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POHÁDKY
sobota 12. 2. 2022 v 10:30 hodin

KTERAK SKŘIVÁNEK VÁNEK
MUSEL VRZNOUT ANEB
MASOPUSTNÍ POHÁDKA
Divadlo KAPSA Andělská Hora

středa 23. 3. 2022 v 19:30 hodin VYSAVAČ

DIVADLO U22

výběr z programu
čtvrtek 10. 3. 2022 v 19:30 hodin

sobota 26. 2. 2022 v 10:30 hodin

PLNÝ KAPSY ŠUTRŮ

Náhradní termín za pondělí 6. 12. 2021.
Co to udělá se dvěma obyčejnými chlapíky, dostanou-li se náhle do světa peněz a slávy?
Nahlédnou do něj, když se stanou komparsisty amerického velkofilmu, který natáčí hollywoodská
filmová produkce v jejich malém irském městečku. Osobitě komentují situace a nové vztahy
mezi členy štábu, hereckými hvězdami a místními venkovany. Ty všechny mistrně ztvárňují
pouze dva herci.

PŘÁTELÉ

autor: Carole Greep
režie: Jiří Seydler
hrají: Tereza kostková, Nela Boudová, Karel Zima, Bronislav Kotiš
Svěží francouzská komedie o tom, jak snadné je narušit dlouholeté přátelství… aneb Co způsobí
neopatrné zacházení s mobilem při cestě autem na návštěvu nejlepších přátel. Pierre a Marie
jedou za svými dlouholetými přáteli Charlesem a Carole, kteří žijí v půvabném venkovském
domě. Cesta je dlouhá a Pierre s Marií si krátí čas svou oblíbenou zábavou – pomlouváním.
Není těžké uhodnout, kdo je v centru jejich pozornosti a na kom nenechají nit suchou.
středa 23. 3. 2022 v 19:30 hodin

O CHYTRÉM HONZOVI
A KRÁSNÉ MADLENCE
Divadelní agentura Praha

autor: Marie Jones
režie: Jana Kališová
hrají: Miroslav Vladyka a Radek Holub

pondělí 21. 3. 2022 v 19:30 hodin ÚHLAVNÍ

Na zahrádce pod lesem je zima. Vše je schováno pod bílou sněhovou peřinkou. Ale kde se
tu vzaly stopy ve sněhu? A komu patří? Tak to
vrtá hlavou strašákovi Pašákovi. A dokonce
i kos Boss přiletí na obhlídku. Oba se schovají
za plůtek. Nejprve je vystraší stará babka, pak
dědek a nakonec koza. Že by snad chtěl někdo
na zahrádce škodit? Ale co vás nemá. To jen
zahrádkou právě prošel masopustní průvod
maškar. Pojďte se s námi pobavit i vy. Představení je vhodné pro děti od 3 let.

VYSAVAČ

autor: Patrik Hartl
režie: Patrik Hartl
hraje: Bohumil Klepl
Bohumil Klepl v jedinečné komediální ONE MAN SHOW o zamilovaném stárnoucím uklízeči z nákupního centra. Máte chuť nechat si vysát každodenní starosti z hlavy? Přijďte se
podívat na tuto romantickou komedii plnou vtipných eskapád, neuvěřitelných hrdinských
kousků, trapných nárazů na držku a snění.
středa 30. 3. 2022 v 19:30 hodin

JAK SE HUSÁKOVI ZDÁLO, ŽE JE VĚRA ČÁSLAVSKÁ
autor a režie: Luboš Balák
hrají: Tomáš Matonoha, Vladimír Polívka / Tomáš Měcháček
Gustáv Husák a Věra Čáslavská – dva protipóly jednoho období. Anoda a katoda. Není lepší
zadání pro grotesky. Není lepší východisko pro klauny. Originální zpracování naší nedávné
minulosti. Gustav Husák jako komik. Nejpomalejší komik na světě. Tak dlouho ve funkci, až
je směšný i sám sobě. Nehrozí to i dnes? Komunista versus gymnastka. To tady ještě nebylo.
Anebo bylo?

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

Na jeviště přivádíme klasickou postavu českých pohádek – českého Honzu. I ten náš
má na cestu do světa nachystaný raneček
buchet, ale kromě jiného i tajemný medailonek
s nadpřirozenou mocí, který dostal od otce.
Nejenže ho ochrání před zlou vílou bludičkou, ale pomůže mu také získat lásku krásné
Madlenky a překonat všechny nástrahy, které
chystá zlá statkářka Kunhuta.
sobota 5. 3. 2022 v 10:30 hodin

KUCHYŇSKÁ SKŘÍŇ
Divadlo Pruhované panenky
Veselá zpěvavá klauniáda odehrávající se ve
staré secesní skříni. Pohádka o nešťastně
zamilovaném hrnci, který nepřeje lásce princezny vařečky a smaltované mísy. Za pomoci
kuchyňského náčiní, porcelánu a smaltovaného nádobí se láska dvou zamilovaných šťastně
naplní. Představení plné zpěvu, doprovázené
hrou na nádobí, flétnu, kytaru či akordeon.

sobota 19. 3. 2022 v 10:30 hodin
JAK SKŘÍTEK MÁLEM ZASPAL JARO
Divadélko KOS
Skřítkové Čepička a Konvička žijí každý na
svém paloučku, o který se starají. Jenže Čepička je pěkný lenoch, málem zaspal jaro a má
celý palouček ještě pod sněhem. Konvička se
mu sice snaží pomoci, ale má dost své práce.
Snad i s pomocí dětí se vše stihne připravit
na Velikonoce..
Partnerem Divadla U22 je

úvodní slovo

VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ,
jsou věci velké a věci malé. Velké projekty jsou ty, „o kterých se
mluví“. Bytové domy. Mateřské školy. Sídliště. Vilky. Ubytovny...
Vyznačují se tím, že je možné poklepávat na základní kámen,
přestřihávat pásky, předávat staveniště... prostě se nahlas a okázale
chlubit, jak se u nás staví.
A pak jsou projekty docela maličké, nenápadné.
Vezměte si takový obyčejný přechod. Když je špatně udělaný jako ten v Pitkovicích proti Kozákově ulici, je to neštěstí.
Je úzký a uprostřed je ocelový sloup s lampou. S kočárkem
nebo vozíkem pro postižené kolem tu jen složitě manévrujete.

Navíc vás řidiči za tou zatáčkou snadno přehlédnou. A pokud je
sklon chodníku k vozovce tak příkrý jako tady, může se vám stát, že
dítě na odrážedle, které za vámi drandí po chodníku, sjede snadno
vlastní vahou do silnice.
A to může špatně dopadnout. Zkrátka je to blbě udělané, řečeno
s Werichem. Opravit to ale není tak jednoduché, protože silnice
a chodník patří Technické správě komunikací, sloup rozvodům.
Tady něco změnit je na dlouhé lokte. Tak jsme se rozhodli udělat
pro tohle místo aspoň to, co můžeme. Pozemek kolem chodníku
je naštěstí náš, necháme ho proto o kousek rozšířit, vyfasfaltovat
a umožnit tak kočárkům, vozíkům, kolům a drandícím dětem lepší
možnost nájezdu, a tedy i větší pocit bezpečí. A i úpravou zeleně
v zatáčce řidičům umožnit, aby viděli, že na přechodu někdo stojí,
a zpomalili.
Projekt bez možnosti stříhat pásku, poklepávat na základní
kámen či předávat staveniště. Obyčejná práce lidí z radnice.

 Váš Tomáš Kaněra
starosta Prahy 22

Pitkovice. Přechod před mateřskou školkou v ulici K Dálnici.
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HUSOVA KAPLE

Na akcích podporovaných nebo pořádaných
MČ Praha 22 je pořizována dokumentace
(foto, video), která bude použita pro potřeby
MČ (např.: Zpravodaj, webové stránky nebo
Facebook).

V průběhu roku 1922 byl Českobratrskou církví evangelickou zakoupen stavební
pozemek v Uhříněvsi, mezi členy církve vybrán celý obnos na jeho nákup a začalo se
s přípravou stavby kostela. Dne 1. července 1923 byl slavnostně položen základní kámen.
Plány kostela, který je od začátku v Uhříněvsi znám spíše jako Husova kaple, vypracoval pražský architekt Ing. Josef Blecha a hotový kostel byl otevřen slavností dne
7. září 1924. Kostel byl vystavěn jako cihelný, kterému dominuje věž se zvonicí, ve
které ale zvon nikdy nebyl.

Uzávěrka příštího čísla: 20. února 2022
www.praha22.czh
e-mail: redakce@praha22.cz
facebook.com/MCPraha22
aplikace pro chytré telefony: Mobilní rozhlas

 Michal Klich
kronikář
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radnice

CO MŮŽEME ČEKAT V BUDOUCNU?
PROJEKTY PRO PRAHU 22
MČ PRAHA 22 MÁ OFICIÁLNĚ 11 186 OBYVATEL. NEOFICIÁLNĚ SE ALE JEJICH POČET
BLÍŽÍ 15 500 OBYVATEL A STÁLE STOUPÁ. KDE BUDOU NOVÍ SOUSEDÉ BYDLET?
Starousedlíci se netváří moc
nadšeně, když kolem vznikají
další a další obytné čtvrti. Ale
vzhledem k rychle rostoucí
populaci v naší MČ byla
většina starousedlíků před pár
lety taky jen taková „náplava“,
která rozčilovala ty ještě
starší, co tu bydleli o pár let
déle. MČ Praha 22 je bohužel
jedna z mála okrajových
pražských částí, u níž jsou
stále k dispozici volné plochy
ke stavbě. Podívejme se proto
společně na to, co nás může
v budoucnu čekat...

N

e všechny stavby mají už stavební povolení, a ne se všemi
je vedení radnice spokojeno.
„Snažíme se ale získat z nezbytné výstavby maximum,“
říká starosta Tomáš Kaněra. „Když už někdo
pozemky koupil a územní plán mu na nich
umožňuje stavět, snažíme se, aby byly budoucí stavby snesitelné při pohledu z oken
v okolí. Aby s nimi šla ruku v ruce vybavenost
a kapacita sítí, a pokud jsou nějaké problémy,
aby to developer kompenzoval městské části
finančně. Novou výstavbou se nesmí zhoršit
prostředí stávajícím obyvatelům.“
V následujících číslech Uhříněveského zpravodaje chceme představit jednotlivé bytové
projekty, které se na Praze 22 chystají. Rozvoj
naší MČ se nezastaví, stavět se bude. Před
deseti lety se říkalo, že developer, který nestaví
na Praze 22, jako by nebyl. Pak přišli politici,
kteří říkali: „mám recept na to, jak to změnit“.
Ale takový recept neexistuje. Majitel pozemku
má právo stavět tak, jak mu umožňuje územní
plán a stavební předpisy. Obec a stavební úřad
jsou tu pak od toho, aby to pohlídaly. Občas
se tak neděje, a proto se ozývají obyvatelé
zasažených lokalit, sepisují petice, nebo se
4 | Uhříněveský zpravodaj | únor 2022
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dokonce brání soudně. Důležitá je informovanost. Proto i naše MČ chystá interaktivní
mapu s možností nahlédnutí na každý jednotlivý stavební záměr. Součástí bude dokumentace, stav projektu i postoj obce.
V současné době je v Uhříněvsi
a Pitkovicích plánováno nebo už rozestavěno okolo 10 velkých a 10 menších projektů
v rozsahu bezmála 2 000 bytů a více jak 220
rodinných domů. Podle ČSÚ žije v jednom
bytě v průměru 2,21 lidí, v rodinném domě
2,8 lidí. Čeká nás tedy nárůst o 5 tis. obyvatel.
V nejbližších letech se proto počet obyvatel
Prahy 22 zvedne o dalších 30 % a přesáhne
20 tisíc.
Mapa ukazuje, kde se bude stavět. Nejedná
se však o úplný výčet stavebních záměrů.
Některé jsou menší, o jiných obec neví nebo je
zatím neprojednávala. Až na výjimku rekonstrukce bývalé ubytovny Misuri také žádný
z nich nepatří městské části.
Jde o komerční projekty stavěné na soukromých pozemcích. Neznamená to ale, že se

automaticky postaví vše, co investora napadne. Například u Obytného souboru Pitkovická
s 265 byty jsme měli pochybnosti o vlivu na
životní prostředí, zejména co se týká vsakování a dopravy. Proto ÚMČ P22 vydal v listopadu
2021 stanovisko, že budeme požadovat proces
posouzení vlivů na životní prostředí EIA (viz
str. 8 UZ). Nebo u bytových domů v Bečovské,
které se právě projednávají v komisi Rady MČ,
jsme zase investorovi jednoznačně odmítli dát
souhlas s výjimečným navýšením počtu bytů.
I když nám projekty nepatří, snažíme se,
aby developer dodržoval předpisy a my vyjednali co nejlepší podmínky pro obyvatele
Prahy 22.

 Štěpán Zmátlo
radní
(KDU−ČSL)

radnice

1
OBYTNÝ SOUBOR PITKOVICKÁ,
CENTRAL GROUP A.S.
rozsah: 265 bytů, 74 RD
kde: ul. Pitkovická
stav: posuzování vlivů na životní
prostředí
plánované dokončení: 2024

2
OBYTNÝ SOUBOR KOZÁKOVÁ,
CENTRAL GROUP A.S.
rozsah: 124 RD
kde: ul. Kozáková
stav: posuzování vlivů na životní
prostředí
plánované dokončení: 2025

3
BYTOVÉ DOMY V PITKOVIČKÁCH,
SPORTOVNÍ A KOLEJNÍ AREÁL
PVS S.R.O.
rozsah: 54 bytů
kde: ul. V Pitkovičkách
stav: realizace
plánované dokončení: 2024

4
EKOCITY UHŘÍNĚVES II.,
EKOSPOL A.S.
rozsah: 220 bytů
kde: ul. Fr. Diviše, Nad Volyňkou
stav: územní řízení
plánované dokončení: 2024

4

5
EKOBYTY U OBORY,
EKOSPOL A.S.
rozsah: 69 bytů
kde: ul. Fr. Diviše
stav: realizace
plánované dokončení: 2022

5
6
8
7
9

12
13

11

6
OBYTNÝ SOUBOR KAŠPERSKÁ,
FINEP A.S.
rozsah: 328 bytů
kde: ul. Kašperská
stav: územní řízení
plánované dokončení: 2025

10

7
OBYTNÝ SOUBOR FR. DIVIŠE,
CENTRAL GROUP A.S.
rozsah: 304 bytů
kde: ul. Fr. Diviše
stav: projektová příprava
plánované dokončení: 2025

Letecká mapa Městské části Praha 22 ukazuje nejvýznamnější stavební projekty v současnosti.
Jsou rozmístěny podle severojižní osy Uhříněvse a na okraji stále se rozrůstajících Pitkovic.
Tady všude se bude za čas stavět. Nové domy pro nové sousedy.

12
OBYTNÝ SOUBOR UHŘÍNĚVESKÁ
ZAHRADA,
SPACE 8 S.R.O.
rozsah: 85 bytů
kde: ul. Bečovská
stav: územní řízení
plánované dokončení: 2024

11
ETAPA UL. FR. DIVIŠE,
VIVUS A.S.
rozsah: cca 250 bytů
kde: ul. Fr. Diviše
stav: záměr, studie
plánované dokončení: 2026

13
BYTOVÝ DŮM,
VP DEVELOPER S.R.O.
rozsah: 22 bytů
kde: ul. U Uhříněveské obory
stav: projektová příprava
plánované dokončení: 2024

8
SOUBOR 3 BYTOVÝCH DOMŮ,
INVESTOR SOUKROMÉ FY OSOBY
rozsah: 64 bytů
kde: ul. Fr. Diviše
stav: územní řízení
plánované dokončení: 2024

10
RD U ZELENÉHO STROMU,
VIVUS A.S.
rozsah: 24 DR, 24 bytů
kde: ul. K Dálnici
stav: územní řízení
plánované dokončení: 2024

9
V. ETAPA,
VIVUS A.S.
rozsah: 348 bytů
kde: ul. Ke Kříži
stav: realizace
plánované dokončení: 2023
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CO BYLO V POZADÍ SPORU O PROJEKT
ZA 2,5 MILIARDY KORUN?
V minulých dnech � bez většího zájmu veřejnosti � vyvrcholila soudní kauza Obytného souboru
Kašperská v centru Uhříněvsi. Vznikla za minulého vedení radnice V. Zelenkou a skončila
nedávným rozhodnutím současného vedení radnice nepokračovat v tomto sporu s firmou FINEP.
Soudní válka s developerem byla totiž nejenom nepříliš dobře právně připravená, ale zůstává u ní
dodnes pachuť nejasností, proč to celé vlastně vzniklo.
HRNOU SE SEM LIDÉ A MUSÍ
NĚKDE BYDLET

Celé to začalo mezi roky 2015−2016 při
hledání nových stavebních ploch pro stále
nové, hrnoucí se novousedlíky do Prahy 22.
Developerská firma FINEP tu vytipovala
a koupila hektar volné plochy na sever od
nádraží v Uhříněvsi. Projekt nazvala „Obytný
soubor Kašperská“.
Plocha patřila mezi tzv. brownfieldy, tedy
nevyužívané nebo jinak zanedbané území,
často po průmyslové výrobě. Že na něm mají
vyrůst obytné domy, nikdo nerozporoval.
V průběhu roku 2017 developer navrhl řadu
variant, které průběžně s MČ diskutoval
a postupně upravoval podle připomínek.

Starý železniční areál v současné době zatěžuje
okolí prachem, hlukem.
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Řešily se odstupy, osvětlení, proslunění ve
vztahu ke stávající zástavbě, modelovaly
se dopady akustického hodnocení. Aby byl
dopad na okolí co nejmenší, navrhl developer 5 variant co do výšky a tvaru budov
a jejich umístění.
A zde se začínají jednotliví aktéři rozcházet. Z pohledu tehdejšího vedení, za
starosty Martina Turnovského (Pro Prahu),
udělala MČ maximum. Z pohledu obyvatel ulice Kašperské to ale nebylo dost,
a proto v létě 2018 sepsali petici. Projektu
vytýkali třeba, že nezapadá do okolní
zástavby, že podzemní garáže nejsou ve
skutečnosti podzemní. To se pak projednávalo na Zastupitelstvu a celý spor se

stal výrazným opozičním předvolebním
tématem. I přesto se ale zdálo, že hlavní
rozpory jsou vyřešeny.

Má tu vzniknout bydlení, park i dětské hřiště.

Objemové studie ukazují vztah k okolní zástavbě.

ZRÁDNÉ SMLOUVY O SMLOUVÁCH
BUDOUCÍCH

Na 75. zasedání Rady městské části v lednu 2018 došlo k definitivnímu schválení
záměru, na jehož základě v květnu 2018
podal developer žádost o vydání územního
rozhodnutí.
O půl roku později, 4. 10. 2018, pak
byla uzavřena zdánlivě marginální smlouva o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti, tedy že stavebník bude moci
nechat uložit pod zem kolektory, kabely

právní kauza

a nejrůznější vedení. Ta se však ukázala
být hlavním problémem budoucího sporu.
O 14 dní později se totiž zveřejnily výsledky komunálních voleb, v nichž zvítězilo uskupení vedené V. Zelenkou (STAN).
To, že k podpisu smlouvy došlo až těsně
před volbami, bylo zřejmě jedním z pocitových důvodů, proč se nové vedení rozhodlo celý projekt znovu prověřit. V únoru
2019 pak v tajném hlasování rozhodlo, že
podá námitky s požadavkem na zamítnutí žádosti o vydání územního rozhodnutí
ke Stavebnímu úřadu Prahy 22. Tedy, že
se FINEPu postaví a povedou s ním spor
o podobu budoucí výstavby. (1)
Problém byl ten, že Městské části Praha 22
trvalo rok, než podala žalobu o zneplatnění
smluv, které s developerem sama uzavřela.
Soupeři nahrála i tím, že i když tvrdila, že
smlouvy jsou od začátku neplatné, přesto
s ním celý rok pokračovala v jednáních.
Čtyři měsíce před podáním žaloby získal
developer dokonce od Stavebního úřadu
Prahy 22 územní rozhodnutí, i když ještě
nenabylo právní moci. „Z ničeho, co žalobkyně činila, tak nebylo možné dovodit, že by
žalobkyně považovala napadené smlouvy
za neplatné,“ bránil se později u soudu
developer. (2)
Vedení MČ se později snažilo dokázat, že
vydání územní rozhodnutí bylo v rozporu
s platnými předpisy. Došlo tedy k tomu, že
co povolilo druhé patro radnice (Stavební
úřad), první patro (starosta Zelenka) to
rozporovalo.

ARGUMENTACE VŠECH TŘÍ STRAN

Paradoxně se spor nerozhořel kolem stavby
jako takové, jejích parametrů a vzhledu, co
leželo na srdci místním obyvatelům nejvíce,
ale kolem vedlejší smlouvy o neviditelných
sítích: vedení plynovodu, elektřiny, kanalizace, kabelů veřejného osvětlení atd.
Obyvatelé Kašperské a přilehlých ulic
hlasitě kritizovali, že stavba se postupně
rozrostla do 5 pater; že není v souladu
s uzemním plánem; je příliš vysoká; chybí dostatečný počet parkovacích míst atd.

Prostor má zarůst stromy.

Báli se, že nebudou stačit stávající vodovodní a kanalizační přípojky; že developer za
účelem zisku bude ohýbat vyhlášky a zákony a že systém státní správy, který by tomu
měl zabránit, naprosto selhává pod tlakem
developerů. Z těchto důvodů se spojili a do
sporu vstoupili jako třetí činitel. Podali i námitky ve stavebním řízení. Soudního sporu
se ale neúčastnili. (3)
Bývalé vedení radnice mezitím udělalo vše
pro zrušení uzavřené smlouvy s developerem. Argumentovalo tím, že smlouva byla
jen „zdánlivě uzavřena“ a poukazovalo na
tři důvody:
1) 
Smlouvy jsou neplatné, neboť
MČ svůj záměr na úřední desce
nezveřejnila.
2) Smlouvy nejsou ze strany MČ opatřeny doložkami, které by potvrzovaly splnění zákonných podmínek
platnosti.
3) O obsahu smluv mělo rozhodovat
Zastupitelstvo, nikoli jen Rada MČ.
První střetnutí se odehrálo 11. 2. 2020 před
odvolacím orgánem, Magistrátem hl.m.
Prahy. Jeho rozhodnutí mohlo být pro bývalého starostu varovné – magistrát návrhy
na zneplatnění smluv totiž odmítl s tím, že
úředníci Prahy 22 už beztak „splnili veškeré
předpoklady pro vydání územního rozhodnutí“, které i právoplatně vydali.
Developer FINEP na to u soudu argumentoval tím, že:
1) Český právní řád nevyžaduje pro platnost smluv schválení zastupitelstvem
ani zveřejnění záměru.
2) Radnice nedostatky (např. nezveřejnění smluv či nepřidání doložky)
zavinila sama, což nemohl developer
nijak ovlivnit.
3) Developer jednal v dobré víře v platnost a závaznost smluv, v čemž ho
i vedení bývalého starosty „utvrzovalo
dalším jednáním“.
4) A konečně, vedení MČ postupuje selektivně a šikanózně, protože to, co
umožňuje jiným (např. při zřizování

Projekt byl opakovaně diskutován.
Prošel 5 úpravami.

KOMENTÁŘE
(1) „Tento postup byl legitimní a o této

hlavní větvi sporu není mezi
zúčastněnými pochybnost. Ostatně
i současní radní se starostou
Tomášem Kaněrou právě na rozhodnutí
stavebního úřadu hl. m. Prahy čekají.“

(2) „Zvláštní je, že tu MČ žaluje sama

sebe. Ještě divnější je, že o podání této
žaloby radní nerozhodli. Žalobu podal
zastupující advokát a ten obdržel plnou
moc od starosty V. Zelenky. Jenže
starosta na něco takového nemá
právo. Podle zákona starosta
zastupuje obec navenek, ale vždy jen
na základě rozhodnutí Rady nebo
Zastupitelstva. Ale ani jeden z těchto
orgánů obce o žalobě nerozhodl.
Postupoval starosta V. Zelenka
protiprávně? Velmi pravděpodobně
ano. A je pak taková žaloba platná?
Velmi pravděpodobně není. Jenže soud
žalobu zamítl z procesních důvodů,
takže se odpověď na tuto otázku
nedozvíme.“

(3) „Ani nemohli, MČ totiž žalovala jen
sama sebe.“

(4) „Zajímavé je, že i po odvolání

V. Zelenky z pozice starosty docházelo
k jednáním mezi MČ a společností
FINEP. Poslední se uskutečnilo
v červnu 2021, tedy 3 měsíce po
odvolání V.Zelenky, na půdě MHMP.
A to za účasti jen zástupců STAN (!)
z vedení MČ P22, zástupců Prahy
a FINEP. O schůzce ale jednotliví aktéři
mlčí, nebyl z ní pořízen zápis. Ze všech
jednání mezi developerem
a Zelenkovým vedením se dochovala
pouze nabídka FINEP na změnu
projektu. Měla 3 varianty, Rada MČ o ní
ale nikdy oficiálně nerozhodovala ani
o ní nejednala.“

věcných břemen pro kolektory UPC,
PRE či Lidlu), zde nepřipouští.
Soud argumenty MČ nepřesvědčily a 27. 10.
2021 rozhodl v neprospěch MČ. Platnost
smluv vůbec neřešil, žalobu zamítl a nakázal MČ, aby zaplatila advokátu protistrany
výlohy ve výši 23 716 Kč.
>>

Ulice Kašperská zůstane neprůjezdná.
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ODVOLAT SE ČI NEODVOLAT?

Nové vedení radnice v čele se starostou
Tomášem Kaněrou (ANO) tím bylo postaveno před rozhodnutí, zda v soudním sporu
dále pokračovat.
Rozhodnutí nebylo lehké. Rada neměla
jistotu, že se odmítavý výsledek soudu kvůli
sporně podané žalobě nebude opakovat.
Právní nejistotu vzbuzovalo i podivné jednání V. Zelenky. (4)
Nebylo ani vyloučeno, že v případě vyhraného sporu by MČ musela nést následky
za nemalé škody, v řádu desítek milionů,
které protistraně způsobila. Rozhodnutí bylo
těžké a nakonec znělo NE. Válka tím skončila.

OTÁZKY „CO BYLO V POZADÍ“
ZŮSTÁVAJÍ

„Žalovaná (FINEP, pozn. autora) má za to, že
žalobkyně (MČ P22) se pouze snaží účelově
zmařit realizaci projektu žalované, aniž by
k tomu měla zákonný důvod,“ napsal v březnu 2020 ve vyjádření k žalobě developer.
V pozadí neúspěšného sporu mohlo být
přesvědčení minulého vedení, že nebylo
vše úplně v pořádku a smlouvy se uzavíraly
příliš nakvap. Tomu nasvědčuje i žaloba,
v níž radnice upozorňuje na to, že smlouvy
byly uzavřeny „v řádech jednotek dnů před

uskutečněním voleb do obecních zastupitelstev na podzim roku 2018, kdy reálně hrozilo,
že tehdejší vedení obce... již nebude znovu
zvoleno, což se posléze potvrdilo.“
Pozoruhodná je také další část, kterou MČ
argumentovala: „V této situaci je nutno upozornit ještě na skutečnost, že prodejní cena
Projektu... je cca 2 560 000 000 Kč = 2,56 miliardy Kč (vypočteno z hrubé podlahové plochy
25 600 m2 a odhadu prodejní ceny 100 000
Kč/m2 hrubé podlahové plochy).“ A následuje hrozba ze strany MČ, že pokud soud
platnost smluv nezruší, „dojde v budoucnu
jistě k porušení práva, neboť žalovaná... začne fyzicky Projekt realizovat (např. v první
fázi začne... provádět zemní práce na předmětných Pozemcích prostřednictvím bagrů,
dozerů a dalších stavebních strojů), protože
se domnívá, že Smlouvy byly uzavřeny platně,
nicméně žalobkyně bude nucena takovému
jednání zabránit... Je zřejmé, že bude následovat velké množství vzájemných žalob na
plnění... a na obou stranách budou vznikat
vysoké škody.“
Bývalé vedení zde evidentně hrozilo obstrukcemi stavby, které by vedly k dalším právním
sporům a v posledku k vysokým finančním
náhradám, možná na obou stranách.

Inu, válka o to, kdo bude rozhodovat
o 2,5 miliardách Kč, stála asi za to.
Městskou část − čtvrt milionu Kč na právním
zastupování.
 Ivan Vágner

Dokumenty soudního sporu jsou ke
stažení u zápisu č. 36/2021 Rady MČ na
webu www.praha22.cz.

HLASOVÁNÍ V RADĚ
JE TAJNÉ, KDYŽ...
Jednání Rady MČ je ze zákona neveřejné
na rozdíl od jednání Zastupitelstva.
U zápisu z Rady se nezveřejňuje, který
radní jak hlasoval. Pokud všichni radní
nehlasují stejně, je hlasování z podstaty
tajné.
Tajně Rada MČ hlasovala například
v roce 2019 o podání námitek
k Obytnému souboru Kašperská nebo
k souboru rodinných domů U Zeleného
stromu. Tajně Rada MČ hlasovala také
v roce 2020 o ZŠ Romance.

STANOVISKO ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
K PROJEKTU PITKOVICKÁ A KOZÁKOVÁ
Záměr stavby bytových a rodinných domů nazvaný Obytný soubor Pitkovická a Obytný soubor Kozáková
obsahuje 265 nových bytů a 198 rodinných domů s celkem 814 nově vytvářenými parkovacími stáními.
Domy budou mít 2 až 4 nadzemní podlaží.

O

dbor životního prostředí a dopravy se
seznámil s podklady projektu a zjistil
celou řadu problémů, které projektová
dokumentace nezohledňuje. Jedná se především o následující:

dopravy. Studie pracuje s daty jen za období
2014-2018, třebaže v době jejího sestavení
už byly známy výsledky studie za 2015-2019
od ČHMÚ. Bylo by proto vhodné, aby tuto
skutečnost rozptylová studie reflektovala.

1. Projekt vzniká na bonitně nejcennějších
půdách I. třídy ochrany ZPF (6,85 ha), které
lze vyjmout z půdního fondu pouze výjimečně. Dále bude zasaženo 4,75 ha půdy II. třídy ochrany ZPF, které jsou rovněž vysoce
chráněné a jen podmíněně zastavitelné.
Jde navíc o aktivně využívané zemědělské
plochy, které by bylo třeba odejmout. Projekt
nedokládá žádný veřejný zájem, který by
měl převahu nad veřejnou ochranou zemědělské půdy podle zákona č. 334/1992 Sb.
Stavebník má povinnost toto doložit v rámci
povinné dokumentace EIA.

3. Obytný soubor Kozáková představuje již
II. etapu stavebního záměru, aniž by tato
skutečnost byla komentována z hlediska možných kumulativních vlivů záměru
s I. etapou. Jde o tzv. salámovou metodu, při
níž se místními pohledy obchází požadavek
celkového obrazu. Záměr je proto nezbytné
posoudit jako celek, a to jak z hlediska vlivu
na dopravní zátěž území, tak z hlediska možných dopadů na akustiku a kvalitu ovzduší.

5. A konečně, není řešeno ani nakládání se
srážkovými vodami. Zejména jejich plánované odvádění do rybniční soustavy na
Pitkovickém potoce musí být podmíněno
souhlasným stanoviskem správce vodního
toku, které dosud nebylo projednáno.

4. V dopravně inženýrských podkladech není
uveden ani kartogram dopravy, mající dopad do akustických a rozptylových podmínek území. Už dnes je směrem z Pitkovic do
Uhříněvsi v ranních a odpoledních hodinách
automobilová doprava přetížená a vznikají

Tyto všechny body požaduje Odbor životního
prostředí a dopravy zpracovat podle zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v opačném případě nemůže dát
souhlasné stanovisko s oběma stavebními
záměry. 

2. Předložená rozptylová studie není zpracována v souladu s Metodikou pro výpočet emisí
částic, pocházejících z resuspenze silniční
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zde dlouhé kolony. Záměr OS Pitkovická
vyvolá nárůst 1044 jízd obousměrně (522
jízd jednosměrně) za 24 h a záměr OS Kozáková vyvolá nárůst 546 jízd obousměrně
(273 jízd jednosměrně) za 24 h. Lze proto očekávat, že záměr negativně přispěje
k zesílení negativních dopravních dopadů.
Ani tato skutečnost není v návrhu řádně
vypořádána ani komentována.

názory na kauzu

PRO NÁS JE HLAVNÍ,
ABY STAVITEL
DODRŽOVAL PRAVIDLA

SNAŽÍME SE
O OTEVŘENOU
KOMUNIKACI

ROZHOVOR, KTERÝ
SE NESTAL, ALE STÁT
MOHL

Soudní spor kolem platnosti smluv projektu Kašperská jsme zdědili ve stavu, kdy se
s ním už nedalo nic dělat. Soud skončil – ze
strany městské části ne úplně slavně – ale
úspěšnost je otázka úhlu pohledu.

V roce 2016 získal FINEP od společnosti
CONSEQ v Uhříněvsi na pozemcích určených
k bydlení vysloužilý brownfield. Prach, hluk,
nákladní doprava a neutěšený stav hal byly
důvodem, proč jsme přišli s přeměnou na
klidnou zónu s bydlením a proč náš projekt
tehdejší vedení radnice uvítalo. Záměr byl
navíc v souladu s Územním plánem, nebylo
tedy potřeba jeho změny, a zcela respektoval
definovaný objem a rozsah zástavby.

A: Prý tady máte zas nějakou aféru?
B: No, FINEP chce v Kašperské stavět pěti
a osmipatrové domy.
A: Proti těm přízemním a jednopatrovým?
Síla. To může?
B: Stavět má právo. Potíž je v chamtivosti.
A: To víte, má pozemek, chce vydělat!
B: Jasně. Nejde o to, že chce vydělat, ale
JAK. Ohýbá pravidla.
A: To se mi nezdá.
B: A
 co problém s výškovou regulací, vsakováním, označením nadzemního podlaží
za podzemní, aby prodal co nejvíc plochy
a vydělal miliardu? (viz Zpravodaj 6/2020).
A: D
 ejte pokoj s články. Každej tam píše, co
se mu hodí.
B: Máte pravdu. I teď tam FINEP asi bude
psát, že je vše ok a že je ublíženej.
A: Vidíte to moc černě. Řeší to vedení obce, ne?
B: Ha, ha. Vedení do roku 2018, hlavně
Knotek, spěchalo s podpisem smluv
s FINEPem těsně před volbami tak moc,
že některé byly nezákonné.
A: To jako vážně?
B: Nedali je podle zákona o Praze na Úřední
desku, neřešilo to Zastupitelstvo, neměly
přílohy v Registru. Knotek podepsal výkres
pro Územní řízení, aniž by k tomu měl
právo. Prostě binec.
A: Dejte to k soudu.
B: K soudu to dali po volbách. Jenže to prý
podle něj není naléhavý právní zájem.
A: Nerozumím. Jak Finep ví, že ty smlouvy
platí? To není naléhavý zájem?
B: No, to právě soud neřešil. A při tom to
podle Zákona o Praze §43 řešit musí.
A: Dejte pokoj s paragrafy. Ale co, odvoláte
se a je to.
B: Obec se prý neodvolá.
A: Aha, FINEP vyhrožuje?
B: Co asi? Ale všichni snad ví, že jednání
na základě neplatné smlouvy je trestné.
A: A co Knotek a volby? Lidé by neměli zapomínat.
B: Co by? Nějaký vkusný plakát o boji proti
developerům, a je to doma.
A: To je panoptikum. Pojďte, jdem na pivo.

V prostoru na jih od ulice Kašperské se tak či
onak stavět bude. Je to stavební pozemek.
Zakázat to na věčné časy je nesmysl. Hlavní
je, aby ten, kdo tam bude stavět, stavěl s maximálním ohledem na okolní zástavbu. Aby
nezhoršil místní prostředí a stavba přirozeně
zapadla mezi ostatní zástavbu, jejíž obdobně
vysoké objekty jsou rozloženy hned vedle
nádraží nebo přes hlavní třídu V Bytovkách.
Nejde tedy o to, zda, ale jak se bude stavět.
A aby všechny třecí plochy byly vyjednány za
naší pomoci s místními obyvateli. Ti se na
původních projektech ostatně podíleli, než
to minulé vedení radnice zastavilo.
Pro nás je klíčové rozhodnutí magistrátu,
zda je stavba v souladu s územním plánem
a stavebními předpisy. A zejména na toto
rozhodnutí všichni čekáme. Rozsudek – že
jsme prohráli - je jen jedna z větví sporu
a ta méně důležitá. Spor byl navíc špatně
žalovaný, soud rozhodl v neprospěch MČ
v podstatě z procesních důvodů. Za mě jako
starostu je podstatnější, aby stavitel dodržoval pravidla, dohodnuté výškové a další
limity, aby zajistil slíbenou vybavenost atd.
Nemohu si přisvojit právo absolutního soudce, jak se o to pokoušelo předchozí vedení;
že jen oni vědí, co je pro občany správné.
Pravda ostatně nikdy neleží jen na jedné
straně. Pro mě je podstatné, že jsme s FINEPem opět zasedli ke stolu a jako městská
část máme možnost dohlédnout na to, aby
výsledek byl pro všechny snesitelný. V něčem musí každá strana trochu ustoupit, ale
výsledkem by měla být lokalita, v níž – i v jejím okolí – se bude dobře a dlouho bydlet.
Budeme se rozhodně snažit, aby se tak stalo.
P.S.: Věděli jste, že už v roce 2020, aby předešel hrozícímu dlouhému sporu, nabízel FINEP Zelenkově vedení MČ, že
bytové domy sníží o celé jedno patro?!
Já jsem se to nedozvěděl, i když jsem
byl zastupitel...

 Tomáš Kaněra
starosta MČ a zastupitel za ANO 2011

Zahájili jsme otevřenou komunikaci, mysleli jsme i na volnočasové aktivity a zeleň.
Se sousedy, kteří o to stáli, jsme sdíleli naši
představu o budoucnosti a společně hledali
konsensus. Výsledkem dvouletého procesu
(projekt byl 5x přepracován) byla finální podoba projektu a souhlas Komise pro výstavbu
a ÚP i Rady městské části. Následoval podpis
Smlouvy o spolupráci, ve které byla podoba
projektu a podmínky výstavby zafixovány.
Po volbách 2018 se nová koalice vymezila
proti předchozímu vedení radnice. A to i za
cenu porušení smluvních závazků. Starosta Zelenka a jeho kolegové odmítli dodržet
platné smlouvy, a dokonce odmítli přijmout
i nabízené investice. Výsledkem bylo napadení ÚR a soud o neplatnost Smlouvy ze
strany městské části. V žalobě MČ napadala
své vlastní jednání! My jsme totiž nikdy nic
neporušili.
Díky nám zmizí z okolních ulic větší, těžší
a hlučnější kamiony a nákladní auta, která
výrazně více zatěžují provoz a poškozují komunikace. Změnili jsme vjezd pro budoucí
obyvatele, abychom co nejméně obtěžovali
sousedy. Zneprůjezdnili Kašperskou ulici.
Optimalizovali jsme stavební dopravu, aby se
minimálně dotkla stávajících obyvatel. Přidali
jsme více zeleně, kterou budeme osazovat již
jako vzrostlou, rekultivujeme park.
Uhříněves prohrála spor, musí uhradit náklady
řízení, čelí riziku žaloby za účelové obstrukce,
kterou bychom mohli podat, a žádat náhradu
újmy. Přesto raději chceme městu pomáhat
než se soudit. Slíbili jsme to i novému vedení
radnice, které má složitou úlohu narovnat
vztahy a vrátit důvěru mezi partnery, kterými
se při rozvoji města cítíme být.

 Mgr. Vladislav Dykast
ředitel akvizice a inženýringu FINEP

 Ing. Petr Kopecký
občan
únor 2022 | Uhříněveský zpravodaj | 9
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JAK NA CENU ŠKOLNÍCH OBĚDŮ?
POMOCI MOHOU ÚŘAD PRÁCE I NEZISKOVÉ ORGANIZACE

J

eden z nejtíživějších okamžiků rodin je
ten, kdy je třeba začít šetřit i na dětských
obědech ve škole. Ačkoli jejich ceny se
v letošním školním roce zvýšily v průměru jen
o 3 Kč, pro mnohé rodiny je i toto obtížné. Tam,
kde je dětí více nebo kde jsou samoživitelky,
to může znamenat, že dítě je z obědů odhlašováno. Pokud se podobná situace týká i vás,
mohou vám pomoci následující informace:

1. PROJEKT MPSV „OBĚDY DO ŠKOL“
Projekt pomáhá už pátým rokem a je financován z Fondu evropské pomoci nejchudším
osobám (FEAD). Je určen dětem ve věku 3–15
let, jejichž rodiny pobírají dávky v hmotné
nouzi. V MČ Praha 22 je do projektu zapojena
ZŠ U Obory. Dítě zde předloží potvrzení, které
jeho zákonný zástupce získal na Úřadu práce
ČR. Obědy jsou bezplatné, ale je třeba je sníst
v jídelně. To má za účel, aby děti zůstaly v kontaktu s ostatními a neprohlubovala se propast
mezi různě majetnými.

Jak lze získat: Zajít si pro potvrzení hmotné
nouze na Úřad práce ČR a to donést do školy.

1. PROJEKTY NEZISKOVÉHO SEKTORU
Jeden z nejvýznamnějších provozuje nezisková
organizace Women for Women o.p.s. Pomáhá
všem, kteří se ocitli v dlouhodobé tíživé situaci. Pomoc není cílena přímo na rodiny, ale
na základní školy či školní jídelny, které jsou
samostatnými příspěvkovými organizacemi. Ty
samy vytipovávají děti, které pomoc potřebují.
Jak lze získat: Kontaktujte třídního učitele
nebo ředitelku svého dítěte a promluvte si
s nimi o své situaci.
Významnou pomoc nabízejí také poradci pro
životní situace. V informačním centru MČ
Praha 22, které se nachází v přízemí radnice, bude od února nově otevřeno bezplatné
dluhové poradenství. Píšeme o něm na jiném
místě tohoto zpravodaje. Otevřeno bude každý
čtvrtek ve 12:30–16:00 hod.

Další informace na www.uradprace.cz.
PAMATUJTE!
Hlavní je nepropadat zoufalství a situaci
aktivně řešit. Zajděte si na Úřad práce,
navštivte dluhové poradce, poraďte se ve škole,
kterou navštěvuje vaše dítě. Aktivním řešitelům
své situace je osud vždy více nakloněn.

Radovan Koutský
radní pro školství, kulturu, vzdělávání
a životní prostředí

POJĎTE S NÁMI KOMUNIKOVAT
SE SLUŽBOU MOBILNÍ ROZHLAS

K dispozici jsou novinky a důležitá upozornění z úřadu, například
poplatky, obecní zpravodaj, pozvánky na kulturní a sportovní akce,
ale i možnost vyjádřit svůj názor v online anketách.

Jedním z cílů radnice je v roce 2022 efektivně komunikovat a informovat spoluobčany o všech důležitých novinkách a upozorněních
z místní samosprávy. Právě k tomuto účelu byla zřízena služba
Mobilní Rozhlas, aplikace, s níž budete mít perfektní přehled o veškerém dění v naší městské části.

V registračním procesu si sami můžete nastavit, jaký typ informací
vás zajímá (kultura, doprava, majitelé zvířat). Doporučujeme při registraci vyplnit telefonní číslo a ulici, abychom mohli každého uživatele
rychle varovat v případě nečekaných událostí (havárie vody, přívalové
deště atd.). Osobní údaje jsou v bezpečí a v souladu s GDPR.

Přihlaste se k odběru informací a už nezmeškáte důležité novinky a upozornění z naší samosprávy. Informace budeme posílat e-mailem,
pomocí SMS nebo jako zprávu do aplikace. Služba je zdarma!

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU INFORMACÍ:
www.praha22.mobilnirozhlas.cz

„Tato aplikace je k dispozici už dva roky a dosud se do ní přihlásilo
téměř tisíc obyvatel Prahy 22. Služba se nám osvědčila především
v tom, že nám občané mohou sami dávat podněty pro zlepšení
života v Uhříněvsi, vedle toho mohou hlásit i závady, které objeví.
Aplikace poskytuje nejaktuálnější informace a upozornění, najdete
tam i zprávy o počasí, aktuální Covid situaci, odkazy na důležité instituce. Stejně tak informuje o občanské vybavenosti v našem okolí,“ říká tisková mluvčí městské části Praha 22 Veronika Blažková.
Mobilní Rozhlas dále přináší upozornění na krizové události, jako
jsou výpadky energií, blížící se vichřice, dopravní uzavírky a podobně.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Epidemiologická situace není stále vhodná pro klasické vítání občánků, které probíhalo v předešlých letech. Rodiče, kterým se narodí
dítě v roce 2022 a má trvalé bydliště v Praze 10 – Uhříněvsi, Hájku
u Uhříněvsi nebo v Pitkovicích, se však mohou přihlásit a bude jim
předán malý dárek.
Pokud máte zájem, je nutné vyplnit přihlášku a zaslat ji poštou na
adresu úřadu nebo osobně doručit do podatelny (Otevřené informační
centrum). Přihláška je k dispozici ke stažení na webových stránkách
úřadu nebo v podatelně, popř. na matrice.
Bližší informace sdělí na matrice Vavreková Ilona, tel. 271 071 851
a Kumštátová Jana, tel. 271 071 852.

TESTOVÁNÍ NA COVID 19 V MUZEU
Testování na covid v uhříněveském Muzeu (Nové náměstí 1251) je
stále v provozu, jen se změnilo z mobilního na stacionární.
Registrace na webu zde: https://negativnitest.cz/odberna-mista/
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RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

PRAHA 22 VYPISUJE DOTAČNÍ PROGRAMY
Na svém zasedání 2/2022 dne 14. 1. 2022 Rada MČ schválila dotační programy pro letošní rok.
NA PODPORU SPORTOVNÍ ČINNOSTI.
V PROGRAMU BUDE ROZDĚLENO
700 000 KČ.

NA PODPORU KULTURNÍCH
A SPOLEČENSKÝCH AKTIVIT.
ROZDĚLÍME 600 000 KČ.

PRO JEDNOTLIVCE A SPOLKY
NA REPREZENTACI.
ROZDĚLENO BUDE 50 000 KČ.

Žadatel musí splnit tyto podmínky:

Žadatel musí splnit tyto podmínky:

Žadatel musí splnit tyto podmínky:

1) mít právní subjektivitu,

1) mít právní subjektivitu,

2) n
 a území MČ Praha 22 minimálně 2 roky
zajišťuje sportovní činnost,

2) p
 ředložit ve lhůtě stanovené poskytovatelem
žádost o poskytnutí dotace na příslušném
formuláři,

1) předložit ve lhůtě stanovené poskytovatelem
žádost o poskytnutí dotace,

3) d
 oložit evidenci sportujících účastníků, děti
a mládež jsou vedeny samostatně,
4) p
 ředložit ve stanovené lhůtě žádost
o poskytnutí dotace na příslušném
formuláři,
5) p
 ředložit současně se žádostí o poskytnutí
dotace i její povinné přílohy.
Termín podání žádosti je
od 18. do 28. února 2022.

3) p
 ředložit současně se žádostí o poskytnutí
dotace i její povinné přílohy (kopii právního
dokumentu osvědčujícího povolení
a zaměření žadatele, přehled plánovaných
akcí s rámcovým rozpočtem, číslo účtu
a adresu banky, popis činnosti organizace,
čestné prohlášení o pravdivosti).
Termín podání žádosti je
od 18. do 28. února 2022.

2) p
 ředložit současně se žádostí o poskytnutí
dotace i její povinné přílohy.
Žádost v oblasti kultury a sportu mohou podat
jak fyzické osoby nebo jejich zákonní zástupci,
tak celé organizace, které reprezentují MČ
Praha 22 a její občany v celorepublikovém nebo
mezinárodním měřítku.
Termín podání žádosti je
od 18. února do 18. října 2022.

ŽADATELÉ JSOU V PŘÍPADĚ PŘIDĚLENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ povinni viditelně reprezentovat MČ Praha 22 všemi dostupnými způsoby při své činnosti a v médiích. Přesné podmínky dotačních programů, žádostí a povinné přílohy najdete na webu:
www.praha22.cz v sekci Úřad – Granty a dotace. 

PSI NA DĚTSKÁ HŘIŠTĚ NEPATŘÍ
Pracovníci údržby městské části apelují na všechny pejskaře, aby
nepouštěli své psy na dětská hřiště. Na veřejném prostranství sice
majitel není povinen opatřit psa náhubkem ani jej vést na vodítku,
musí však zabránit tomu, aby pes obtěžoval jiné osoby či zvířata.
Pohyb psů na veřejném prostranství omezuje vyhláška o zeleni
(č. 6/2001 Sb. hl. m. Prahy). Zákaz vstupu psů platí právě i pro dětská
hřiště a pískoviště. Primárně z hygienických důvodů. Nedodržování
vyhlášky je důvodem k mnoha stížnostem na neukázněnost majitelů
se zvířaty běhajícími tzv. „na volno“, kteří je nemají pod kontrolou.

PITKOVICKÉ STAVENIŠTĚ
SE ZAS O KOUSEK POSUNULO
Na pitkovickém staveništi se už začala rýsovat stavba budoucího polyfunkčního domu. Občas se někdo ptá, co znamená slovo
polyfunkční. Jde o to, že uvnitř budovy bude nejenom škola, ale
i tělocvična, jídelna a zázemí pro rodiče.

Pejskaři mají povinnost neprodleně uklidit po svém psovi, což je
zakotveno ve vyhlášce o čistotě (č. 8/2008 Sb. hl. m. Prahy). Písek
na dětských hřištích se sice vyměňuje vždy začátkem sezony a používá se materiál s atestem na obsah těžkých kovů. Dlouhodobě
jej ale ochránit nelze. Padá na něj listí, naprší do něj a vítr na něj
navane prach. Návštěvníci dětských hřišť proto rovněž mohou výrazně přispět k čistotě důsledným zakrýváním plachtami, jimiž jsou
pískoviště vybavena.

V roce 2018 projekt vymyslel Radovan Koutský, když se jako nový
radní pro školství seznámil se situací ve školských zařízeních a s nepříznivou demografií. Hned od začátku se plánovalo, že bude prostor
maximálně variabilní, mateřská školka se tak např. měla v budoucnu
změnit na základní školu. Za starosty V. Zelenky se uvažovalo dokonce
o druhostupňové škole na vedlejším pozemku či o vnitřní kavárně;
zůstalo ale jen při snění. Vedlejší pozemky nebyly nikdy vykoupeny
a kavárnu územní plán stavět nedovolil. Otevření staveniště nastalo
po složitých vyjednáváních až za T. Kaněry a polyfunkční dům má
obsahovat především školní zařízení a vše, co takové zařízení může
poskytnout třeba pro odpolední kroužky nebo místní spolky.
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DLUHOVÉ PORADENSTVÍ ZDARMA
Funguje od února v Praze – Uhříněvsi

O

bčané z MČ Praha 22 a okolí mají
možnost od února 2022 řešit bezplatně své dluhové záležitosti v nově
otevřené pobočce Občanské poradny
Cesty integrace ze sousedních Říčan přímo v Praze – Uhříněvsi. K dispozici jsme
v prostorách Informačního centra městské
části každý čtvrtek.

Pomůžeme každému s oddlužením
v rámci druhého ročníku Milostivého léta
i s insolvenčním řízením. Začínáme v únoru
3. 2. a 17. 2. od 12:30 do 16:00 v OIC.
Dluhové poradenství je určené pro
všechny z Prahy, respektive z MČ Praha 22

a okolí, kteří řeší nebo jim hrozí finanční
problémy spojené s půjčkami, splácením,
dluhy, exekucemi a potažmo s bydlením
či zaměstnáním a potřebují poradit směr,
jak své problémy řešit, a to včetně případného podání návrhu na oddlužení dle
zákona o insolvenci. Zpravidla se jedná
o poradenství dlouhodobějšího charakteru
a úspěchy s oddlužením jsou velmi pozitivní. Poradenství a další úkony s tím spojené
jsou zdarma.
Realizováno v rámci projektu „Cesta
z dluhů v Praze“ díky finanční podpoře
z Operačního programu Zaměstnanost,
č. projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017120.
Partnerem projektu je Městská část
Praha 22 – Uhříněves.

kdy:
kde:
		
telefon:
e-mail:

každý čtvrtek, 12:30–16:00 hod.
Nové náměstí 1250,
104 00 Praha 114
312 315 284, 774 780 107
poradnapraha@cestaintegrace.cz

Více informací na www.cestaintegrace.cz.

 Markéta Hubínková
Občanská poradna
– Cesta integrace, o. p. s.
Všeobecné sociální a právní
poradenství
Poradenství pro oběti domácího násilí
a trestných činů
Dluhové poradenství

STALO SE NA RADNICI
Výběr z rozhodnutí, která v minulých týdnech učinila RMČ a ZMČ Praha 22
JEDNÁNÍ RMČ 34/2021 – 9. 12. 2021

• Pronájem sálu Uhříněveského muzea k testování covid do
31. 1. 2022 s možností prodloužení.
• Výběr SPACE PLAN, spol. s r.o., jako dodavatele pro adaptaci
zasedací místnosti ve IV. NP radnice.

JEDNÁNÍ RMČ 35/2021 – 13. 12. 2021

Rada MČ Praha 22 rozhodla vyplatit finanční dary ve výši
95 000 Kč čtyřem sociálním zařízením, s nimiž MČ
spolupracuje nebo jejichž služeb místní obyvatelé využívají.
A to jako poděkování za odvedenou práci a na podporu
obecně prospěšné činnosti:

• Úprava rozpočtu na rok 2022 a rozpočtového výhledu do roku
2027 z důvodů krytí výdajů MČ bez cizích zdrojů.

Centrum sociálních služeb Hvozdy, o.p.s.

10 000 Kč

Domácí hospic Cesta domů, z.s.		

20 000 Kč

JEDNÁNÍ RMČ 36/2021 – 20. 12. 2021

Domov pro seniory Centrin CZ		

45 000 Kč

Hospic Dobrého Pastýře - TŘI, z.ú. 		

20 000 Kč

• MČ převezme úlohu koordinátora výkupů pozemků v ul. Bečovská
kvůli vzniku důstojné cesty pro pěší a povede jednání s vlastníky.
• RMČ bere na vědomí informaci tajemníka k povinnosti MČ prověřit obvinění vznesených v souvislosti s investiční akcí DPS
Betlímek.

JEDNÁNÍ RMČ 37/2021 – 22. 12. 2021

• Ukončení smlouvy o dílo „Cesta pro pěší a cyklisty Hájek –
Královice“ z důvodů ochrany kulturní památky (stanovisko NPÚ).
• Schválen Dodatek č. 4 projektu „Výstavba DPS Betlímek“ ke
konečnému vyúčtování méněprací a víceprací.

JEDNÁNÍ RMČ 1/2022 – 5. 1. 2022

• RMČ bere na vědomí informaci o kontrolní činnosti za rok 2021,
plán veřejnosprávních a vnitřních kontrol na rok 2022 a informaci
z 1. dílčího přezkoumání hospodaření MČ za 1. 1. - 30. 9. 2021.
• Schválen pronájem pro projekt „Cesta z dluhů v Praze“.

JEDNÁNÍ RMČ 2/2022 – 14. 1. 2022

• Schváleny Dotační programy pro rok 2022.
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• Odmítnut návrh na podání odvolání proti rozsudku Obvodního
soudu pro Prahu 1 pro určení neplatnosti smluv proti žalované
Cocktail Media s.r.o.

JEDNÁNÍ RMČ 3/2022 – 19. 1. 2022

• Nesouhlas s Dodatkem č. 2 k projektu MŠ V Bytovkách z důvodu
prodloužení termínu dokončení a odevzdání dokumentace o 161
dnů a navýšení celkové maximální ceny stavby vč. technologie
a interiéru o 41 mil. Kč, protože maximální investice na stavbu
je 155 mil. Kč.
• RMČ bere na vědomí výsledek finanční kontroly ve zřizovaných
příspěvkových organizacích.

 Plné znění zápisů z RMČ a ZMČ najdete na webu
MČ Praha 22 nebo jsou k nahlédnutí v Odboru kanceláře úřadu.

radnice

TŘEŠŇOVÁ ALEJ
Z NETLUK NA DUBEČ OCENĚNA
Třešňová alej, vycházející z „Rozcestí u tří kamenů“ na cestě z Netluk do Dubče,
se umístila v celostátní anketě na 23. místě z 93 navržených

N

avrhovatelkou a autorkou přetištěné fotografie je paní Kateřina
Štrossová, soutěž vyhlásil ekologický
neziskový spolek Arnika.
Stromy v aleji patří podle autorky ke starým odrůdám ovocných stromů, najdeme
tu např. původní českou odrůdu Karešovu.
„Stromy jsou půvabné v každém ročním
období," píše Kateřina Štrossová.“ Na jaře
jsou obalené bělostnými květy, pak svěží
zelení a začátkem léta už můžeme ochutnat
jejich plody. Místem smějí projíždět auta jen
na výjimku, vedou zde cyklostezky, a je to
proto krásné místo k procházkám."
Škoda, že oblastí bude procházet dálniční přivaděč D0 511 Běchovice-D1, poznamenává. Stavba dálničního přivaděče
nejspíš proto už v tomto roce zasáhne i do
těchto krásných míst. 

OBČANÉ MČ BY NEMĚLI ČEKAT,
AŽ UVIDÍ PŘIJÍŽDĚT BAGRY

P

očátkem prosince minulého roku
jsem byl jmenován do funkce předsedy Komise výstavby a územního
plánu (KVaÚP). Jako nový předseda jsem
především prosadil, aby občané MČ měli
možnost se účastnit jednání komise, a to bez
potřeby schválení speciálním hlasováním na
počátku každého jednání KVaÚP. A protože
bez dostupných informací k jednotlivým
bodům by měla účast občanů na jednání
jen omezený smysl, KVaÚP odsouhlasila
usnesením, že bude před svým jednáním
zveřejňovat materiály na webu MČ.
Na jednání 13. 12. 2021 byly představeny
alternativní studie nové MŠ V Bytovkách.
V pozdějším hlasování per rollam pak byl
vybrán jako preferovaný návrh společnosti
BY architects, spol. s r.o. Dále byl představen záměr OS Uhříněveská zahrada mezi
ul. Bečovská/V Bytovkách. S ohledem na
můj konzistentní názor, že záměry s bytovými domy mají plnit závazné stavební
předpisy bez použití podmíněností a výjimek, jsem vyjádřil nesouhlas s navrhovaným

přetěžováním území (např. z důvodu chybějící kapacity škol v naší MČ), a to kvůli
plánu postavit více podlahové plochy, než
povoluje standard.
Také jsem vyjádřil nesouhlas s plánem
nevsakovat srážkové vody přímo na pozemcích, aniž by bylo prokázáno, že vsakování
není možné. Hlasování k tomuto bodu by
mělo proběhnout na dalším jednání. Na ně
bylo přesunuto také představení návrhy další
výstavby OS VIVUS okolo ulic Karla Guta/
Fr. Diviše a na změny v lokalitě Romance
II okolo ul. V. Trojana kvůli vzniku nových
parkovacích míst.
Materiály k projednání jsou pro občany zveřejněny na webu MČ https://www.
praha22.cz/urad/organizacni-struktura/
organizacni-schema/subjekt-komise-vystavby-a-uzemniho-planovani-6.html podsložka „Prezentace podnikatelských záměrů
na území MČ Praha 22 (2018 – současnost).
Pro občany může být užitečné, že jsem zajistil, aby zápis z jednání byl podrobnější a přílohou zápisu byly i projednávané prezentace.

Dlužím vám ještě vysvětlení nadpisu.
Nadpisem jsem chtěl vyjádřit to, že o plány
výstavby je potřeba se zajímat již od počáteční fáze. Je-li realizace – třeba jen částečně
– povolena, bývá na prosazování jakýchkoli
úprav už pozdě. Pomoci občanům se proto
včas zapojit do projednávání by mělo usnadnit právě toto nově schválené zveřejňování
materiálů s možností účasti na jednáních
komise.
Na závěr bych vás rád pozval na další
jednání KVaÚP, které by se mělo konat dne
14. 2. 2022 od 17:30. Pevné stanovení termínu
včetně formy (prezenčně/distančně) bude
ale záviset na dalším vývoji epidemiologické
situace. Termín bude zveřejněn na FB stránce MČ. Bodem s největším dlouhodobým vlivem na MČ by mělo být představení návrhu
dalšího rozvoje OS VIVUS v podobě čtyř etap
(prezentace je již zveřejněna na webu MČ).
 ing. Rostislav Nečas
předseda Komise výstavby a územního
plánování Rady MČ Praha 22
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ÚŘAD MČ PRAHA 22 PODAL
TRESTNÍ OZNÁMENÍ ZA POKUS
O VYVEDENÍ 2 000 000 KČ

„MYSLEL JSEM,
ŽE KDYŽ SE O TOM
NEBUDE MLUVIT,
NEBUDE TO PRAVDA.“

Tajemník Úřadu MČ Praha 22, Ing. Roman Petr, poskytl dne 20. 12. 2021
Radě MČ informaci o „skutečnostech nasvědčujících tomu, že byly
spáchány trestné činy“. Zároveň přítomné informoval, že MČ je v případě
důvodných pochybností povinna takové trestní oznámení podat, protože by
se jinak její zástupci vystavovali postihu za neoznámení trestného činu
(§ 368 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku).

Jednou z věcí, která byla minulé Radě
vyčítána současnou koalicí, bylo málo
informací. Logicky jsme proto předpokládali, že se s nástupem nového vedení komunikace s občany a míra informovanosti
zlepší. Zvlášť když kvůli tomu vznikly i nové
pozice – šéfredaktor, tisková mluvčí, externí
grafička.

O

tom, že trestní oznámení může být
podáno, se mluvilo už po zářijovém
5. zastupitelstvu MČ, na němž byla
zveřejněna celá kauza dvou stejně číslovaných, ale obsahově se lišících „Dodatků
č. 1“ ke smlouvě na dům s pečovatelskou
službou Betlímek (psali jsme podrobně
v minulém UZ 12/2021).

OČ V KAUZE DVOU
„DODATKŮ Č. 1“ JDE

První z Dodatků smlouvy byl odsouhlasen
9. 12. 2020 Radou MČ. Spolu se Smlouvou
o dílo zajišťoval, aby stavitel za prodlužování
stavby platil za každý týden zpoždění pokutu
401.290,89 Kč. Dne 22. 12. 2020 ale tehdejší
starosta Vojtěch Zelenka (STAN) podepsal
významově zcela opačný Dodatek, který
přiznává náhrady nikoli MČ, ale naopak
stavebníkovi. A to 84 847 Kč za každý týden
prodloužení stavby. Toto prodloužení, které Rada MČ v původním Dodatku opatrně
schválila v délce „pouze 11 týdnů“, bylo zde
formulováno časově opačně, tedy „minimálně o 11 týdnů“.
V původním textu tedy radní schválili
maximální dobu prodlužování stavby 11 týdnů a poté od stavebníka požadovali za každý
týden vysokou pokutu, která se měla s časem
zvyšovat. Starosta V. Zelenka však bez jejich vědomí podepsal, že za prodlužování
nebude platit pokutu stavebník městské
části, ale naopak městská část bude platit
za zpoždění výstavby stavebníkovi. A to bez
nutnosti dokládat konkrétní náklady a bez
časového limitu.
V Zelenkou podepsaném Dodatku se
navíc uvádělo, že stavebník prodlení nezavinil, a že tedy městská část nemá nárok na
kompenzace za zpoždění stavby. A protože
stavba měla být už hotova, ale byla zhruba
v polovině, bylo následně vypočteno, že by
stavebník mohl takto vyinkasovat proti záměru radních přes 2 miliony korun. (A o další
2 miliony korun by obec přišla na smluvní
pokutě.)
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ARGUMENTACE V. ZELENKY

Naštěstí si toho kontrolní výbor MČ všiml a na 5. zastupitelstvu MČ (22. 9. 2021)
bylo vše zveřejněno. Na videozáznamu ze
ZMČ V. Zelenka argumentoval tím, že na
novém znění se bez jeho vědomí dohodl
právní zástupce stavitele s místostarostou
Pavlem Kosařem (STAN). Že Dodatek mu
mohl být podstrčen pracovníky odboru
výstavby v podpisové knize a že se vlastně
nic nestalo, protože se na to přišlo a tím
žádná škoda MČ nevznikla.
Připravit rozpočet MČ o částku cca
2 milionů Kč je ale trestné i ve stadiu
pokusu.
„Z jakého důvodu a jakým konkrétním
způsobem došlo k uzavření Dodatku č. 1 ve
znění odlišném od znění schváleném Radou
MČ, ani zda nebyl tehdejší starosta Vojtěch
Zelenka rovněž někým uveden v omyl (či
podveden) nedokážu v tuto chvíli na základě mých informací určit. Výše uvedené
jednání však může dále vyvolávat podezření
i ze spáchání trestného činu podplácení ve
smyslu § 332 TZ či přijetí úplatku ve smyslu § 331 TZ, resp. nepřímého úplatkařství
ve smyslu § 333 TZ,“ píše proto tajemník
v trestním oznámení.
 Ivan Vágner
Jaké trestněprávní jednání v případě
podpisu duplicitního Dodatku by
přicházelo v úvahu?
 podvod (§ 209 trestního zákoníku),

Jenže teď sice všichni víme, kdo, kde a kdy
zapálil adventní svíčku, a že starosta rozdával ve školách svařák se svým jménem
(mimochodem narcismus byla další věc,
která byla opozicí často vytýkána bývalému
starosti Zelenkovi), o tom, co se skutečně
v Praze 22 děje, nevíme nic. Ve vší tichosti
a bez toho, aby se to oznámilo alespoň zainteresovaným, byla zrušena Běžecká škola,
která zde fungovala téměř 6 let. Rada se
také například zbavila koordinátora participace, kterého platil IPR a Prahu 22 nestál
ani korunu. Asi už projednávání záměrů
s občany není potřeba.
V tajném hlasování, pár hodin před vypršením termínu, Rada rozhodla, že se
proti rozhodnutí soudu v kauze FINEP
neodvolá. Pohřbila tak, opět ve vší tichosti, naděje obyvatel Kašperské ulice,
ačkoliv jim pan starosta v prosinci slíbil,
že odvolání podá. Všechno tohle by se
veřejnost nedozvěděla ani ze zpravodaje, kdyby na to neupozornila opozice.
Zakrývání důležitých skutečností zbytečnými fotografiemi radních je ale jen jedním
z dílků mozaiky „informovanosti“ občanů
Prahy 22. Máme tu nový fenomén – na špinavou práci se najme někdo jiný. Radní se
přece nebudou „špinit“ žalobou na bývalé
vedení, to udělá tajemník, na urážení občanů
a bývalých radních v diskusích na sociálních
sítích tu máme tiskovou mluvčí, placenou
z rozpočtu města. (Která je všechno jen
ne nestranná – už jen proto, že je aktivní
členkou politické strany.) A tak nám „babišovská morálka“ prorostla i do vedení
radnice, ne náhodou ve volebním roce. Není
přece umění si někoho koupit, ale koupit si
ho za jeho vlastní peníze.

 porušení povinností při správě cizího
majetku (§ 220 TZ),
 zneužití pravomoci úřední osoby
(§ 329 TZ),
 přijetí úplatku ve smyslu (§ 331 TZ),
 podplácení ve smyslu (§ 332 TZ),
 nepřímé úplatkařství (333 TZ).
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,
stanoví sazbu za tyto činy až 10 let
odnětí svobody.

 Kateřina Erbsová
zastupitelka

Foto: Václav Mašinda

DĚTI CHVÁLÍM, KUDY CHODÍM,
ŘÍKÁ SBORMISTRYNĚ JISKŘIČKY
Dětský pěvecký sbor Jiskřička funguje v Uhříněvsi už od roku 1985 a posledních deset let jej
vede Anna Nebáznivá. Jako sbormistryně klade důraz nejen na pěveckou techniku, správné
dýchání a artikulaci, ale i vnímání a prožívání hudby a rozvoj dětské osobnosti. Vytváří tak
bezpečné a kultivované prostředí, kde se děti mohou nejen kulturně rozvíjet, ale rovněž
nacházet nová přátelství. I proto má sbor přes osmdesát členů.
Jiskřičku vedete deset let. V čem vidíte
hlavní smysl svojí práce?
„Je to jednoduše krásná práce. Pro mě
i pro děti. Energii, kterou do nich vkládám, mi vrací zpět. Dělá mi radost, když
potkám děti a ony říkají, že se těší na
zkoušku. Když vidím, co se dokáží naučit, jak náročný repertoár zvládne naše
koncertní oddělení, jak jsou děti pracovité
a na zkouškách soustředěné, smekám
před nimi. Jsou velmi šikovné, motivované a hodné. Kudy chodím, tam je chválím.
Já sama jsem vyrostla v dětském sboru
a vím, jak je to hezká aktivita. Najednou
někam patříte, mezi mladší i starší, jezdíte
na soustředění a na soutěže, sbíráte společné zážitky a společně něco vytváříte.
Když to porovnáte s prací v klasické třídě,
je pěvecký sbor opravdu za odměnu.“
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Činnost DPS Jiskřička je provázána se
ZŠ nám. Bří Jandusů. Znamená to, že je
určen pouze pro žáky této školy?
„Do sboru mohou chodit i děti, které nejsou žáky školy, ale většina zpěváčků je právě ze ZŠ Jandusů. Sbor je
spolkem s vlastními stanovami, tedy
samostatná organizace, máme vlastní sborové kroje, které děti dostávají
zapůjčené. Všechny zkoušky vedu
sama, s organizací a s komunikací
s rodiči mi pomáhá skvělá vedoucí
Hana Havlínová. Škola nám poskytuje
prostory na zkoušky a podporuje nás.
Sbor rád vystupuje na akcích školy
i města. Velmi dobře spolupracujeme
se školní družinou, ze které mladší
děti vyzvedáváme a odvádíme na
sbor.“

V čem se Jiskřička liší od ostatních
kroužků, kterých je v dnešní době široká
nabídka?
„Jiskřička není pouhý ‚kroužek‘, kam děti
dochází jednou týdně. Kromě sborových
zkoušek máme i soustředění, soutěže,
vlastní vystoupení nebo vystoupení pro
městskou část, dříve jsme rádi vystupovali
i pro seniory, zpívali společně s nimi, tyhle
aktivity bohužel pandemie pozastavila.
Děti vytvářejí stálý kolektiv, některé stráví se sborem celých devět let, postupně
projdou všemi odděleními, z nejmenších
vyrůstají starší a zkušenější, kteří se stávají patrony těch nejmladších. A mohou
ve sboru zůstat i po přestupu na střední
školu. Kromě zpěvu si odnáší i spoustu
zážitků a učí se vzájemné spolupráci, starají se o sebe, pomáhají si, když někam

život v obci

jedeme, vzájemně se hlídají, dávají na sebe
pozor. Ti menší vidí ve starších vzor, který
nevědomky přijímají za svůj, a později se
zase oni stávají vzorem pro nové členy. Je
to bezpečné prostředí, kde víte, že se nikdo
nebude nikomu smát a všichni se vzájemně tolerují. A nejsou to jen slova, u nás to
opravdu tak funguje.“
Sbor navštěvuje přes osmdesát dětí ve
věku od pěti do patnácti let. Jak s nimi
pracujete?
„Máme čtyři oddělení. Dvě přípravná,
jedno koncertní a jedno komorní. Každé
oddělení sboru studuje vlastní repertoár

nám to daří. Ráda dělám klasickou sborovou
literaturu. Je to kvalitní hudba, na které se
toho děti spoustu naučí. Problém bývá někdy
s texty, aby to dětem bylo blízké, aby věděly, o čem zpívají. Kvalitní skladby jsou děti
ochotné zpívat i déle, ty méně kvalitní, i když
divácky líbivé a vděčné, se jim velmi rychle
ozpívají a přestanou je bavit. Ty nejstarší
zpívají často i v jiných jazycích.“
Co musí děti umět, abyste je přijali do
sboru?
„Do přípravných sborů přijímáme všechny
zájemce. Stačí mít chuť do zpěvu a zájem.
Zbytek se děti naučí u nás. Neděláme tedy

Soubor jste přebrala v roce 2012.
Dokážete popsat, kam se od té doby
posunula vaše činnost?
„Tehdy byly v jediném přípravném sboru
tři děti a v koncertním oddělení osmnáct
členů s velkým věkovým rozptylem od šesti
do osmnácti let. Bylo potřeba nabrat děti do
přípravného sboru a čekat. Chtělo to čas,
děti musely postupně vyrůst. Vytvořila se
parta, která společně rostla a šla dál. Zvlášť
u těch starších je důležité, aby měly ve sboru
parťáka. Někoho, na koho se těší. I když si
toho na zkouškách moc neřeknou, protože
se zpívá, vidí se před sborem, o přestávce,
a hlavně na soustředěních a zájezdech.

DPS Jiskřička pořádá čtyři koncerty ročně
v Divadle U22, kde představí kompletní
repertoár.
Foto: Václav Mašinda

a vystupuje s ním na koncertech. Krásný
zážitek je, když dáme na konci koncertu
všechny děti na pódium na společné zpívání předem nacvičené písně. Naposledy
jsme takto zpívali na letošním Novoročním
koncertě píseň ‚Prosinec‘ od J. Uhlíře, s doprovodem houslí a violoncella, a bylo to
opravdu úžasné.“
Co patří do vašeho repertoáru a jak ho
vybíráte?
„Ohledně skladby repertoáru mám určitou
uměleckou vizi, jak chci s dětmi pracovat,
a repertoár skládám zhruba dvakrát až třikrát
do roka. Je to neustálé hledání, přehrávání
nových not, navštěvování koncertů či studování záznamů vystoupení našich či zahraničních sborů. Skladby musí být hlavně pestré,
přiměřeně náročné pěvecky i obsahem a zároveň pečlivě poskládané na koncertní vystoupení, aby se divák nenudil. Z poslední
soutěže v říjnu 2021 si koncertní sbor odnesl
cenu za dramaturgii, takže myslím, že se

žádné přijímací zkoušky. Jediná zkouška,
kterou děti dělají, je při přestupu do koncertního sboru, tam už je určitá hudební
vyspělost nutností.“
Zpěv není aktivita, která by lákala každého.
V čem vidíte jeho hlavní přínos?
„Je to radost. Hudba je povznášející, dokáže vás rozveselit i rozplakat a zpívat může
skoro každý. Kromě toho cvičíte správnou
techniku dechu, artikulaci a celkově se hudebně rozvíjíte. U mladších sborů děláme
různé legrační zvuky, kterými se děti učí
navozovat hlavový tón, a ještě se přitom
velmi pobavíme. U těch starších už je práce více soustředěná. Celkově je to balzám
na duši i poškádlení emocí. Třeba když ti
nejstarší začnou s jednohlasou melodií,
pak se postupně rozdělí na čtyřhlas a krásně to ladí, to je pak silný zážitek. Nejsme
profesionální sbor, ale myslím, že se nám
daří nacvičit písničky tak, aby se nás a snad
i posluchačů dokázaly dotknout.“

Sbírají společné zážitky a pořád mají o čem
vyprávět. Úplně první děti, s nimiž jsem
pracovala, už jsou pryč. Poté, co absolvovaly
základní školu, odešly. Bohužel většina dětí
tuhle kapitolu uzavře v osmé či deváté třídě
a soustředí se na přijímací zkoušky a studium na střední škole. Moje přání by bylo, aby
nám tyhle děti zůstaly alespoň v komorním
souboru, třeba do osmnácti let. Se sborem
jsme v průběhu těch deseti let udělali obrovský kus práce. Před první covidovou vlnou
v březnu 2020 jsme měli téměř stovku aktivně zapojených dětí. Koncertní sbor získal na
soutěžích několik Zlatých pásem, soutěžili
jsme v Uničově, v Olomouci, v Bratislavě.
V roce 2019 jsme natočili a za podpory MČ
vydali naše CD ‚Co zpíváme rádi‘, které můžete získat na našich koncertech. Bohužel
jeho křest v prosinci 2019 byl na delší dobu
naším posledním vystoupením. Ale už se
snad vracíme zase do normálu, v roce 2021
jsme zvládli uspořádat tradiční Pozimní
koncert a v lednu 2022 koncert Novoroční,
který jsme museli posunout z prosince 2021,
kvůli karanténám.“
Zmínila jste, že kromě běžných zkoušek
jezdíte i na soustředění. Jaká je jejich
náplň?
„Na soustředění jezdí pouze koncertní sbor,
v létě i v zimě na týden. Dopoledne zpíváme a učíme se nové skladby, zlepšujeme
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dolů, nejcitelnější je to u koncertního sboru,
což jsou holky a kluci od čtvrté do deváté
třídy, které jen tak už ‚zvenku‘ nenaberete.
Děti v koncertním sboru už musí mít určitou hudební a pěveckou vyspělost. I přes
moje obavy se nám podařilo v září 2021
naplnit přípravné sbory a věřím, že už bude
vše fungovat bez omezení dál.“

Nedílnou součástí výuky DPS Jiskřička jsou
i pravidelné kempy a soustředění.

což se také může stát, dostane sbor účastnický list. Následují rozhovory s porotou
a doporučení, co v práci se sborem zlepšit,
na co se zaměřit.“

pěveckou techniku, odpoledne jde o klasický dětský tábor plný pohybu a týmových her, aby děti měly všestranný rozvoj.
V létě chodíme na výlety a děláme táboráky, v zimě lyžujeme. Jezdíme na hory, do
Krkonoš, na Šumavu, do Jizerských hor, kde
děti poznávají nová místa a mohou být v přírodě. Obě hlavní soustředění trvají týden,
k tomu většinou zvládneme i dvě menší,
víkendová.“
Kde děti vystupují a jakých se účastní
soutěží?
„Pořádáme čtyři tradiční koncerty v Divadle
U22, kde děti představí repertoár, který se
naučily. Každý koncert sestavujeme s novým
programem, vystupujeme s doprovodem
dalších muzikantů. V současné době máme
skvělého houslistu a vynikající violoncellistku. Koncerty navštěvují rodiče dětí, bývalí
členové, kamarádi i učitelé dětí a široká
veřejnost. Také vystupujeme na akcích obce,
jako jsou pietní akty, slavnostní rozsvěcení
vánočního stromu a další. Rádi jezdíme na
soutěže a festivaly. Soutěže pěveckých sborů
fungují jinak než sportovní soutěže. Sbor
se přihlásí do příslušné kategorie, u dětských sborů je nejčastěji určena průměrným
nebo maximálním věkem, a v té kategorii je
individuálně hodnocen. Samozřejmě jisté
porovnání sborů mezi sebou tady také je.
Hodnotí se intonace, výraz, výběr repertoáru, hlasová kultura, reagování na sbormistra
i celková kultivovanost projevu. Na základě
toho se uděluje Bronzové, Stříbrné nebo
Zlaté pásmo. A pokud to náhodou nevyjde,
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Co vy osobně považujete za největší
úspěch, a co se vám naopak nedaří?
„Osobně si nejvíce vážím zlatého pásma
z Olomouckých svátků písní, zážitků ze soutěže v Bratislavě a natočení a vydání CD.
A co se nedaří? Sháníme klavíristu. Někoho,
kdo s námi bude pravidelně na zkouškách,
alespoň jednou týdně a citlivě nás bude doprovázet na koncertech. Jinak jsem s prací
našich dětí moc spokojená.“
Jak vaši činnost ovlivnily covidové roky?
„Bylo to náročné a smutné. Od 5. října 2020
bylo zakázáno zpívat a následně se scházet,
míchat skupiny dětí. Celý rok jsme se téměř
nescházeli, a když už to šlo, muselo to být
v rouškách a bez zpěvu. Scházeli jsme se
sice online, ale sborová činnost opravdu
není aktivita, která jde dělat dlouhodobě
online. Podstatné pro nás bylo se alespoň
přes monitor vidět, zamávat si, zazpívat si
něco jednoduchého a veselého a společně
se zasmát. Jakmile to opatření dovolovala,
snažili jsme se alespoň po skupinách scházet a vytvářet nějaké hudební aktivity. Hrát
na nástroje, kelímky, cvičit rytmus a vnímání hudby. Ohledně zpěvu se ale do léta 2021
nedělo téměř nic. Jeden rok jsme odepsali
a všechna oddělení šla kvůli covidu početně
JISKŘIČKA


dětský pěvecký sbor pro děti

od 5 do 15 let



80 členů ve čtyřech odděleních



soubor získal několikrát ocenění Zlaté

pásmo na mezinárodních festivalech

www.jiskricka.cz

Našla byste na režimu během pandemie
i něco pozitivního?
„Ukázalo se, že v našem sboru funguje kolektiv a že děti mají sbor rády. Baví je zpívat,
mají hezké vztahy navzájem a cítí se ve sboru dobře. Myslím, že vyšlo najevo, jak moc
je sbor součástí jejich života. Samozřejmě
je potřeba poděkovat i rodičům, že jim tuto
aktivitu umožňují a podporují je.“
Přes veškeré problémy jste ale i přes
omezení vystupovali. Máte s tímto
obdobím spojený nějaký silný zážitek?
„Na podzim 2021 jsme měli koncert v divadle. Bohužel pár dní před vystoupením se
téměř celý koncertní sbor ocitl v karanténě
a tak, kromě přípravných sborů, mohlo vystoupit jen devět „koncertních“ dětí. Bylo
to nesmírně náročné. Jsou přitom zvyklé
zpívat v pětatřiceti. Musím říct, že to zvládly
skvěle a já před nimi opravdu smekám.“
Jaké jsou vaše plány a přání v roce 2022?
„Pozvala bych všechny určitě 11. dubna na
Jarní koncert do Divadla U22, které je takovou naší domovskou scénou. A věřím, že ho
budeme moct uspořádat a že do té doby
seženeme klavíristu. To nás teď opravdu
trápí. Se starším přípravným sborem a se
sborem koncertním bych chtěla na jaře vyrazit na soutěže a moc bych si přála i nějaký
zahraniční zájezd pro nejstarší děti. Zatím
vše ještě ovlivňuje epidemie.“
Co vám dělá radost?
„Výsledky naší práce, vztahy ve sboru, hezký
vztah mezi dětmi a mnou, bezpečné prostředí, kde se nikdo nebojí říct svůj názor, na
něco se zeptat, udělat chybu. Líbí se mi, že
je Jiskřička taková komunitní. Děti se znají
ze školky, ze školy, ze sídliště, rodiče se znají a potkávají na koncertech. Nejsme nijak
zvlášť výběrový sbor, jako je tomu například
na základních uměleckých školách, kde je obrovský tlak na výkon a na akce se vybírají jen
ti nejlepší. Těší mne podpora rodičů našich
dětí, když po koncertě přijde hezký e-mail,
SMS, poděkování, ocenění naší práce, radost
mám i z toho, že někteří rodiče pomáhají
na našich akcích. Těším se ze spolupráce
s Divadlem U22 a z podpory MČ a školy.“
 Red

spolky a organizace

HISTORICKÝ BETLÉM ZŮSTAL VE SKŘÍNI
Na přelomu října a listopadu 2021 přišel uhříněveský vikář p. Mgr. Juraj Begany SVD s návrhem.
Napadlo ho, že o Vánocích by mohl starý historický dřevěný betlém, který byl v kostele
instalován již mnohokrát, zůstat bezpečně uložený v bedýnkách ve skříni na kostelní oratoři
a nahradit by ho mohl betlém perníkový. Jednotlivé postavičky, stavby, hvězdičky a stromky
by měli upéct farníci.

N

ápad byl přijat s nadšením. Našli
se i tací, kteří byli trochu skeptičtí a obávali se, že se „to již nedá
stihnout“ a vše by se mělo realizovat až v roce 2022. Přiznávám, že i já jsem
tento názor zastával. Jak jsme se mýlili! Pro
nápad Otce Juraje se nakonec nadchlo více
jak dvacet rodin z uhříněveské farnosti –
z Uhříněvsi, Kolovrat, Královic, Dubečku
a Dubče.

RARITA – PERNÍKOVÉ KOSTELY
UHŘÍNĚVESKÉ FARNOSTI

Výsledkem snažení byl velký betlém čítající
více jak tři sta postaviček, staveb, hvězdiček
a stromků. Raritou byly i perníkové kostely
naší farnosti – uhříněveský Děkanský kostel Všech svatých, kolovratský sv. Ondřej,
královická sv. Markéta a kostel sv. Petra
v Dubečku. Vše se postupně „scházelo“
v krabičkách na uhříněveské faře, aby pak
bylo ve středu 22. prosince 2021 krásně
naaranžováno na tradičním místě v kostele
Všech svatých na bočním oltáři sv. Karla
Boromejského. Jednotlivé části betlému
byly nasazeny na špejle a zapíchnuty do
polystyrenových desek pokrytých mechem.

Výsledek byl nádherný, jak se můžete přesvědčit na dokumentační fotografii.

DAVY PROUDILY A PROUDILY

V naší farnosti je již letitým zvykem, že
odpoledne na Štědrý den, na Boží hod vánoční a na svátek sv. Štěpána farníci drží
v kostele službu, aby mohl být otevřen
a občané mohli jesličky osobně zhlédnout a odnést si domů i betlémské světlo.
Každoročně takto k betlému přišly desítky
lidí v součtu čítající několik stovek návštěvníků. V loňském roce, snad díky sociálním
sítím, na kterých bylo uveřejněno video
s otcem Jurajem, a nehledě na pandemii
covidu-19, po celé Vánoce do kostela proudili lidé, toužící dílo zhlédnout. Když se jim
to poštěstilo, nešetřili slovy chvály a uznání. Podle informací kolegů „hlídačů kostela“ a našich střízlivých odhadů se letos
počet návštěvníků zcela jistě přehoupnul
přes tisícovku.

POUČENÍ PRO PŘÍŠTĚ

Všem zúčastněným na akci „perníkový betlém“ však kazila radost jedna jediná skutečnost. Betlém byl upečen z klasického

perníkového těsta, které bylo ihned po
upečení vláčné a měkké. To trochu vadilo při napichování jednotlivých částí na
špejle. Proti tvůrcům díla navíc stála i vlhkost, a to jak vlhkost v kostele, tak i vlhkost
podkladového mechu. „Potvůrka“ vlhkost
způsobila, že již na silvestra 31. prosince 2021 se některé části betlému začaly
drolit a ohýbat. Zainteresovaní se začali
obávat, že do sv. Hromnic 2. února 2022,
do kdy jsou v kostelích běžně betlémy k vidění, tato nádhera v kostele asi nevydrží.
Bohužel se jejich obavy naplnily a betlém
musel být po konci vánoční doby, tj. po
svátku Křtu Páně, který letos připadl na
neděli 9. ledna 2022, z kostela odstraněn.
Jak se říká: „Kdo nic nedělá, nic nezkazí.“ Máme poučení a pro letošní rok
budeme péct z jiného těsta a mech nasbíráme dříve, aby proschl a nebyl vlhký.
Doufáme, že se povede vyrobit stejná či
ještě větší krása, která opět potěší mnoho
spoluobčanů.
 Michal Klich

únor 2022 | Uhříněveský zpravodaj | 19

INZERCE

JÓGA PRO KAŽDÉHO
Nejistájógovna pokračuje v lekcích jógy
každou středu v sokolovně v Uhříněvsi,
vždy od 19:30 do 20:30 hodin.
Cena 160 Kč za lekci.
Podložky, prosím, na cvičení s sebou.

STŘEDISKO SOCIÁLNÍ PÉČE
UHŘÍNĚVES, KAMENICE, VELKÉ POPOVICE,
ŘÍČANY A OKOLNÍ OBCE

ŠET
I VYZKOU
PŘIJĎTE S MA!
R
LEKCI ZDA 2. 2022, 19:30.
.
11
k
V páte

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

Lekci zdarma si rezervujte
přes webové stránky.

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

www.nejistajogovna.cz

NADAČNÍ FOND POKORA
ZALOŽENO 7. 4. 2014
Podporujeme ústavy s alzheimerovou chorobou.
Přijmeme spolupracovníky i brigádníky
pro rozšíření činnosti fondu.
Sháníme také řidiče osobních vozů
s vlastním vozidlem.
Dále žádáme vážené spoluobčany o zaslání příspěvku na dary
pro ústavy na č. ú. 796 719 7028/5500.
Veškeré příspěvky jdou na charitu.
Děkujeme
Václav Písecký, předseda správní rady
Partnerská úklidová firma přijme neomezený počet pracovníků.
Všechny zájemce zaškolíme.
Kontakt: 736 679 054, prosím volejte od 8 do 20 hodin.

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
působím už 12 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.
• 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.

Reference stávajících klientů
na radekbrila.cz/reference

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

WWW.VSEPROBYT-DUM.CZ

od 24. ledna na dumum.cz spouštíme

PŘIHLAŠOVÁNÍ
NA TÁBORY

PT Olympijská vesnice (14.-18. března)
———————————————————————————————————

PT Multisport (11.-15. července)
PT Barevný svět I (18.-22. července)
PT Florbal kemp (25.-29. července)
PT Barevný svět II (1.-5. srpna)
PT Hrnečku vař (8.-12. srpna)
PT Taneční soustředění (14.-18. srpna)
PT Tajemný hrad (22.-26. srpna)
více informací na stránkách dumum.cz, e-mailu
cechovic@dumum.cz či telefonním čísle 777 721 743

únor 2022 | Uhříněveský zpravodaj | 21

školy

TŘI KRÁLOVÉ V MŠ SLUNEČNÍ
Loučení s Vánoci je tradičně spojováno se
svátkem Tří králů, který připadá na 6. ledna.
Lidé si připomínají tradici tříkrálové koledy,
která je od roku 2000 v naší zemi spojována
s Tříkrálovou sbírkou na pomoc trpícím a potřebným lidem v České republice i v zahraničí.
Také do Mateřské školy Sluneční dorazili Tři
králové, aby předali své vzácné dary, a to na
všechna její pracoviště. Ve Sluneční ztvárnily

ikonické postavy paní učitelky a provozní personál, na pracovištích V Bytovkách a K Nedvězí
se těchto úloh chopily děti samotné. Všude
byla slyšet známá koleda „My Tři králové…“, vyráběly se královské koruny a hodně se povídalo
o solidaritě mezi lidmi, porozumění, potřebě
pomáhat a také o darech, které nemusí být
vyloženě materiální.

betlémem, který byl instalován na zahradě
pracoviště Sluneční ve venkovní polytechnické
učebně. Každým rokem se rozrůstá o několik
postav, na jejichž vytvoření se podílejí paní
učitelky s dětmi z jednotlivých tříd. Je z překližky. V současné době je již uklizen a čeká
na nové figury. Svoji příležitost dostane opět
na začátku letošního prosince.

Rádi bychom se touto cestou „pochlubili“

 Jitka Müllerová

VÁNOČNÍ
PŘEKVAPENÍ
PRO SENIORY
MŠ Za Nadýmačem opět dělala radost klientům Domova s pečovatelskou službou
v Uhříněvsi. Děti společně se svými učitelkami pro ně vyrobily vánoční přáníčka
a drobné dárky. Bohužel tentokrát nebyla
možnost potěšit i zpěvem koled a bezprostředními přáními přímo od dětí, ale i tak
doufáme, že jsme přispěli ke sváteční vánoční atmosféře.
 MŠ Za Nadýmačem
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senioři

ZO 22/30 SENIOŘI ČR PRAHA 22 A KLUB SENIORŮ

PROGRAM NA ÚNOR 2022
„Život je jako kniha…
Některé kapitoly jsou smutné,
některé šťastné a vzrušující.
Ale pokud nikdy neotočíš stránku…
Nikdy se nedozvíš, co se bude dít dále."
 lubová místnost se nachází na adrese:
K
Nové náměstí 1440/2a, Praha 22, DPS II, 3. poschodí.
Provoz klubu je v pondělí a ve čtvrtek od 14 hodin.
3., 7. 2.
10. 2.
14. 2.
15. 2.
17. 2.
21. 2.
24. 2.
28. 2.

Kavárnička, stolní hry
Trénování paměti s B. Oprchalovou
Kavárnička, stolní hry
Vycházka s R. Truhlářovou
Kavárnička, stolní hry
Kavárnička, stolní hry
Kavárnička, stolní hry
Kavárnička, stolní hry

Bližší informace v seniorské poradně, 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
Výbor ZO Senioři Praha 22 vyzývá své členy k zaplacení
členských příspěvků na rok 2022. Děkujeme...

OTEVŘENÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

TERMÍNY PORADEN V OIC
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)

VÁNOČNÍ NADÍLKA V DPS I. A II.
Před Štědrým dnem se obyvatelům Domovů s pečovatelskou službou I. a II. bohatě nadělovalo. O nadílku se postaraly uhříněveské maminky Markéta Hlaváčová, Alexandra Dlouhá-Maršálková,
Eva Sedláčková, Eliška Dohnalová, Jitka Karch-Havlová, Marcela
Hladíková, Iveta Georgievski, Šárka Stodulková, Michaela
Kratochvílová a v neposlední řadě Lucie Ješátková, která celou
akci zorganizovala.
Dámy nakoupily pro obyvatele ovoce, slané pečivo, mandle, sladkosti a přidaly i přáníčka od dětí. Další dárky jako svíčky, krémy,
bonboniéry, čaje a jiné přidaly pracovnice Metransu Uhříněves,
o což se postarala dcera obyvatelky DPS II. Markéta Zemanová.
Kompletní nadílku zabalily a s přáním krásných a klidných Vánoc
i šťastného Nového roku předávaly seniorům Zdena Žaludová, Eva
Roupcová, Stáňa Drozenová, Jarka Rezáková a Alena Rezáková.
Krásným blahopřáním a vyrobenými dárky obdarovaly obyvatele
i děti z MŠ U Nadýmače a děti ZŠ nám. Bratří Jandusů, které přišly
zazpívat koledy. Velké překvapení ve finále uspořádalo několik rodičů
s dětmi, kteří také přišli zahrát a zazpívat do DPS II. vánoční koledy.
Přes dlouhou dobu, která přináší určitá omezení pohybu a kontaktů,
jsou pro seniory tyto chvíle radostí, vzpruhou a dojetím.
Velké poděkování všem…

 Obyvatelé DPS I. a II.

Kontaktní místo pro bydlení
Každé pondělí a středu od 16:00 do 17:30
Poradna pro rovné příležitosti a kariérní poradna
Mgr. Kateřina Kaňoková: každý první pátek v měsíci od 8:00 do 14:00
Bytová poradna
Ing. Jana Veselá: každé první pondělí v měsíci od 15:30 do 18:00
Po předchozím objednání na telefonu 271 071 812 je možná
schůzka i v jiný termín
Právní poradna
Mgr. Pavel Kosař: čtvrtky 10. 2., 24. 2. od 14:00 do 17:00
Dluhová poradna
Čtvrtky 3. 2., 17. 2., od 12:30 do 16:00 hod
(312 315 284, 774 780 107 nebo poradnapraha@cestaintegrace.cz)

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
MOBILNÍ SBĚR DROBNÉHO NEBEZPEČNÉHO ODPADU z domácností na území městské části Praha 22 proběhne dle níže uvedeného
harmonogramu v úterý dne 22. února 2022.
Zastávka sběrové trasy 

Doba přistavení (hod.)

ul. V Pitkovičkách (u autobusové zastávky)

15:00–15:20

křižovatka ul. Žampiónová – Bedlová	

15:30–15:50

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

ul. K Dálnici (u autobusové zastávky K Pitkovičkám) 16:00–16:20

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

křižovatka ul. Pardubická – Rájecká

16:30–16:50

křižovatka ul. Husovo náměstí – Dopravní

17:00–17:20

křižovatka ul. Na Vrchách – Středohorská

17:30–17:50

křižovatka ul. Františka Diviše – Pstružná

18:00–18:20

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.

Kontaktní telefony na řidiče pro případ nenalezení
svozového vozidla: 601 389 243, 731 451 582
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knihovna a školy

Knihovna
Tel.: 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
KRÁSNÁ LITERATURA PRO DOSPĚLÉ
Abbottová Rachel – Hra na vraždu
Březina Jiří – Mizení
Dán Dominik – Břemeno minulosti
Greaney Mark – Šedý muž
Hooverová Colleen – 9. listopad
Nováková Antonie – Být s tebou
Quinnová Ella – Tři týdny do svatby
Rössler Mirka – Slečna na hlídání
Sheldon Sidney – Neklid
Steinbauer Boris – Neřád
Šíp Karel – Do hrobu si to nevezmu
Waldherr Kris – Ztracená historie snů
Whiton Hana – Americký klub českých dam
NAUČNÁ LITERATURA PRO DOSPĚLÉ
Klíma Martin – Na kole po Evropě
KRÁSNÁ LITERATURA PRO DĚTI
Kinney Jeff – Deník malého poseroutky
Velká šance
Körzdörfer Barbel – Holky na WhatsAppu
Kratochvíl Miloš – Puntíčkáři
Santiago Roberto – Fotbaláci
Žáček Jiří – Ufo, ufo, ufoni

TVOŘENÍ VE TŘÍDĚ 4.C
Začal nový rok, 3. ledna jsme se vrátili do
školních lavic, odpočatí, plní energie, elánu, skvělých nápadů. První školní týden
v novém roce vzniklo naše originální dílko
– letopočet 2022. V našich kytičkách jsou

ukryta přání, která bychom touto cestou
chtěli poslat i vám.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

 Rizikové kácení a řez stromů a jiné
výškové práce (střechy, okapy, fasády
atd.). Tel.: 603 326 965

 Kominictví P. Jáchym, U St. mlýna
317/29, P22 Uhříněves provádí klas.
kom. práce, kontroly spalinových cest
dle vyhl. 34/2016 Sb. vložkování
komínů.
Tel.: 602 237 675, 267 710 572,
e-mail: jachym@kominictvi.info
 Kamenictví Šumec, Pod Jankovem 45,
Hájek. Mobil: 608 981 418
 Kosmetika Payot, Pod Jankovem 45,
Hájek, www.kosmetika–hajek.cz,
mobil: 777 581 418
 Koupím chatu, chalupu do 50 km
od Prahy, v dobrém i špatném stavu.
Děkuji za nabídku. Tel.: 720 031 400

NAUČNÁ LITERATURA PRO DĚTI
Haraštová Helena – Svět plný extrémů
Stone Jerry – Vesmírné objevy

 Kateřina Kykalová, knihovnice

 Koupím jakýkoli byt či rodinný dům
v Uhříněvsi, Pitkovicích nebo Hájku.
Přímo od majitele. Tel.: 604 617 788

 4.C
a třídní učitelka Martina Sišková

 Zednictví – malířství, provádím
veškeré zednické, malířské,
obkladačské, podlahářské a bourací
práce. Odvoz suti zajištěn.
Rekonstrukce bytů, domů a nebytových
prostor. Mobil: 606 125 116
 Opravy myček, praček, sušiček
a ostatních spotřebičů
do 3 dnů – PM SERVIS.
Tel.: 602 316 941, 602 316 949
 Oprava žaluzií – výměna vodících
lanek, nové žaluzie, sítě proti hmyzu,
seřízení oken, tel: 733 720 950
 Přijmeme účetní na zkrácený prac.
poměr pro firmu v Kutnohorské uliciPHA 10. Vhodné pro matky s dětmi,
tel.: 603 723 318

INZERCE

HLEDÁME
PRODAVAÈE / PRODAVAÈKU
na prodejnu

Kutnohorská 531 - Retail Park Štìrboholy 101 00, Praha 10

Co požadujeme:
komunikaèní schopnosti

obchodního ducha

práce na PC na uživatelské úrovni

chu do práce


Co nabízíme:
zajímavá pracovní pøíležitost

možnost vysokých odmìn

práce v mladém kolektivu

pøíjemné pracovní prostøedí

tøeba hledáme právì TEBE

774 737 950

kabon@lenyk.cz
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www.trendysvitidla.cz

školy

„LEDEN S JAROSLAVEM SEIFERTEM“

Z

asvěcení dávno ví, co znamená MAP. V rámci pracovních
skupin se věnujeme převážně dětem. Rozvíjíme jejich potenciál, učíme je komunikovat, hlídat si své finance, naslouchat
a pomáhat druhým, organizujeme setkávání napříč generacemi,
děláme radost jeden druhému. Jedna ze skupin podporuje i rozvoj

J. S.

čtenářské gramotnosti, hrajeme si se slovy. Nevěříte? Vypůjčíme si tři
písmena, M-A-P a s jejich pomocí uvedeme další z básní Jaroslava
Seiferta – Leden. Můžeme Autora Pochopit?
 Malujeme Andělskou Píšťalu. 9.B ZŠ Bří Jandusů

O křehké holi, kuté z ledu,
jde leden, přítel neposedů;
ti, uši skryté do beranic,
se smíchem běží větrem vánic.
To není hůl a rampouch ani,
jejž najdeš v oknech po svítání,
to starodávná píšťala je
a ze všech nejsmutněji hraje,
když do horkých ji vezmeš dlaní.
O smutku zpívá v bílé kráse
a ihned v slzách rozplývá se.

INZERCE

POTĚŠTE
SVOJI ŽENU
Masáže

Nabídka
voucherů

Jóga tváře
Výživové poradenství
Vacushape
Vedené lekce a cvičení
a mnoho dalšího
fitzenyuhrineves.cz

info@fitzenyuhrineves.cz

702 040 043

Nám. Protifašistických Bojovníků 143/2,
Praha 22 - Uhříněves

INZERCE

SKUPINOVÁ CVIČENÍ
NOVĚ OTEVŘENÉ STUDIO PRO ŽENY I MUŽE

TRX, BOSU, JÓGA, KRUHOVÝ TRÉNINK, STREET KARDIO, PILÁTES,
FUNKČNÍ TRÉNINK a další
 KURZY SHUFFLE DANCE a TRADIČNÍ JÓGY od února (přihlašování již
probíhá, stejně tak otevřené zkušební lekce – viz náš rozvrh lekcí)
 MOŽNOST KRÁTKODOBÉHO I DLOUHODOBÉHO PRONÁJMU (dva
moderní cvičební sály, recepce, zázemí)


STÁLE HLEDÁME NOVÉ A ŠIKOVNÉ

INSTRUKTORY

Kosmetické
ošetření
ESSENTÉ
vhodné pro
všechny typy
pleti

(za doporučení možnost několika lekcí zdarma)

- regenerační ošetření pleti první českou kosmeceutikou - obnovení hydratace a vitality pokožky - zlepšení pružnosti, pevnosti a celkového stavu pleti @fit22uhrineves
fit22_uhrineves

MOŽNOST ZAKOUPENÍ VALENTÝNSKÝCH VOUCHERŮ
(informace na webových stránkách).

sledujte náš web

www.fit22.cz

NÁMĚSTÍ BRATŘÍ JANDUSŮ 1621/6
104 00 PRAHA 22 - UHŘÍNĚVES

VAŠE STUDIO

75 min / 590,- Kč (místo 790,-)
Nabídka platí pouze do 22. 02. 2022
REZERVUJTE SI TERMÍN NA TEL. 731 158 447
Studio Eve | Semanského 580
www.studio-eve.cz

Program na

únor

www.kinoucko.cz

Středa 2. 2.
10:00 Jan Werich:
Když už člověk jednou je... (Bio Senior)

Dokumentární, Česko, 105 min, česká verze, 60 Kč (senioři zdarma)
Dokument přináší strhující životní příběh této herecké legendy.
Svobodné myšlení v nesvobodné společnosti přinášelo Werichovi
mnoho úskalí a tato myšlenka prochází celým filmem. Stejně jako
snaha tvůrců přiblížit fenomén chytrého humoru, který je Werichovu
vyjadřování připisován.

Pátek 18. 2.
18:30 Smrt na Nilu

Krimi / Mysteriózní, USA, 127 min, od 12 let, české titulky, 130 Kč
Dovolená belgického detektiva Hercule Poirota na palubě
okouzlujícího říčního parníku v Egyptě se změní v děsivý hon na
vraha, ve chvíli, kdy idylické líbánky dokonalého páru postihne
tragédie. Příběh nespoutané vášně a paralyzující žárlivosti, zasazený
do prostředí impozantní pouštní scenérie, dech beroucích výhledů a
majestátních pyramid v Gíze.

Sobota 19. 2.
14:30 Tajemství staré bambitky 2

Pohádka, Česko, 100 min, přístupný, česká verze, 130 Kč
Z Jakuba je král, z Aničky královna a rodina se rozrostla o zvídavou
princeznu Johanku. Ta nejraději tráví čas u milujícího dědečka
Karaby. Zlotřilí rádcové Lorenc a Ferenc byli vyhnáni z království,
potloukají se po světě a hledají místo, kde by mohli znovu začít kout
pikle. Že by nastal čas oprášit tajemnou bambitku?

Čtvrtek 3. 2.
19:30 Srdce na dlani

Komedie, Česko, 95 min, přístupný, česká verze, 140 Kč
Josef (Boleslav Polívka) se těší, že si po odchodu do penze konečně
splní svůj dávný sen a stane se pouličním klaunem. Svým šarmem
okouzlí i ráznou Marušku (Eliška Balzerová), majitelku pojízdné
kavárny. Jako by se ti dva hledali celý život. Ale není na osudovou
lásku přece jen trochu pozdě?

Středa 9. 2.
20:00 Mimořádná událost

Komedie, Česko, 102 min, od 12 let, česká verze, 140 Kč
Malebnou českou krajinou projíždí motoráček. Vlak se náhle porouchá
a strojvůdce Miloš vystoupí z vlaku, aby poruchu opravil. Vlak stojící
v mírném spádu se však samovolně rozjede zpět do výchozí stanice a
vyděšenému Milošovi nezbývá než se poklusem vydat za ním. Cestující
ocení, že zase jedou, ale záhy si uvědomí, že špatným směrem.

Pátek 11. 2.
18:30 Zlato

Thriller, Austrálie, 94 min, od 15 let, české titulky, 130 Kč
Uprostřed rozlehlé a nelítostné australské pouště se odehrává drsný
thriller o chamtivosti, která dokáže zatemnit lidskou mysl. Jak
daleko dokáží lidé zajít při cestě za nesmírným bohatstvím?

Sobota 12. 2.
14:30 Moje krásná příšerka

Animovaný, Rusko, 100 min, přístupný, český dabing, 120 Kč
Princezna Barbara není žádné uťápnuté stvoření a nenechá si od
tatínka krále nic přikazovat. Natož pak, když zjistí, že krále drží v
hrsti zloduch, který mu ukradl zázračný lektvar. Jako správná
rebelka se rozhodne z paláce utéct. V lese narazí na strašidelnou
lesní příšeru, ale protože ona se jen tak vylekat nenechá, otočí život
Bogeyho vzhůru nohama a začne v lese diktovat svá vlastní pravidla.

17:00 Ulička přízraků

Drama / Krimi, USA, 139 min, od 15 let, české tiulky, 130 Kč
V kriminálním dramatu se představuje Bradley Cooper jako mladý
ambiciózní umělec s nadáním zmanipulovat lidi díky vhodně
zvolených slov, který se spojí s psychiatričkou (Cate Blanchett), která
je však mnohem nebezpečnější než on sám.

Čtvrtek 17. 2.
19:30 Mimořádná událost

Komedie, Česko, 102 min, od 12 let, česká verze, 140 Kč
Malebnou českou krajinou projíždí motoráček. Vlak se náhle porouchá
a strojvůdce Miloš vystoupí z vlaku, aby poruchu opravil. Vlak stojící
v mírném spádu se však samovolně rozjede zpět do výchozí stanice a
vyděšenému Milošovi nezbývá než se poklusem vydat za ním. Cestující
ocení, že zase jedou, ale záhy si uvědomí, že špatným směrem.

17:00 Uncharted

Akční / Dobrodružný, USA, 118 min, přístupný, český dabing, 130 Kč
Potomek slavného hledače pokladů sira Francise Drakea, Nathan
Drake, konečně našel stopu k prokleté zlaté sošce ze Zlatého města
v El Doradu. Když se však vydá na cestu, za zády se mu náhle objeví
zákeřní konkurenti.

Středa 23. 2.
20:00 V létě ti řeknu, jak se mám

Komedie, Česko / Slovensko, 117 min, přístupný, česká verze, 130 Kč
Film mapuje životy bývalých spolužáků ze střední školy, kteří se i
roky po skončení školy stále stýkají. Každý z nich má jiný životní
příběh, jiné radosti i starosti, ale i tajemství, která do party vnáší vtip
i napětí. Do života hlavních postav vstupujeme těsně před Vánoci, po
kterých přichází nový rok, ve kterém mají všichni oslavit čtyřicátiny.

Sobota 26. 2.
14:30 Haftaňan a tři mušteriéři

Animovaný, Španělsko, 84 min, přístupný, český dabing, 120 / 100 Kč
Haftaňan je mladý šlechtic, který sice nemá moc peněz, ale má
o to více ideálů. Jeho životním cílem je stát se jedním z králových
mušteriérů. Haftaňan se svým koněm Sandym odjíždí do Paříže.
Připojí se k němu Pip, upovídaný myšák a spolu se svými novými
kamarády a spolubojovníky, mušteriéry Athosem, Porthose a
Aramisem objevují hodnotu přátelství a spravedlnosti.

17:00 Uncharted

Akční / Dobrodružný, USA, 118 min, přístupný, české titulky, 130 Kč
Potomek slavného hledače pokladů sira Francise Drakea, Nathan
Drake, konečně našel stopu k prokleté zlaté sošce ze Zlatého města
v El Doradu. Když se však vydá na cestu, za zády se mu náhle objeví
zákeřní konkurenti.

Připravujeme
v Únoru
Připravujeme
propro
vásVás
v březnu
The Batman, Největší dar, Betlémské světlo, Proměna,
Ztracené město a další

Změna programu vyhrazena.

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
Městská část Praha 22 patří k městům, která využívají oceňovaný vícekanálový
komunikační prostředek − Mobilní Rozhlas.
Prostřednictvím Mobilního Rozhlasu budete ZDARMA informováni o všech
důležitých událostech přímo do Vašeho telefonu, a to pomocí SMS zpráv, e-mailů,
hlasových zpráv, anket nebo aplikací pro chytré telefony.
Vedení Městské části Praha 22

