UHŘÍNĚVESKÝ
zpravodaj
ČERVEN | 2022

Časopis městské části Praha 22 | Uhříněves | Pitkovice | Hájek u Uhříněvsi

52. ročník | zdarma

Neuvěřitelně upovídaná výstřední pětačtyřicátnice Susan se rozhodne oslavit své narozeniny
cestou do Austrálie. Snaží se tak zopakovat
výlet, který podnikla se svými kamarádkami
před čtvrtstoletím. Tentokrát však cestuje
sama, sice se stejným očekáváním a sny, ale
s pětadvacetiletou zátěží zkušeností.
úterý 22. 11. 2022 v 19:30 hodin

SCÉNY Z MANŽELSKÉHO ŽIVOTA
Divadelní spolek UCHO
autor: Ingmar Bergman
režie: Vladimír Strnisko
hrají: Michaela Badinková, Michal Dlouhý,
Kamil Halbich / Vasil Fridrich, Barbara
Lukešová / Lenka Zbranková, (hlas ze
záznamu Simona Stašová)

DIVADLO U22


pondělí 10. 10. 2022
v 19:30 hodin
Nezmaři

výběr z programu

úterý 21. 6. 2022 v 18:00 hodin POVĚSTI

STARÉ PRAHY

Divadelní spolek UCHO
autor: Daniel F. Jenšík
režie a scéna: Petr Kořínek
hrají: Tomáš Dvořák, Dana Píchová, Veronika Špalková Kuželová, Matěj Špalek, Matouš
Vítek a Adéla Žofková
Kdo by neznal Prahu, hlavní město české vlasti. Stověžatá matka měst je doslova nabitá
historickými stavbami a památkami, kam jen oko dohlédne. Každoročně se do ní tak sjíždějí turisté z celého světa. Ale opravdu nás baví nudné průvodcovské výklady? Kdo vydrží
sáhodlouhé rozpravy o stavitelích, panovnících a jiných historických osobnostech.

KONCERT
pondělí 10. 10. 2022 v 19:30 hodin

NEZMAŘI
Legenda českého folku
Během koncertu zazní písně od počátku skupiny až po současnost. Diváci uslyší například
písničky Ráno bylo stejný, Bodláky ve vlasech,
Musíš jít dál, Písek, Růže a další. Samozřejmě
nebudou chybět ani další písně ze všech 14
CD kapely.

POHÁDKY

čtvrtek 15. 9. 2022 v 19:30 hodin CAVEMAN
autor: Rob Becker
režie: Patrik Hartl
hraje: Jan Holík nebo Jakub Slach

sobota 17. 9. 2022 v 10:30 hodin

PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA

„Obhajoba jeskynního muže“, kterou napsal a na jevišti sám uvádí Rob Becker, představuje humorné přemýšlení o rozdílech mezi muži a ženami a o tom, jak tyto rozdíly vyvolávají
často nedorozumění. Představení pro jednoho herce zaplňuje do posledního místa hlediště
mnoha divadel v USA i v Kanadě.
středa 19. 10. 2022 v 19:30 hodin SKLENĚNÝ

ZVĚŘINEC

autor: Tennessee Williams
režie a úprava: Vladimír Strnisko
hrají: Simona Stašová, Andrea Daňková / Kamila Trnková, Jaromír Nosek / Filip Cíl,
Adam Vacula / Zdeněk Piškula
Slavná hra líčí život opuštěné matky Amandy, která svou láskou a touhou udělat své děti
co možná nejšťastnějšími nadělá v rodině velikou paseku. Tato rodinná tragikomedie je
o nás, o každém z nás, je to zrcadlo nastavené do našich směšných rodinných kotrmelců.
Z lásky se totiž udělají ty nejkrásnější i ty nejhorší věci.
čtvrtek 10. 11. 2022 v 19:30 hodin TAK

Univerzitní vědec Johan a právnička Marianne
představují dokonalý manželský pár se skvělou minulostí a nadějnou budoucností. Pod
tímto povrchem však číhají problémy. Rozpad
manželství znamená vzdalování se a opětovné
bouřlivé setkávání.

JÁ LETIM!

autor: Peter Quilter
režie: Petr Svojtka
hraje: Anna Polívková

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

Divadlo Paní Ptákové
Barevný svět Pipi Dlouhé punčochy je plný dobrodružství, kamarádství, sladkostí a srandiček.
Ale pozor, vše není tak jednoduché, více se
dozvíte v loutkové pohádce pro děti od 3 let.
sobota 24. 9. 2022 v 10:30 hodin

TŘI PRASÁTKA
Divadlo Elf
Veselý horor pro nejmenší na motivy klasické
anglické pohádky je kombinací maňáskového
divadla a stylizované činohry. Minimum textu,
maximum akce a veselých písniček!

Partnerem Divadla U22 je

úvodní slovo

VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ,
největší radost za uplynulý měsíc jsem měl
z těch asi 2000 lidí, kteří navštívili areál
Čechie při tradičních čarodějnicích. Dva
roky covidu nám z paměti skoro vymazalo,
jaké to je, když se všichni jen tak bez roušek
radují ze slunce, vzduchu a přátel.
Po propršeném Jarmarku a Restaurant
Day to byla další velká akce, kterou si lidé
konečně opravdu užili.
A v červnu nás čekají další – především Dětský den (4. 6.) a druhý ročník
Uhříněveského bigbítu (11. 6.), na který se
těší zejména dříve narození. Zajímavou akcí
bude jistě i Noc kostelů a letošní 80. výročí
operace Anthropoid, ve které hrála důležitou roli i válečná Uhříněves. Osmnáct našich spoluobčanů tragicky zemřelo během
okupace, většina zahynula v koncentračních
táborech. Jsem rád, že se slavnostního pokládání věnců 5. 5. účastnili i mladí lidé a že
to neberou jen jako otravnou povinnost,
ale zajímá je, kdo to byl a co vlastně dělá
z hrdiny hrdinu.
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Nad stavebními plány rekonstruovaného Domu dětí a mládeže čp. 192 jsem se sešel s ředitelem
Domu UM, Romanem Urbancem.

Na úrovni hlavního města Prahy se
poslední dobou objevilo hodně sebechvalného nadšení, spojeného hlavně s novým
Metropolitním plánem. Je znát, že se blíží
volby. My, kteří žijeme tolik let vedle stále nedokončeného pražského okruhu, o tom ale
víme své. Z divokých devadesátek máme také
nehezké zkušenosti s „prospěšným“ i změnami územních plánů – a podobné čertovo
kopyto se skrývá i v tomto Metropolitním
plánu, nadšeně propagovaném současným
vedením Prahy (STAN + Piráti).
Plán totiž umožňuje až trojnásobné navýšení bytových kapacit bez povinnosti jakékoli
infrastruktury! To by tvrdě dopadlo na nás
všechny, pokud bychom se neozvali. Plán má
naštěstí otevřené připomínkovací okno, a to
určitě jako MČ využijeme. Skrytým hrozbám
Metropolitního plánu se podrobně věnuje Ing. R. Nečas, předseda Komise výstavby
a územního plánování, na str. 6–8.
A až budou konkrétní připomínky
z Prahy 22 schváleny, představíme je v příštím čísle.

Nezávisle na budoucím Metropolitního
plánu ale stavíme i my. Po letech hezkých
slov a drahých architektonických studií se
konečně rozjíždějí rozsáhlé rekonstrukční
práce a stavby na školách, školkách a opravy komunikací (viz str. 12–13) atd. Jejich
shrnutí přináší tabulka níže.
Jde o projekty už prodiskutované, naplánované, které Praha 22 nutně potřebuje
a MČ je může ovlivnit. Věříme proto, že ať už
bude po volbách na radnici vládnout kdokoli, nezastaví je, ale bude v nich pokračovat.
Protože je opravdu všichni potřebujeme, a to
za ceny, které nejsou přemrštěné a za které
se nebudeme nikdo zpětně stydět.

 Váš Tomáš Kaněra
starosta Prahy 22

PRIORITNÍ INVESTIČNÍ PROJEKTY PRAHY 22
Školy a školky – Areál nové MŠ v Pitkovicích
v polyfunkčním domě, nová MŠ V Bytovkách,
4 nové třídy v ZŠ U Obory, nový areál ZŠ
Romance, rozšíření sportoviště ZŠ U Obory.
Ostatní objekty – Rekonstrukce domu čp. 192
pro kroužky DDM a úpravy prostranství před
muzeem. Rekonstrukce ubytovny Misuri.
Doprava – Opravy chodníků na mnoha místech (viz str. 12–13 UZ), lávka na náměstí

Bří. Jandusů, silniční propojení ul. Fr. Diviše
– K Dálnici. Rozšiřování parkovacích kapacit,
pěší stezka Hájek – Královice a cyklostezky
z Uhříněvsi na Běchovice a Dolní Měcholupy.
Autobusový terminál Praha – Uhříněves.
Sport – Výstavba multifunkční sportovní haly
v areálu SK Čechie. Sportovní areál Pitkovice.
Parky a vodní plochy – Revitalizace parku za
radnicí a cukrovarského rybníka.
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DŮM ČP. 192 JE PŘED VELKOU PROMĚNOU
Ještě letos zde vznikne volnočasové centrum pro generace dětí.
Patřím k těm, kteří si v přízemí dnešního domu čp. 192 pamatují ještě hračkářství. Bylo to
výborně zásobené hračkářství, které všechny děti milovaly. O něco méně asi už jejich rodiče, pro
které to bylo pokaždé jistě citelné puštění žilou peněženkám. Teď jsou tu dva malé volnočasové
prostory, hernička s malými věšáčky na zdi a hromadou hraček a vedle malý sálek se zrcadly,
kam se vejde nanejvýš tucet dětí z pohybových kroužků Domu UM.

Z

a několik měsíců se ale tady všechno změní. Ze dvou nevelkých
místností se stane areál s řadou navazujících sálů a kluboven. Bude tu
Centrum pro předškolní děti, Mládežnické
centrum a zázemí pro komunitní terénní
tým. Taneční sál, otevřený klub pro starší
děti s ovocným barem, multimediální učebna s virtuální realitou, keramický ateliér,
zázemí tu budou mít modeláři, hudebníci,
deskové hry...
O prázdninách sem dorazí první řemeslníci a objekt, donedávna využívaný jen
k bydlení, podstoupí celkovou rekonstrukci.
4 | Uhříněveský zpravodaj | červen 2022

Naším cílem je soustředit v centru
Uhříněvsi nejrůznější volnočasové aktivity
a nahradit Domeček, tzv. „osm set trojku“

Rekonstrukce domu čp. 192 bude
probíhat od 7/2022 do 10/2022.
Cena bude 15 mil. Kč a bude zahrnovat i rekonstrukci předprostoru
zastávky, úpravu statiky domu, vznik
průchodu ze zastávky do nádvoří muzea a kompletní sanaci domu, včetně
odvlhčení sklepů.

V Bytovkách, který patřil původně celý jen
DDM a postupně se přeměnil na třídy mateřské školy. Dům UM tím získá nové prostory, o které tam přišli.
Nápadem využít dům čp. 192 na Novém
náměstí jsme chtěli ale získat nejenom
prostory pro kroužky, ale dostat do centra
Uhříněvsi nový život. Poněkud nepraktické umístění muzea a přilehlých prostor
(výstavní síň, přednáškový sál, veřejná
knihovna) způsobovalo složité obcházení,
prostor mezi Muzeem a jídelnou, vhodný
pro venkovní akce, byl plný parkujících aut.
Řešením se ukázalo využití pasáže, přes

investice

Rekonstrukce otevře průčelí domu čp. 192
světlu a životu na ulici.

Před muzeem vznikne malá divadelní scéna.

Současná podoba prostranství před muzeem.

hodinu či dvě zajímavou činností, namísto
co by se potulovaly Uhříněvsí.

Současný stav objektu je neutěšený.

kterou bude náměstíčko snadno dostupné
od Normy a sídliště za. Na pasáž bude navazovat nově upravený chodník s autobusovou
zastávkou.

AMBICIÓZNÍM PROJEKTEM
CHCEME DOSÁHNOUT NĚKOLIKA
VĚCÍ NAJEDNOU:

1) Především získat nové prostory pro potřebné klubovny, herny, taneční sál a další
zázemí, které umožní DDM sem přemístit
řadu aktivit. Praha 22 má v současnosti kolem 1000 dětí navštěvujících jen kroužky
DDM, které by podobné odpolední aktivity
jen přivítaly. Starší děti tu navíc dostanou
k dispozici prostory, kde mohou strávit

2) Úprava náměstíčka před muzeem ukončí zdejší věčnou dočasnost. Náměstíčko se
propojí pasáží s ulicí Přátelství a muzeum
se tím stane dostupnější. Část náměstíčka
dostane vyvýšené podium, což omezí parkování a zvýší atraktivnost místa pro pořádání
akcí. Zrušená parkovací místa budou nahrazena v okolí, prostor ale bude díky malému
vyvýšení přehlednější a tím i vhodnější pro
akce, umělecké aktivity a také pro bezpečné
pobývání dětí v době mezi školou, obědem
a kroužky.
3) Celý prostor se tak pozvolna přiblíží
představě moderního multifunkčního prostoru, určenému k pořádání akcí, soustředěnému kulturnímu životu a bezpečnému
zázemí pro všechny děti.
Vnější fronta domu se rovněž pozmění,
chodník se přiblíží fasádě a dostane novou
podobu, která bude víc vyhovovat novému
určení. Okna budou větší a budou propouštět více světla do nových heren a sálů. Dům
čp. 192 je bohužel starou stavbou, určenou
kdysi pro cukrovarské dělníky, která hodně

trpí uhříněveským neduhem, jímž je vysoká
hladina podzemní vody.
Rádi bychom proto jednou využili pro
kulturní a mimoškolní zázemí i vyšší patra
domu, to ale bude znamenat další etapu
projektu a celkové zpevnění objektu.
Nyní tu proto vznikne přes 800 m2
ploch heren, sálů a kluboven. Přes pasáž
tu bude umožněn průchod k muzeu, bez
nutnosti obcházení celého domu. Uvnitř
areálu vznikne velká atriová plocha určená
výhradně pro venkovní akce. To celé za cca
15 milionů korun a se slavnostním otevřením už letos, v listopadu 2022.

 Tomáš Kaněra
starosta Prahy 22
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METROPOLITNÍ PLÁN SE MŮŽE SNADNO
STÁT PLÁNEM PEKELNÝM
Proč plánem „pekelným“? Vyjadřuje totiž, jaký vývoj MČ čeká, pokud se neprobudí dříve, než
bude pozdě. Rád bych se pokusil toto „probuzení“ z pozice občana městské části (MČ), který
zde žije, ukázat na několika příkladech, včetně toho, co nás na naší MČ čeká, pokud budeme
buď řešit jen maličkosti nebo, pohodlně mlčet a čekat až začnou přijíždět bagry. Až se zahájí
výstavby dalších obytných souborů bez škol a bez okruhu „511“, pak s pohromou už nepůjde
nic dělat.

P

roblematika územního plánu je široká a pro detailní vysvětlování tu
není místo. Proto jsem podrobnější
vysvětlení uložil na Internet a jsou
tu odkazy, odkud je v případě zájmu možné
další informace stáhnout. Pro pochopení
problematiky bych nejprve rád uvedl sedm
základních informací k územnímu plánování
a rozvoji MČ:

2. Současný ÚP vstoupil v účinnost 1. 1. 2000.
Práce na novém ÚP, tzv. Metropolitním plánu (MP), byly zahájeny v roce 2013 a v roce
2018 proběhlo první veřejné projednávání,
kdy mohly být poprvé podávány připomínky. Tehdy je podala i MČ Praha 22. Ty se ale
bohužel nijak netýkaly potřebné veřejné infrastruktury ani požadavků na vznik nových
lokalit pro její vybudování.

5. MP má právní sílu vytvořit vyváženost
mezi výstavbou a její infrastrukturou (jako
jsou školy, školky, silniční síť atd.). Kapacity
škol a dopravní sítě se pak, možná k překvapení některých čtenářů, při povolování výstavby už dále vůbec NEPOSUZUJÍ. To je hlavní
důvod toho, že je u nás nyní nedostatek škol,
a proč se situace může zhoršit další výstavbou
bez infrastruktury.

1. Územní plán (ÚP) města nebo obce určuje, k jakému účelu mohou být pozemky na
území obce používány, jaké stavby na pozemcích mohou vznikat. Určuje také maximální
hrubou podlažní plochu (HPP) vznikajících
staveb a k jakému účelu může být plocha
užívána. ÚP tedy určuje, zda vedle vás bude
moct vzniknout park nebo, naopak zda existující park zmizí a namísto něj vznikne velký
obytný soubor, a to bez prostoru pro obchod
a služby (např. ordinace lékařů, domy s pečovatelskou službou, volnočasové kroužky
atd.). ÚP tedy určuje např. i to, kde by mohla
vzniknout nová škola.

3. Nový Metropolitní plán se po schválení
ZMHP stane závazným. Bude zásadně určovat, jak se MČ i okolí našich domovů bude
dále stavebně rozvíjet. Šance na změnu schválené verze MP pak budou minimální, ne-li
žádné.

6. Monotónní bytová výstavba zatěžuje MČ
nejvíce. Můj odhad je, že každých přibližně
70 m2 bytové HPP vytváří požadavek na vznik
jednoho místa v ZŠ nebo MŠ. Vytváří též monotónní dopravní toky (každé ráno všichni
vezou děti pryč) a také území bez obchodů
a služeb. Situace je o to horší, že MČ už není
schopna výstavbu škol a školek financovat ze
svých zdrojů a je závislá na přidělení nenárokových dotací z různých zdrojů.

6 | Uhříněveský zpravodaj | červen 2022

4. K tomu, aby nový začal platit, stačí schválení Zastupitelstvem hl. m. Prahy (ZHMP).
Schválení zastupitelstvy MČ není vyžadováno!
MČ mohou v průběhu přípravy pouze uplatnit
připomínky stejně jako jiné subjekty, včetně
občanů. Proces schvalování přitom probíhá
tak, že „MLČENÍ ZNAMENÁ SOUHLAS“!

7. Hlavním cílem investorů je maximalizace zisku. To je logické a není to špatně.
Zájmem investora je proto vždy maximálně

plán

využít povolenou HPP, a to současně s nejziskovějším typem výstavby, kterou je 100%
monotónní bytová výstavba bez obchodů
a provozoven, které zisk samozřejmě snižují.
Protiváhou by mělo proto být úsilí MČ vytvořit
pomocí připomínek vyvážený model mezi
bytovou výstavbou a infrastrukturou.
Momentální „okno“ pro připomínky končí
30. 6. 2022. V budoucnu se může ještě znovu
otevřít, ale nemusí. Nepropásněme proto
možná poslední šanci dát do rovnováhy výstavbu a její infrastrukturu! (Detaily najdete
na www.mcp22.cz.)

SOUHRN ZÁKLADNĆH VÝZEV
K ŘEŠENÍ

1. Nesprávně odhadnutý demografický vývoj
MČ Praha 22
Ve všech krycích listech katastrů Uhříněves,
Hájek u Uhříněvsi a Pitkovice je uvedeno, že
v roce 2030 bude v naší MČ žít 14 000 obyvatel a o 20 let později 19 000 obyvatel. Pokud
ale investorská výstavba poběží podle plánu,
dosáhneme 19 000 obyvatel už v roce 2030!
Strategický plán rozvoje MČ Praha 22 na období 2020–2030 počítá pro rok 2030 s o něco
více, ale i on jen se 17 600 obyvateli.
Projednávaný návrh MP přitom v sobě neobsahuje žádné „brzdy“ nebo podmíněnosti
omezující další bytovou výstavbu, naopak
umožňuje její prudký rozmach. Při chybném
odhadu budou proto těžce podhodnoceny
nejenom počty obyvatel, ale tím pádem i potřeby veřejné infrastruktury.
Závěr: Pokud nechceme, aby naše děti chodily do škol mimo naši MČ, nebude nám
v roce 2030 stačit ani (zatím neexistující) ZŠ
Romance. A kam dáme další školu, když MČ
žádné další pozemky pro školu nevlastní?
2. Rozšiřování území pro monotónní bytovou výstavbu bez zázemí pro obchod a služby

V platném území v MČ se nachází mnoho
území typu Všeobecně smíšený (SV), kde by
měly spolu s byty vznikat i služby. Nový MP
to ignoruje – např. lokalita „Za Nádražím“,
ačkoli je smíšená, je nyní navržena už jen
jako 100% bytová.
Závěr: Nový MP by neměl ve smíšeném typu
umožňovat stavět jen byty; bez nezbytných
prostor pro obchod a služby.

Metropolitní plán má přinést
MČ Praze 22 další tisíce
nových obyvatel, ale žádné
podmínky pro vznik nutné
infrastruktury.
Tomáš Kaněra, starosta
3. Navýšení bytové plochy na úkor
infrastruktury
Vezměme si modelový případ: V lokalitě „Za
Nádražím“ vznikne 4patrová bytovka. Na pozemku by podle dnešních pravidel investor
musel umístit i prostory pro služby nebo obchod. Podle nového návrhu MP tu ale bude
monotónní bytovka jen s byty o 5700 m2.
Prostory pro služby a obchod – žádné. Zatížení
automobily vysoké, žádná místa v ZŠ a MŠ. Jen
zisk poroste ve stovkách milionů.
Závěr: Věříte, že investoři budou stavět jen
polovinu HPP, než jim umožňuje MP? Nevěřte,
praxe z Komise výstavby a územního plánování ukazuje, že každý metr bytu navíc se
hodí, neb generuje zisk; jenže také zátěž MČ.
A zvýšení počtu obyvatel tímto způsobem by
mohlo být více než trojnásobné! Bez prostor
pro služby a obchod to bude opravdu pekelné.
4. Vzájemná provázanost výstavby a dopravy
I v této provázanosti nový návrh MP zcela selhává. A protože MČ nebude schopna zajistit

potřebné kapacity MŠ a ZŠ, bude to znamenat stále rozsáhlejší každodenní rozvoz dětí
mimo naši MČ.
Závěr: Bez „511“ a Hostivařské spojky nás nový
MP ve špičce přiblíží k úplnému kolapsu silniční dopravy.
5. Nové plochy zastavěny monofunkčními
stavbami pro bydlení
Na základě připomínek MČ z roku 2018
byla vymezena nová území MČ pro bytovou
výstavbu. Jedná se hlavně o areál dnešní
Pragochemy, území v Hájku a Uhříněvsi směrem na Benici. Lze přepokládat, že v těchto
územích budou z důvodu ziskovosti vznikat
další 100% monofunkční bytové projekty.
Závěr: MČ by měla minimálně pro území
Pragochemy požadovat výstavbu jen solitérních rodinných domů a minimálně na
25 % území, aby povinně vznikla i veřejná
vybavenost.
6. Konec tvorby zeleně v Praze společně s výstavbou staveb
V novém návrhu MP zcela zanikl požadavek
na zeleň jako povinnou součást výstavby. Její
přítomnost vytvářela tlak i na snižování zastavitelné plochy.
Závěr: Když nebude MP vyžadovat tvorbu zeleně, nebude ani vznikat nebo jí bude výrazně
méně. Je proto třeba požadovat udržení požadavků na zeleň, jaké obsahuje současný ÚP.

A CO BUDE DÁL?

O přípravu připomínek za MČ Praha 22 se
stará městský architekt ing. arch. Hejda.
Nicméně ze zkušenosti z roku 2018, kdy
z neznámých důvodů MČ podala pouze individuální připomínky, je zřejmě nutné, aby
se o budoucnost naší MČ starali i sami občané. I oni mohou podat své připomínky. Na
přípravu zůstávají bohužel už jen 3 týdny. Své
konkrétní připomínky k návrhu MP připravím >>

PŘÍKLAD DOPADŮ METROPOLITNÍHO PLÁNU. V lokalitě „Za Nádražím“ mezi ul. J. Bubeníčka a ul. Sušilova se dnes
počítá s 1200 obyvateli. Podle nového MP bych jich tu ale mohlo žít až 3600. Dopady na školy a dopravu obrovské.

Stávající stav: nezastavěná pole a průmyslové
haly. Místo je určené ke smíšené zástavbě
– kombinace bytů s obchodem a službami.

Návrh zástavby dle platného územního plánu,
s dostatečným množstvím zeleně, výškou domů
až 5 podlaží a vznikem MŠ nebo domu služeb.



Příklad nové zástavby dle MP. Jen bude
"naležato". Zásadní, až trojnásobné zahuštění
zástavby oproti současnosti. A jen byty.
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plán

Předpokládaný demografický vývoj na Praze 22

Zdroj: Strategický plán rozvoje MČ Praha 22 na období 2020-2030
Sledovaný věkový segment

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

0 až 14 let		

3338

3915

4391

4221

3960

3927

4248

15 až 64 let		

10115

11812

14191

15002

15533

15401

15054

65 a více let		

1558

1908

2367

2898

3655

4876

5995

CELKEM		

15011

17635

20949

22121

23148

24204

25297

Zdroje k článku (stahujte přes webový prohlížeč zpravodaje nebo jeho mobilní verzi):
Projednávaný návrh MP: https://plan.praha.eu/
Informace o projednávání MP:
https://praha22.prod.ki-wi.cz/file/MC220B0G8DEC%230%23MC220B0G8DEC.pdf
Veřejná projednávání MP budou 30. 5. a 23. 6. 22 od 9:00, video: https://vimeo.com/701594273
a https://vimeo.com/701595226

a zveřejním na odkazu www.mcp22.cz i já.
A jako občan odešlu do 30. 6. 2022. Budu rád,
pokud třeba i stejné připomínky podají i další
občané MČ.
Čím více budeme mlčet, tím větší pohroma
nás po schválení MP bude čekat.
A naopak čím více budeme slyšet, tím větší
je šance na korekci.
Pokud byste potřebovali ohledně MP poradit nebo připojit k mým připomínkám,
můžete kontaktovat na e-mailové adrese:
kvaup-nr@email.cz nebo na tel: 704 350 533
nebo na webu www.mcp22.cz..
 Ing. Rostislav Nečas
Předseda Komise výstavby a územního
plánování Rady MČ Praha 22
Pozn.: Funkce předsedy KVaÚP je symbolicky honorovaná funkce, kterou vykonávám jako občan MČ ve svém volném čase.

Důležité termíny:

veřejné zasedání komise výstavby
– 15. 6. 2022
představení MP od IPR před radnicí P22
– 27. a 28.6. 2022
zasedání Zastupitelstva MČ Praha 22
– 29. 6. 2022
podávání připomínek k MP – do 30. 6. 2022

METROPOLITNÍ PLÁN?
ROZPAKY MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ, RADOST DEVELOPERŮ

N

ebudu chodit kolem horké kaše.
Z nového Metropolitního plánu jsme
rozpačití. Každý místní občan vám
řekne, že Prahu 22 nejvíce trápí nadměrná
výstavba posledních let bez současné výstavby veřejné infrastruktury a doprava. S tím
plně souhlasíme i my radní. S nadějí jsme
tedy čekali na dokument, který určuje, jak se
bude město v následujících deseti až dvaceti
letech rozvíjet. Tedy, kde se stavět smí a kde
nesmí, kde má vzniknout park, kudy povede nová silnice, kde mají být školy, školky,
zdravotnická zařízení, prostory pro obchody
a služby a jak moc se má proměnit podoba
každé části Prahy 22.
Co je tedy na současné podobě Metropolitního plánu špatně? Oproti stávajícímu
územnímu plánu umožňuje výstavbu tisíců
dalších bytů.
Paradoxně míst, kde nově stavět, přibylo na
Praze 22 relativně málo. Jenže tam, kde se
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nyní dal postavit rodinný dům, pak bude moct
vyrůst bytovka. A tam, kde mohla vyrůst bytovka, pak bude moct stát panelák. Kdo z toho
bude profitovat? My, co tu žijeme, ne.
Možná ještě horší je načasování. Proč se
vše musí stihnout v šibeničním termínu dvou
měsíců? A proč těsně před volbami? Však
normální proces by trval minimálně půl roku.
Kde je čas na participaci občanů?
Kdo je na magistrátu za Metropolitní plán
odpovědný? Doc. Ing. arch. Petr Hlaváček,
1. náměstek primátora pro oblast územního
rozvoje a územního plánu. Současný leader
hnutí STAN pro nadcházející komunální volby
v Praze. V této souvislosti si dovolím převzít
jednu citaci z Facebooku místního STANu:
„ S Petrem a jeho magistrátním týmem máme
velmi přátelské vztahy. Za našeho působení
ve vedení Prahy 22 jsme s ním projednávali
a revidovali připomínky k připravovanému
Metropolitnímu plánu za naši městskou část.

Ty se později promítly i ve finálním návrhu
Metropolitního plánu.“
U jednání jsme nebyli, nebudeme tedy soudit.
Do Zastupitelstva MČ ale předložíme takové
návrhy, aby byla zachována současná míra
zastavitelnosti a byla vytvořena vazba mezi
novou výstavbou bytů a výstavbou nové
veřejné infrastruktury. Že se na magistrátu
snaží, aby se Praha jako metropole rozvíjela
a stavěly se nové byty, je správné. Proč to
ale máme vyžrat hlavně my na Praze 22, kde
již několik let výrazně chybí nová ZŠ, další
MŠ i silniční okruh okolo Prahy? Například
o dotaci na tvorbu projektové dokumentace
k nové ZŠ na magistrátu již neúspěšně žadoníme více než rok. Namísto přidělení strašně
potřebné dotace na novou ZŠ od magistrátu
má podle představeného návrhu MP naše MČ
dostat jenom další budoucí výraznou porci
nových bytů.
 Štěpán Zmátlo
radní (KDU−ČSL)

názory

V JEDNOTĚ JE SÍLA

ZE ŽIVOTA
MĚSTSKÉ
POLICIE
NEZVANÝ HOST V MATEŘSKÉ
ŠKOLCE

Začátkem března ještě počasí nocování v přírodě úplně nepřeje. To si nejspíš jednou nad
ránem uvědomil muž bez domova a při svém
hledání využil nedovřeného okna u budovy
mateřské školky v Královicích. Jeho drzost
dokladuje již to, že se na pozemek školky
musel dostat přes oplocení. Následně vlezl
oknem až do sklepní místnosti, aby se „ohřál“.
Pootevřeného okna si ráno všimla také ředitelka školky a s určitým podezřením hned kontaktovala místní strážnici okrskářku městské
policie. Po nalezení muže následovalo jeho
zajištění a pro podezření ze spáchání několika
trestných činů byl následně předán do rukou
vyšetřovatele.

JÍZDA V ZÁKAZU NA CIZÍCH
ZNAČKÁCH

Jistou dávku klasické české vynalézavosti projevil muž z Chodova, který na svém osobním
vozidle vyměnil registrační značky s již dávno propadlou technickou prohlídkou za jiné.
Jelikož chtěl být pravděpodobně originální,
jednalo se o značky francouzské. I když mu
tento trik procházel delší dobu, využil ke své
smůle k objetí ucpané Uhříněvsi komunikaci
označenou zákazem vjezdu bez povolení. Zde
ho ovšem zastavila hlídka strážníků Městské
policie Uhříněves a tito si povšimli nesrovnalosti v dokladech a po chvíli jim muž ukázal
v kufru auta i značky původní, které měl ještě
zabaleny v igelitovém obalu. Po posouzení
všech okolností si věc převzalo k dořešení
místní oddělení Policie ČR.
 Jan Kavalec, DiS.
vedoucí okrskové služebny

Před volbami v roce 2018 jsem jako starosta věřil, že příprava obchvatu Uhříněvsi
(Hostivařské spojky) poběží rychle. Měli
jsme tehdy se starosty jihovýchodu Prahy
výbornou spolupráci a soustředěný tlak
na vedení HMP. Podařilo se nám rozhýbat
zatuhlou soustavu územní plán – investor
(HMP) – projektant. Po řadě jednání a interpelací se už zdálo, že zpoždění doženeme a investor nejen zahájí, ale hlavně
zrychlí. Do té doby náš obchvat nikoho
moc nezajímal, a dokonce i nutnou změnu
územního plánu, bez níž by byla Hostivařská spojka neproveditelná, iniciovala
v roce 2013 naše MČ a ne HMP.
Kdo čekal rychlý postup po volbách, byl
stejně jako já zklamán. Za 4 roky firma
Pontex sice dokázala připravit podstatnou část projektu k územnímu řízení, ale
stále se objevují různá nadstavbová řešení
a úpravy té či oné křižovatky a vše se brzdí.
Podání ke stavebnímu úřadu je stále v nedohlednu a nikdo nebouchne do stolu, že je
třeba konat. Co je horší, z kuloárů zaznívá,
že o nějaké prioritě pro náš obchvat se na
magistrátu již nehovoří, a tah na branku se
vytratil. Důvodem může být i ztráta tlaku
jihovýchodní pražské starostovské koalice,
která se rozpadla hned po volbách v roce
2018. Připomínám zejména opuštění memoranda mezi MČ Praha 22, Praha 15
a Praha Petrovice, kdy starosta a radní
za STAN a Praha 22 Naše Město vycouvali z dohodnuté a magistrátem hrazené
koordinace přípravy navazujících dopravních staveb. Hlas jihovýchodu Prahy prostě
přestal znít jednotně, a to je velká chyba.
Dokonce i jednoduché stavby se stavebním povolením z roku 2018 nedokázala
minulá Rada protlačit včas do realizace.
Třeba lávka podél železničního mostu
se začala stavět až v roce 2022, ale cyklostezka mezi Pitkovicemi a Benicemi
není začata dodnes a stavební povolení je
ohroženo. Na ministavbu – jednoduchou
lávku přes Říčanku na nám. Bratří Jandusů
– se za 4 roky nedostalo. Aspoň že byly
z předaných projektů opraveny chodníky
do Netluk, prodlouženy V Kuťatech a ve
Františka Diviše. Z nich mám radost a na
obě lávky se těším.

 Ing. Martin Turnovský
zastupitel

ČEKAJÍ NÁS TĚŽKÉ
ČASY, NEUŠETŘÍME NA
POLITICÍCH?
Kvůli covidu, ruské agresi na Ukrajině
a energetické krizi je nám všem bohužel
jasné, že nás čekají horší časy. Už teď
jsou ceny potravin, energií i stavebních
materiálů na úrovni, kterou jsme si ještě
před pár měsíci nedokázali ani představit.
A to může být ještě mnohem hůř.
Za této situace musíme všichni přemýšlet,
co s tím. Když může na výdajích šetřit běžná domácnost, bylo by rozhodně správné,
kdyby ušetřila i městská část Praha 22.
Jenže na čem? Na službách občanům?
To by nebyla správná cesta.
Přinejmenším nejen symbolicky se ale
ušetřit dá třeba na počtu placených radních nebo na počtu zastupitelů, kteří obec
reprezentují. Uvedu pár čísel: hlavní město
Praha s víc jak 1,3 milionu obyvatel má
65 zastupitelů. Praha 4 se 131.000 lidí
má 45 zastupitelů. A Praha 22, která má
necelých 14.000 občanů, tedy zlomek uvedených obyvatel, musí mít zastupitelů 25?
V hlavním městě tak vychází 1 zastupitel
na 20.000 lidí, na Praze 4 na cca 3.000
obyvatel. A u nás 1 zástupce na 550 lidí.
Být zastupitelem neznamená mít placenou funkci. Ale přece jen zastupitel něco
stojí – náklady na režii, židle u stolu, voda,
káva… Proč bychom tedy neměli mít jen
třeba 15 zastupitelů? Demokracie tím neutrpí, svou práci odvedou jistě stejně dobře.
O počtu zastupitelů přitom rozhodují právě
sami zastupitelé. A ruku na srdce, kolik
z těch současných 25 pravidelně a významně vystupuje na jednáních a kolik
jen na povel zvedá paži?
Obdobně je to i s radními, z nichž ti uvolnění berou desetitisícové platy. Za starosty
Vojtěcha Zelenky bylo radních 7, o užitečnosti některých z nich lze polemizovat.
Nyní za starosty Tomáše Kaněry dělají tu
samou práci 4 lidé. Možná jsou přetíženi,
ne vše stíhají, ale proč bychom po příštích
volbách neměli mít třeba 5 radních?
Kladu tu otázku jako vážný návrh, jak v naší
městské části v těchto těžkých dobách
ušetřit.

 Martin Langmajer
zastupitel za ODS
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radnice

77. VÝROČÍ ZAČÁTKU PRAŽSKÉHO POVSTÁNÍ
Ve čtvrtek 5. května jsme si připomněli 77. výročí začátku Pražského povstání.
A to položením věnců u Pomníku padlých
na Husově náměstí a projevy v Husově kapli. Vzpomínkové slavnosti se účastnilo na
100 diváků především z řad dětí, radnice (starosta Tomáš Kaněra, radní Radovan Koutský)
a různých spolků (farář Jiří Ort, farář Marian
Brudný, zástupci Sokola, Baráčníků a ČSBS
Uhříněves). Hlavním organizátorem a prvním
z řečníků byl kronikář a kurátor uhříněveského
muzea Michal Klich. 

RYBNÍK NADÝMAČ
UŽ JE CHRÁNĚN
ZÁBRADLÍM A PLOTEM

První se poklonila padlým nejmladší generace.

Staré zábradlí z ulice U Nadýmače bylo odstraněno a chybějící doplněno. Cesta podél
domu s pečovatelskou službou Betlímek byla
doplněna o jednoduchý plot. Nenápadné pletivo vytváří bezpečnostní bariéru, aniž by rušilo
ve výhledu na krásný jarní Nadýmač. Realizace oplocení a zábradlí stála 81 500 Kč. Hlavní
ale je, že chrání příliš aktivní dětí z přilehlé
MŠ Za Nadýmačem před nechtěným pádem
do vody. Pouze přístup k vodě po schodišti
z ulice U Nadýmače zůstal otevřený a také
z protějšího břehu, z ulice Za Nadýmačem,
oblíbeného stanoviště rybářů. 

radnice

OTEVŘENÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

TERMÍNY PORADEN V OIC
Kontaktní místo pro bydlení
p. Žaludová, p. Roupcová, pondělí a středa 16:00−17:15 hod.
Poradna pro neformálně pečující
p. Žaludová, p. Roupcová, první úterý v měsíci 14:00−15:30 hod.
Poradna pro rodinné právo
p. Straková, poslední úterý v měsíci 13−15 hod. po předchozí
telefonické domluvě.
Bytová poradna
p. Veselá, první pondělí v měsíci 16−17 hod.

MČ Praha 22
Místní akční plán
rozvoje vzdělávání II
Projekt MAP II Praha 22 bude v červnu 2022
ukončen. Rádi bychom vás pozvali na závěrečné
setkání aktérů MAP, které se uskuteční dne
23. 6. 2022 od 15:00 ve Veřejné jídelně (v DPS II), Nové
náměstí 1440/2a, Praha 10 - Uhříněves.

Poradna sociálně právní ochrany dětí
p. Hejná, středa 15:30−17:30 hod.
Poradna pro rovné příležitosti a kariérní poradna
p. Kaňoková, první pátek v měsíci 8:00–14:00 hod.

Věnovat se budeme navazujícímu projekt MAP III
a našim aktivitám v oblasti rovných příležitostí s Mgr.
Kateřinou Kaňokovou. Pro další informace...

Senior poradna
p. Drozenová, čtvrtek 10:00−12:00 hod.
Dluhová poradna čtvrtek 12:30−16 hod.

 více na www.praha22.cz

Právní poradna
p. Kosař, 2. 6. a 16. 6., 13:15−16:00 hod.
Rezervaci pro poradenství je nutné objednat na tel.: 271 071 812.
Pro občany MČ Praha 22 jsou poradny zdarma.

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

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.
0/17_047/0008723

 Koupím chatu, chalupu do 50 km od Prahy, v dobrém i špatném
stavu. Děkuji za nabídku. Tel.: 720 031 400
 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
 Nabízím dřevo z 35 let starých stromů na 1,5ha v KÚ Křeslice za
pokácení a odvoz. E-mail: zdekut@seznam.cz

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 úterý dne 23. června 2022.

Stanoviště 

Zastávka sběrové trasy 

Doba přistavení (hod.)

Doba přistavení (hod.)

Kašovická x Lnářská

VOK 4. 6.

Křelovická x Nad Volyňkou

VOK 4. 6.

9:00–13:00*
9:00–13:00*

Pardubická x Rájecká

BIO 18. 6.

9:00–12:00*

křižovatka ul. Předpolní – Pod Markétou

15:00–15:20

Na Blanici x K Podchodu

BIO 18. 6.

13:00–16:00*

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

15:40–16:00

Pod Markétou č. p. 87 (hřiště)

VOK 18. 6.

9:00–13:00*

křižovatka ul. Venušina – Jupiterova

16:10–16:30

V Pitkovičkách

VOK 18. 6.

9:00–13:00*

náměstí Smiřických (u autobusové zastávky)

16:40–17:00

Venušina

VOK 18. 6.

9:00–13:00*

křižovatka ul. U Starého mlýna – Za Nadýmačem

17:20–17:40

Nové náměstí (u radnice)

18:00–18:20

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

18:30–18:50

Služba je rozšířena o sběr potravinářských olejů z domácností
(z fritování apod.). Olej bude obsluhou mobilního svozu přebírán
v uzavřených PET lahvích. Kontaktní telefony na řidiče pro případ
nenalezení svozového vozidla: 739 412 393, 604 705 036

* Kontejner je na stanovišti přistaven do naplnění, nejdéle však
do doby uvedené v tabulce.
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
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I drobná poškození dokáží architekturu zhyzdit (mostek do parku za radnicí).

TAKOVÁ MALIČKOST: ROZBITÝ CHODNÍK
Pamětníci si jistě ještě dobře pamatují neustále rozkopanou Prahu v době před rokem 1989.
V některých ulicích bylo třeba se i roky proplétat lešeními, přecházet lávky a přeskakovat díry
ve vozovce i chodníku. Sídliště často dostávala asfaltové povrchy cest dávno po zprovoznění
areálu a nastěhování obyvatel.

D

nešní systém udržuje většinu
chodníků v natolik dobrém
stavu, že je třeba řešit spíše jen
ojedinělá poškozená místa, případně historicky špatné udělaná napojení
povrchů, které tvoří dlouhodobě bariéry
pro vozíčkáře nebo maminky s kočárky.
Mimochodem jednu takovou bariéru právě odstraňujeme na sídlišti VÚZV.
Současný stav pěších komunikací,
které má na starosti Praha 22, je proto
poměrně dobrý. „Náš odbor se zaměřuje
především na vady a havárie. Případně
sbíráme podněty od občanů, které se
k nám dostanou prostřednictvím mailů
nebo systému zmapujto.cz,“ říká Hana
Nozarová z odboru správy majetku (OSM),
kam opravy komunikací patří.

TOHLE NÁM NEPATŘÍ

Problémem je, že zdaleka ne všechny
plochy jsou v gesci MČ. Většina chodníků kolem hlavních komunikací a tyto
samotné komunikace patří Technické
12 | Uhříněveský zpravodaj | červen 2022

správě komunikací (TSK). Jde např.
o ulice Přátelství, Fr. Diviše, K Dálnici,
K Netlukám apod.
Často se proto stává, že rozezlení lidé
volají nebo píší, že tam a tam je něco rozbitého, ale městská část s tím nemůže
nic dělat. Nemůže víc, než je na rozbité
místo upozornit.

DOBRÁ OPRAVA JE MALÉ UMĚNÍ

OSM má na starosti 273.476 m2 povrchových komunikací, které mohou mít nejrůznější podobu – od obyčejného asfaltu, přes
beton a kostky, až po zámkovou dlažbu.
Ty samozřejmě v průběhu času trpí
opotřebováním, na kterém se podílí doprava, počasí a sem tam i různé drobné
katastrofy.
U větších zásahů je třeba vždy dopředu zjistit, že jsou v místě v pořádku
spodní sítě a nechystají se tu v dohledné
době žádné další speciální práce či úpravy
podzemních sítí.
Úřad MČ nemá k dispozici speciální techniku, a tak je třeba každý případ
posoudit a vyhodnotit jeho náročnost.
U většiny se nakonec musí oprava dané
lokality standardně vysoutěžit. Průměrná
cena metru čtverečního opravy chodníku se pohybuje kolem 2500 Kč, silnice
je o málo levnější. V ceně je speciální
 Neutěšený stav Na Blanici.

řešíme

Pokud půjde vše podle plánu,
proinvestujeme v opravách
chodníků a silnic 10,5 mil. Kč.
To je číslo, na které můžeme
být hrdí a jedno z nevyšších
v historii Prahy 22.
Tomáš Kaněra, starosta

technika, stavební stroje, použitý materiál, lidská práce, ale i různé nezbytné dokumentační a zajišťovací kroky. Pod zemí
jsou uloženy kilometry kabelů, trubek
a kolektorů, které se nesmějí v žádném
případě poškodit.
„Lidé mají často pocit, že stačí, když se
vyndá několik dlaždic a jiné se tam opět
zasadí zpátky. Ve skutečnosti to skoro nikdy
není takto jednoduché. Navazují tu na
sebe různé povrchy, které vyžadují různý přístup. Starý materiál je třeba odvézt,
vybrat vhodnou náhradu, tu pak dovézt
a citlivě zasadit na původní místo. A to
tak, aby spoje byly co nejméně zřetelné.
Celé opravené místo by v ideálním případě
mělo být tzv. neviditelné. Opravdu dobrá
oprava znamená, že si ji většina lidí ani
neuvědomí a my o ní víme jen z fotodokumentace v archivu,“ říká Štěpán Zmátlo.

V plánu je v současné době postupná
oprava a optimalizace cca 40 míst (viz
tabulka vedle). Mezi prvními bude realizována oprava spojky za uhříněveským
muzeem a povrchy poblíž supermarketu Norma. Poškozený povrch tu ztěžuje
nájezd a sjezd především maminkám
s kočárky.
Letos se také konečně začne realizovat roky slibovaná oprava chodníků
Na Blokandě. Bohužel ale jen 1. etapa.
Opravu všech tamních chodníků brzdí,
jak jinak, finance. Poprvé letos začneme při opravách komunikací myslet na
vsakování dešťové vody. Pilotním projektem bude rekonstrukce ul. Na Blanici.
Voda se vsákne v místě do travních průlehů. Zůstane tak v Uhříněvsi a neodteče do dešťové kanalizace a tím pádem
„do Vltavy“. To nám dělá radost. Stejně
chceme přistupovat k plánovaným opravám ulic V Bytovkách, K Netlukám nebo
Bečovská.
 Red

Za zkratkou ITHR se skrývá „Infra termo
homogenizační renovace“. Jde
o sofistikovanou metodu, jak bez zásadního
zásahu do skladby povrchu vozovky prodloužit
životnost komunikace o několik let. Výmol
nebo jiný defekt komunikace se nahřeje na
180° Celsia. Po dokonalém prohřátí je
provedeno mechanické uvolnění
opravovaného místa, doplnění asfaltovou
směsí ze zásobníku a následně zhutnění
místa opravy vibračním válcem. Hlavní
výhodou je, že technologie je bezespárová
(což snižuje riziko dalších oprav),
bezodpadová a ekologická. (Za fotografii
děkujeme firmě KOTRBATÝ V.M.Z., spol. s.r.o.)

LETOŠNÍ REKONSTRUKCE CELÝCH
CHODNÍKŮ:
• parkový chodník ul. Na Vrchách

CO VŠE SE PLÁNUJE OPRAVIT

Chodníky k opravám jsou vybírány na
základě seznamu, který se pravidelně
aktualizuje.

JAKOU METODOU OPRAVUJEME?
CO JE METODA ITHR?

• chodník a dešťová kanalizace ul. Na Blanici
• chodník mezi ul. Vodická a ul. Podleská
• chodníky Na Blokandě 1. etapa

 Morávkova ulice.

SEZNAM AKTUÁLNĚ VEDENÝCH OPRAV KOMUNIKACÍ
Ulice

Druh stavby

Ulice

Druh stavby

Berounská

vozovka u čp. 407

Před Oborou

vozovka na křižovatkách

Břidlicová

vozovka u Křemencové

Předpolní

vozovka u čp. 90

Františka Diviše

chodník u čp. 1280 a u podchodu

Sluneční

vozovka u čp. 1349

Husovo náměstí

vozovka u čp. 424

Středohorská

vozovka u čp. 476

K Sokolovně

vozovka u čp. 38

Sušilova

vozovka u F. Diviše

Lidického U Starého nádraží vozovka různě

Tichonická

vozovka na více místech

Lnářská	chodník i vozovka na mnoha místech

U Nadýmače

vozovka u čp. 222, 376

Morávkova

vozovka mezi čp. 1251 a 338

U Židovského hřbitova

vozovka u čp. 1031 a na křižovatce

N1131 do Netluk cyklo

vozovka různě

Úpská

vozovka

Na Vrchách

vozovka u čp. 616, chodník v parku

V Bytovkách

vozovka + uzávěr přípojky vody

V Pitkovičkách

vozovka u čp. 11

u čp. 1250 a 1270

Vačkářova, Picassova,

vozovka na více místech

Pardubická

vozovka u čp. 802

Dopravní

Petříkovská

vozovka na křižovatce a u čp. 1564

Valšovská

vozovka u Lnářské

Vyderská

vozovka na více místech

Zlenická

vozovka u čp. 1247, 1632

Nové náměstí 	chodník a vozovka

Přátelství 	chodník u čp. 901, chodník
a parkoviště před Normou
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O ČARODĚJNÉ NOCI HOŘELY OHNĚ
NA MNOHA MÍSTECH
Uplynuly dva roky, než znovu zaplály hranice o filipojakubské noci. O poslední dubnové sobotě,
o starodávné čarodějné noci, opět hořely ohně na mnoha místech, Prahu 22 nevyjímaje. A všude
bylo plno. Největší účast – okolo 2000 lidí – byla v areálu SK Čechie. Program byl pestrý, od
skákacího hradu přes kouzelníka, vystoupení rockové kapely Houpačák až po soutěž o nejlepší
čarodějnickou masku a samozřejmě opékání špekáčků.
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život v obci

JAK JSME NA ZŠ U OBORY VYRÁBĚLI
ČARODĚJNICI

N

aší Základní škole U Obory letos
opět připadl milý úkol – vyrobit
čarodějnici pro filipojakubský ohňový večer. Do výroby se zapojili nejdříve
žáci volitelného předmětu polytechnické
výchovy. Přišli s nápadem, že by čarodějnice mohla mít v ruce své typické atributy
– koště a baňku s kouzelným lektvarem. To
znamenalo poměřit ramena, paže a předloktí, aby se takové ruce mohly připevnit
k základní nosné konstrukci.
Pak se do toho pustili i ostatní. Na hodinách výtvarné výchovy postupně vyráběli hlavu, modelovali obličej, ruce s prsty.
Následovala výroba klobouku. Tolik práce
se nedá stihnout na jedné výtvarce, takže
na figuríně a kostýmu se nakonec podílelo mnoho žáků druhého stupně napříč
ročníky.
Každý žák tak přispěl svým dílem, jak
nejlépe dovedl. Bylo potřeba pracovat
v týmu, o jednotlivých krocích se společně radit, někdy bylo nutné leckterý nápad
přepracovat. A tak si mohli žáci ověřit, že
být součástí pracovního kolektivu znamená
osvojit si důležitou týmovou spolupráci.

V HÁJKU TO ŽILO

BELTINE 2022

Konečně akce jako dřív, bez všech omezení
a příkazů. A bylo vidět, že se na ni místní
těšili. V sobotu 30. dubna jsme dopoledne
na návsi postavili májku a odpoledne se
sešli na louce u potoka, abychom večer zapálili oheň a upálili jednu nezbednici. Pro
děti jsme připravili pochůzkovou hru plnou
nástrah a pastí, které musely překonat, aby
se dostaly k vytoužené odměně. Pak od nás
dostaly buřtík a opekly si ho na malém ohni.
Velká vatra vzplála, když se začalo stmívat,
a hořela ještě dlouho po půlnoci. Díky všem,
kteří jste pomohli s organizací, a všem, kdo
jste přišli. Bylo to moc fajn!

o třech letech jsme
zas mohli konečně
uspořádat náš tradiční Beltine. Proč místo
pálení čarodějnic právě
Beltine? Pálení pořádá
kde kdo a také nám to
připomíná neblaze proslulé čarodějnické procesy. Naopak Beltine byl
původní keltský svátek
oslavující jarní přírodu, kdy se v předvečer
1. května velkými vatrami vítala teplá polovina
roku. Až teprve někdy
během středověku se
proměnil v pálení čarodějnic. A my raději vedeme své mladé
svěřence k posvátné úctě k přírodě než
k trestání někoho nepohodlného. Důležité
také je, že na přípravě a pořádání Beltinu
se u nás podílí i děti.
Akci jsme začali připravovat už v pátek 29. dubna na naší oddílové schůzce T. O. Šelmy. Nařezali a nanosili jsme
nejprve velkou hromadu dřeva. Slavnost
začal druid, který zapálil naši hranici.

 Pavlína Škvrnová
Spolek občanů Hájku

Čarodějnice se nakonec povedla a stala
se součástí magické noci celé Uhříněvsi
a my jsme na ni hrdí. 

Figurína byla opravdu detailně propracovaná.
Skoro škoda, že za chvíli skončí v ohnivých
plamenech.

P

Toho představoval Vojta, nejstarší člen
modelářského kroužku. Poté začaly jednotlivé hry a soutěže, které zorganizovali
nejstarší členové T. O. Šelmy a modelářského kroužku. Děkuji také V. Michalovi
za zajištění lezecké stěny, R. Jaurysové za
dozor u trampolíny a všem ostatním, kteří
nám jakkoliv pomohli.
 Libor Čermák
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akce pro děti

DĚTSKÝ DEN BUDE PLNÝ ATRAKCÍ
DEN DĚTÍ UHŘÍNĚVES
4. 6. 2022 | 14:00–19:00
CUKROVARSKÝ PARK,
NOVÉ NÁMĚSTÍ

14:00 – AT studio Domino
14:30 – BibiBum
15:30 – Tomáš Žoržo Eibl
16:15 – Žongléros Ansámbl
17:00 – kouzelnická show se zvířátky
18:00 – Fidlík a Violenka
Pořádá MČ Praha 22 – vstup je zdarma.

KOUZELNÉ DIVADLO

Dobrý kouzelník, který umí nejenom vyčarovat živá zvířátka, pestré balonky a květiny,
dokáže mizet věci, ale především umožní se
dětem naplno smát a divit se, nikdy nezklame. Kouzelné divadlo s panem Bílkem má za
sebou už 2500 představení. Jen si pomyslete,
kolik nových králíčků přišlo tím pádem na
náš svět z magického světa! Ten u nás bude
možná dvoutisícípětistýprvní!

HVĚZDÁŘ

Opravdový cirkus, to jsou především
dechberoucí artistická čísla. Balanc, umění
rovnováhy a ovládání těla i nejrůznějších
pohybových prostředků. Takové je i půlhodinové představení Hvězdáře, ve kterém
uvidíme vzdušnou akrobacii na šálách

a kruzích, chůdy, hulahoop a jízdu na jednokolce. Poetické představení pro nejmenší
nás vezme na magickou vesmírnou cestu
po hvězdách se Strážcem hvězdného nebe
Hvězdářem. Ten zavede malou Nadii mezi
hvězdy, planety a galaxie, odkud se jen díky
přátelství a po splnění úkolů může dostat
zpátky dolů na Zemi.

A NA KOHO SE JEŠTĚ MŮŽEME
TĚŠIT?

Bude tam spousta zpívání – třeba s Fidlíkem,
Violenkou a jejich létajícím kobercem po

světě nebo se zpívající maminkou BibiBum,
aranžující staré anglické chůviny písně
(Nursery Rhyme) stejně jako české lidovky
(Když jsem já sloužil).
A pak další artisté jako „kolečkář“ Tomáš
Žoržo Eibl se svým famózním vystoupením
na kole nebo taneční AT studio Domino.

A pro všechny, kteří mají rádi příběhy
s tajemstvím, bude otevřena první uhříněveská cesta za Skrytými příběhy. Budete
k ní potřebovat jen chytrý mobil a zvídavou
hlavu.
Tématem bude doba protektorátu
Böhmen und Mähren ve 40. letech minulého
století a putování za odvážnými parašutisty
ze skupiny Anthropoid, vyslanými exilovým
ministerstvem obrany s úkolem dopadnout
a zabít tehdejšího nejvyššího představitele
německé třetí říše v Čechách, říšského protektora Reinharda Heydricha...
A jste-li z Hájku a máte to do Uhřínevsi
daleko, nemusí vás to mrzet. V sobotu
11. 6. se odehraje v Hájku Karneval Rio
de Hájekeiro plný tance a hudby. Jen nezapomeňte – oblečení do průvodu nejlépe
v mexickém stylu!

ZÁPIS DO SHM KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK
2022/2023

TANEČNICE Z AT DOMINO
PŘIVEZLY ZLATO

Stávající členové SHM budou mít možnost si zarezervovat
místo v kroužcích na školní rok 2022/2023 přímo u současných vedoucích. A to od 1. června do 10. června 2022. Ostatní si budou moci rezervovat místa v kroužcích poté, tedy od
11. června 2022. Více informací na http://uhrineves.shm.cz/
nebo https://www.facebook.com/SHMUhrinevesKolovraty/

Tanečnice z AT studia Domino se o víkendu 8. května účastnily Mistrovství Čech
v Chomutově a do Prahy přivezly zlatou
medaili. Teď se chystají na Mistrovství ČR
a dokonce i světový pohár. V choreografii
Peter Pan's story 2022 tančí 32 tanečnic
od 6 do 16 let.

Rezervace na tel.: 731 047 522 nebo u vedoucích kroužků.
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INZERCE
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PROGRAM:

14.00 - START PRŮVODU /SRAZ 13.30/
S TANEČNICEMI VIBRASIL
A BUBENÍKY TAMTAMBATUCADA V UL. U MARKÉTY
15.00 - WORKSHOP S BRAZILSKÝMI TANEČNICEMI
PŘIBLIŽNĚ 15. 30 AŽ 17.30 - TEMATICKÁ STANOVIŠTĚ
(NAPŘ. DRINKY, VĚJÍŘE, FOTOKOUTEK, TETOVÁNÍ)
18.00 - PŘEKVAPENÍ VEČERA
19.00 - TANEČNÍ ZÁBAVA SE SKUPINOU TOMGRAS
STANOVÁNÍ

WWW.DETI-HA JKU.ESTRANKY.CZ
WWW.DETI HAJKU.RAJ CE.IDNES.C Z
SPOLEK OBČANŮ HÁJKU



festival

BLÍŽÍ SE FESTIVAL UHŘÍNĚVESKÝ BIGBÍT II
DRUHÉ MEZIGENERAČNÍ SETKÁNÍ S UHŘÍNĚVESKÝMI ROCKERY
Den starých rockerů v červnu 2019 měl nebývalý ohlas. Jedenáct kapel si do areálu skateparku přišlo
poslechnout 3500 posluchačů. Některé skupiny se sešly po letech jen pro tuto jednu příležitost,
přesto dokázaly odevzdat skvělý výkon a rozproudit debaty v hospodách ještě dlouho poté.

Kapela Hékelén Tékelén.

Hékelén Tékelén. Tak asi na ně. Ale fakt se
těším na celé odpoledne.

P

ak přišel covid a slibný začátek bigbítového festivalu na
dva roky nesmlouvavě zastavil.
Epidemiologická situace se ale
letos zlepšila, a tak tu máme „ročník DVA“
a 11. června se na místě bývalého skateparku opět sejdou populární kapely, aby
si zahrály a rozdaly přitom spoustu radosti. K tomu bude samozřejmě točené pivo
a drobné občerstvení. Na podrobnosti
jsme se ptali jednoho z iniciátorů, radního
Radovana Koutského.

Atmosféra festivalu v roce 2019 byla výborná.

FESTIVAL
UHŘÍNĚVESKÝ
BIGBÍT II
11. 6. 2022 | 13:00–22:00
AREÁL BÝVALÉHO SKATEPARKU

Vystoupí kapely Delta Blues Jam,
Dilated, Flamengo reunion session,
Hékelén Tékelén, Houpací kůň,
Prameny, RockTom, Roxor, Vítkovo
kvarteto.
Pořádá MČ Praha 22 – akce je zdarma.

Bude to nadupané. Malou ochutnávku předvedla kapela Houpací kůň na konci dubna
na čarodějnicích v areálu SK Čechie, při níž
rozpohybovala kde koho.
Radovan Koutský (vpravo) s moderátorem
P. Kosařem st.

Už se to blíží a starší generace se asi těší
nejvíc, ne?
Kdepak, je to pro nejširší veřejnost. Jak se
říká, od 1 do 99 let. Kapely se budou střídat
na dvou pódiích. Začne to ve 13 hodin na
jedničce kapelou Prameny, kterou ve 14 hodin vystřídají na dvojce Delta Blues Jam.
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Kdo bude tou pomyslnou korunou dne?
Určitě Vítkovo kvarteto. Česká bigbeatová
skupina, vystupující od počátku 80. let.
Doporučoval bych i Flamengo reunion session, českou rockovou kapelu, která vznikla
v r. 1966 a prošla řadou proměn. Zajímavé
jsou ale všechny.
A na co se těšíš ty?
Často jsem na Jezerách poslouchal kapelu

Bude to důstojné pokračování prvního
ročníku?
Věřím, že ano. Akci pořádáme jako městská
část a je zdarma. Proto by mohla být účast po
dvou letech covidu ještě větší. Bude záležet
ale na počasí. Dlouhodobá předpověď není
zlá, mělo by být kolem 20 až 24 °C. Doufejme
jen, že nebude pršet.
Koho vůbec napadlo udělat v Uhříněvsi
bigbítový festival?
Úplně první inspirace přišla v Hospůdce
Jezera a s návrhem přišel Milan Kott. Později
jsem k němu dal dohromady Petra Nouzáka
a Pavla Kosaře st. Všechno zapálení bigbíťáci,
skvělá parta. Přišlo mi, že by byla škoda to
nezorganizovat,v a tak jsem to vzal na sebe.
Někdo ten hnací motor dělat musí a já ho
dělal rád.
A co problémy?
Jsou od toho, aby se řešily. Jediné, co asi
nevyřešíme, je počasí. Tak se modleme, ať
nám vyjde jako předpředloni. Ať nemáme
druhý Woodstock.
 Ptal se Ivan Vágner

Kapela Houpací kůň.



školy

„KVĚTEN 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 – Květen. Můžeme Autora Pochopit?
 Žáci 9. B, ZŠ nám. Bratří Jandusů

KVĚTEN

J. S.

Ó stromy v rozechvěném háji,
už do vás nožem vyrývají
srdíčka, data, monogramy
chlapci se svými milenkami.
Zelenou krví opláčete
tu ránu v kůře. Všechno kvete,
i láska, jak se v písni zpívá.
Ach, lásko, lásko proměnlivá,
jak býváš někdy přeukrutná.
Já vím, mé stromy, pomsta chutná!

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

N

a začátku května vyrazily třídy
2. A a 2. C na školu v přírodě do
Doubic v Českém Švýcarsku. V kouzelnické škole nás přivítal sbor mladých
profesorů a také kouzelnická truhla, která
nás rozřadila do kolejí. Učili jsme se zde
čarovat, ale také rozumět lektvarům a kouzelným tvorům. Během celého týdne jsme
zažili spoustu věcí – zahráli jsme si famrfpál, obchodovali s bylinkami, prošli noční
bojovkou a hlavně se nám podařilo porazit
zlé čaroděje. Dopoledne jsme si zopakovali
i učení z mudlovského světa.
 2. A a 2. C, ZŠ U Obory

NAŠE PRVNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ ANEB
KONEČNĚ JSME SE DOČKALI…

N

ejvíc se mi líbily týmové soutěže,
hlavně hledání čísel. Rozdělili nás
do šesti týmů, každý tým si vyrobil
erb a vlajku. Celou školu v přírodě jsme
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soutěžili, plnili jsme různé úkoly, nejvíce
bodů získal tým Jarní národ. Největší horor bylo šití měšců, ale všem se to nakonec
povedlo, byly moc krásné. Měšce jsme potřebovali, protože jsme na Pustém hrádku
objevili zlatý poklad. Prošli jsme i kolem
štol, kde se zlato kdysi těžilo, škoda, že jsme
se nemohli podívat dovnitř. Vyrazili jsme
si i čertovský dukát, udělali jsme si savem
trička. Dobrá byla i noční bojovka.
I když se někomu stýskalo, fakt jsme si
to v Kašperských Horách užili.
 3. B a 4. B, ZŠ nám. Bří Jandusů

senioři

ZO 22/30 SENIOŘI ČR PRAHA 22 A KLUB SENIORŮ

PROGRAM NA ČERVEN 2022
„Krásná tvář zestárne a perfektní tělo se
změní. Krásná duše bude ale napořád
krásnou duší.“
 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.
2. 6.

Trénování paměti s B. Oprchalovou

6. 6.

Kavárnička, stolní hry, komunikace

9. 6.

Cvičení pro zdraví

13. 6.

Kavárnička, stolní hry, komunikace

14. 6.

Vycházka s R. Truhlářovou

16. 6.

Senioři a děti – klubové hry

17. – 22. 6.

Pobytový zájezd „Tři studně“ Vysočina

20. 6.

Kavárnička, stolní hry, komunikace

23. 6.

Oslava jubileí členů klubu

27. 6.

Kavárnička, stolní hry, komunikace

30. 6.

Kavárnička, stolní hry, komunikace

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

KEMP SENIORŮ NA TŘECH
STUDNÍCH LETOS POČTVRTÉ!

A

ni se nechce věřit, že už uplynul rok! Milé seniorky a senioři,
blíží se červen a myslím, že tak, jako se na tento měsíc těší
školáčci, neboť prázdniny jsou na dohled, těšíme se i my,
že vyrazíme společně na Kemp seniorů. Takže 17. 6. – 2. 6. 2022
je to magické datum a ti z vás, kteří se ještě nerozhodli, máte
nejvyšší čas navštívit paní Stáňu Drozenovou v OIC – budově
radnice v Senior pointu, aby vás zapsala do seznamu účastníků.
Co vás čeká? Koupání, les, výlety, táborák s opékáním špekáčků a víc už neprozradím… hlavně pohoda a já!

 Stanislava Drozenová, vedoucí Klubu seniorů

 Zdeňka Žaludová

JSTE SAMI DOMA? BOJÍTE SE, ŽE UPADNETE?
ANDĚL STRÁŽNÝ PŘIJEDE HNED
Anděl strážný je celorepubliková služba nepřetržité tísňové péče. Disponuje nonstop dispečerským pracovištěm,
napojeným na SOS tlačítka v bytech seniorů, a výjezdovými vozy. Je-li třeba, informují záchrannou službu, hasiče či
policii. Tlačítko se jmenuje Tipec a jeho stlačením dáváte najevo, že jste v ohrožení a potřebujete pomoc okolí.

JAK FUNGUJE TIPEC

Tipec je monitorovací přístroj pro všechny,
u nichž je riziko pádů či ztrácí orientaci
a kteří žijí sami nebo v domově s pečovatelskou službou bez trvalé péče.
Člověk ho nosí na ruce. Je napojen na
dispečink tísňové péče Anděla Strážného,
komunikace probíhá přes hlasitý reproduktor. Tipec automaticky detekuje pád.
„Kdybych upadla, hned mi budou volat
děvčata z dispečinku, jestli jsem v pořádku.
A kdyby se mi udělalo nevolno, tak můžu
zmáčknout SOS tlačítko a ozvou se. Už jsem
ho párkrát omylem zmáčkla a hned se mi
z krabičky někdo ozval,“ říká jedna z klientek služby, paní Miluše.
Tipec detekuje i nepohyblivost. Paní
Miluše si ho večer dává na krk. „Když si sednu k televizi nebo se dlouho začtu do novin,
tak už mi volají, proč se nehýbu. Takže když

to mám na krku, tak s tím občas zamávám
a dávám tím znamení, aby mi nemusela
děvčata zbytečně volat. Takhle mě hlídají,“
upřesňuje seniorka.
Paní Miluše využívá i Povídavou linku.
„Funguje to tak, že mi děvčata vždycky ve
středu zavolají a jen tak si povídáme o tom,
co mě zrovna napadne,“ dodává s tím, že si
má aspoň s kým popovídat.

TAKÉ BY SE VÁM NEBO VAŠIM
BLÍZKÝM HODILA TÍSŇOVÁ PÉČE?

Anděl Strážný zařízení půjčuje první
měsíc zdarma. Následně stojí od 350 do
450 Kč měsíčně. Více informací se dozvíte
na NONSTOP bezplatné lince: 800 603 030
nebo na e-mailu poptavka@andelstrazny.
eu. Více též na www.andelstrazny.eu.
 Zdeňka Žaludová

PŘÍBĚH PANÍ
MILUŠKY
Před třemi týdny se jí
doma udělalo zle a upadla
na zem, nemohla ani vstát. Naštěstí měla na ruce Tipec a hned zmáčkla
tlačítko SOS. Dispečerky Anděla Strážného
neváhaly a okamžitě jí volaly záchranku.
S ní přijela i výjezdová služba, u které má
paní uloženy klíče, kdyby se jí něco přihodilo. V nemocnici v České Lípě se dali okamžitě do práce, operovali jí prasklý vřed.
Lékaři jí po probuzení z narkózy sdělili, že
šlo doslova o minuty. Paní Miluška si díky
nepřetržité tísňové péči Anděla Strážného
prodloužila život. Nyní rehabilituje a těší se
zpět domů na svou kočičku Míšu, o kterou
se prozatím stará její sousedka.
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spolky

ZDÁ SE VÁM HÁJEK
OD 23. DUBNA KRÁSNĚJŠÍ?
Může být. V sobotu 23. dubna dopoledne se sešlo na 21 dospělých a 15 dětských dobrovolníků, kterým není lhostejno, kde
a v jakém prostředí žijí.
Odhadem bylo po obci a v její blízkosti (cyklo, trasa směr tři
kaštany a k přehradě) nasbíráno 400 kg odpadu různého materiálu (běžný odpad z potravin, bota, pneumatika, část karoserie
z auta) a svozeno 5 tun dřeva na přípravu ohně.
Odměnou nám bylo nejen krásné počasí, opečený buřtík,
dobré pivo, ale hlavně DOBRÝ POCIT z odvedené práce.
Děkujeme všem malým (velmi pilným) i velkým pracantům, kteří
tuto celorepublikovou akci podpořili a přišli. Zejména Honzovi
M. a MČ za svoz a likvidaci odpadu.

TAK JSME POKLIDILI
UHŘÍNĚVES!
V sobotu 23. dubna se u radnice sešlo na 20 dobrovolníků, vyšlo
nám nádherné počasí. Vybrali jsme 4 oblasti, o kterých jsme věděli,
že si zaslouží více pozornosti. Ve výsledku jsme během krátkých

 Pavlína Plášková, Spolek občanů Hájku

3 hodin naplnili 60 velkých pytlů drobnými odpadky, dva valníky
za hasičský vůz plné nadrozměrného odpadu a plastů z obory.
U muzea jsme se občerstvili u grilu, děvčata napekla domácí
koláče, bylo nám fajn! Už se na vás těšíme na dalším ročníku
„Ukliďme Uhříněves“...
 převzato z FB Hasiči Uhříněves

6. Taneční podvečer

´
s rybári

Český rybářský svaz, z.s.,
místní organizace Uhříněves

Vás zve na

19. ročník dětských rybářských závodů

UHŘÍNĚVESKÝ SPLÁVEK
vSTUp voLnÝ

KdY: 4. 6. 2021 od 17:30 hod.
Kde: Na zahradě rybářů v Uhříněvsi
(viz adresa níže)

Bohaté občerstvení a živá kapela

S podporou MČ Praha 22

4. června 2022
rybník Vodice

Zápis závodníků:
Začátek závodů:
Konec závodů:
Vyhlášení výsledků:

na zahradě u Vodice od 8:00 do 8:25
8:00
11:00
12:00

Propozice závodů:		
• loví se na jeden prut s jedním jednoháčkem
• každý lovící musí mít svůj prut, pean (kleštičky)
• děti ve věku do 12 let musí mít dospělý doprovod,
který za ně zodpovídá
• bodování 1cm délky ryby = 1 bod, vyhrává lovící
s největším počtem bodů
Zúčastnit se mohou děti a mládež ve věku do 15 let
Občerstvení zajištěno

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

S podporou MČ Praha 22

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
Frasierová Anne – Najdi mě
Grisham John – Vražda na ostrově Camino
Harrod Cynthia – Tajemství zámku
Ashmore
Haughton Emma – Než padne tma
Klíma Josef – Hřebec a kráska
Mlynářová Marcela – Zodpovědně
lehkomyslná
Richardson Matthew – V cizím zájmu
Rhodesová Kate – Zátoka
Sveistrup Soren – Kaštánek
Sýkorová Klára – Partnerské přešlapy
Tučková Kateřina – Bílá voda
Wyerová Carol – Tajemství živých
KRÁSNÁ LITERATURA PRO DĚTI
Clements Andrew – Nejlepší kamarádky
navždy
Darlisonová Aleesah – Liga odvážných lam
Dazeová Hayley – Zázračné koťátko
Disney Walt – Strašidelné příběhy
Fořtíková Jitka – Se šikulkou za zvířátky
Pajalunga Lorena – Dino meditace
Pospíšilová Zuzana – Křeček v utajení

 Kateřina Kykalová, knihovnice

DĚTSKÝ KNIŽNÍ SWAP
– PŘIJĎTE, MĚŇTE, VYHRAJTE!
Nemáte již místo v knihovně a rádi byste si přečetli jiné knihy? Chcete si
vyzkoušet nové hry, které jste ještě nehráli, a vítězit v nich? Přijďte si s námi
15. 6. vyměnit své knihy, časopisy a malé stolní hry za jiné!

K

řadě zajímavých červnových akcí
v městském muzeu patří i výměnná
akce knih a deskových her v uhříněveské knihovně. Podobným, stále oblíbenějším akcím, se říká SWAP. Tahle je
určena školním dětem. Proběhne ve středu
15. 6. 2022 odpoledne od 16:00 do 18:00
před Muzeem Uhříněves (v případě špatného počasí v knihovně). Bude co poslouchat,
co prohlížet a připravena bude také malá
výtvarná dílnička, ve které bude možné si
vyrobit vlastní záložku na knihu.
A jak SWAP funguje? Smyslem swapu
je „donést, co už nepotřebuji“ a „odnést si,
co mi udělá radost“. Cílem tedy není odejít

s hromadou knih v náručí, ale vybrat si tu
knihu, která mě osloví a udělá mi radost.
Mimo jiné touto akcí také podporujeme
udržitelnost, neboť každý rok padne k zemi
125 milionů stromů spotřebovaných v knižním průmyslu. To je zhruba 10 % rozlohy
lesů v České republice.
Předměty ke swapování – doneste,
prosíme, přímo na akci: beletrie, učebnice,
dětské encyklopedie, časopisy (Čtyřlístek,
ABC atd.), drobné stolní hry.
Těšíme se na vás.

 Městská část Praha 22
Knihovna Uhříněves a spolek Benedi

UHŘÍNĚVESKÝ SPOLEK VČELAŘŮ
SLAVÍ 150 LET OD SVÉHO ZALOŽENÍ

J

ako připomenutí tohoto významného výročí pořádá včelařský
spolek ve spolupráci s uhříněveským muzeem osvětovou výstavu. Tu
bude možné navštívit od 18.–30. června každý den včetně víkendu od
8:00–17:00. Výstava je určena především školním dětem, ale ocení ji
i kterýkoli zvědavý dospělý. Pro školní návštěvy se počítá s komentovanými prohlídkami, ale je možné se
dohodnout i na individuální prohlídce s průvodcem. Výstavu doprovodí
pestrý a zajímavý program spojený
s praktickou ukázkou včelařských činností, zajímavostí a souvislostí mezi
včelami a člověkem.
Muzejní prostor
bude doplněn

o tvořivý koutek (perníky, svíčky), prostor pro ukázku medobraní a filmové
ukázky.
Uhříněveský včelařský spolek
byl založen jako jeden z nejstarších
v Čechách 14. listopadu 1872. Spolu
s organizací chrudimskou, jaroměřskou a píseckou byl zakládajícím členem Ústředního včelařského spolku
v roce 1873. Výbor pečoval o to, aby
se v Uhříněvsi zavedla výroba dobrých
a laciných úlů a včelařského náčiní.
Uhříněveský římskokatolický farář
Josef Buchar (1841–1912) dokonce
vymyslel a sestavil oblíbený úl,
zvaný „Uhříněvák“. Jeho
dílo získalo ocenění na
celé řadě výstav a je
k vidění i na zmíněné
výstavě. 
červen 2022 | Uhříněveský zpravodaj | 23

INZERCE

radnice

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.

WWW.VSEPROBYT-DUM.CZ

Vracíme penězům
hodnotu
Ochraňte své úspory nákupem
fyzického zlata a stříbra

Navštivte naši pobočku: V Olšinách 75, Praha 10
Vedoucí kanceláře: Václav Podroužek, tel.: 731 468 582
www.vaclavpodrouzek.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

KALENDÁŘ AKCÍ | ČERVEN
1. 6. | 15:00–18:00 |

1. PITKOVICKÝ MINIGOLFOVÝ
TURNAJ
Soutěž dvojic (např. dítě + rodič).
Vybavení bude k dispozici. Pořádá Naše
Pitkovice za ulicí Čirůvková.

4. 6. | 14:00−19:00 |

DĚTSKÝ DEN
Zábavné odpoledne s programem
a atrakcemi pro děti. Vstup zdarma.
Cukrovarský park, Uhříněves.

4. 6. | 8:00 |

UHŘÍNĚVESKÝ SPLÁVEK
Pořádá místní Český rybářský svaz.
Areál pod Vodicí, Uhříněves.

4. 6. | 17:30 |

TANEČNÍ PODVEČER S RYBÁŘI
Taneční podvečer s rybáři. Živá kapela,
občerstvení. U rybníka Vodice v areálu
rybárny, Uhříněves.

11. 6. | od 14:00 |

KARNEVAL RIO DE HÁJEKEIRO
Dětský den v Hájku – průvod, pouťové
atrakce, živá hudba, taneční workshop,
občerstvení v mexickém stylu, večerní
hra o ceny, stanování.

11. 6. | 9:00 |

PŘÍBĚH POTRAVIN
Ukázky hospodaření na farmě, setkání
s domácími zvířaty, zajímavosti, jak
funguje farma. VÚŽV, Netluky.

11. 6. | 13:00 |

II. ROČNÍK FESTIVALU
UHŘÍNĚVESKÝ BIGBÍT
Skatepark při ulici Podleská.

1.−15. 6. | 9:00−16:00 |

ANTHROPOID 80 LET
Výstava po stopách Jozefa Gabčíka
a Jana Kubiše v Uhříněvsi a o životě za
2. světové války. Muzeum Uhříněves.

12. 6. | 17:00 |

KONCERT − JISKŘIČKA
Závěrečný koncert dětského pěveckého
sboru Jiskřička.
Divadlo U22, K Sokolovně.

15. 6. | 16:00–19:00 |

DĚTSKÝ KNIŽNÍ SWAP
Výměna knih, časopisů a drobných
stolních her, výtvarná dílnička.
Před muzeem Uhříněves.

10. 6. | NOC KOSTELŮ

Uhříněves: Husova kaple
17:00−18:30 | P
 osezení u ohně na farní
zahradě s hrami pro děti.
19:00−20:30 | K
 oncert pěveckého sboru
Hafotet.
21:00−22:00 | J
 onáš Zejfart: „Kam
směřovala pomoc
Ukrajině z Uhříněvsi“.
22:30 | Společné zpívání ze zpěvníku
Svítá.

15. 6. | od 16:00 |

Uhříněves: kostel Všech svatých
18:00 | Mše svatá.
19:00−22:00 | M
 ožnost návštěvy věže
a Kaple Božího hrobu.
19:15−20:00 | Koncert ZUŠ Lyra.
20:15 | Přednáška o historii kostela.

18.−30. 6. | 10:00−24:00 |

Kolovraty: kostel sv. Ondřeje
18.00 – 19.00 | K
 oncert ZUŠ, prezentace
života farnosti.
18.10 – 19.30 | Hra pro děti.
19.00 – 19.30 | Prohlídka kostela.
19.30 – 20.00 P
 ovídaní o ornátech,
symbolice.
20.00 – 20.30 | Prohlídka kostela.
20.30 – 21.00 | Modlitba Taize.

DĚTSKÝ SPORTOVNÍ DEN
Zahrada Domečku DŮM UM,
V Bytovkách 803.

VČELAŘI 150 LET
Uhříněveský spolek včelařů slaví 150 let
od svého založení. Muzeum Uhříněves.

25. 6. | 11:00−22:00 |

PIVOVAR UHŘÍNĚVES
6. výročí znovuotevření PIVOVARU
UHŘÍNĚVES. Grilování, živá hudba.
Pivovarská restaurace, K Sokolovně.

Dubeček: kostel sv. Petra
17:00 – 19:00 | M
 ožnost individuální
prohlídky.

KALENDÁŘ AKCÍ | ČERVENEC | SRPEN
27. 8. | 14:00 |

31. 7. + 7. 8. + 14. 8. | 16:00−19:00 |
TANEČNÍ ODPOLEDNE | KINO

DEN DRAKA
Třetí ročník městských slavností s Dračí
univerzitou. Bohatý program na pódiu
i mimo něj a občerstvení od místních
podniků.
Skatepark při ulici Podleská.

Taneční odpoledne před muzeem,
s hudbou, vystoupením a výukou. Po
21:00 následuje Letní kino promítající
české filmy.
Vstup zdarma.

WWW.PRAHA22.CZ

