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úterý 5. 4. 2022 v 19:30 hodin

HOUSLE
autor: Dan McCormick
režie: Ladislav Smoček
hrají: Jiří Langmajer,
Pavel Liška a Milan Hein
Doposud se oba bratři protloukali newyorskými ulicemi jen těžko. Všechno se ale může
změnit. Zlodějíčkovské komediální drama
o dvou bratrech a jejich rodinném příteli, kde
naděje na lepší život odhalí pohnutou rodinnou
minulost i sílu charakterů.

úterý 5. 4. 2022 v 19:30 hodin HOUSLE

pátek 8. 4. 2022 v 19:30 hodin

DIVADLO U22

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

PLNÝ KAPSY ŠUTRŮ

autor: Marie Jones
režie: Jana Kališová
hrají: Miroslav Vladyka a Radek Holub
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.
pondělí 21. 3. 2022 v 19:30 hodin ÚHLAVNÍ

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.

NOVÁ SEZÓNA
autor a režie: Adolf Adam
hrají: Herci z Divadelního spolku HerOLD
Další představení 13. 4. 2022, 19. 4. 2022
a 29. 4. 2022.
Přijďte se podívat na autorskou komedii, která vesele pojednává o rutinních zkouškách
amatérského divadelního souboru. Režisérka
spolku se chce vymanit z ochotnické rutiny,
proto vsadí veškeré své úsilí a začne tvořit
cestu k profesionální kariéře. Při zkoušení
naráží na stále více problémů a nakonec se
v sázce ocitá budoucnost celého spolku.

POHÁDKY
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.
sobota 26. 3. 2022 v 10:30 hodin

středa 23. 3. 2022 v 19:30 hodin

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.

O CHALOUPCE Z PERNÍKU
Divadlo KAPSA Andělská Hora
Žili, byli máma s tátou a ti měli dvě děti Jeníčka
a Mařenku. Jednou se děti vypravily do lesa na
jahody. Každé malé dítě přece ví, že nejsladší
jahody musíte nasbírat v lese. V hlubokém
lese! Ale pozor, nechoďte tam sami. Vezměte
s sebou pro jistotu mladšího brášku, co umí
vylézt na strom, nebo starší sestřičku, která na
vás dohlédne. Ovšem dokud není tma. Pokud
je v lese tma, můžete se ztratit a narazit třeba
na kouzelnou chaloupku. Proč kouzelnou? Je
totiž celá z perníku! A kdo v takové chaloupce
bydlí, víme všichni. Zlá ježibaba...
Partnerem Divadla U22 je

úvodní slovo

VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ,
středa 23. února změnila život mnoha lidem,
a nejenom těm na Ukrajině. Spousta problémů, které jsme měli za důležité, najednou ztratila váhu. Žili jsme fiktivními problémy, jako
je zelená energie, gender, sociální aktivismus
či politická korektnost, a v naivní samolibosti
jsme přestali vnímat skutečný svět.
Rozbombardovaná města a děti v krytech jsou
náhle jen 300 kilometrů od České republiky.
Mně jako starostovi naštěstí nepřísluší dělat
velkou politiku. Jsem tu od řešení denních problémů a k nim patří starost nejenom o místní,
ale i o uprchlíky z Ukrajiny. Cítím povinnost
chovat se ke všem stejně. Postarat se, aby byli
v bezpečí a měli vše, co potřebují.
Když píšu tyto řádky, zvoní mi neustále
telefon. Lidé volají, s čím mohou pomoci.
Poslední dny jsme toho nikdo moc nenaspal.
Protože na úrovni státu nebo Prahy stále nefunguje koordinace uprchlické vlny, řešíme
to spontánně na úrovni měst. Nabízené pomoci od lidí si proto velice vážím. Před středisky neustále zastavují auta a lidé přivážejí
pomoc. Díky našim obětavým pracovnicím,
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paní Žaludové, Kaňokové a mnoha dalším,
byli první uprchlíci ubytováni už v sobotu
v podvečer v Betlímku.
Díky velkému nasazení korodinátora pomoci, pana Jonáše Zejfarta, a pochopení faráře
J. Orta se z evangelického kostela na Husově
náměstí stalo už od pátku sběrné středisko
pro pomoc. Deky, spacáky, polštáře, hygienický materiál... To všechno tam neustále proudí
od laskavých lidí. V neděli dopoledne z toho
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Připraveno na večer.

bylo několik přeplněných dodávek, které vyrazily do Brna. Do konvoje se přidali i měcholupští a kolovratští hasiči se svou pomocí.
Sbírka zde bude pokračovat ještě asi týden, každý den od 16 do 19 hodin. Sledujte web MČ
(www.praha22.cz), co je zapotřebí, nenoste
věci, které nejsou nezbytné!
Jako městská část jsme se rozhodli nabídnout uprchlíkům z Ukrajiny neobsazené byty
v čerstvě dostavěném DPS Betlímek poblíž
rybníka Nadýmač. Dostanou k dispozici jednopokojové byty s kuchyňkami a samostatným sociálním zařízením. Díky velké ochotě
lidí byly byty během neděle vybaveny vším
nejnutnějším k přespání. Možná bude třeba
doplnit ještě nějaké a další věci, o tom ale
budeme informovat. Sledujte proto, prosím,

náš web, mobilní rozhlas nebo sociální
sítě, kde budeme poptávané věci inzerovat.
Prosíme jen, nenoste jiné věci než ty, které
jsou potřebné.
V jen o málo delším horizontu jsme se rozhodli nabídnout rovněž prostory bývalé ubytovny
Misuri, kterou jsme koupili s cílem přestavět
ji na obecní byty. Budova zatím není ve stavu,
abychom tam mohli uprchlíky umístit, ale už
o víkendu jsme na ni přesměrovali stavební
firmu z jiného projektu. Ta objekt v řádu dnů
připraví a uvede do provozu.
K 30 místům v DPS Betlímek tak budeme
moci nabídnout dalších 70–100 míst. V případě opravdu krizového stavu – který, jak
věříme, nenastane – bychom byli schopni
přijmout ještě mnohem více lidí, ale to už
bychom museli využít například sportovní
a školskou infrastrukturu. Doufejme, že to
nebude zapotřebí, přesto i pro tuto možnost
vypracováváme plány.
Opravdu ze srdce děkuji všem, kdo nám pomáhají postarat se o uprchlíky. Je úžasné, že
stačí oznámit, že potřebujeme dětské postylky
nebo polštáře, a do pár hodin nám je lidé přivážejí. A až dojemně působí dětmi darovaní
plyšáci a neumělým dětským písmem psané
vzkazy. Všem opravdu moc děkujeme. I ta nejmenší pomoc pomůže Ukrajině vše zvládnout.

 Váš Tomáš
Kaněra
starosta Prahy 22
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rozhovor

„AŤ MĚ LIDÉ JEDNOU ZHODNOTÍ ZA TO,
CO JSEM DOKÁZAL, NE ZA TO, CO JSEM
NASLIBOVAL“
V minulém zpravodaji jsme uveřejnili přehled plánovaných stavebních projektů na Praze 22.
Mělo to značnou odezvu, přičemž se ukázalo, že se vlastně neví, kolik se toho má stavět.
A málokdo zná i podmínky, za jakých se smí v obci stavět. Zeptali jsme se proto starosty,
Tomáše Kaněry (ANO), jak to s pravidly výstavby je.
Minulý zpravodaj ukázal, že tu vyroste přes
2200 bytů – není to trochu moc?
Řeknu něco, co se asi nebude líbit. Ale někde
lidé bydlet musí. A územní plán a Pražské
stavební předpisy říkají, kde to může být
a jak. S tím nic nenaděláme. To se mohlo
změnit v 90. letech, když územní plán vznikal. Ale dnes už to jde jen hlídat a nedopustit
překračování limitů a schvalování účelových
výjimek.
Mnohem horší je, že se k výstavbě nestíhá stavět infrastruktura. Takže i když stavitel splní všechny normy, nám v novém
domě přibude deset dětí, které nemáme
kam umístit. Chybí pro ně školka, škola,
následně začnou problémy s jejich volným
časem, hřišti, kroužky, lékaři atd.
To je to, co pak vadí všem, i když bydlí
o kilometr dál. Už jsme velcí jako okresní
města typu Louny nebo Benešov a potřebujeme spoustu infrastruktury. Řadu let
se v tom ale neudělalo nic. Jen se o tom
mluvilo, malovaly se krásné plány a to bylo
všechno. Až letos se konečně zase něco děje.
Otvíráme školku v Pitkovicích, rozšiřujeme
ZŠ U Obory o 4 nové třídy. Rekonstruujeme
prostory pro Dům dětí a mládeže.
Kdyby totéž dělali naši předchůdci, byl
by problém mnohem menší. Chápu, že to
není snadné, výstavbě rozumí opravdu
málokdo.
A vy jí rozumíte?
Ne, ani já nejsem expert na stavební zákony.
Nebyli jimi ale ani moji předchůdci, pan
Zelenka či pan Turnovský. Jen si vemte, že
novela stavebního zákona bude mít dopad
na více než 50 jiných zákonů, které mají
další výkladové části, nemluvě o množství místních úprav. V tom se nikdo z nás
4 | Uhříněveský zpravodaj | březen 2022

neorientuje – zatímco developeři na to mají
velká právní oddělení.
Proto je nezbytné spolupracovat s odborníky. Takoví pracují třeba na našem stavebním úřadě a já jim věřím. A mám ještě tu
výhodu, že jako geodet jsem desítky staveb
zaměřoval.
Jak velký problém je projekt v Kašperské?
Dost velký. Developer zakoupil pozemky,
na kterých územní plán a Pražské stavební předpisy umožňují stavět. Takže stavět
může, na tom se nic nezmění a oceňuji třeba
pana Kopeckého, který zastupuje sousedy
z Kašperské, že to chápe. Tvrzení bývalého
starosty Zelenky, že to může celé zastavit,
je nesmysl a jen populismus. Koneckonců,
ukázal to i soud, který odmítl zpětně zrušit
právo Finepu na výstavbu.
Stavbu povolil místní stavební úřad.
Čekáme, co na to odvolací orgán, krajský
úřad. Jestliže stavitel dostane stejné rozhodnutí, třetí kladné v řadě, bude to pro
mě osobně znamenat tečku.
On to vlastně nebyl spor MČ s developerem. Společnost Finep žaloval pan Zelenka
sám, bez schválení Radou města. Už tím byl
porušen zákon. Kdyby navíc spor vyhrál,
otevřel by developerovi cestu k žalobě za
zmařenou investici v řádu desítek milionů. To je velké riziko, o kterém se nemluví.
Škoda by šla samozřejmě za obcí.
V normálním právním prostředí zkrátka
nemůžete s někým spolupracovat, uzavírat
s ním smlouvy a dohody, a pak si to jen tak
rozmyslet a říci: My to tak nemysleli!
Takže proti nadměrné výstavbě se nedá
bránit?
Dá, ale je to mnohem složitější. Zkusím

vám to vysvětlit. Stávající územní plán je
z 90. let, kdy nikdo nepočítal s extrémní
výstavbou ve Středních Čechách. Počítalo
se nejvýš s 20 tisíci obyvatel – a k nim se už
blížíme. S výstavbou bohužel nebyla plánována infrastruktura. Kdyby byla, žilo by se
tu mnohem lépe a málokdo by protestoval,
že se staví.
Územní plán bohužel umožňuje stavět i bez ní, což je špatně. Nástroje, jak to
změnit, jsou ale omezené. Minulé vedení
radnice na to šlo na sílu, chtělo se hned
soudit. Výsledkem bylo rok zablokované staveniště v Pitkovicích, neochota developera
dělat jakékoli úpravy ve prospěch občanů
v projektu Kašperská a tak dále.
My se teď snažíme ty zauzlené vztahy
zase rozvázat. Není to jednoduché, ale snažíme se. Do toho nám háže klacky pod nohy
opozice, která za roky, co byla u moci, nevyřešila nic. Důkazem je třeba ta nešťastná
Kašperská nebo MŠ V Bytovkách, tlačené na
sílu dokonce proti místním lidem.
Co bylo na projektu MŠ V Bytovkách
špatně? Prý si to dokonce myslelo na
architektonickou cenu roku...
Cenu za architektonickou odvahu možná,
ale z hlediska funkčnosti to byl nesmysl.
Lidem, co tam bydlí, z toho stále naskakuje
husí kůže. Na papíře to vypadá skvěle, dokud nezjistíte, že zahloubený amfiteátr bude
fungovat jako zesilovač. Že podzemní vodu,
která je všude v Uhříněvsi, bude třeba vyvážet cisternami, nechcete-li, aby ze školky
bylo koupaliště. Že cena stavby se z 90 milionů korun zvýšila na čtvrt miliardy...
Školka v bytovkách je zkrátka hezkým
příkladem tzv. "veřejného blaha" za každou
cenu.

rozhovor

Nevzdávat se jich tak snadno a také je dokupovat nebo směňovat. Když se pozemků
zbavíte, nepostavíte už nikdy nic. Žádné
školky, žádné zdravotní středisko, žádnou
infrastrukturu, parkoviště, nic.
Stavební byznys je tvrdý byznys.
Developeři nejsou charita a chtějí vydělat.
Kde mohou, upraví si proto logicky podmínky podle svého: chtějí víc pater, víc podlahové plochy, méně starostí s chodníky a zelení.
A tak je potřeba je stále hlídat. Tyhle malé
podfuky samozřejmě lidi štvou, ale často se
soustředí na to méně podstatné.
Klíčovým bodem je infrastruktura, co
developer pro ni udělá. Její existence a kvalita hlavně rozhodne, zda se tu bude lidem
bydlet dobře nebo ne, ať už té podlahové
plochy prodají více nebo méně.

Jak to myslíte?
To si třeba vysníte školku, ale narazíte
na problém s parkováním desítek aut,
které do ní budou vozit děti. Kde budou
parkovat? Není kde, nějak to ale vyřešit
musíte. Tak se dohodnete s majiteli okolních pozemků, že od nich odkoupíte kus
městské zeleně a změníte ji na parkoviště.
Majitel souhlasí, chce za to ale změnu na
stavební parcely i u svých zbylých pozemků. Souhlasíte a odůvodníte to veřejným
blahem, aby měly maminky kde parkovat.
Jenže, když se pak podzemní školka stavět nebude, zeleň už zpět nikdo
nevrátí...
Dá se podobné aktivitě nějak bránit?
Uvažovali jsme s kolegou, radním na
územní plánování Štěpánem Zmátlem,
že nejlepší pro obec by bylo nastavit do budoucna tvrdě mantinely stavebního rozvoje
na Praze 22 tak, abychom „páchání dobra“
do budoucna co nejvíc omezili.

Zvažujeme nechat voliče, ať rozhodnou, zda podobné věci smí starostové
dělat. To jde pomocí referenda. V něm by
obyvatelé Prahy 22 rozhodli, například, že
zastupitelstvo nemůže zvyšovat zastavitelnost území nebo měnit podle svého zeleň
na stavební parcely. Ať už po nás přijde
kdokoli, v tomto by už měl svázané ruce.
Referendum se dá spojit s volbami a ty
jsou blízko. Oslovili jsme proto právní kancelář, aby nám zpracovala podklady, jak
do budoucna znemožnit snadnou změnu
typů pozemků.
Na příštím ZMČ se pokusíme pro to
získat podporu napříč politickým spektrem. Aspoň se uvidí, kdo to myslí s regulací
výstavby vážně a pro koho to je jen populistický klacek na nepřátele.
Nezakonzervuje se tím ale současný stav
navždy?
Nemyslím. Znamená to jen, že MČ musí
s pozemky pracovat opatrně a promyšleně.

Developerovi ale přece nemůžete nic
nařizovat.
To nemůžete. Ne tam, kde to územní plán
a Pražské stavební předpisy umožňují. To
prostě není možné. Ani developer ale nechce postavit a utéct. Má zájem na tom, aby
si noví majitelé nestěžovali, protože pak
prodá dobře i další byty. Proto je ochoten
raději jednat, než se soudit. A to je šance si
s ním sednout ke stolu a vyjednávat o tzv.
kompenzacích.
Jako první nabízí stavitel obvykle peníze. To je ale pro město nevýhodné, protože
ztrácejí na hodnotě. Lepší jsou třeba parkoviště a nejlepší nebytové prostory. V nich
pak můžete umístit zdravotní střediska,
mateřskou školu nebo oddělení městské
policie.
Teď se nám třeba povedlo vyjednat
mnohem lepší podmínky na sídlišti Vivus,
než které dojednal můj předchůdce, starosta Zelenka. Doufejme, že i s Finepem
dojdeme k pro tamní obyvatele užitečným
výsledkům. Jednáme rovněž s Central
Group, který chce v Pitkovicích stavět další
stovky bytů. Překvapilo mě, že s ním dosud
nikdo o kompenzacích nejednal. Zeptejte
se Pitkovických – nemají tam pořád nic, ani
obchod ne. Až se nám letos podaří otevřít
polyfunkční dům s další školkou, obchodem a ordinací, budou mít aspoň něco.
Ne se vším jsme spokojeni, proti několika
stavbám jsme se odvolali, třeba s Central
Group řešíme problémové vsakování.
Chci, aby tu po mně zůstalo co nejvíc
právě z té infrastruktury. Ne krásné barevné
plány a modely za mnoho milionů, které
jsem zdědil, leží mi na skříni a nikdy se
nezrealizují. Ať mě lidé jednou zhodnotí
za to, co jsem dokázal, ne za to, co jsem
nasliboval.
 Ivan Vágner
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CO CHCEME: OBCHVAT
CO NECHCEME: 220 TISÍC M2 NOVÝCH DOMŮ
V úterý 8. 2. se na Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMP
(na Magistrátu HMP), projednávaly tři důležité věci, které ovlivní nebo by mohly velice ovlivnit
život v naší MČ.



VZNIK PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ
VEDLE OBORY.

Nápad předchozího radního Ondry Lagnera
umístit na místo bývalé čističky odpadních
vod biotopové koupaliště je skvělý. Byl by vedle
Uhříněveské obory, vedle budoucího velkého
městského parku. A na Praze 22 koupaliště
citelně chybí. Výbor ale podnět neschválil. Byl
vyhodnocen jako nekompletní, chybělo mu
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
a nebyla zatím zpracována ani studie. Navíc
pozemky nejsou MČ. Protože je ale myšlenka
dobrá, doufám, že ji v budoucnu MČ pořádně
rozpracuje a hlavně získá pozemky. Bez nich
to nepůjde.



VZNIK NOVÉHO ZASTAVITELNÉHO
ÚZEMÍ KOUSEK ZA UHŘÍNĚVSÍ,
SMĚREM NA KRÁLOVICE.

Návrh na změnu z orné půdy na stavební
pozemky přišel od soukromého vlastníka pozemků. Rozsah výstavby by byl ale obrovský.
Jednalo by se o 230.248 m2, což je pro představu minimálně 500 nových rodinných domů.
Naše MČ tento šílený nápad jednomyslně odmítla. A jsme rádi, že stejně nekompromisně
se k tomu postavil Odbor územního rozvoje
Prahy. Trochu se ale bojím, že se tento podnět může v budoucnu vrátit. Současné vedení
magistrátu (Piráti, Praha sobě, STAN a TOP09)
chce stavět desítky tisíc nových bytů a proto
přišlo s nebezpečným nápadem, že změnu
územního plánu si developeři budou moci
zakoupit. Má se to týkat zejména brownfieldů. Dovedete si ale představit další tisíce bytů
třeba v bývalém rozsáhlém areálu Barvy-Laky
v Uhříněvsi? Doufám proto, že nám tu snad
v budoucnu vznikne obchvat kolem Pitkovic
a koupaliště v Uhříněvsi. Ale ze zelenajících se
polí se nestane další obří sídliště pro 2000 lidí.



DŮLEŽITÁ DOPRAVNÍ STAVBA
� OBCHVAT PITKOVIC.

Už před rokem, v březnu 2021, jsem k tomuto
záměru psal důvodovou zprávu, a proto jsem
rád, že výbor náš podnět posunul dál. Po výstavbě obchvatu se totiž významně odlehčí dopravě v centru Pitkovic. Část ulice Žampionová
se bude moci stát jednosměrná a budeme zde
moci vybudovat chybějící chodník.

 Štěpán Zmátlo
radní
(KDU-ČSL)

DOPRAVNÍ UZAVÍRKY A OMEZENÍ V ULICI KE KŘÍŽI
Patrně jste zaznamenali stavební ruch pod železničním mostem v ulici
Ke Kříži: Jde o hlavní silnici z Nového náměstí směřující pod tratí směrem na sídliště Vivus a dále směr Pitkovice. Vedle železničního mostu
se bude stavět lávka pro pěší, při čemž bude dočasně omezen provoz
na frekventované ulici Ke Kříži. Omezení proběhne v rozmezí 21. února
− 3. května 2022. Objízdné trasy budou řádně vyznačeny a budou se
lišit podle tří stavebních etap.
1. etapa od 21. února do 11. března 2022
2. etapa od 12. března do 12. března 2022 – kompletní uzavírka
3. etapa od 18. dubna do 3. května 2022
Výsledkem stavby bude nový přechod, který výrazně zvýší bezpečnost
chodců a usplavní dopravní komunikaci na ose Nové náměstí – Pitkovice. 
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aktuality

PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ
ANEB KDYŽ JE RODINĚ NEJHŮŘ

PAMATUJTE!

Vážení občané, v této rubrice upozorňujeme na možnosti, jak mohou lidé
s největšími problémy dosáhnout na příspěvky, dotace a mimořádné
podpory. Tentokráte jde o příspěvek na bydlení, který jsme už v prosinci
zmiňovali. Dnes bychom vám jej rádi představili podrobněji.
KDO MÁ NA PŘÍSPĚVEK NÁROK?

Příspěvek je zaměřen především na nízkopříjmové rodiny, rodiny samoživitelek a seniorské domácnosti. Nárok mají vlastníci nebo
trvale nahlášení nájemníci domů či bytů, kterým na náklady spojené s bydlením nestačí
v Praze 35 % z celkového příjmu domácnosti
(mimo Prahu je koeficient 30 %).
Minulý měsíc se podařilo schválit navýšení
takzvaných normativů, což znamená, že o příspěvek může žádat mnohem více lidí. Podle
ministra M. Jurečky (KDU-ČSL) je totiž nyní
i pro ty, „ kteří bydlí v podnájmu, nebo ty, kteří
mají trvalé bydliště a bydlí ve zkolaudovaném
objektu určeném k rekreaci“. To velmi výrazně
rozšiřuje skupinu lidí. Ověřte si, zda mezi ně
nepatříte nebo neznáte někoho ve svém okolí,
kdo by mohl mít na příspěvek nárok!
„Problém je, že z domácností, které na
příspěvek mají nárok, ho využívá pouhých
30 %. U seniorů je to dokonce jen 20 %,“ říká
radní Štěpán Zmátlo. Přitom senioři tvoří právě
třetinu ze všech ohrožených ztrátou bydlení.

JAK O NĚJ POŽÁDAT?

1) Nejprve navštivte online kalkulačku dostupnou na www.energetickyprispevek.cz,
abyste si ověřili, zda na příspěvek na bydlení
dosáhnete a o kolik můžete žádat.
2) Přímo na webu je k dispozici formulář žádosti. K vyplnění budete potřebovat:
a) Průkaz totožnosti (OP, pas) pro dospělé,
pro děti do 15 let rodné listy.
b) Doklad o čtvrtletním příjmu za dospělé.
Pokud nemáte příjem, nemocenskou ani
dávky v nezaměstnanosti, budete předkládat „Prohlášení osob, které nemají
příjmy rozhodné pro nárok na dávky“.
c) Máte-li děti, bude potřeba „Potvrzení
o nezaopatřenosti dítěte“.
d) Dále doklady, z nichž je patrno, kolik vás
bydlení stojí (nájem, energie, služby...),
příp. doklad o výživném.
e) A
 konečně nájemní nebo podnájemní
smlouvu nebo výpis z katastru nemovitostí, příp. smlouvu o služebnosti (např.

Ověřte si nejprve na kalkulačce, o jak velkou
pomoc můžete žádat. Až poté vyplňujte
formuláře žádostí. Pokud nevíte, jak na to,
stavte se v dluhovém poradenství radnice v OIC,
nebo na Odboru sociálních věcí, poradí vám.

právo dožít v nemovitosti, kterou jste
darovali dětem) či doklady k hodnocení
standardů kvality bydlení stavby pro
rekreaci.

O JAKÝCH PŘÍSPĚVCÍCH JSME UŽ
V TÉTO RUBRICE PSALI?

• oddlužení v rámci Milostivého léta
UZ 11/2021
• zvýšení cen energií UZ 12/2021
• příspěvek na školní obědy UZ 2/2022
• dluhové poradenství na Praze 22
UZ 2/2022

 Štěpán Zmátlo
radní
(KDU-ČSL)

OTEVŘENÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

TERMÍNY PORADEN V OIC
Poradna pro rodinné právo
Každé poslední úterý v měsíci od 17:00 do 19:00

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

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)

Senior point – informace pro seniory, Klub seniorů apod.
Stanislava Drozenová: každý čtvrtek od 10:00 do 12:00

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

Rezervaci pro poradenství je nutné objednat na tel.: 271 071 812.
Pro občany MČ Praha 22 jsou poradny zdarma.

PITKOVICKÉ STAVENIŠTĚ
Na staveništi budoucí další mateřské školky v Pitkovicích už vznikla
betonová základní deska. Z betonu už trčí síť armatur a obrys budoucího polyfunkčního domu se zpřesňuje.

Právní poradna
Mgr. Pavel Kosař: čtvrtky od 14:00 do 17:00
Dluhová poradna
Každý čtvrtek od 12:30 do 16:00 hod. K zastižení i na telefonu
312 315 284, 774 780 107 nebo poradnapraha@cestaintegrace.cz
Poradna sociálně právní ochrany dětí
PhDr. Hana Hejná: každou středu od 15:30 do 17:30
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RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2021

ZPRÁVA O DOŠLÝCH STÍŽNOSTECH
A PETICÍCH ZA ROK 2021

O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ V REŽIMU Z. Č. 106/1999 SB.,
O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM
Na svém 5. zasedání dne 16. února 2022 vzala Rada MČ Praha 22
na vědomí „Výroční zprávu za rok 2021 o poskytování informací
v režimu z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“
ve znění pozdějších předpisů, a svým usnesením v souladu s výše
citovaným zákonem ji uložila zveřejnit na webových stránkách MČ
Praha 22 a dále v Uhříněveském zpravodaji v tomto znění:
Podle ustanovení § 18 uvedeného zákona je příjemce žádostí, tedy
ÚMČ Praha 22, povinen vždy k 31. prosinci běžného roku zpracovat
a do konce měsíce března roku následujícího zveřejnit Výroční zprávu
o své činnosti v oblasti poskytování informací v režimu zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. Ze čtyřiceti šesti přijatých žádostí v roce 2021 bylo
vyřízeno všech čtyřicet šest žádostí, přičemž u tří z nich však nebyla
informace poskytnuta a bylo u nich vydáno rozhodnutí o odmítnutí.
Proti jednomu rozhodnutí o odmítnutí (ve věci zvláštního opatření
podle zák. č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání) bylo podáno
odvolání, které nadřízený orgán zamítl, a potvrdil naše rozhodnutí.
Jednotlivé poskytnuté informace jsou dohledatelné na webových
stránkách MČ Praha 22.
Počet přijatých žádostí celkem

46

Vyřízeno poskytnutím informace

43

Na svém 5. zasedání dne 16. února 2022 byla RMČ Praha 22 seznámena se statistikou došlých stížností a petic občanů tak, jak
byly přijaty a zaznamenány Odborem kanceláře úřadu ÚMČ Praha
22 v roce 2021. RMČ vzala zprávu na vědomí a uložila ji zveřejnit
na webových stránkách MČ Praha 22 a v Uhříněveském zpravodaji.
Výše uvedený pokyn zahrnuje povinnost informovat RMČ Praha 22
o počtu došlých stížností a petic od občanů MČ Praha 22. Všechna
došlá podání za rok 2021 byla řádně zaevidována v písemné a elektronické podobě a předána k vyřízení příslušným odborům. Celkem
za rok 2021 došla 3 podání, z nichž dvě byla zaregistrována jako
petice; jako stížnost bylo zaregistrováno jedno podání. V roce 2021
byla projednána a vyřízena všechna 3 podání.
Stížnost se týkala postupu OOS při vyřizování změny bydliště. Této
stížnosti nebylo vyhověno a stěžovatel požádal MHMP hl. m. Prahy
o přešetření postupu našeho úřadu v dané věci. MHMP následně
shledal postup ÚMČ Praha 22 jako správný. Jedna petice se týkala
dopravní situace v ulici K Dálnici, druhá pak „hnojiště“ VÚŽV v Hájku.
Obě petice byly shledány jako opodstatněné a u obou byla přijata
příslušná opatření k nápravě daného stavu.
Všechna podání byla zpracována v souladu s Organizačním řádem
a Pravidly pro vyřizování stížností a petic podaných orgánům Městské
části Praha 22.

Žádost stažena žadatelem

0

Počet podání celkem

3

Předáno na jiný správní úřad

0

Z toho − petic

2

Vyřízeno částečně

0

Odloženo

0

Počet žádostí s rozhodnutím
o neposkytnutí požadované informace

3

Přijatá odvolání proti rozhodnutí
o neposkytnutí informace

1

Kladně potvrzené naše rozhodnutí

1

Počet zamítnutých odvolání

0

− stížností

1

Vyřízeno

3

Přechází do roku 2021

0

Nevyřízeno – odloženo

0

Počet podaných opravných prostředků

1

 Poskytnuté informace jsou zveřejněny a dohledatelné
na webových stránkách MČ Praha 22.

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU

MOBILNÍ SBĚR DROBNÉHO NEBEZPEČNÉHO ODPADU z domácností na území městské části Praha 22 proběhne dle níže uvedeného
harmonogramu v sobotu dne 19. března 2022.

Stanoviště 

Zastávka sběrové trasy 

Doba přistavení (hod.)

Doba přistavení (hod.)

Pardubická x Rájecká

VOK 12. 3.

9:00–13:00*

Na Blanici x K Podchodu

VOK 12. 3.

9:00–13:00*

Pod Markétou x Předpolní

VOK 26. 3.

9:00–13:00*

křižovatka ul. Předpolní – Pod Markétou

8:00–8:20

Bedlová

VOK 26. 3.

9:00–13:00*

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

8:40–9:00

K Dálnici (č. p. 622)

VOK 26. 3.

9:00–13:00*

křižovatka ul. Venušina – Jupiterova

9:10–9:30

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

náměstí Smiřických (u autobusové zastávky)

9:40–10:00

křižovatka ul. U Starého mlýna – Za Nadýmačem

10:20–10:40

Nové náměstí (u radnice)

11:00–11:20

ul. V Bytovkách
(u garáží, naproti Centru volného času č. p. 803/12) 11:30–11:50
Kontaktní telefony na řidiče pro případ nenalezení
svozového vozidla: 739 412 393, 604 705 036
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Vzhledem k omezenému počtu přistavovaných velkoobjemových
kontejnerů věříme, že občané přednostně využijí možnost odvážet
odpady přímo do sběrného dvora.

 Jitka Kochánková
referentka Odboru životního prostředí
a dopravy

NÁŠ CÍL? BÝT K DISPOZICI A POMÁHAT,
ŘÍKÁ STAROSTA SDH
Původně se chtěl angažovat jako bezpečnostní dobrovolník. Shoda okolností a ochota pomáhat
ho ale dostala na místo starosty sboru dobrovolných hasičů, kde navazuje na to, co dělal jeho
otec. Pokud někde v Praze 22 uvidíte partu chlapů odstraňovat popadaný strom přes cestu nebo
odčerpávat vodu z vytopeného sklepa, je téměř jisté, že mezi nimi bude i Petr Laník – rodák
z Uhříněvsi, který se rozhodl, že místo, kde bydlí celý život, podpoří konkrétními činy. Nejen
proto ho lze v dnešních poměrech, kdy se do městské části stěhují tisícovky nových obyvatel,
považovat za starousedlíka, ačkoliv letos oslaví teprve 32. narozeniny.
Jaké jsou vaše vzpomínky z dob, kdy byl
u sboru dobrovolných hasičů váš otec?
„Pamatuju si, že hasiči sídlili v pěkném
domě u sokolovny. Táta mě tam tehdy bral
například na brigády, během kterých se
udržovala stará hasičská auta. Vybavím si
i to, jak přímo v naší ulici hořel dům, když
mi bylo asi sedm. Jako první tam hasilo
právě uhříněveské auto SDH s mým tátou.
Stejné to bylo i v případě velkého požáru
domu u hospody v Pitkovicích. Houkání
protipožární sirény tehdy znělo Uhříněvsí
častokrát. Netrvalo to bohužel tak dlouho,
abych si pamatoval víc detailů. Spolek pak
začal haprovat a rozpadat se, až asi před
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patnácti lety definitivně zanikl. Táta se ale
angažoval i u rybářů, kde byl zase předsedou
spolku můj děda. Máme tohle dobrovolnictví v rodině.“
Takže jste plánoval, že činnost sboru
dobrovolných hasičů obnovíte?
„Vůbec ne, chtěl jsem jít původně jiným
směrem. Od deseti let dělám karate, byl
jsem i v reprezentaci a sjezdil celou Evropu,
můj trenér Michal Starý byl bodyguardem
prezidenta Václava Havla. I já sám se živím
od osmnácti jako ochranka, takže když jsem
šel v roce 2015 na radnici za tehdejším starostou Martinem Turnovským, představil

jsem mu projekt bezpečnostní dobrovolník
od ministerstva vnitra, ve kterém jsem se
chtěl pro Prahu 22 angažovat. Starosta řekl,
že je to sice pěkné, ale přesvědčoval mě,
abych se ujal právě dobrovolných hasičů,
protože jsou pro městskou část potřeba. Byl
to vlastně jeho nápad a já to přijal. Následně
trvalo zhruba tři roky, než jsme vše dali dohromady. Vše jsme začali v roce 2020 stavět
na zelené louce, šli jsme do toho s tím, že
půjde o běh na dlouhou trať, protože jsme
jako sbor dobrovolných hasičů neměli vůbec nic. Žádný majetek, žádné vybavení,
vše z minulosti se rozprodalo. Nemáme se
ještě ani kde scházet.“

život v obci

Cílem je proškolovat obyvatele městské části
o ochraně před požárem.
Organizujeme na základních školách
a v muzeu besedy a školení...

Popadaný strom nebo vytopený sklep. Pro tyto a další podobné případy je kdykoliv připraven SDH Uhříněves.

Když hoří, volají lidé hasičskou záchrannou
službu na čísle 150.
Jaká je tedy vaše náplň činnosti?
„Je třeba zdůraznit, že jsme sbor dobrovolných hasičů, nikoliv jednotka dobrovolných
hasičů, tam se teprve plánujeme dostat v dalším období. Zatím tedy opravdu nemůžeme hasit, a když někde hoří, netýká se nás
to. Nám šlo ale od začátku o něco jiného.
Cílem je proškolovat obyvatele městské části o ochraně před požárem. Organizujeme
na základních školách a v muzeu besedy
a školení, třeba i ve spojení se zdravotníky,
kde se lidé dozví, co je potřeba dělat, když
například na sporáku chytne olej. Vedle toho
komunikujeme s hasiči a jsme mezičlánek
mezi nimi a městskou částí.“
V čem vy osobně spatřujete význam sboru
dobrovolných hasičů pro městskou část?
„Náš cíl je být k dispozici a jsme připraveni pomoct, když je to potřeba. Prozatím ke
své činnosti nepotřebujeme cisterny, stačí
nám čerpadlo nebo motorová pila. Můžeme
jezdit k zásahům, jako je vytopený sklep
a popadaný strom. Děláme to celé z vlastní iniciativy, jsme sice už proškolení jako
v jednotce dobrovolných hasičů, ale naše
činnost se teprve rozjíždí. Vytvořili jsme
základní partu, která je vybavená. Máme
pracovní stejnokroje určené přímo pro

hasiče a základním cílem bylo pořídit dodávku, kterou jsme přestavěli na technický
dopravní automobil, který může zasahovat i převážet osoby. Je v majetku městské
části, abychom byli pojízdní. Sehnali jsme
pořádnou motorovou pilu a kalové čerpadlo s dostatečným výkonem. Máme také
kvalitní výkonovou elektrocentrálu, takže
i kdyby teď vypadl proud například na radnici, může se na nás s klidem obrátit. Opatřili
jsme i vybavení, abychom po sobě uklidili.
Na rok 2022 máme rozpracovaný rozpočet,

Sbor pravidelně absolvuje potřebná školení.

aby se rozšířila naše činnost. Rádi bychom
pořídili velký rozbrus a valník, abychom
něco dokázali převézt a mohli vypomoci.
V plánu jsou i vysílačky pro lepší komunikaci
a vše směřujeme tak, abychom byli v roce
2023 připraveni stát se nikoliv sborem, ale

jednotkou dobrovolných hasičů s většími
kompetencemi a možnostmi.“
Kolik lidí do sboru patří a jak se
vzděláváte?
„V současnosti nás je třináct a naší přidanou
hodnotou je, že mezi nás patří několik lidí
z generálního ředitelství HZS. Jsou místní
a ujali se toho, ví přesně, jak pracovat, a přišlo
jim fajn pomáhat. Když někde máme chybku, upozorní nás. Díky tomu si jsme jistí, že
činnost sboru funguje správně, a můžeme
se rozvíjet. Absolvovali jsme potřebná školení, například na práci s motorovou pilou.
Máme přichystanou metodiku a už víme, co
potřebujeme. Cílem je postoupit do jednotky
v kategorii nezařazeno, protože nemáme
zázemí a ani městská část zatím nemá nic,
co by nám mohla nabídnout.“
Čím to, že v Praze 22 není místo,
kde byste mohli mít zázemí?
„Jednoduše nejsou kapacity, ale díky tomu, že
se zúčastňujeme schůzí na městském sdružení hasičů, jsme se už dříve dostali k informaci, že by mohla být k dispozici pitkovická
zbrojnice, protože tamní spolek nefunguje.
Uvažovali jsme o ní, abychom měli kde skladovat vybavení. Vše je v majetku městské části, tak jsme ji oslovili a pověřila nás, abychom
na místě uklidili a udělali tam inventuru. >>
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vybuduje Horácká stezka. Kolem téhle
komunikace by měly vzniknout pozemky,
které by mohly být výhledově vhodné pro
nás. Uvědomujeme si, že všechno stavíme od začátku. Sbory se stoletou tradicí
například dělají candrbály, my musíme
začít s něčím skromnějším, ale i v tom vidíme smysl. Chceme třeba letos postavit
májku. Zavedeme to historicky jako první
v Uhříněvsi, což nám potvrdil pan kronikář
Klich.“
Každý má pro dobrovolnickou činnost
jinou motivaci. Jaká je ta vaše?
„V Uhříněvsi žiju celý život a vidím, jak se
městská část mění. Mám potřebu dát okolí
něco ze sebe a jsem založený tak, abych jen
nemluvil, ale taky toho co nejvíc udělal. Aby
to nevypadalo jako pěst na oko a mělo to
nějaký základ. Snad se to daří. Jako sbor
jsme se ještě nesetkali s negativním hodnocením naší práce a doufám, že to tak bude
co nejdéle. Ohlasy a poděkování od lidí jsou
pro nás nejvíc. Snažíme se být parta lidí,
která se nechce o problémech jen vypisovat na sociálních sítích, ale chce je i řešit.
Máme společnou komunikaci, jsme pořád
v kontaktu a čekáme, kdy a kde nás někdo
bude potřebovat. Děláme to sami za sebe
a chceme, aby se v místě, kde sami bydlíme,
žilo dobře.“ 

 M
áňa je na svůj věk stále fešná
stará dáma.

Zjistili jsme, že se tam nachází například
plovoucí čerpadlo, a hlavně jsme věděli, že
je tam hasičský veterán, takzvaná Máňa. Jen
jsme nevěděli, v jakém je stavu.“
Jaká pak byla zjištění?
„Stála tam s rozebraným motorem, protože
má prasklé těsnění u hlavy motoru. Tohle
auto asi hodně lidí zná, protože bylo pravidelně vystavované na kulturních akcích
městské části. Sám si ho pamatuju z dětství,
Máňa, které se říká i ERENA, byla ve staré hasičárně u sokolovny. Začali jsme uvažovat, co s tím, protože prostor v Pitkovicích
je malinkatý a veterán ho skoro celý zabere.
Na sklad místo nevyhovovalo, bylo chladné
a vlhké.“
Co následovalo?
„Máňa tam zůstala sama a není misí SDH,
abychom to změnili. Jako sbor jsme mnohem prospěšnější, pokud se soustředíme
na naši činnost. Chceme tu být pro lidi
a fungovat s moderní technikou.“
Sbor vznikal na začátku roku 2020,
tedy těsně před pandemií koronaviru.
Byly kvůli tomu vaše začátky složitější
i v tomto ohledu?
„Během koronaviru se ukázalo, že umíme dobře komunikovat s radnicí i s městskou částí. Cokoliv bylo v naší agendě
potřeba, zařídili jsme to. Nikdy jsme
neřekli ne. Když bylo například nutné logisticky přemístit velké množství
seniorů do nemocnice na Karlovo náměstí kvůli očkování, udělali jsme to.
Takhle jsme odvozili desítky lidí. Nebojíme
se jakékoliv činnost pro obyvatele. Jedna
paní v letech za námi například přijela
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SDH NA UKLIĎME
ČESKO
s tím, že se potřebuje zbavit jedovatého
břečťanu, který se jí pnul přes celou fasádu. Za půl dne práce jsme to vyřešili.
Zúčastňujeme se všech akcí, které Praha
22 pořádá, bereme si například dohledy
při stavbě pódia. Lidé nám můžou zavolat,
když mají nenadálé problémy. Jsme vybaveni, abychom hned vyjeli a pomohli. S tím
jsme jako parta nadšenců a dobrovolníků
počítali.“
Dobrovolní hasiči jsou v mnoha obcích
i centrem kultury. Není vám líto, že
v tomto ohledu nemáte na co navazovat?
„To sice ne, ale naší prioritou je pomáhat
ve správný čas na správném místě. Už letos budeme jednat s dotčenými orgány,
s městskou částí, s radnicí, s Hasičskou
záchrannou službou o tom, jak uděláme
ze sboru jednotku. Důležité je mít zázemí, tedy konkrétní místo, kde fungujeme.
Věříme, že se v rámci územního plánování

Sbor dobrovolných hasičů Uhříněves
se přihlásil do národního projektu
„Ukliďme Česko“, který letos spadá
na sobotu 2. dubna. V rámci akce se
zaměří na úklid vybraných míst městské
části. „V této činnosti se původně
angažovala zrušená Běžecká škola.
Všimli jsme si toho a iniciativně jsme
na ně navázali, protože je nám tahle
příležitost sympatická. Budeme moc
rádi, když se k nám připojí široká
veřejnost všech věkových kategorií
a do budoucna se stane akce tradiční
a pravidelnou,“ říká Petr Laník. Hasiči
zajistí pytle na odpadky, rukavice,
nářadí, hygienické potřeby a připraví
i občerstvení.

Sraz je na Novém náměstí
před radnicí v sobotu 2. 4.
v 8:00 hodin.
Kdo má zájem udělat něco pro přírodu
a prostředí v místě, kde žije, může
zaslat přihlášku a stejně tak i na místa,
která si zaslouží pozornost, na e-mail:
starosta@sdhuhrineves.cz

historie

SOKOL OSLAVIL 160 LET
Ve středu 16. února 2022 jsme si připomněli, že tomu bylo
právě 160 let, co byl založen Sokol (Česká obec sokolská).
Spolek, který v historii české a slovenské tělovýchovy zaujal
pozici nejen největší, ale také nejúspěšnější tělovýchovné
organizace.

UHŘÍNĚVESKÁ
SOKOLSKÁ JEDNOTA
V DATECH
6. 12. 1891 Založena uhříněveská jednota;
prvním starostou zvolen mlynář Jan Mencl;
měla 68 členů, z toho 4 cvičitele; cvičení i
schůze se konaly v hostinci člena Sokola
Františka Kolihy č. p. 3; cvičení vedl náčelník
Matěj Skořepa.
1893 Zbourán pro nevyhovující technický
stav letní sál Kolihovy hospody, jednota
ztratila vhodné prostory pro cvičení.
1894 Zakoupen pozemek na stavbu
sokolovny.
1895 Jednota obdržela jako „vánoční dárek“
od pražského architekta Eduarda Sochora
plány sokolovny.
30. 8. 1896 Otevřena stará sokolovna.
1910 Zahájil činnost ženský odbor a jeho
první starostkou se stala Vlasta Tichá.
1916 Sloučení mužského a ženského
odboru.
1921 Ustaven stavební odbor k řešení
nedostatečné kapacity sokolovny.
1925 Založeno „Družstvo pro vybudování
nové sokolovny“.

Z

a zakladatele Sokola jsou považováni Miroslav Tyrš (1832–1884)
a Jindřich Fügner (1822–1865). Ve
svých počátcích se Sokol inspiroval německými turnerskými spolky, které
vycházely z tělovýchovy Fridricha Ludwiga
Jahna. V letech 1867–1868 Tyrš vytvořil české
tělocvičné názvosloví a v letech 1868–1871
na podkladě antické kalokagathie českou
tělocvičnou soustavu, kterou prezentoval
v roce 1873 v díle „Základové tělocviku“. Oba
zakladatelé spolku od počátku propagovali
jeho naprostou apolitičnost a kladli si za
cíl fyzický a morální růst českého národa.
Naopak Julius Grégr (1831–1896) a další mladočeši se Sokol snažili získat do služeb české
nacionální emancipace.

ZPRVU SOKOL NEBYL
PROTI NĚMCŮM

I když vznik Sokola nebyl zprvu nasměřován
proti německému živlu, konfrontacím s německými turnery se zejména po roce 1918
nevyhnul. Od konce 90. let 19. století pohlížel
Sokol s despektem (spíše odstupem) i na
katolickou církev. Tradici sokolských sletů
odstartovala v roce 1882 první jubilejní slavnost na Střeleckém ostrově. Sokol se zasloužil o výstavbu závodních drah, sportovních
hřišť a tělocvičen (sokoloven), které se staly
neoddělitelnou součástí mnoha obcí v českých zemích. Během první světové války byla

Česká obec sokolská rozpuštěna. Sokolové
participovali na domácím odboji a angažovali se také v řadách legionářů. Za svou pomoc
při vzniku Československa byl Sokol často
považován za národní vojsko. Starosta JUDr.
Josef Enger Scheinr (1861–1932) a náčelník
Jindřich Vaníček (1862–1934) stáli u zrodu
nové Československé armády. Díky českým
emigrantům a sokolským učitelům tělocviku
se sokolské hnutí rozšířilo na západ Evropy,
USA a ostatních slovanských zemí.

NELEHKÁ SITUACE SOKOLŮ
ZA II. SV. VÁLKY A V DOBĚ
KOMUNISMU

Opětovně byla Československá obec sokolská rozpuštěna v roce 1941 Reinhardem
Heydrichem (1904–1942). Řada činovníků
Sokolu byla perzekvována, mnozí sokolové
byli zapojeni do odbojové činnosti. Sokolská
mládež byla zahrnuta do protektorátního
Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách
a na Moravě. Po druhé světové válce byl Sokol
obnoven, v roce 1956 jej ale ÚV KSČ zakázal.
K znovuzaložení „České obce sokolské“ mohlo dojít až v roce 1990 po pádu komunismu.
Z rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR ze dne
31. ledna 1994 byla založena mezinárodní
nevládní organizace Světový svaz sokolstva.

20. září 1925
Konalo se první představení českého filmu
„Za svobodu národa“, při obsazení všech
238 míst, která byla v sále k dispozici.
1926 Vybudováno letní cvičiště za oborou.
1929 Zakoupen pozemek na stavbu nové
sokolovny.
27. 9. 1931 Otevřena nová sokolovna.
20. března 1948 Ústředního akční výbor
Národní fronty sjednotil tělovýchovu.
Počátkem prázdnin byl poslední
Všesokolský slet. Pak jednota sloučena
s DTJ; vznik Tělovýchovná jednota Uhříněves,
do listopadových změn roku 1989 měla
oficiální název TJ Sokol Uhříněves, i když
o tom „pravém“ Sokole, se nehovořilo.
1992 Obnovena činnost samostatné TJ
SOKOL Uhříněves.
2003 Vyloučena z řad ČOS a dodnes stojí
mimo ni.
2006–2009 Generální rekonstrukce obou
budov, v nové sokolovně bylo vybudováno
moderní multikulturní Divadlo U22.

 Michal Klich
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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

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.

školy

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍCH A MATEŘSKÝCH ŠKOL
MČ PRAHA 22 ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
ZŠ U OBORY

Ve dnech 26.−28. dubna 2022. Rezervační systém bude spuštěn
20. dubna 2022. 10. března 2022 škola zve na „Odpoledne pro
předškoláky a jejich rodiče“. www.zsjandusu.net

ZŠ JANDUSŮ

Ve dnech 27. a 28. dubna 2022. Rezervační systém bude spuštěn
od 4. dubna do 26. dubna 2022. www.zsuobory.cz
Podívejte se na záznam ze dne otevřených dveří:
https://sway.office.com/01XyWNKkGBsPbv9e?ref=Link

UVAŽUJETE O ODKLADU POVINNÉ ŠKOLNÍ
DOCHÁZKY?

Již nyní se objednejte v Pedagogicko-psychologické poradně na
Praze 10. Více na https://www.ppp10.eu

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

Ve dnech 4. a 5. května 2022. Prosíme sledujte webové stránky
mateřských škol.
www.msslunecni.cz
www.mspitkovice.cz
www.msuhrineves.cz

KDO SI HRAJE,
NEZLOBÍ…
Ve středu večer se pan školník prošel kolem
třetí třídy a viděl prázdné místo u dveří, tak
si řekl, že by něco mohl vymyslet, a vyrobil
nám piškvorky. Piškvorky jsou dobrá hra,
která má jednoduchá pravidla. Je to dobrý
způsob, jak se sblížit s kamarády, jak si zkrátit přestávku. Školní chodba je od té doby
zábavnější. Pan školník Honza Poupě měl
dobrý nápad…
Přibývají i další, můžeme skládat tangramy, hrát šachy, dáma jistě za čas staké
bude. Super nápad, děkujeme!
 Za všechny z naší školy 4. B, 5. B

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
U OBORY
a

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
JANDUSŮ
nabízejí volnou pozici

školního psychologa
s 0,5 úvazkem v každé škole
s předpokladem nástupu
1. dubna 2022
Více informací najdete a získáte:

ZŠ U OBORY
ředitelka školy Mgr. Ivana Vodičková,
tel.: 608 771 038,
e-mail: ivana.vodickova.zs@seznam.cz;
www.zsuobory.cz
ZŠ JANDUSŮ
ředitel školy Mgr. Jiří Měchura,
tel.: 737 886 638,
e-mail: reditel@zsjandusu.net;
www.zsjandusu.net

VÝROČÍ MAJITELKY PANSTVÍ
V neděli 20. února uplynulo 250 let od smrti Marie Terezie
Antonie Felicity Savojské, velké donátorky a ochranitelky,
mj. i Uhříněvsi.
Dcera Jana Adama Liechtensteina se po jeho smrti 1712
stala majitelkou rozsáhlého panství zahrnujícího Uhříněves,
Kostelec nad Černými lesy, Plaňany, Rataje, Škvorec a další
obce. V roce 1713 se provdala za vévodu Savojského a svou
štědrost a laskavost zaměřila na celý kraj. Zvelebovala statky,
spravovala zpustlé vesnice, zakládala chudobince, zřizovala
školy, zaváděla bezplatné vyučování. Úřední spisy žádala vést
i v češtině, aby každý věděl, co podepisuje.
Po válečných útrapách 1740 až 1763 dala hladovým a nemocným otevřít panské sýpky, nezaměstnaným sjednávala
práci. Ve Vídni založila Savojský zaopatřovací ústav pro chudé šlechtičny, z nichž polovina
musela být z Čech.
V Uhříněvsi založila 1763 jednotřídní farní školu a v dnešní Pivovarské restauraci
jakousi „první školní jídelnu“. Hradila ze svých prostředků dřevo a suroviny, aby každé
dítko navštěvující školu denně dostalo talíř polévky a krajíc chleba. Značnou částkou přispěla na rozšíření uhříněveského kostela a na opravu zámku.
Po její smrti, poddanými přijatou s opravdovým zármutkem a bolestí v srdci, byly její
tělesné ostatky uloženy v dómu sv. Štěpána ve Vídni. Dodnes se prý ale zjevuje ve Škvoreckém
zámku jako laskavá bílá paní a také ve starém barokním hostinci „U Lva“ v Úvalech.
 Michal Klich, kronikář
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senioři a spolky

ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH
Po pandemii koronaviru se dostává do normálu i činnost DPS
a k němu již tradičně patří i zpívání na schodech, hodinová akce
na Novém náměstí. „Od doby, kdy se událost konala tradičně,
nám sice prořídly řady, proto jsme začali vzpomínkou na všechny,
kteří tu sedávali, a obrazně řečeno jsou jejich židličky prázdné.
Všem, kdo odešli, jsme rozsvítili svíčku, aby věděli, že tu na ně
myslíme a vzpomínáme,“ říká Zdeňka Žaludová, vedoucí odboru
sociální péče a zdravotnictví. Na schodech tak účastníci v únoru
nejprve přivítali nové obyvatele DPS III, zvané Betlímek, a pak také
radního pro sociální politiku Bc. Miroslava Rotha. Na schodech pak
proběhlo sobotní odpoledne s občerstvením a příjemnou hudbou
i společností a zazněly oblíbené písničky i některé melodie na přání.
Od března zahájí činnost v Betlímku i Klub seniorů, stane se tak
vždy v úterý od 14 hodin.
Na schodech v DPS II se opět bude zpívat 9. 4. 2022 od 14 hodin
a vítání jsou všichni zájemci. 

ZO 22/30 SENIOŘI ČR PRAHA 22 A KLUB SENIORŮ

PROGRAM NA BŘEZEN 2022
„Někdy musíme přijmout fakt, že určité věci už
nikdy nebudou takové, jaké byly.
Život jde dál a ty běž s ním…"
 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. 3.
7. 3.
10. 3.
14. 3.
15. 3.
17. 3.
21. 3.
24. 3.
26. 3.
28. 3.
31. 3.

Trénování paměti s B. Oprchalovou
Kavárnička, stolní hry, komunikace
Cvičení pro zdraví
Kavárnička, stolní hry, komunikace
Vycházka s R. Truhlářovou
Promítání filmu
Kavárnička, stolní hry, komunikace
Senioři a děti
Maškarní zábava v „Restauraci Na Lišce“
Kavárnička, stolní hry, komunikace
Zpívánky

Od března t. r. bude otevřena „Klubová kavárnička“ v nově
otevřeném domě pro seniory v ulici U Starého mlýna, zvaný
„BETLÍMEK“, a to vždy v úterý od 14 hodin…
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

KARATISTÉ ZÍSKALI
STŘÍBRO A BRONZ
V sobotu 19. února se uskutečnil v prostorách Sokol TJ Vinohrady
mezinárodní turnaj v plnokontaktním karate – Prague Open 2022.
Mezi téměř třemi stovkami závodníků ze šestnácti zemí světa
výborně reprezentovali Uhříněves i tři mladí a nadějní bojovníci
– Radka Malbeková, Marie Kabilová a Matyáš Choc. Pod vedením
trenéra (a zároveň uhříněveského kardiologa) MUDr. Mariana
Levčíka vybojovali v silné konkurenci stříbrnou a bronzovou medaili,
a zúročili tak velikou dřinu, ke které přidali silnou vůli. Kyokushin
karate je všestranně zaměřený sport a jeho praktikování rozvíjí
a posiluje nejen fyzickou, ale i duševní stránku osobnosti. Zájemci,
kteří by si tuto disciplínu chtěli vyzkoušet a třeba i navázat na
úspěšné reprezentanty Prahy 22, mohou dorazit na ukázkový trénink
v sokolovně v Uhříněvsi vždy v úterý a ve čtvrtek od 16:30. 
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knihovna a školy

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

Knihovna
Tel.: 267 711 862, 271 071 868
E-mail: knihovnauhrineves@seznam.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
Bachová Tabea – Dům hedvábí
Blackhurst Jenny – Podivná holka
Börjlindovi Cilla a Rolf – Zmrazené zlato
Brown Sandra – Zachráněné dopisy
Farrell Matthew – Cos to udělal?
Jacobsová Anne – Kavárna u anděla 3. díl
Jakoubková Alena – Zdání a manžel
vždycky klamou
Martincová Margita – Myšlenky od plotny
Minier Bernard – Údolí
Nedvědová Eva – Jak ztloustnout do plavek
Tylerová Anne – Rusovláska u cesty
KRÁSNÁ LITERATURA PRO DĚTI
Bentleyová Sue – Kouzelní poníci
Bezděková Zdeňka – Říkali mi Leni
Brady Dustin – V zajetí videohry
Jakešová Lenka – Kamarádi na výletě
Swift Bella – Mops hvězdou
Turnovská Magdaléna – Max a Viki ve světě
záhad
NAUČNÁ LITERATURA PRO DĚTI
Daynes Katie – Proč se musím oblékat?

 Kateřina Kykalová, knihovnice
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J. S.

Tesklivé nebe země zdejší,
v únoru ještě tesklivější,
svou šedí k obzoru se druží
a padá mlčky do kaluží.
Sněženku chladnou tiskneš k spánku,
říkáš si veršík o skřivánku,
zatímco kluci nasedají
už na koně a jedou k máji.
Přes bláto ovšem, přes kaluže,
a vidí v dálce kvésti růže.

DEJTE KNIHÁM DRUHÝ ŽIVOT!
Vstoupíte-li do Uhříněveského muzea a vydáte-li se po schodech do prvního patra knihovny,
první, co uvidíte, jsou tři knihovničky plné antikvariátních knížek, zhruba 600 svazků knih.
Namísto toho, aby končily ve sběru, nabízí se jim díky zaměstnancům našeho muzea
a knihovny druhý život. Nejsou to žádné drahé výtisky, přesto ale ještě dokáží potěšit. Koho
zaujmou, může je mít za symbolických 10–20 kč.
Máte doma také nějaké knihy, které už máte přečtené, ale myslíte si, že by ještě mohly
někoho zaujmout? Přineste je do knihovny. Některé využijí děti při povinné četbě, jiné si
rádi přečtou senioři z blízkého Domu s pečovatelskou službou a některé si najdou své nové
majitele třeba náhodou.
Je jich škoda ve sběru. Dejte jim možnost na druhý život!
 Děkujeme.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
 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
 Oprava žaluzií – výměna vodících

lanek, nové žaluzie, sítě proti hmyzu,
seřízení oken, tel: 733 720 950
 Opravy myček, praček, sušiček
a ostatních spotřebičů
do 3 dnů – PM SERVIS.
Tel.: 602 316 941, 602 316 949
 Rizikové kácení a řez stromů a jiné
výškové práce (střechy, okapy, fasády
atd.). Tel.: 603 326 965
 Vykoupím knižní pozůstalosti, pohledy,
porcelán, obrazy, LP, poštovní známky
a další staré věci, tel.: 731 489 630
 Zednictví – malířstv
Provádím veškeré zednické,
malířské, obkladačské, podlahářské
a bourací práce. Odvoz suti zajištěn.
Rekonstrukce bytů, domů a nebytových
prostor. Mobil: 606 125 116

školy

DĚTSKÁ STEZKA ZA
TRADICEMI TAJEMSTVÍ
VELIKONOC
V pátek 1. dubna se chystá dětská dobrodružná stezka na téma velikonočních
tradic pro mladší i starší děti. Setkáte se
na ní se zvyky a tradicemi, které dřív naplňovaly velikonoční dny lidí během křesťanských svátků. Děti se s nimi seznámí
pomocí zábavných úkolů a hádanek na asi
tuctu zastavení. Více informací najdete na
www.praha22.cz v kalendáři akcí. 

ZVEME VŠECHNY 9. 4. NA VELIKONOČNÍ
JARMARK
Věříme, že covid nás už nechá v dubnu
na pokoji, a tak se budeme moci všichni
setkat za jarního počasí v sobotu 9. dubna na Velikonočním jarmarku. Začne ve
14 hodin na prostranství před Muzeem
Uhříněves.
Program jarmarku bude opravdu pestrý. Můžete se těšit na divadélko s velikonoční tematikou, živou hudbu, tvořivé
dílny, prodejní stánky či dobročinný bazar. Součástí akce by měl být opět oblíbený dětský workshop s Lenkou Volkovou

s možností vyrobit si vlastní kraslici. Na
jarmarku bude také vyhlášení 16. ročníku
soutěže Uhříněveské vajíčko, pořádané
ZŠ nám. Bratří Jandusů. Je vyhlášeno ve
4 kategoriích − od předškoláků po dospělé.
Uzávěrka soutěže je 1. dubna − exponáty
předávejte paní učitelce Ireně Nikodýmové
nebo Mirce Hronkové. Soutěžní exponáty budou všem k vidění a pokochání se
v muzeu.
 Sejdeme se na jarmarku!

Komunitní centrum PONTE
Přátelství 158/78

VELIKONOČNÍ
WORKSHOP
14. 4. 2022 I 8–15 hod.
Náplní bude:

Zdobení kraslic, výroba zvířátek, věnce, procházka, hry.
Pro děti ve věku cca 6–12 let.

Podmínky:

Přihlášení mailem na reditelka@ponte-zu.cz
do 5. 4. 2022, počet míst omezen.
Svačinu, oběd s sebou (ohřejeme), pitný režim zajištěn,
přezůvky.
Cena 450,-Kč/dítě,
materiál na výrobky v ceně, platba na místě v hotovosti.
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INZERCE

Senátorské okénko Ladislava Kosa
Vážení spoluobčané,
jsem Vaším senátorem již více než pět let a vzhledem k tomu, že za půl roku končí můj
senátní mandát, rozhodnete svou volbou v podzimních volbách zdali pro Vás budu moci
pracovat dalších šest let. Věnuji se nejen zákonům v Senátu, ale samozřejmě i dění v jednotlivých městských částech volebního obvodu.
K Vaší městské části mám blízký vztah, několik let jsem pracoval v Pragochemě a.s., mám
zde spoustu známých a přátel. Komunikuji proto s radnicí, sleduji místní dění. Hledám cesty
jak „umravnit“ expandující výstavbu v MČ a pokrýt dopady z ní vyplývající. Mám radost
z nového parku u ul. Přátelství, z výstavby polyfunkčního domu v Pitkovicích nebo z otevření
DPS Betlímek.
Činnost v Senátu je v poslední době zaměřena na zmírnění dopadů pandemie, inflace a zvýšení
cen energií na hospodářství, zdravotnictví i na jednotlivé občany. Jako místopředseda hospodářského výboru jsem se ale samozřejmě věnoval zejména zákonům z dalších oblastí.
Přiblížím Vám některé z nich.
Zákon o odpadech
Protože jsem v daném oboru pracoval 30 let, byl jsem aktivní při posuzování tohoto zákona
v Senátu a navrhl několik zásadních změn. Ty však Poslanecká sněmovna nepřijala, proto
jsme s dalšími kolegy podali ústavní stížnost na odstavce zákona týkající se skládkových
poplatků, které místo směřování k obcím a státu zůstávají v kapsách skládkových firem.
Ústavní soud dosud nerozhodl.
Stavební zákon
Nový stavební zákon, který mj. vytváří novou státní strukturu stavebních úřadů, byl přes
zásadní odpor Senátu schválen poslanci. Zákon nezlepšuje situaci v realizaci staveb, v mnohém
ji dokonce zhoršuje. Vláda v novém složení slíbila zákon opravit, aby byl vyvážený pro všechny zúčastněné (developery, obce, kraje i jednotlivé občany). Na jeho přepracování se budu
aktivně podílet.
Opatření proti klimatické změně
Nepochybuji o tom, že lidská činnost má neblahý vliv na naší planetu. Některá opatření
navrhovaná EU ale považuji za příliš rychlá a v mnoha ohledech kontraproduktivní. Stejný
názor měla i většina senátorů při jejich projednávání Jedná se zejména o:
• urychlené zavádění elektromobility s potlačením ostatních alternativ
• překotný odchod od fosilních paliv
• nezvládnutý systém obchodování s emisními povolenkami
Váš senátor Ladislav Kos, www.ladislavkos.cz, kosL@senat.cz
Jsem tu pro Vás
Každé pondělí ve 14–18 hod (nebo kdykoli po dohodě) mne můžete navštívit v senátní
kanceláři na Hájích (Kosmická 746, Praha 11).

INZERCE

POHŘEBNÍ SLUŽBY SOMMER

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.“

Říčany, Rooseveltova 332/10
Tel. 602 319 542
Praha 22-Uhříněves, Přátelství 1300/44
Tel. 602 319 256
Obracet se na nás můžete nepřetržitě.

Více na www.pohrebnisluzbysommer.cz.

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

Uhříněveská prodejna s elektro a vodo-topo
materiálem je tu pro Vás! Najdete nás na adrese:
Přátelství 54/98, Praha 22 – Uhříněves
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.

Otevírací doba:
po-čt: 7:00 – 16:00
tel. elektro: 730 824 867

pátek: 7:00 – 14:00
tel. voda: 730 899 989

• 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.

WWW.VSEPROBYT-DUM.CZ

*kabely*jističe*chráničky*lišty*baterie*vypínače a
zásuvky*žárovky*wago svorky*
* vodovodní baterie * vodoinstalační materiál *
zahradní program * sifony *odpady*tmely*
koupelnové vybavení *

INZERCE

+2

Sleva
-30%

spotřebiče

zdarma

na kuchyňský
nábytek

www.kuchynskastudia.cz
tel: 770 111 006
Všechny informace o akci a její platnosti jsou zveřejněné na stránkách www.kuchynskastudia.cz

Fit klub pro ženy
Cvičím sama

Vedené lekce

Permanentky, členské výhody,
zvýhodněné vstupy

Možnot výběru dne i času,
skupina 1 - 3 osoby

Vacushape, Activebelly, In Body,
Výživové poradenství, Masáže,
Kardio Zóna, Individuální trénink,
Diagnostika svalů, ...

Bolavá záda (SM systém),
Bosu, Flowin, TRX, Pevný
zadek a břicho, ...

Cvičení vždy pod dohledem trenérky

+420 702 040 043

fitzenyuhrineves.cz

První trénink zdarma

info@fitzenyuhrineves.cz

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

KODEX KOMUNIKACE
mezi učiteli a rodiči
KOMUNIKACE MEZI RODINOU A ŠKOLOU JE ZALOŽENA
NA VZÁJEMNÉ DŮVĚŘE, PARTNERSTVÍ A RESPEKTU.

1	
Rodič respektuje učitele jako odborníka ve své

profesi, uznává jeho kompetence v oblastech, za
které z titulu své profese zodpovídá. Každý učitel
má individuální styl práce, který je v souladu se
školním vzdělávacím programem a stylem školy,
a s tímto svým učebním stylem rodiče seznámí.

2 Učitel respektuje rodiče jako osobu, která své dítě
dobře zná a zodpovídá za ně. Rodič se může po
předchozí domluvě s učitelem účastnit vyučování.

3	
Konkrétní pravidla komunikace si nastaví jednot-

liví učitelé sami a rodiče s nimi seznámí. Rodič
tato pravidla respektuje, a to včetně pracovní doby
učitele, která nezahrnuje jen přímé vyučování, ale
i přípravu, pohotovost atd.

4	
Při řešení problémových situací se rodič nejprve

obrací na učitele, kterého se řešení problému
týká, až poté na třídního učitele. Týká-li se to
žáka, je u takového jednání žák také přítomen.

Pro úspěšný posun dítěte je nezbytná funkční
spolupráce rodiny a školy. Proto jsme s panem
ředitelem Měchurou vytvořili tento komunikační kodex. Má zdůraznit, že základem
opravdu účinné komunikace zůstává respekt,
pravidelnost a srozumitelnost. I komunikace
mezi učitelem a rodiči je vzorem chování pro
žáky. Partnerství ve výchově tedy zahrnuje
oboustrannou vstřícnost, ohleduplnost a snahu přistupovat k sobě navzájem bez předsudků. Jen tak vzniká respekt na obou stranách.

5	
Pokud se rodiče domnívají, že se situace neřeší dostatečně rychle a kompetentně, obrátí se
na vedení školy. Nikdy bychom však my dospělí
neměli svou nespokojenost s řešením situace
zmiňovat před dítětem.

6	
Pokud se rodič a učitel potřebují sejít, domluví

se na osobní schůzce a předem se obeznámí
s důvodem takového setkání. V době výuky se
učitelé věnují vzdělávání dětí, nemohou proto
komunikovat s rodiči, kteří přijdou do školy bez
předchozí domluvy.

7 Učitel i rodič udržují formální a zdvořilý způsob

komunikace, komunikují otevřeně popisným
jazykem a se vzájemným respektem. Do takové
komunikace nepatří ponižování, zesměšňování,
urážení nebo napadání. Obě strany svým jednáním
přispívají k pozitivní atmosféře ve škole.

Celý text kodexu a speciální video k němu
natočené najdete na webu naší školy. Nabízím
také poradenství a konzultace jak pro učitele,
tak i rodiče. Najdete mne v rámci Poradny
v OIC ÚMČ Praha 22 každý první pátek
v měsíci.
Mgr. Kateřina Kaňoková
předsedkyně školské rady ZŠ nám. Bří Jandusů
poradenství v oblasti rovných příležitostí
a kariérní poradenství,
www.katerina-kanokova.cz

