom se ve školách neučili, protože
to byl tehdejší politický stav. Nikdo nemohl
mluvit o komunismu jako o špatné věci. Ale
dnes už žádný komunismus není a na základních školách se většinou tato látka stále
neprobírá. Nevíme, či je nějaký důvod, proč
se o tom stále neučí, ale my si myslíme,
že je to kvůli tomu, že to tak bylo dřív a už
to tak prostě zůstalo. Všichni se totiž bojí
změny, bojí se říct svůj názor, chtěli by jít
za jistým cílem, ale bojí se cesty. Tato látka
nám osobně přijde docela důležitá v dnešní
moderní době. Děti by se ve školách měly
o něčem takovém učit, však to zažili naši
rodiče. Bohužel za naši dosavadní školní
docházku jsme se v dějepise už třikrát učili o pravěku, o kterém nikdo přesně neví,
jak to bylo, ale nikdy o komunismu, nebo
o osobnostech, jako byl například Hitler
nebo Stalin, i když přesně víme, co se dělo.
Natož abychom se učili něco o dnešní době
a o dnešní politice. Místo toho, abychom
se učili, co se teď děje ve světě, se učíme
stále dokola pravěk a středověk. Tím, že
budeme znát minulost, nezměníme budoucnost, ale když se budeme učit o přítomnosti, tak budoucnost změnit můžeme.

Známkovací systém

V dnešní době je mnohem důležitější celková známka než to, co se dítě naučí. Učitelům
ve škole je jedno, jestli tomu dítě rozumí
nebo ne, stačí, když napíše test na jedničku.
Když ale napíše test na horší známku, je to
špatně nejen ze strany učitelů, ale i rodičů.
Na dítě je vyvíjen velký tlak opět z obou
stran. Člověk je od přírody zvídavý tvor, chce
se učit nové věci a zajímá ho to. Ale škola
tohle ničí. Hustí totiž do dětí moc informací
najednou, že se tento přirozený pud úplně
ztrácí. Děti nemají chuť se něco nového
učit, protože je to pro ně buďto naprosto
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nedůležité, nebo mají problém s učitelem,
nebo látku zkrátka nechápou a učitel jim
to není schopný vysvětlit. Dnes se děti učí
jen kvůli dobré známce, a ne aby to uměly.
Známka dítěti nic neřekne, a když už ano,
tak jen podtrhne to, co dělá špatně. Na školách by se mělo zavést slovní hodnocení.
Učitel by měl individuálnější přístup k dítěti
a věnoval se jeho potřebám. Žák by zároveň
věděl, co dělá špatně, ale i to, co mu jde
a dělá to dobře. Zjistí tak, v čem se zlepšovat, ale zároveň mu to dodá sebevědomí
a motivaci do dalšího učení.

na náš názor. Když si s učitelem budeme
tykat, neznamená to, že jim budeme skákat
na hlavu a říkat si kámo, brácho... Takhle to
nefunguje. Já, Ema, chodím na soukromou
alternativní školu Scio škola, ve které to funguje přesně tak, jak bychom to chtěly všude.
Učíme se, jak argumentovat, jak projevit
svůj názor a jak si zorganizovat život. Tohle
jsou naše priority, které se ale na státních
školách vůbec neřeší. Byly bychom rády, až
budeme mít děti, aby se tyhle školy staly
státními, stát je dotoval a byla by to pro nás
samozřejmost.

Názory dětí

Rozvíjení osobnosti
a talentu dítěte

Dnes, hlavně na školách, dospělí neberou
v potaz názory „malých dětí“. Neříkáme,
že je to tak u všech učitelů, ale u většiny
bohužel ano. Kdybychom přišly za naším
učitelem nebo ředitelem a řekly náš názor
na školský systém, možná by nás vyslechli, ale většina by s tím nic nedělala. Nějací
učitelé se snaží vytvářet dotazníky ohledně
toho, co by se chtěly děti učit, ale podle nás
by tohle měla být samozřejmost u každého
učitele. Většina dětí už svůj názor ani neprojeví, protože se svých učitelů doslova bojí.
Ve třídě totiž většinou vládne strach z reakce učitele na špatnou odpověď, odmítnutí
nebo neshody názorů. Myslíme si, že by
se děti měly cenit za projevování vlastních
názorů, ale hlavně by se to mělo učit.

Individuální přístup

Jsme si vědomy, že je moc těžké vybudovat
individuální přístup mezi jedním učitelem
a třiceti žáky, a víme, že je nedostatek učitelů. Nechápeme, proč mají učitelé tak nízké platy, když bez nich by to nefungovalo.
Obáváme se však, že bez individuálního
přístupu to taky nepůjde. Když má učitel
individuální přístup k dítěti, vybudují si
nějaký citový vztah a dítěti se bude s učitelem lépe učit. Jedna z (podle nás) nejdůležitějších věcí, jak vybudovat tento vztah,
je tykání. Dítěti je mnohem příjemnější učit
se s člověkem jemu rovným. Učitelé si totiž
myslí, že tykáním se naruší respekt vůči nim
ze strany dětí, což ale vůbec není pravda.
Učitelé už nejsou děti a nemohou vědět, jak
by nám to vyhovovalo, když se nás nezeptají

Školu bychom mohli přirovnat k velkovýrobě na lidi. Všichni se učí to samé a nikdo
nebere v potaz jejich koníčky a talenty.
Ve většině předmětů je toho až moc a většinu žáků to ani nezajímá. Chápeme, že
základy musí být, a s tím souhlasíme, ale
potom by už mělo být na dítěti, co ho baví
a v čem se chce dále rozvíjet a zdokonalovat.
Ale to už je na něm, jestli bude dostatečně
zodpovědné a bude se těmto volitelným
věcem věnovat.

Sebereflexe

Dítě by si mělo samo zreflektovat, co se mu
povedlo, co dokázalo a jak to dokázalo, ale
i to, co mu stále nejde a v čem by se mělo
zlepšit, nebo chce zlepšit.
I my teď samy sebe ceníme, že jsme se
odhodlaly tohle napsat, i když nevíme, jaká
bude reakce okolí. Chceme poděkovat všem,
co nás v tomto podpořili, což byli hlavně
naši rodiče, ale i lidi z okolí. Byly bychom
rády, kdyby se tohle dostalo na veřejnost
a začalo se o tom mluvit. Já, Ema ze Scio
školy, vím, že na mě budou ve škole hrdí.
Já, Anna ze státní základní školy, doufám,
že si na mě učitelé nezasednou.
Děkujeme za Váš čas a doufáme, že se nad
tím zamyslíte.
 Ema Pohlová, 15 let
Anna Marie Pešková, 14 let
Uhříněves

názory zastupitelů

Komu vadí projekt Betlímku?

S

údivem jsem četl nepodepsaný komentář „Řešené
území“ za sympatickou studentskou inspirací „Dvůr
U mlejna“ z Fakulty architektury ČVUT na straně 22
červencového vydání Zpravodaje. V komentáři autor lituje,
že současné vedení radnice už nebylo schopné projekt
domu s pečovatelskou službou alias Betlímek zastavit.
Důvodem je prý již dříve získaná dotace, kterou by vedení
radnice muselo vracet. Jinak by zajisté toto skvělé místo
v ulici U Starého mlýna bylo využito lépe, třeba pro další mateřskou školu nebo nějakou multikulturní stavbu.
Nepodepsaný článek lze pokládat za názor vydavatele,
kterým je sice formálně Úřad MČ Praha 22, ale fakticky jsou
to radní se svojí redakční radou a svým šéfredaktorem. Už
jsem málem zapomněl na jimi zlikvidovanou tělocvičnu
ZŠ Jandusů se stavebním povolením a vrácenou dotací, to,
že Betlímek tentokrát naopak přidělená dotace zachránila,
byla pro mě radostnější informace. Ono vracet každý rok
desítky milionů neproinvestovaných peněz by už skutečně byla silná káva i pro otrlé vedení naší radnice. Proč ale
hlavně píšu tyto řádky, je nekompetentní úvaha autora, že
obec dříve získala peníze, aby si postavila něco, co vlastně
ani nutně nepotřebuje.
Přitom právě Betlímek je navýsost důležitý projekt,
který myslí na naše seniory, k nimž snad budeme všichni
s notnou dávkou štěstí patřit. Dotace na něj byla pracně
získána z programu rozvoje sociálního bydlení a rozhodně
se nestaví proto, že magistrát poskytl zdroje na něco, co
město prioritně nepotřebuje a co nebylo obhájeno před
náročnou grantovou komisí. Místo pro něj bylo určeno historicky. Přímo zde, v klidném prostředí u rybníka a s možností procházek do přírody stál jeho předchůdce stejného
jména, ve kterém žili naši starší spoluobčané. Objekt byl
jako nerekonstruovatelný a prolezlý dřevomorkou stržen
na počátku milénia. Městská část pak ve spolupráci s hl. m.
Prahou postupně vystavěla dva velké moderní domy s pečovatelskou službou v centru Uhříněvsi. I ty však přestávají
stačit. Važme si všech generací a dovolte mi připomenout,
že ocenění v soutěži „Obec přátelská seniorům“ získává
naše městská část proto, že senioři jsou pilířem života
v obci a radnice si jich dlouhodobě váží a pomáhá jim.
Důkazem jsou jistě stavby DPS I a II na Novém náměstí
a nyní i Betlímku, který bude, doufám, brzy dokončen. Již
nyní je zajisté pomyslný pořadník na volné byty obsazen.
A kdo má obavu z nějaké předimenzované stavby, opravdu ji mít nemusí, jedná se o objekt o dvou nadzemních
podlažích a s obytným podkrovím, se sedlovou a valbovou
střechou, dodržující uliční čáru a plně respektující regulativ
historického jádra obce i venkovskou zástavbu sousedního
okolí Nadýmače.
Přeji všem budoucím nájemníkům Betlímku zasloužené
a pohodové bydlení.

 Ing. Martin Turnovský,
zastupitel
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Co Uhříněves opravdu potřebuje?

V

článku s názvem Studentská inspirace Dvůr u mlejna v minulém čísle UZ autoři Jiří Hejda a Ivo Krátký popisují projekt
na řešeném území U Starého mlýna, kde má vyrůst další dům
s pečovatelskou službou Betlímek. Trochu s nadsázkou si posteskli
nad dotační politikou státu, kdy se nestaví to, co je nevíce potřeba, ale
to, na co jsou vypsány dotační programy, respektive na co lze získat
dotaci. Nepozorný čtenář by možná mohl nabýt dojmu, že si vedení
radnice myslí, že dům s pečovatelskou službou (dále jen DPS) není
potřeba. Ovšemže je. A samozřejmě jsme rádi, že nám po minulém
vedení radnice zbyl projekt a dotace na jeho stavbu ve výši 48 mil. Kč.
Péče o seniory patří už dlouhá léta a bude patřit i nadále mezi
priority vedení města. Jenže i tak bohulibá věc, jako je stavba DPS, nabízí
svoje ALE. Jedním z prvních jsou finance. Dotace je ve výši 48 mil. Kč
a stavba bude stát 58 mil. Kč. A tou druhou je veřejný zájem. V letošním roce jsme získali 2. místo v soutěži Obec přátelská seniorům. Ale
v loňském roce jsme získali 1. místo v soutěži Obec přátelská rodině.
Praha 22 je nejmladší městskou částí z celé Prahy, věkový průměr se již
několik let pohybuje kolem 36 let a stále klesá. Jsme dokonce jednou
z nejmladších lokalit z hlediska věku v celé ČR. Tato situace je samozřejmě dána rozsáhlou bytovou výstavbou. Stěhují se k nám mladí lidé,
kteří zakládají rodiny. Potřebují lékaře, místa ve školkách a školách.
Chtějí parky a hřiště, volnočasové aktivity pro děti. To všechno se snaží
každé vedení radnice více či méně úspěšně řešit. Lokalita Betlímku je
pro stavbu DPS vhodná. Je v klidné části Uhříněvsi a věřím, že se tam
bude našim seniorům líbit. Moc jim to přeju. Ale byla by tato lokalita
méně vhodná pro rozšíření mateřské školy U Nadýmače? Nový pavilon
školky propojený zahradou a můstkem by si Uhříněves také zasloužila. Dům s pečovatelskou službou udělá radost obyvatelům 15 bytů,
kteří v něm budou žít, a jejich blízkým. Dvě až čtyři třídy školky se
sálem na volnočasové aktivity by udělaly radost stovkám dětí a rodičů.
Neznamená to, že DPS nepotřebujeme. Ale s plným vědomím toho, že
právě v mojí gesci jsou sociální věci a zdravotnictví, si myslím, že jsou
i věci, které potřebujeme víc. Jsem v komisi, která vybírá nájemníky
do stávajících DPS na Novém náměstí. Často musíme vzít z pořadníku
až třetího náhradníka, protože ti před ním nám odmítnou. Máme pečovatelskou službu, která seniorům zajišťuje potřebné úkony v pohodlí
jejich domova bez toho, že by se museli stěhovat. Co naopak nemáme,
je pečovatelská služba pro mentálně či fyzicky hendikepované do 65 let,
kterou bychom také potřebovali. Chybí tu odlehčovací denní stacionář,
který by pomohl tomu, aby méně lidí končilo v ústavech a domovech
pro seniory. Péče o blízké je nesmírně psychicky, fyzicky a v neposlední
řadě i ekonomicky náročná. A pak nám samozřejmě chybí Domov pro
seniory, kde by jim byla zajištěna celodenní péče. Stavba, ale hlavně
i následný provoz takového zařízení je nad finanční možnosti naší
MČ. Potřebujeme i nové ordinace, stávající lékařský dům již několik
let nestačí.
Zodpovědný politik nesmí koukat jen na to, jak by sehnal peníze
a něco postavil (oblíbené heslo Tondy Blaníka – kudy teče beton, tudy
tečou prachy). Zodpovědný politik se ptá, co lidé nejvíc potřebují, a pak
se snaží to zrealizovat.
Pokud je na to vypsaná dotace, tím lépe.

 Mgr. Kateřina Erbsová
1. místostarostka
a radní pro sociální věci a zdravotnictví

inzerce

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

V Uhříněvsi žiji
a pracuji už 11 let,
proto mě místní lidé
znají a vědí, že se na mě
mohou spolehnout při
prodeji nebo pronájmu
své nemovitosti.“

• Obkladačské a zednické práce – veškeré obklady, položení dlažby, opravy zdí, perlinka, štukování, zahození
rýh po rozvodech a haváriích.
• Sádrokartonářské práce – stropní podhledy, příčky,
před stěny, poličky, kastlíky.

Reference stávajících klientů
na team-rm.cz

• Podlahářské práce – položení všech podlahových krytin
a povrchů jako jsou koberce, PVC nebo plovoucí
podlahy.
• Malířské práce – včetně zakrytí a následného úklidu.
NEVÁHEJTE MĚ KONTAKTOVAT:
telefon 603 226 770.

WWW.VSEPROBYT-DUM.CZ

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

inzerce

NATANKUJTE
ZADARMO

s Českým rozhlasem Region
Po celé září vyhrávejte v našem
vysílání poukázky na pohonné hmoty
v hodnotě 1 000 Kč!

Praha a střední Čechy 100.7 FM

R-REGION

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

inzerce

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

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

ODTEĎ U NÁS
NAJDETE VŠE PRO

PORADNA FOXÍK
Otevřeli jsme novou poradnu pro děti s odloženou
školní docházkou a děti s grafomotorickými problémy.
Pracujeme s programem Maxík akreditovaným
stimulačním programem s dlouholetou tradicí
a výbornými výsledky, který dětem pomáhá vyrovnat
se s problémy spojenými se zkříženou lateralitou
a posiluje správné fungování obou hemisfér.

Nezmešk
ejte
zaváděc
í ceny!

Františka Diviše 944, 104 00 Praha 22 - Uhříněves

www.woodcote.cz

Těšíme se na vás a hlavně vaše děti.
Mgr. Helena Růžičková
TherapyCentrum s.r.o. – Poradna Foxík
Sedmikrásková 833/1, Praha-Kolovraty
Telefon: 739 232 211,
E-mail: doskolyvpohode@gmail.com

inzerce
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4. Taneční podvečer

´
s rybári

(Zároveň oslava 80. let od založení
místního rybářského spolku v Uhříněvsi)
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0

vSTUp voLnÝ

KdY: 12. 9. 2020 od 16 hod.
100

95

Kde: Na zahradě rybářů v Uhříněvsi
(viz adresa níže)

75

Bohaté občerstvení a živá kapela
25

S podporou
Městské části
Praha 22

5

0

adresa: český rybářský svaz, místní organizace Uhříněves,
Za nadýmačem 1090, 104 00, praha 22 - Uhříněves

Český rybářský svaz, z. s.,

místní organizace Uhříněves
TANEČNÍ PODVEČER

Salon
Sorelle

vás zve na
17. ročník dětských rybářských závodů

Kosmetika a masáže

UHŘÍNĚVESKÝ SPLÁVEK

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

´
S RYBÁRI

12. 5. 2018 od 17 hod.
Český rybářský svaz, místní organizace Uhříněves
VSTUP VOLNÝ
Sponzoři akce:

PROGRAM VEČERA:
• Živá hudba
• Originální taneční parket

•
•

S podporou
Bohatý raut, grilované
prase části
Městské
Skvělá zábava
Praha 22

Adresa: Český rybářský svaz, místní organizace Uhříněves, Za Nadýmačem 1090, 104 00, Praha 22 - Uhříněves

sobota 12. září 2020
rybník Vodice

Zápis závodníků proběhne na rybářské zahradě u Vodice
od 7:30 hod. do 8:00 hod.
Začátek závodů: 8:15 hod.
Konec závodů: 11:00 hod.
Vyhlášení výsledků: 12:00 hod.
Propozice závodů:
• Loví se na jeden prut s jedním jednoháčkem,
• každý lovící musí mít svůj prut, pean (kleštičky),
• děti ve věku do 12 let musí mít dospělý doprovod,
který za ně zodpovídá,
• bodování 1cm délky ryby = 1 bod, vyhrává lovící
s největším počtem bodů.
Zúčastnit se mohou děti a mládež ve věku do 15 let.
Občerstvení zajištěno.

inzerce

EK OBČANŮ HÁJKU VÁS ZVE N
SPOL
A

Hájek hraje

FAIR PLAY

PŘIJĎTE
FANDIT!

ATLETICKÉ I JINÉ
SPORTOVNÍ DISCIPLÍNY,
VČETNĚ DISCGOLFU
A JÓGY
DĚTSKÉ

SPORTOVCI DĚKUJÍ
ZA DOPING VE FORMĚ
UPEČENÝCH DOBROT

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE

SOBOTA 5. ZÁŘÍ 2020 OD 14.00 HODIN
ULICE PŘEDPOLNÍ A LOUKA U POTOKA

VEČER ŽIVÁ HUDBA - KAPELA FIBI
PŘENOCOVÁNÍ VE VLASTNÍCH STANECH
A BOJOVKA

www.deti-hajku.estranky.cz

Spolek občanů Hájku

JEDNODENNÍ AUTOBUSOVÉ VÝLETY
(NEJEN) PRO SENIORY
MČ Praha 22 připravila ve spolupráci s cestovní agenturou
Arces pro letošní rok čtyři jednodenní autokarové výlety, které
našim seniorům dotuje částkou 200 Kč/osobu. Ostatní zájemci
se mohou výletu účastnit, avšak bez možnosti tohoto příspěvku.
V souvislosti s opatřeními proti koronaviru došlo ke změně původních termínů a výlety by se nyní měly uskutečnit v těchto dnech:
23. 9. – Pošumaví (Chalupská a Jezerní slať, Kvilda, Antýgl,
Vydra, Čeňkova Pila; eventuálně Vlčí výběh u Srní)
14. 10. – Kuks, Braunův betlém, Miletín
4. 11. – Nelahozeves, Mělník, Stará Boleslav – s palladiem
země české
2. 12. – Adventní Drážďany
Prodej všech čtyř výletů bude pokračovat od září každé úterý
od 8:00 do 9:00 hodin v OIC, Nové náměstí 1250, nebo po dohodě se zástupcem agentury – tel.: 605 070 273. Bližší informace
na webových stránkách MČ Praha 22 či v obecních vývěskách.

inzerce

KČT, odbor Pohoda Praha ve spolupráci s MČ Praha 22, 21
pořádá aktivitu

OD MUZEA DO MUZEA
ÚTERÝ 8. 9. 2020
PĚŠÍ A BĚŽECKÁ TURISTIKA
TRASA 10 KM:
ÚJEZDSKÉ MUZEUM – VYHLÍDKA KOLODĚJE – KRÁLOVICE – NETLUKY –
PP OBORA V UHŘÍNĚVSI – UHŘÍNĚVESKÉ MUZEUM
VÍCE INFORMACÍ NAJDETE NA: WWW.PRAHA22.CZ
Na startu bude možné si v Újezdském muzeu prohlédnout turistickou výstavu.

Základní škola Praha-Kolovraty
hledá do nového provozu školní jídelny

kuchařku.
Odpovídající vzdělání podmínkou.
Nabízíme plat dle tabulek (platová třída 5), osobní ohodnocení,
3× ročně odměny, služební byt. Nástup dle dohody.
U Starého mlýna 317/29,
Praha 10- Uhříněves
+420 606517347

 Kontakt: Mgr. Vladimíra Reinerová,
reditel@zskolovraty.cz, tel. 267 712 795
+420 724199388

řádková inzerce
 Kominictví P. Jáchym, U st. mlýna 317/29, P 22 Uhříněves provádí
klas. kom. práce, kontroly spalinových cest dle vyhl. 34/2016 Sb.
vložkování komínů volejte 602 237 675, 267 7105 72,
jachym@kominictvi.info
 Kosmetika Payot, Pod Jankovem 45, Hájek,
www.kosmetika–hajek.cz, mobil: 777 581 418.
 Čenda úklid – čistění oken, koberců, sedaček. Úklid kanceláří.
Kontakt: 603 874 107, www.cenda-uklid.wbs.cz
 Opravy myček, praček, sušiček a ostatních spotřebičů do 3 dnů
PM Servis tel. 602 316 941, 602 316 949.
 Kamenictví Šumec, Pod Jankovem 45, Hájek. Mobil: 608 981 418.
 Revize a kontrola elektroinstalace, poradenská činnost,
tel.: 602 440 695, www.elektro-hrabina.cz
 Angličtina Kolovraty – kurzy bez učebnic pro děti a dospělé
od září 2020 od 1. třídy i Skypem. Témata: Konverzace, youtube
videa, písničky, certifikáty, přijímačky, maturita.
zdena.kocmichova@seznam.cz
 Do prádelny v Uhříněvsi sháníme na výpomoc paní spíše
na odpolední směny, cca 3x týdně vždy 4–5 hod., občasně soboty
dle dohody. Bližší info u p. Černé 602 345 703.

Bc. KRISTÝNA JÁCHYMOVÁ

STÁLE JSOU VOLNÁ MÍSTA OD ZÁŘÍ 2020
Všechny Vás srdečně zveme na

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
☺

Přijďte se k nám podívat i s Vašimi dětmi. ☺

Plyšáci, stavebnice, panenky a odrážedla čekají na
Vás!

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
20.srpna, 27.srpna, 3.září, 10.září
9:00 -11:00

PROSÍME TELEFONICKY SE DOMLUVIT NA
NÁVŠTĚVĚ

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
TELEFONICKY
Více na: hlidanidetiupejskaakocicky.cz/aktuality/

inzerce

Pitkovický chodník
aneb Poznej svého souseda

neděle 6. září 2020 od 15.00 hod.
ul. Strakošová u dětského hřiště

jídlo, pití, hudba,
atrakce pro děti, sousedský stůl
Podpořte s námi místní podnikatele
(Why not wine, Cafe Art Latte a další)
Pořádá spolek Naše Pitkovice s podporou MČ Praha 22.

MÌSTSKÁ ÈÁST

PRAHA 22
UHØÍNÌVES PITKOVICE HÁJEK

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

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

OTEVÍRACÍ DOBA:
PO - ST: 9:00 - 18:00
ČT - PÁ: 9:00 - 19:00

WineSale kupón na

10 % slevu

pro Váš první nákup!
Google maps

WineShop Outlet Store - Modletice 78

WineShop web

Kupón předložte u pokladny při placení.

spolky a organizace

ZO 22/30 Senioři ČR Praha 22 a KLUB SENIORŮ

Program na září
„Až budeš mít někdy pocit, že je k tobě život krutý,
pohleď na svoje zdravé a veselé děti. Poděkuj
svým očím, že jen díky nim, můžeš vnímat tento
svět naplno… Poděkuj svým rukám, že ti vždy
podají vše, co potřebuješ. Obejmi své prarodiče,
rodiče a přátele, kteří tě nikdy nenechali v úzkých.
Važ si jakéhokoliv jídla, které zrovna máš. Lehni si
do své teplé postele a možná zjistíš, že máš větší
štěstí než mnoho lidí na této planetě“
Klubová místnost se nachází na adrese:
Nové náměstí 1440/2a, Praha 22, DPS II, 3. poschodí.
Provoz klubu je v pondělí a ve čtvrtek od 14 hodin.
3. 9.
7. 9.
10. 9.
14. 9.
15. 9.
16. 9.
		
17. 9.
		
21. 9.
24. 9.

Trénování paměti s Boženou Oprchalovou
Kavárnička, společenské hry
Cvičení pro zdraví
Kavárnička, společenské hry
Vycházka
Jednodenní výlet
– Votice, Vrchotovy Janovice, Čapí hnízdo
Mgr. Kateřina Erbsová
– přednáška „Bezpečnost na internetu“
Kavárnička, společenské hry
Senioři a děti – deskové hry

• Každý čtvrtek od 10 do 12 hodin seniorská poradna v OIC.
• Žádáme členy ZO Senioři ČR Praha 22, kteří dosud nezaplatili
členský příspěvek na rok 2020, aby tak učinili co nejdříve a využili
služeb seniorské poradny.
• Stále jsou volná místa na říjnové pobyty do Janských lázní
a do Broumova.
Bližší informace v klubu, na tel. 775 164 802,
ve vývěsních skříňkách a na webových stránkách
www.seniori-praha22-uhrineves.webnode.cz
 Stanislava Drozenová, vedoucí Klubu seniorů

Pozvánka
Občanský spolek Uhříněves srdečně zve všechny občany na

DOBROČINNÝ BAZAR,
který se uskuteční
ve středu 9. září 2020 od 8:00 do 17:00 hodin
na Novém náměstí (v případě velmi nepříznivého počasí v Uhříněveském muzeu). Za 1 Kč, 2 Kč, 5 Kč, 10 Kč, 20 Kč, 50 Kč a 100 Kč
zde budete moci zakoupit knížky, DVD, CD, hrnky, vázy, obrázky, tácy,
tácky, umělé květiny, stojací lampy, plyšáky apod.
K dispozici bude i občerstvení (káva, čaj nealko nápoje) za dobrovolný příspěvek.
Výtěžek poputuje ve prospěch Uhříněveského muzea.

 Rada OS Uhříněves
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Knihovna

U

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

NOVÉ KNIHY
Telefon: 271 071 868, e-mail: knihovna@praha22.cz
Provozní doba: pondělí a úterý 8:30–14:30
středa a čtvrtek 12:00–18:00, pátek 8:30–14:30
Vracení knih do boxu: nonstop
Krásná literatura pro dospělé
Benešová Barbora – Síla naděje
Benková Jana – Uličnice
Cole Daniel – Konec hry
Fisherová Kerry – Žena, kterou jsem byla
Hamarová Darina – Slzy muže
Harrisová Brooke – Když si odešel
Hausmannová Romy – Milé dítě
Jakoubková Alena – Zmizení perníkové princezny
Jewellová Lisa – Beze svědků
Körnerová Hana Marie – Hlas kukačky
Lapena Shari – Jeden z nás
Láska Václav – Senátor
Masonová Carol – Když jsme se viděli naposled
Minier Bernard – Na okraji propasti
Molloyová Aimee – Stoprocentní matky
Motte Andreas – Zimní oheň
Palmer Alec – Poslední klíč
Pennyová Louise – Břicho nestvůry
Prokšová Jitka – Slupky minulosti
Rickstad Eric – Co po ní zbylo
Roberts Nora – Poselství krve
Seskis Tina – Líbánky
Shipmanová Viola – Kouzelný náramek
Sterneck Tomáš – Smrt Budějovického hejtmana
Vondruška Vlastimil – Pomsta bílého jednorožce
Naučná literatura pro dospělé
Kovaříková Blanka – Herecké balady a romance
Šlachta Robert – Třicet let pod přísahou
Krásná literatura pro děti
Dazeová Hayley – Zázračné koťátko
Dražilová Sandra – Neplechy čerta Zbrklíka
Hruška Ladislav – Průšvihy drzého záškoláka
Kotová Marcela – Kouzelné pastelky
Lánská Miroslava – Nezbedný psíček
Martišková Petra – Léto v síti
Martišková Petra – Velké dobrodružství malého dráčka
Oliviery Jacopo – Den ve společnosti Aztéků
Pospíšilová Zuzana – Malé štěňátko
Rusellová Rachel – Deník Mimoňky
Santiago Roberto – Fotbaláci
Vázquezová Victoria – Rebelové
Waliams David – Ledová obluda
Naučná literatura pro děti
Kol. autorů – Úžasná zvířata a jejich superschopnosti
Švarc Josef – Jak to chodí na železnici

 Kateřina Kykalová, knihovnice

sk děti severU Pořádají

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

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

