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PRAHA 22 PRO UKRAJINU!
Na tomto místě bývá v našich novinách pravidelně otázka pro osobnost, která se vyjadřuje k významným okolnostem života Prahy 22.
Jenže sprostý útok na Ukrajinu razantně změnil naše životy a je třeba
razantně měnit i naše zvyky. Proto připomínáme, co lidé naší městské
části pro napadené Ukrajince dělají, a vyzýváme všechny, pokud mohou: pomozte i vy!

PROČ?
PROČ právě Češi reagují na
otřesné události v napadené
Ukrajině tak razantně a emotivně? Odpověď dává mimořádně srdcařsky a citlivě působící
vzpomínka pana Michala Klicha. Byť je narozen dva roky po
srpnu 1968, srovnává současné
dění na Ukrajině pohledem sovětské okupace Československa. Také tato okupace měla
svou nevinnou oběť, otce dvou
dětí, kterého zmasakroval sovětský tank právě u nás v Uhříněvsi.
PROČ musíme ale i v době válečného konfliktu, který nás
všechny nejrůznějším způsobem ohrožuje, informovat
o dění v Praze 22? Protože jak
se ukazuje, právě potlačování
demokratických médií a omezování informací o prohřešcích
mocných může v konečných
důsledcích vést až k tragickým
násilným činům.

Díky pochopení faráře Jiřího Orta
a bojovnému přístupu koordinátora pomoci Jonáše Zejfarta se
evangelický kostel na Husově
náměstí krátce po útoku proměnil ve sběrné středisko pomoci.
Kupil se zde darovaný materiál: spacáky, polštáře, přikrývky, hygienické potřeby… Přes
Diakonii Českobratrské církve
evangelické se v minulých dnech
podařilo shromáždit na pomoc
Ukrajině přes 15 milionů korun.
Viz www.diakoniespolu.cz.

A PROČ se z rádobydemokratů, kteří mají plná ústa svobody a Václava Havla, najednou
stali popírači svobody slova
a zastánci metod nátlaku na
média? To si umíme vysvětlit
jen tím, že jsme je nachytali
v nedbalkách – při zneužívání
veřejných prostředků a nemorálních kšeftících pro kamarády
a své rodiny. Přesnější obraz
nechť si ctěný čtenář udělá na
příslušných stránkách tohoto
vydání. Tentokrát jde o nesmyslně předraženou „hmatovou
stezku“ v Pitkovicích a znovu
i další veřejné dotace pro soukromou rodinnou zábavu.
Snad vám trudnou náladu z neklidné doby spraví alespoň povídání o vzniku naší městské
části Praha 22, která je dnes
sebevědomou součástí hlavního města. K tomu, aby tomu tak
bylo i do budoucna, jsme mimo
jiné začali vydávat tyto noviny.
Vaše redakce

Městská část Praha 22 zase vybavuje pro uprchlíky objekt Misuri, bude tam možná až 100 míst,
a žádá všechny obětavé dárce
o postele, matrace, šatní skříně,
stolky, botníky, šatní ramínka…
Více na pomoc.ukrajina@praha22.cz. A už nyní nabídla Praha
22 dočasně uprchlíkům čerstvě
dostavěné byty v Domu s pečovatelskou službou Betlímek, které zatím nejsou obsazeny našimi
seniory.

Foto: Sbírka materiální pomoci
v evangelickém kostele na Husově náměstí.
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PRAHA22

KDY A JAK VZNIKLA

KDY A JAK VZNIKALA PRAHA 22?

HISTORIE DLOUHÉ CESTY OD VSI PŘES MĚSTYS A MĚSTO
AŽ PO MĚSTSKOU ČÁST HLAVNÍHO MĚSTA

Přestože zanedlouho oslaví Uhříněves úctyhodných osm set let od první písemné zmínky, nebyla to vždy úplně výstavná obec.
Ještě v polovině 19. století, roku 1843 žilo v někdejší Ugrině vsi pouhých 590 obyvatel v 64 domech. Průmyslová revoluce sem
přinesla rozmach, pivovar, lihovar, cukrovar i cihelnu, ale stále šlo o nepříliš vábné předměstí Prahy. Ještě o sto padesát let později, v roce 1990, dominoval městu tehdy už polorozpadlý cukrovar, vrakoviště a dřevařské závody. Jak se podařilo vybudovat ze
zanedbaného předměstí moderní městskou část? Vraťme se o víc než 20 let zpátky.
JEN ZANEDBANÉ PŘEDMĚSTÍ
Cesta Uhříněvsí směrem do Říčan ještě v půli devadesátých
let sice neznamenala tak nepřetržitou dopravní zácpu jako
dnes, ale hezký pohled to nebyl.
Průmyslové areály a oprýskané
fasády zanedbaných domů doplňovaly hospody čtvrté cenové
skupiny, již zmíněný rozpadající
se cukrovar, velkoobchod s ovocem a zeleninou, charakteristické stohy dřevěných palet a ono
vrakoviště se zbytky karoserií,
motorů a všemožných náhradních dílů. Přesně tak to vypadalo
v místech, kde dnes stojí budovy
Nového náměstí.
A nešlo jen o estetiku. Chyběla
kanalizace. Říčanský potok byla
smradlavá stoka pokrytá hnědou pěnou, ústila do něho řada
domovních septiků. A výjezdu na

Říčany dominovala slepičárna se
svým charakteristickým kyselým
zápachem. „Přitom kromě tehdy šedivé hlavní
ulice má Uhříněves
spoustu
zajímavých míst
s hezkou přírodou,“ vzpomíná
někdejší
místostarosta a pak
starosta Prahy
22 v letech 2014
až 2018 Martin
Turnovský. „Bylo
prostě jasné, že
město má šanci
na rozvoj.“
Před
vedením
obce tak stál na
sklonku
devadesátých let nelehký úkol. Bylo
jasné, že Uhříněves bude potřebovat výraznou finanční injekci,

aby její vzhled a služby odpovídaly požadavkům 21.století. Ale
kde ty peníze vzít? Na chátrající
budově cukrovaru visel obří nápis – Budoucí náměstí – hledáme
investora! Jenže
kdo by chtěl v tak
zanedbané Uhříněvsi investovat?
Před nově zvoleným vedením
obce v listopadu
1998 za ODS –
starostou Milanem
Collerem
a jeho zástupci
Karolínou Pirklovou a Martinem
Langmajerem –
tak stál nelehký úkol, jak sehnat
pro město rozvojové peníze,
i když žádné v dohledu nebyly.

Chyběla
kanalizace.
Říčanský potok
byla smradlavá
stoka pokrytá
hnědou pěnou,
ústila do něho
řada domovních
septiků.

Místo bývalého cukrovaru postavila Praha 22 Nové náměstí včetně domu s pečovatelskou službou, místo skladu dřeva stojí lékařský dům.
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ZLATÉ OBDOBÍ
Naštěstí pro Uhříněves, Pitkovice
a Hájek se na přelomu tisíciletí
otevřelo okno, které umožnilo
zajistit místním obyvatelům lepší
podmínky. Hlavní město Praha se
rozšiřovalo, a tak vznikaly nové
městské části. A roku 2001 vznikla i nová Praha 22.
„Byla to velká příležitost, která se
opakuje jednou za dvacet třicet
let,“ říká někdejší místostarosta
Prahy 22 v letech 1998 až 2010
Martin Langmajer. „Na rozdíl
od některých jiných obcí v okolí
hlavního města se nám díky dobrým vztahům podařilo přesvědčit
magistrát, že má oboustranně
smysl vytvořit novou městskou
část.“
Pro novou Prahu 22 a její obyvatele to znamenalo především
přísun významných dotací z roz-

PRAHA22

PRAHA 22

Praha 22 se díky investicím na přelomu tisíciletí proměnila v moderní městskou část.

počtu hlavního města. A také
přiblížení řady úředních úkonů
obyvatelům. Pro vyřizování třeba
občanských průkazů už nebylo
třeba jezdit do Prahy 10, ale stačilo zajít přímo do centra Uhříněvsi.
Na místě bývalého cukrovaru
začala v srpnu 2001 stavět firma
IPS-Skanska novou radnici, dokončena byla o rok později. Vzniklo celé Nové náměstí, obchody
a kavárny, začaly
se opravovat komunikace, byla
otevřena
nová
tělocvična, školní
družina... V období šestnáctiletého
působení čtyřikrát zvoleného
starosty Milana
Collera zaznamenala Uhříněves
nebývalý rozkvět.
A také rozvoj
nové výstavby,
která za deset let
zdvojnásobila počet obyvatel.
„V tomto období prudkého rozvoje se podařilo získat tři miliardy
korun na novou kanalizaci a čistírnu, dokončili jsme vodovod
a rozvody plynu,“ vzpomíná Martin Langmajer. „Měli jsme najednou peníze na opravu chodníků
a silnic, podařilo se mnohem víc
chránit okolní přírodu.“

Samozřejmě, ne každému starousedlíkovi se rychlý rozvoj
obce a přísun nových obyvatel
mohl líbit. Jenže pokrok nezastavíš a rozdíl v kvalitě bydlení
v městské části Praha 22 a třeba nedalekém Jižním Městě je
naprosto odzbrojující. Příjemné
místo k bydlení tak do současnosti přilákalo další nové obyvatele, přímo v městské části dnes
žije více než 16 tisíc lidí. A to přináší nové potřeby a výzvy, které
se za poslední roky bohužel ne-

dinacemi, domy s pečovatelskou
službou pro místní seniory. Obec
myslela také na kulturu, přírodu
a sport. Přestavbou místní sokolovny vzniklo Divadlo U22, město vybudovalo nové cyklostezky,
dětská hřiště a sportoviště. Městská část revitalizovala vodní díla
horního toku Říčanky a vznikly
nové parky.
„Těch víc než patnáct let možná
bylo trochu divokých,“ glosuje
Martin Langmajer, „ale podařilo se prosadit
spoustu dobrých
věcí, které slouží
místním
občanům. Věřím tomu,
že v dnešní době
plné
regulací
a ohledů na zájmy každého škarohlída bychom
naši
městskou
část takhle rychle
zvelebit nemohli. Šlo ale také
o schopnosti a kompetence vedení obce, a především o společný
zájem udělat z Prahy 22 oblast
funkčního moderního bydlení.“
„K tomu všemu bylo fajn, že tehdejší zastupitelé a všichni, kdo
mohli a uměli s věcmi pohnout,
tak táhli za jeden provaz a nezažívali to, co se děje dnes, kdy
se místo spolupráce v terénu
a u stolu vymýšlejí historky na
sociálních sítích a bláhově se domníváme, že virtuálně strávený
čas nám pomůže něco vybudovat. Nepomůže a je to za poslední
čtyři roky vidět,“ uzavírá Martin
Turnovský.

daří uskutečnit. Dobré úmysly
nestačí, je třeba, aby na radnici
seděli lidé, kteří své plány umějí
dotáhnout.
A nových výzev je před Prahou
22 spousta. Potřebné školy, mateřské školy, další občanská vybavenost, spolupráce se státem
při dokončení dálničního obchvatu města... Výzvy, které potřebují
kompetentní, rázné a schopné
lidi.
Pavel Janů

Šlo o schopnosti
vedení obce,
o společný zájem
udělat z Prahy 22
oblast moderního
funkčního
bydlení.

SCHOPNÍ LIDÉ V ČELE
Během tohoto období prudkého
rozvoje městské části byly otevřeny nové mateřské a základní
školy, Lékařský dům s novými or-

Pyšní můžeme být také na nové Divadlo U22
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DĚTI SEVERU

BÝVALÁ MÍSTOSTAROSTKA:
JEJÍ RODINNÁ ZÁBAVA ZA
VEŘEJNÉ PENÍZE
Co všechno se dá pro sebe samotného pořídit z veřejných peněz, nám naši přední čeští politici předvedli v poslední době velmi kreativně.
Ale nejde jen o politiky z nejvyšší úrovně, kdy jeden bývalý předseda vlády z hnutí ANO zafinancoval z evropských dotací pro malé podniky
svou soukromou rezidenci Čapí hnízdo. Nebo když jistá jemu blízká politička a ministryně financí si z veřejných peněz pořídila sérii krásných fotografií včetně té s nafoukaným pávem.
V našich o mnoho menších poměrech Prahy 22 si bývalá místostarostka pomáhala s dotací městské části k vylepšení vlastního rodinného
koníčku. Už v minulém čísle těchto novin jsme přitom informovali, že manžel místostarostky dostával peníze z projektu běžecké školy,
který financovala Praha 22. Projekty spojené s Erbsovými ziskaly od roku 2016 do roku 2021 krásných 717 000 Kč. Celková podpora
sportu ze strany městské části v tomto období přitom byla zhruba dva miliony Kč. V této době tak tyto běžecké projekty dostaly od Prahy
22 celých 36 procent všech peněz, které městská část vydala na sport.
V posledních dvou letech inkasoval na podporu sportovních aktivit od městské části Praha 22 celkem 55 tisíc korun sportovní klub
SK Děti severu, z. s. Šlo o dotaci
20 000 a 35 000 korun v letech
2019 a 2020, tedy v době, kdy
na radnici jako místostarostka
působila paní Kateřina Erbsová.
Na první pohled mířily dotace MČ
na jasně bohulibé akce, šlo o běžecké závody Uhříněvsí, převážně určené pro děti.

Jaké překvapení ale padne na
zvídavého čtenáře, když se chce
dozvědět něco víc o klubu, jehož
hlavní náplní jsou sportovní disciplíny zaměřené na psí spřežení
táhnoucí cyklisty nebo běžkaře,
tak zvaný mushing. Stačí si rozkliknout webové stránky https://
detiseveru.webnode.cz.
Klub řídí a vede Mgr. Dušan Erbs,
manžel naší bývalé místostarostky. Ostatními členy jsou Kateřina
Erbsová osobně, coby tisková

mluvčí, čestnými členy rodiče
Eva Erbsová a Jan Erbs.
Mezi členy a závodníky je uvedeno ještě několik dalších jmen, tito
lidé ale jsou až na výjimky podle
webových stránek jiných mushingových klubů v tomto oboru už
více než pět let neaktivní nebo
aktivní minimálně.
Tak či onak, rozhodující roli v klubu má rozvětvená rodina bývalé
místostarostky. A nám nezbývá
než se ptát: Jde o jednoznačný

Fotografie a texty jejich popisků níže jsme převzali z oficiálních stránek SK Děti severu, spravovaných rodinou Erbsových.
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konflikt zájmů, když vrcholný
představitel městské části (místostarostka) nechává udělit sobě
podřízenou městskou část pětapadesátitisícovou dotaci na akce
klubu své vlastní rodiny? Nebo
to konflikt zájmů není? Ať vážený
čtenář posoudí sám...

Viz: www.detiseveru.webnode.cz

Pavel Janů

PRAHA22

KORESPONDENCE

KATEŘINA ERBSOVÁ: ŠLÁPLI
JSME DO VOSÍHO HNÍZDA?!
V minulém čísle Uhříněveských občanských novin vyšel článek Běžecká škola za všechny peníze, který poukazoval na to, jak v minulých letech
financovala radnice Prahy 22 projekt manžela bývalé místostarostky Erbsové. Reakce paní místostarostky a jejího partnera na zveřejněná odhalení byla velmi emotivní, její manžel dokonce osobně vyhledal našeho spolupracovníka, o kterém se domníval, že jde o autora zmíněného článku.
Jinému našemu spolupracovníkovi paní Erbsová přímo vyhrožovala. Přitom jsme jen zveřejnili fakta.
Redakci Uhříněveských občanských novin zaslala Erbsová
rozsáhlý článek, který údajně
vysvětloval naše „lživá a manipulativní tvrzení“, a požadovala,
aby byl zveřejněn podle tiskového zákona. Upozornili jsme paní
Erbsovou, že pokud by s námi
až dosud neodmítala komunikovat, samozřejmě bychom jí náš
článek dali předem k vyjádření.
A její žádost o odpověď podle tiskového zákona neodpovídala zákonným požadavkům, proto jsme
ji odmítli. Přesto jsme nabídli,
aby ve zkrácené podobě na naše
tvrzení reagovala. To paní bývalá místostarostka rázně odmítla,
bude se prý s námi soudit.
Na tento soud se opravdu těšíme
a pevně věříme, že se neuskuteční až za mnoho let. Za zveřejněnými informacemi si stojíme,
neobsahují nic nepravdivého
a dopouštějí se pouze toho, že
poukazují na existující praktiky
bývalého vedení městské části,
což je přímo poslání svobodných
médií.

Pro dokreslení také zveřejňujeme část e-mailu, kterým jsme
na elektronickou korespondenci
paní Erbsové reagovali.

„Není to nic nového pod sluncem, přesto je
nutné to znovu a znovu připomínat: nezávislá
a kritická novinařina se nikdy nebude hřát v přízni
mocných. Což ovšem neznamená rezignaci na
neustálé připomínání úlohy svobodné žurnalistiky
v demokracii.“

Vážená paní Erbsová,
děkujeme za Váš zájem o náš list.
Samozřejmě, máte podle tiskového
zákona nárok na odpověď, zejména pokud by došlo ve zmíněném
článku k nějaké nepřesnosti dotýkající se Vaší cti, důstojnosti nebo
soukromí, což nyní na základě Vašeho podnětu zkoumáme. Budeme
přitom postupovat plně v intencích
tiskového zákona č. 46/2000 Sb.
a jeho příslušných paragrafů.

Ondřej Neumann, ředitel Ústavu nezávislé
zakladatel webu hlidacipes.org, 17. 3. 2022
Andrej Babiš použil své děti coby
štít v kauze Čapí hnízdo: jste ve
střetu zájmů kvůli finanční podpoře své rodiny z veřejných peněz městské části, v jejímž čele
jste působila. Přesně v tom smyslu, jak konflikt zájmů chápe například organizace Transparency
International. Jako bývalá novinářka byste to měla vědět.

Třeba ale konstatovat, že normálně by už sám článek obsahoval
Vaše vyjádření. Což jste ovšem
sama znemožnila tím, že s námi
dlouhodobě odmítáte komunikovat. Stejně tak si pouze Vy sama
můžete za to, že jsme v článcích
o klientelismu při vydávání veřejných peněz nuceni zmínit Vaši
rodinu. Je to totožné, jako když

Zároveň musíme rozhodně odmítnout Vaši snahu nás zastrašit a našemu médiu vyhrožovat.
Jako novináři jsme na nátlak politiků zvyklí. Ale to, že obvoláváte
naše spolupracovníky a hrozíte
jim vážným postihem, považu-

žurnalistiky,

jeme za naprosto nepřípustné.
Jako velmi racionální řešení se
proto ukazuje naše rozhodnutí nepodepisovat vždy podobné
články plným jménem autora,
ale jen novinářskou značkou. Ne
každý autor dokáže vzdorovat
takovému nátlaku, jako když jste
vyhrožovala i těm našim spolupracovníkům, kteří mají jen
podobné jméno jako zmíněná novinářská značka. Ostatně, právě
z toho důvodů začala být novinářská šifra jako ochrana autorů
už v dobách Rakouska-Uherska
používána.
S pozdravem Pavel Janů

Jedno z tvrzení článku v minulém čísle našich novin, na
kterém se paní místostarostka snaží dokazovat, že naše
redakce nepíše pravdu, je neplatný podpis představitele
společnosti SportGroup.cz. Není prý pravda, že smlouva
z ledna 2019 s MČ Praha 22 není formálně v pořádku,
podepsaný majitel firmy pan Dvořák prý byl jednatelem
firmy ještě v roce 2019, píše Erbsová.
Jenže stačí nahlédnout na portál www.justice.cz,
a je jasné, kdo tu neříká pravdu. Nebo přímo lže? Od
1. 10. 2018 byl právoplatný zástupce firmy někdo úplně
jiný než pan Dvořák...

Zdroj: facebook.com/MCPraha22
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PRAHA22

ZASTUPITELSTVO

SKANDÁL NA BŘEZNOVÉM
ZASTUPITELSTVU PRAHY 22
MÍSTO PROJEDNÁNÍ MACHINACÍ OKOLO MATEŘSKÉ ŠKOLY V BYTOVKÁCH
ZA 300 MILIONŮ KORUN ZABLOKOVALO BÝVALÉ VEDENÍ RADNICE SCHŮZI
ZASTUPITELŮ
Na jednání Zastupitelstva Prahy
22 druhý březnový týden se měly
projednávat podivné okolnosti
okolo projektu nákladné podzemní školky uprostřed areálu
V Bytovkách v Uhříněvsi. Projekt
podporovaný bývalým starostou
Vojtěchem Zelenkou byl připravován od roku 2019, ani po třech
letech ale nemá projektovou dokumentaci, natožpak stavební
povolení. Přitom až dosud vydala
městská část na přípravu školky
sedm milionů korun. Z původních
90 milionů korun za celou stavbu
navíc odhadovaná cena nyní poskočila na sumu cca 300 milionů.
Projekt se setkal s výrazným odporem místních obyvatel, naše
noviny o tom v minulosti opakovaně psaly. Plánovaná podzemní
školka má více nedomyšlených
a stinných stránek, ale pozoruhodný je zejména výběr zhoto-

vitele projektové dokumentace
LAMBDA studio, s.r.o. Ta vyhrála výběrové řízení, přestože nic
podobného nikdy nedělala. Tyto
informace byly zřejmě natolik
alarmující, že se současné vedení
radnice rozhodlo problematický
projekt veřejně projednat před
zraky občanů na březnovém zastupitelstvu před 14 dny.
Pro zastupitele spojené s bývalým starostou Zelenkou je ale
odhalování machinací spojených
s projektem nejspíš natolik bolestivé, že se rozhodli jednání zastupitelstva na toto téma bojkotovat.
Napřed se pokusili zablokovat
projednávání příslušného bodu.
Když se jim to nepodařilo, zablokovali hlasování o celém programu zastupitelstva městské části.
Tím zastupitelstvo skončilo.
Místo transparentního jednání
a férového projednání všech ná-

O jednání občané zas takový zájem nejevili, dokazuje tato fotografie z ochozu pro diváky
z posledního zastupitelstva. Zdroj: facebook.com

mitek ohledně pochybné podzemní školky tak zastupitelé Prahy 22
vůbec nejednali. Jde o výsměch
všem občanům, kteří ze svých
vlastních peněz v podobě daní
platí veřejné služby poskytova-

né obcí. Za sedm milionů korun
jsme až dosud dostali jen několik
hezkých malůvek školky, která je
utopená pod zemí na dvoře mezi
bytovkami.
-red-

SLUŽEBNÍ NESLUŽEBNÍ BYT
Jeden z bytů ve vlastnictví MČ
Praha 22 obývá aktuální zaměstnankyně odboru kontroly Magistrátu hlavního města Praha Jana
Kabilová (Praha 22 Naše město).
Historicky jde o byt „služební“,
tedy určený pro zaměstnance
MČ. Předposlední starosta Vojtěch Zelenka podepsal s nájemnicí smlouvu na dobu neurčitou,
přestože ta již dlouhé roky pro
Prahu 22 nepracuje. Jak uvidíme
dále – stalo se tak poté, co právě
kontrolní odbor magistrátu blahosklonně přehlížel stížnosti na
hospodaření tehdejšího starosty
a rady.
Paní Kabilová byla zaměstnána
jako hlavní účetní na úřadu MČ
od srpna roku 2013. Na začátku
ČÍSLO 3/BŘEZEN 2022

magistrátu. Byt v Uhříněvsi na
Novém náměstí nicméně obývá
i nadále. Nevíme důvod, možná
za tím byla snaha zlepšit vztahy
mezi MČ a magistrátem. Podstatné je, že tou dobou jde stále o užívání na základě dodatků k nájemní smlouvě, které hovoří o nájmu
na dobu určitou. Nejprve do roku
2018, pak 2020.
Další z těchto období skončilo
v lednu 2021, kdy nastává překvapivý zlom. Smlouvy na dobu
určitou jsou nahrazeny s platností od 1. února 2021 smlouvou na dobu neurčitou. Za MČ
je podepsán bývalý starosta
Zelenka. Je nicméně nutné říct,
že smlouva prošla radou, která
27. 1. 2021 návrh schválila.

února 2016 dostala do užívání
také bytovou jednotku v majetku
obce. V dané souvislosti to můžeme nazvat „služební byt“. Nájemní smlouva prošla řádně schvalováním a je datována od 1. února
2016. Na tom nevidíme nic divného. Sehnat tehdy i nyní účetní za
peníze, které může podle tabulek
platit obec, není skutečně nic jednoduchého. Takže možnost získat
do užívání služební byt je z hlediska místních orgánů jeden z benefitů, které jsou některé úřady
schopny na trhů práce nabídnout.
Nicméně hned na konci února
2016 podává paní Kabilová výpověď a z úřadu městské části odchází. Její cílovou stanicí
je kontrolní odbor pražského
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Podle všeho šlo stále o legální
postup, i když po změně na dobu
neurčitou již podivný a podezřelý. Změna z určité doby na neurčitou totiž znamená, že ukončit
takový nájem bez závažných porušení na straně pronajímatele je
skoro nemožné.
Co je zvláštní a co vzbuzuje zcela
jistě oprávněné pochybnosti, je,
že převod nájemní smlouvy na
dobu neurčitou přišel poté, kdy
paní Kabilová z pozice zaměstnankyně kontrolního odboru magistrátu šmahem zamítla několik
podnětů na šetření ve věcech týkajících se radnice Prahy 22. Tuto
skutečnost potvrzuje několik lidí
seznámených detailně s děním
na radnici.
-red-

PRAHA22

SLÁVA UKRAJINĚ!

ACH, SYNKU, SYNKU...
DOUFEJME VE SVOBODNOU UKRAJINU!
Ač jsem ročník 1970, vím, že mnozí z nás, včetně rodiny Ing. Pavla
Davídka z Uhříněvsi, zažili již roku 1968 tragickou zkušenost s ruskou (tehdy vlastně sovětskou) okupační doktrínou. Moskva, v čele
s L. I. Brežněvem, bezprecedentně iniciovala napadení Československa
ve snaze zmocnit se jeho území a nastolit tu loutkový nedemokratický režim.
SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ
A RODINNÁ BROŽURA
„Proč – mladý květ – syn k zemi
kles, proč, Otče náš, propadáme
v pláč, proč, světe, mlčíš – odpověz proč? proč! proč…“ Slova
uvozující smuteční oznámení
o tragické smrti uhříněveského občana Ing. Pavla Davídka,
narozeného 19. prosince 1939
v Praze. Jak na parte stojí, když
z denní práce se vracel večer dne
10. září 1968, před Uhříněvsí byl
zabit cizím tankem otec, manžel,
syn, bratr, člověk dobrého srdce.
Stalo se u jatek, když se vracel
z nedalekých Strančic, kde pro
svou rodinu stavěl rodinný dům.
Jeho trabantík, kterým se přepravoval na stavbu a z ní, bez milosti
přejel okupační sovětský tank. Je
nabíledni, že osudný střet s ocelovým mnohatunovým bojovým
strojem neměl bakelitový osobní
vůz šanci přežít. Tím méně pasažér v něm jedoucí. Zejména
když onen tank přejel vozidlo
přes střechu. Je jasné, co asi
z auta muselo zbýt… Pozůstalí
jako výraz lásky k zesnulému

vydali brožuru Ach, synku, synku… Jeden exemplář je i ve sbírkách Uhříněveského muzea.
Zároveň je na jeho budově od
roku 2019 umístěna pamětní deska. Skon Ing. Davídka je
o to tragičtější, že dne 27. srpna 1968 mu žena Hana povila v Benešově druhorozeného
syna Pavla. Doma ho čekal bráška Michal. Brožura obsahuje dopis rodičů zesnulého adresovaný vnukům Michalovi a Pavlovi,
kondolence z Uhříněvsi, ze zahraničí, paní Ireny Svobodové,
manželky prezidenta Ludvíka
Svobody, i tehdejšího předsedy
Národního shromáždění ČSSR
Josefa Smrkovského.

V době, kdy ruské tanky masakrují ukrajinská města, stojí za
to připomenout, že před 54 lety jsme v podobné situaci byli
my sami. V Uhříněvsi to připomíná pamětní deska našeho
spoluobčana Ing. Pavla Davídka, kterého zabil sovětský tank
v září 1968.
narodila na nyní již léta obsazeném Krymu a mezi Ukrajinci, kteří zde pracují, mám mnoho přátel. Prožívám to o to vroucněji,
protože vzpomínám, jak byli pohostinní a vřelí při mých návštěvách jejich rodin na Ukrajině.
Každý slušný a rozumně uvažující člověk musí bezprecedentní
jednání Ruska a jeho představitelů v čele s prezidentem V.
V. Putinem, ministrem zahraničí S. V. Lavrovem a ministrem
obrany S. K. Šojguem odsoudit. A co zbývá nám „obyčejným
smrtelníkům“?

OSOBNÍ VYZNÁNÍ AUTORA:
„POMÁHEJME UKRAJINĚ
A DRŽME JÍ PALCE“
Když mě každodenně zneklidňují informace o nelidských hrůzách, které se dnes a denně na
Ukrajině dějí, tanou mi na mysli vzpomínky na mé ukrajinské
přátele. Prožívám to o to osobněji, protože má prababička se
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Poskytovat nezištnou a okamžitou pomoc, jak každý můžeme.
Finanční, materiální, pomocí
v uprchlických centrech. Všichni
ale můžeme držet palce Ukrajině
a my věřící se modlit, nechávat sloužit prosebné mše svaté
a bohoslužby.
Všichni musíme žít se současnou myšlenkou – SLÁVA
UKRAJINĚ!
Michal Klich, kronikář
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PRAHA22
Chválíme
Občané naší městské části
projevují nebývalou občanskou povinnost a okamžitě
po napadení Ukrajiny se
zapojili do humanitárních
sbírek na pomoc jejímu
lidu, národu! Obec pak poskytuje místa k ubytování v Betlímku a v dalších
objektech. Sběrná místa
průběžně zaplňují spací
pytle, karimatky, hygienické potřeby, deky a ošacení
do chladu, výrazně přispěla
i naše redakce. Od samotného počátku ruské agrese
se do organizování humanitárních sbírek aktivně zapojuje odbor sociálních věcí
a zdravotnictví naší radnice. Vřelé díky všem!

Kritizujeme
Malý rozsah novin za soukromé finance nám ještě
neumožnil věnovat se revitalizaci okolí nádraží. Ale
souhlasíme s občany, zejména bydlícími v přímém
okolí, kteří vyjadřují obavy,
že se pokračuje v drahém
projektu nazvaném „Soutěž
o nové urbanistické prostory před nádražím“. Už se
zase schyluje k plundrování
obecní kasy. Už loni jsme
kritizovali nesmyslné nápady s knihovnou a kavárnou
na nádraží apod. Občany
trápí přízemnější věci, jako
kultivovaný vstup na nástupiště z opačné strany
nástupiště, hluk autobusů
túrujících motory, a alespoň jednoduchá regulace
parkování. Jeden čtenář
nám trefně napsal, že by
současní radní mohli aspoň
nakoupit několik zamykatelných stojanů na kola v železářství na náměstí místo
soutěže o drahé projekty.
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NÁZORY

CHODNÍČEK ZA 100 914 KČ — PÁR KLÁD, PILIN A KAMENÍ
DALŠÍ DIVNÝ POČIN OBECNÍHO KOORDINÁTORA PAVLA KAPPELA Z VEŘEJNÝCH PENĚZ
Před časem jsme na stránkách
těchto novin kritizovali předražený projekt Cukřik!, ve kterém nevhodný výběh z azbestu pro pár
slepic na pár dnů vyšel obecní
rozpočet na padesát tisíc korun.
Čekali bychom, že to jen tak překonat nelze. Lze! V Pitkovicích
vznikl 12 metrů dlouhý chodníček z pár klád, kamení a pilin
za neuvěřitelných 100 914 korun. A údržba měla stát dalších
20 000 ročně.
„Hmatová stezka pro chůzi naboso“ v Pitkovickém parku s rybníky je vpravdě vizionářským
počinem koordinátora participačního plánování MČ Praha
22 Pavla Kappela (volený za
STAN). Relaxační chodníky se
uplatňují ve velkém v krytých
lázeňských prostorách, pro něž
je kdysi navrhl německý kněz
Sebastian Kneipp. Relaxace
je dosahováno třemi faktory –
chůzí po kamenech a střídavou

chůzí v teplé a studené vodě.
Chodníkář Kneipp by se ale setsakra divil, jak tuto metodu inovoval pro chůzi v parku „naboso“
zastupitel Kappel.
Projekt „hmatové stezky“ vznikl
z participativního rozpočtu, kupodivu mu bývalí radní dali přednost třeba před projektem veřejného osvětlení v Pitkovickém
parku, které jim přišlo moc drahé (osvětlení tři sta tisíc, chodníček za sto tisíc). Tak se nakoupily kameny a několik akátových
kulatin, studenou vodu nahrazují v přírodních podmínkách sníh
a mráz. Jedinečné a unikátní dílo
za více než sto tisíc korun českých z participativního rozpočtu MČ Praha 22 je v Pitkovickém
parku na světě. Stačí si zout boty
a zadovádět v kamení a pilinách.
A že by mohla bosá noha narazit na psí hovínko, rozbité sklo
z láhve, nebo nedej bůh dokonce na jehlu? Podle návrhu správy

Náš občasný spolupracovník
Tomáš Mašinda se stal v minulých týdnech obětí politické šikany, protože si jedna z bývalých
politických „hvězd“ Prahy 22 myslela, že o ní možná napsal článek. A místo aby se zamyslela, co
dělá špatně, snažila se zastrašit
údajného autora. Jak je ale vidět,
autor se zastrašit nenechal. Za
vtipnou koláž a slogany mu naše
redakce děkuje a přeje mu mnoho odvahy i vtipu. Autor reaguje
nejen na pomluvy našich novin
a autorů na sociálních sítích, ale
zároveň ukazuje, že umlčet média se přinejmenším v naší zemi
výhrůžkami nedaří.

chodníčku by taková péče „odborné firmy“ stála dvacet tisíc
korun ročně, samozřejmě bez garance, že tam ta hovínka a jehly
nebudou, to nikdo neuhlídá.
Současná Rada Prahy 22 je jednoznačně proti pokračování podobného projektu, hodlá chodníček
čistit v rámci svého úklidového
rozpočtu, další kšeftík se nekoná.
Pro úplnost zbývá dodat, že zastupitel Pavel Kappel (volený za
STAN) byl v letech 2020 a 2021
současně i zaměstnancem radnice odpovědný za projekty participace s ročními náklady na svou
činnost kolem milionu korun.
Asi by opravdu stálo za to, zapomenout na podobné módní projekty (slepice, chodníčky), jejichž
smyslem je podle některých hlasů nejspíš jen přihodit pár tisícovek do kapes vybraným kamarádům, a raději dobudovat třeba
zmíněné osvětlení.
-red-

Využito se svolením autora z jeho FB profilu

Obsah novin tvoříte i Vy, naši čtenáři.
Náměty pište na adresu: redakce@obcanuhrineves.cz
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