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Tak máme za sebou komunální 
volby, první zastupitelstvo v no-
vém složení a  sestavení nového 
vedení městské části Prahy 22. 
A nikoho soudného, kdo alespoň 
nějakou dobu sleduje dění v naší 
Uhříněvsi, Pitkovicích a  Hájku, 
nemohlo překvapit, jak volby 
a nové obsazení radnice dopadly. 
PROČ?
Setkaly se zde totiž dva politické 
principy. Ten první, se kterým 
jsme měli tu čest minulé voleb-
ní období po dobu dvou a  půl 
roku, charakterizují vzletná slova 
o  transparentnosti a  odhalování 
údajné korupce, odmítnutí všeho 
předešlého a krásné marketingo-
vé plány rozvoje obce. V praxi to 
ovšem dopadlo tak, že místo ote-
vření jedné školy a  dvou školek 
jen zmizely z obecní kasy peníze 
na nákladné projekty, někdej-
šího starostu vyšetřuje policie 
kvůli machinacím se smlouvami 
a typickým výsledkem práce teh-
dejších radních je předražený zá-
žitkový chodníček pro bosé nohy 
v  Pitkovicích nebo krátkodobá 
ukázka slepic v  chovatelsky ne-
vhodném kurníku v centru Uhří-
něvsi.
PROČ? Protože vést obec vy-
žaduje nejen vzletné plány, ale 

především zkušenost a základní 
schopnost dotahovat jednotlivé 
projekty až k předání veřejnosti. 
Jednoduše – praktická komu-
nální politika je kvalifikovaná 
práce jako každá jiná, vyžaduje 
znalosti, sebekázeň a pochopení 
faktu, že svěřené veřejné peníze 
je nezbytné využívat hospodárně 
a  s  rozmyslem. A  to začínajícím 
politikům, kteří vyhráli před-
minulé volby, zkrátka naprosto 
chybělo.  
V  letošních volbách právě pro-
to vyhrál naopak druhý princip, 
který místo zářných zítřků nabízí 
mediálně méně atraktivní, zato 
kvalifikovanou práci pro měst-
skou část. PROČ? Většina voli-
čů dala přednost zkušenostem 
a znalostem před planými sliby. 
Uvěřila závazku, že v  těchto 
volbách vítězní politici z  Dva-
cetDvojky, Svobodných, ODS, 
KDU-ČSL a ANO dokážou problé-
my Prahy 22 vyřešit. 

Vaše Uhříněveské občanské no-
viny teď budou pečlivě a důsled-
ně kontrolovat, zda a jak se tento 
závazek novému vedení radnice 
Prahy 22 podaří naplňovat.
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Vážení a milí spoluobčané,

velice si vážím toho, že jsem ve 
druhém kole senátních voleb do-
stala důvěru a byla jsem zvolena 
senátorkou. Těším se na práci 
v  Senátu, kde chci zastupovat 
všechny občany ve volebním ob-
vodu č. 19, což zahrnuje městské 
části Praha 11, 15, 22, Benice, 
Dolní Měcholupy, Kolovraty, Krá-
lovice, Křeslice a Nedvězí.
V  Senátu bych ráda využila své 
zkušenosti z  komunální politiky 
a  také z  pomoci při řešení pro-
blémů občanů, čemuž se jako 
advokátka věnuji mnoho let. Chci 
přispět ke zlepšení života a spo-
lečenské atmosféry v  naší zemi. 
Nadále bych se chtěla zaměřit na 
dostupnost bydlení, což je jeden 
z  největších problémů v  Praze. 
Zároveň chci pomoci, aby lidem, 
kteří trpí vysokými náklady na by-
dlení a energie, se dostalo rychlé 
podpory. Rovněž usiluji o to, aby 
ve městě bylo zdravé a příjemné 
životní prostředí a byla zachová-
na občanská vybavenost a zeleň. 
Také chci prosadit protikorupční 
zákony, aby náš stát byl férový 
a  vládlo v  něm právo a  sprave-
dlnost.
Ve volebním obvodu bych si chtě-
la co nejdříve zřídit senátorskou 
kancelář, abych byla s vámi v ma-
ximálním kontaktu. Obrátit se na 
mě budete moci v rámci senátor-
ských dnů, během kterých budu 
pravidelně ve volebním obvodu 
v  senátorské kanceláři. Můžete 
se na mě obrátit i e-mailem nebo 
telefonicky a  lze se domluvit na 

schůzce. Vidím to totiž tak, že 
práce senátora zdaleka nespo-
čívá jen v  projednávání zákonů 
v  Senátu, ale stejně důležitá je 
práce ve volebním obvodu a spo-
lupráce s  místními radnicemi, 
kterým chci rovněž pomáhat ře-
šit problémy, s nimiž se potýkají. 
Bude mi velkou ctí vás reprezen-
tovat v Senátu a budu vám k dis-
pozici.

Mnohokrát děkuji za vaši  
podporu. 
Vaše Hana Kordová Marvanová

kontakt na mě: 
hanamarvanova@gmail.com,  
tel. 605 200 088
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PRAHA22 NOVÁ KOALICE

PYRRHOVO VÍTĚZSTVÍ EXSTA-
ROSTY ZELENKY

Volby v Praze 22 vyhrál STAN bý-
valého starosty Vojtěcha Zelen-
ky. Jenže za prvé vyhrál málo, za 
druhé sám. Jeho potenciální koa-
liční partneři v podstatě propadli 
či neuspěli. Takovému vítězství 
se však říká Pyrrhovo, podle ne-
úspěšného antického vojevůdce, 
neboli vítězství, které je vlastně 
úplně nanic.
Zelenkovci získali za 22,44 pro-
centa hlasů šest mandátů, jejich 
věrní spojenci z  Praha 22. Naše 
město ale za sedm procent jen 
dva mandáty a  Občanská kandi-
dátka 22 (OK22) sice přesvědčila 
přes devět procent voličů, ale to 
vzhledem k  dalším výsledkům 
stačilo také jen na dva mandáty. 
K  tomu ještě propadly do pozic 
pod magických pět procent Šan-
ce 22 a Patrioti PRO PRAHU 22. 
Tím se ovšem koaliční potenciál 
STAN do značné míry vyčerpal na 
oněch deseti zastupitelích. A  jak 

známo, v Praze 22 máme zastu-
pitelstvo s 25 posty. Tady se s de-
seti zastupiteli skutečně vládnout 
nedá.
Výsledky jednotlivých stran uka-
zuje tabulka, kterou jsme si půjči-
li z Českého statistického úřadu.
Zato trojici dalších kandidátek 
se dařilo až překvapivě. ANO do-
časného starosty 
Kaněry se přiblížilo 
devatenácti pro-
centům a  vydolo-
valo pět mandátů. 
Co bylo ale ještě 
podstatnější: Dva-
cetDvojka se Svo-
bodnými zapsala 
přes sedmnáct pro-
cent, za což jim ale volební ma-
tematika dala také pět mandátů. 
A konečně koalice SPOLEČNĚ pro 
Prahu 22 (ODS a KDU-ČSL) získa-
la skoro sedmnáct procent a  do 
třetice také pět mandátů.
S  těmito výsledky vstoupily jed-
notlivé strany do jednání.
 

MARNÁ SNAHA VÍTĚZE

Pokud je nám známo, pokusil se 
bývalý starosta Zelenka z pozice 
nejsilnějšího subjektu voleb ná-
sledná jednání moderovat, což 
považujeme za naprosto logic-
ké. Oslabily ho ale tři momenty. 
Prvním byla nízká ochota pěti-

mandátových stran 
být po tolika letech 
pomlouvání a  ne-
návistné útočné 
kampaně ze strany 
STAN pouhým „do-
plňkem“ zelenkov-
ské koalice. Dru-
hým byla obrovská 
ztráta jeho STAN 

proti volbám v  roce 2018, což 
potvrdilo výraznou krizi Starostů 
a nezávislých nejen v Praze 22. 
A  třetím byl osobní Zelenkův 
neúspěch u  voličů. Zelenka sám 
totiž s malou nadsázkou „propa-
dl“. Z  jedničky ho voliči odsunuli 
křížkováním až na čtvrtou pozici. 
K  tomu dodáme, že kdyby ten-

to neúspěch uznal a  povolební 
jednání by vedla voliči vybraná 
lídryně Veronika Špalková Kuže-
lová, možná by se věci vyvinuly 
trochu jinak a  možná bychom 
měli skutečnou, a  ne skoro „du-
hovou“ koalici…
Kdo ví. V každém případě podob-
ně jako před čtyřmi lety, kdy Ze-
lenku voliči poslali na číslo dvě, 
i tentokrát se od kormidla odstr-
čit nenechal. Dovedl však svoji 
kandidátku jenom do opozice.
Oznámení o  vzniku koalice totiž 
přišlo od ANO, Společně pro Pra-
hu 22 a DvacetDvojky (plus Svo-
bodní).
Pro nás to nebylo zase takové 
překvapení. Vztahy mezi lídry 
STAN a hlavními postavami „pě-
timandátových“ stran byly všech-
no jiné než dobré. Osobní útoky 
ze strany zelenkovců vůči před-
stavitelům ANO, Společně i Dva-
cetDvojky byly příliš podpásové. 
Popravdě jsme si proto v redak-
ci dohodu na půdorysu STAN se 
Zelenkou + pětimandátové kan-

PRAHA 22 MÁ (SKORO) DUHOVOU 
KOALICI

Výsledky komunálních voleb v Praze 22 nabídly jedno velmi teoretické (a pro řadu lidí jistě i emočně složité) řešení a pak různé 
varianty řešení dalších. Po nepříliš dlouhých jednáních se ukázalo, že cesta povede vcelku logicky právě některou z oněch cest, 
které bychom nazvali „emočně jednoduššími“.

Exstarostu 
Zelenku 

oslabily tři 
momenty. 

VLÁDY SE UJALO ANO V KOALICI S ODS, LIDOVCI, DVACETDVOJKOU 
A SVOBODNÝMI
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PRAHA22V PRAZE 22

didátky neuměli příliš představit.
Nicméně pokud je nám známo 
z  radničních a  jiných kuloárů, 
byla celkem dlouho ve hře va-
rianta s  přítomností jednoho 
zástupce STAN v  Radě MČ. Na-
konec ale k dohodě nedošlo. Zda 
proto, že se STAN rozhodl profi-
lovat jako ryzí opozice, nebo kvů-
li tomu, že by koaliční formace 
vyhodnotily náklady přítomnosti 
STAN v radě jako příliš vysoké, to 
nevíme. Předpokládáme ale spí-
še variantu číslo jedna.

CO LZE OČEKÁVAT OD NOVÝCH 
„ŠÉFŮ“ 

Pamětníci si nemohou nevšim-
nout, že po předchozím pokusu 
„tabula rasa“, tedy po sázce na 
zcela nové neokoukané (ale také 

zcela nezkušené) tváře, tento-
krát voliči umožnili sestavení 
týmu velmi ostříleného: starosta 
je i  předcházející starosta (sice 
původně trochu z  nouze, ale na 
to se historie neptá, za rok a půl 
v  úřadě jistě nabyl nemalé zku-
šenosti), místostarosta je bývalý 
náměstek primátora hlavního 
města a jeden z radních je býva-
lý starosta. Odbornost ostatních 
radních v  danou chvíli není nej-
menší důvod zpochybňovat, ale 
samozřejmě jsme hodně zvědaví, 
jak bude rada fungovat.
Důležité je, co vlastně občané od 
nových šéfů městské části mo-
hou očekávat a  požadovat. Tak 
to je ale v  tuto chvíli těžké říct, 
protože sekce „Programové pro-
hlášení“ je v  části věnované na 
webových stránkách Prahy 22 

zatím prázdná. To není kritika, 
rada byla zvolena teprve 19. říj-
na, takže těžko lze po ní chtít, aby 
klíčový dokument měla komplet-
ně hotový. Nicméně hlavní body 
by se měly shodovat s  tím, co 
předložily jednotlivé kandidátky 
občanům jako svoje předvolební 
programy – alespoň ve slušné 
společnosti tomu tak je.

TÝM? NO DOUFEJME!

V  předchozích měsících mluvi-
ly skoro všechny strany o  týmu, 
o  potřebě přinést na radnici no-
vou dynamiku a  způsob práce. 
Šlo o reakci na značně individua-
listické a poněkud megalomanské 
pojetí práce starosty Vojtěcha Ze-
lenky, které se – to je asi evidentní 
– příliš neosvědčilo.

Nová rada je plná nesporných 
osobností (to nyní neberme jako 
hodnocení, slovo osobnost nemá 
samo o  sobě kladný či záporný 
náboj). Ostatně jsme to již vzpo-
mněli: dvakrát bývalý starosta, 
jednou bývalý náměstek primá-
tora, to nutně znamená silné ego 
a  schopnost prosadit vlastní ná-
zor a představu, jak věci dělat.

Ostatně bylo by zajímavé vědět, 
jak vlastně reálně probíhala jed-
nání mezi těmito postavami poli-
tiky Prahy 22, protože poskládat 
z individualit tým patří k těm spí-
še složitějším úkolům. Rozhodně 
je po volbách, je i po volbě rady, 
takže politici již hrají s tím, co jim 
voliči rozdali. A zatím jde všechno 
vcelku hladce.

Redakce

Nová sestava na radnici. Doufáme, že splní očekávání občanů městské části. Foto: Igor Mikula

Složení vedení města:
Tomáš Kaněra (ANO): starosta + bezpečnost, majetek obce, Uhříněveský zpravodaj a Agenda 21.
Martin Langmajer (Společně pro Prahu 22/ODS): 1. místostarosta + investice a územní rozvoj.
Hana Vagenknechtová (22): místostarostka + školství, kultura a spolky.
Miroslav Roth (ANO): radní + finance, dotační tituly a fondy.
Martin Turnovský (22): radní + životní prostředí a hospodářská správa.
Daniel Smutek (Společně pro Prahu 22/ODS): neuvolněný radní + zdravotnictví a sociální politika. 
Jan Konopásek (Svobodní): neuvolněný radní + doprava a informační technologie.



4ČÍSLO 10/LISTOPAD 2022ČÍSLO 10/LISTOPAD 2022

PRAHA22 T. KANĚRA

ROZHOVOR SE STAROSTOU 
TOMÁŠEM KANĚROU
Co považujete za největší výzvu 
nově ustaveného vedení radnice, 
co bude váš hlavní úkol?

Asi těžko vytáhnout jeden pro-
blém a tvrdit, že je zásadnější než 
ostatní. Řada z nich je navíc složi-
tě provázána. Dám příklad, který 
budeme muset vyřešit: Jde o  MŠ 
Za Nadýmačem, jejíž pavilon je ve 
velmi špatném stavu. Potřebovali 
bychom provést jeho kompletní re-
konstrukci, což znamená někam na 
rok umístit čtyři třídy dětí, které do 
něj chodí, včetně jejich stravování. 
Jenže situace se školkami je špat-
ná i  tak. Nemáme žádný prostor, 
kam je dát. Naopak. Ztráta školky 
v  Pitkovicích po krachu stavitele 
nás bude hodně bolet. Vždyť tam 
měly být příští podzim otevřeny 
další čtyři třídy!
Takže musíme napřed najít řešení 
pro pitkovické děti. Pak je třeba 
někde postavit minimálně další 
velký pavilon, kam bychom mohli 
přemístit děti od Nadýmače. Dou-
fáme, že by celá šaráda mohla být 
vyřešena tím, že do příštího podzi-
mu postavíme novou školku v By-
tovkách, najdeme nové prostory 
pro děti z Pitkovic, a tím na čas zís-
káme i  ty čtyři náhradní třídy pro 
děti MŠ Za Nadýmačem.
Je to složitá věc. Abychom moh-
li opravit jednu budovu, musíme 
napřed dvě jiné postavit či jinak 
získat.

A  co aktuální problémy? Co vás 
v tuto chvíli nejvíc trápí?

Myslím si, že všechny starostky 
a  starosty dnes trápí především 
dopady války na Ukrajině a šílené 
ceny energií, spojené s  eskalací 
i ostatních cen. 
Kdyby nebylo války, šlo by řešit 
vysoké ceny například zvětšová-
ním portfolia. Kdo má ve správě 
více objektů, má lepší vyjednávací 
pozici. Může dohodnout lepší pod-
mínky. Dnes je ale situace špatná 
i na burze. Cenová rozpětí nejsou 

velká a  řada objektů, např. škol, 
má vlastní smlouvy s  dodavateli 
energií, které není možné ze dne 
na den vypovědět jen proto, aby-
chom získali lepší vyjednávací po-
zici.
Moc se o  tom nemluví, ale samo-
zřejmě stále pomáháme i  desít-
kám ukrajinských rodin uprchlíků. 
Jde o stovky lidí, kteří musí někde 
bydlet, někde se stravovat, musí 
posílat děti někam do škol. A to je 
třeba zajišťovat. My jsme pro ně 
hned v počátku vyčlenili neobsaze-
né byty v DPS Betlímek v Uhříněv-
si. Ani v nejmenším toho nelituje-
me, bylo to dobré rozhodnutí. A ti, 
kteří tam bydlí, jsou za ně rozhod-
ně rádi.
Jenže i čeští lidé stárnou a ti, kteří 
doufali, že tam umístí své stárnou-
cí rodiče, nám teď nešťastně volají 
a plní nám pořadníky. A my jim ne-
máme jak pomoci.
To jsou všechno problémy, které 
vypadají neřešitelně, ale samo-
zřejmě nějaké řešení se najít musí. 
Není to snadné, ale musí to jít.

Máte plán, co udělat do jedno-
ho roku a co bude třeba dokončit 
v dalších letech?  

Před týdnem bylo zvolené nové 
zastupitelstvo a noví radní. V čele 
radnice se přitom objevily starono-
vé tváře, které mají velké zkuše-
nosti s jejím provozem a problémy. 
Martin Turnovský jako bývalý sta-
rosta a Martin Langmajer jako bý-
valý místostarosta budou – pevně 
věřím – velkými pomocníky právě 
při řešení místních problémů.

Jaké máte konkrétně na mysli?

Třeba nedomyšlené stavební 
projekty několik volebních ob-
dobí zpátky. Bytové domy v ulici 
Sušilova, sídliště Vivus, sídliš-
tě Romance a další místa – tam 
všude se stavěly krásné domy, 
kterým však chybí základní infra-
struktura. Vznikly bytovky, ale už 

žádné školy. Žádné školky. Žádné 
ordinace, obchody, služby...
A to je samozřejmě problém. Když 
se naplní jeden nebo dva domy, 
noví obyvatelé – často mladé ro-
diny s  dětmi – se nějak rozejdou 
do ostatních míst, když ale takhle 
přibyde několik set i tisíc lidí, už to 
není možné. 
Během příštích let se u nás dostaví 
další velké sídlištní celky a do dvou 
volebních období tu bude žít dva-
krát tolik lidí než dnes. Výstavba 
školek a  škol za tím ale hluboce 
zaostává.
Je skvělé, že stavíme MŠ V Bytov-
kách, plánujeme ZŠ Romanci, ale 
to ani zdaleka neřeší problém, kte-
rý stále narůstá.
Společně s mými zkušenějšími ko-
legy musíme tenhle problém stůj 
co stůj vyřešit.

Jak?

Musíme se dohodnout s  investo-
ry, kteří u nás chtějí stavět velké 
obytné celky, aby počítali i s pro-
storami pro školky, pro ordinace 
lékařů, obchody a služby. Něco by 
měli postavit sami, na něco dát 
aspoň peníze. To je určitě částeč-
né řešení problému.

Ve vaší gesci je bezpečnost obyva-
tel městské části. Jak ji vnímáte 
a co pro její zlepšení chcete dělat? 

Nerad bych, aby to vypadalo, že 
bezpečnost bagatelizuji, ale proti 
jiným městským částem jsme na 
tom s bezpečností relativně dob-
ře. O  tom svědčí statistiky i  zku-
šenost těch, kteří tu dlouhodobě 
bydlí. Situace se určitě zlepšila, 
než jaká bývala před lety.
Problémy jsou spíše v  mezilid-
ském kontaktu, mezi sousedy. Ne-
máme tu velkou kriminalitu, a  to 
přestože je naše MČ velmi inter-
nacionální. 
Jediné, co bychom potřebovali, 
je navýšení počtu městských po-
licistů. Není jich dostatek. Jednu 

hlídku bychom užili například jen 
na to, aby zastavovala a  vracela 
kamiony, které nezákonně odbo-
čují z D1 a berou to přes Pitkovice 
na Uhříněves a ještě víc zahušťují 
dopravu. Dělají to jen proto, že tu 
není nikdo, kdo by je za to poku-
toval.
Většinu hlídek osobně znám. Jsou 
to skvělí strážníci, ale nestačí na 
všechno. Potřebovali bychom dal-
ší, ale o  službu v Městské policii 
není bohužel takový zájem, jaký 
bychom potřebovali. Nepomáhají 
ani finanční motivátory, dokonce 
ani nabídka služebních bytů.

Jaká má být Praha 22 podle vás 
za čtyři roky? S jakým výsledkem 
byste chtěl končit svůj mandát?

Jak už jsem řekl, za čtyři roky se 
především prudce zvýší počet 
obyvatel Prahy 22 kvůli setrvalé 
výstavbě. Čeká nás také řešení 
problémů s energiemi. Nebude to 
rozhodně jednoduché volební ob-
dobí, ale já mám výzvy rád a s dob-
rým týmem se dají zvládnout. 
A  náš současný sedmičlenný tým 
takový bude, tím jsem si jistý.
Jediné, s  čím asi výrazně nepo-
hneme, je dopravní situace. Na 
obchvat nemáme vliv. Vykupování 
pozemků sice běží, výsledek ale 
bude spíše v horizontu více voleb-
ních období. A  totéž bohužel platí 
i o Hostivařské spojce.
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Co se v obci podle vás v posled-
ních letech nejvíce zanedbalo, co 
musíte vyřešit v první řadě?

Problémů je mnoho, největší jsou 
dva. Přímo občanů se dotýká 
školství a  kapacity mateřských 
škol i  základních škol. To je ob-
rovský průšvih, který se nám 
nyní přelévá do škol středních. 
Druhý jsou kostlivci v radničních 
skříních. A tyto dva problémy se 
potkávají třeba v  Polyfunkčním 
domě Pitkovice, což jsou jinými 
slovy zároveň čtyři chybějící třídy 
v mateřských školách a zároveň 
desítky milionů korun utopených 
v  projektu, jehož budoucnost je 
velmi temná. Podobně se potká-
vají fakta v lokalitě V Bytovkách. 
Tam padlo přes osm milionů ko-
run na přípravu projektu, který 
se nesporně neuskuteční, takže 
nyní musíme velmi rychle praco-
vat na realistickém řešení.

Kostlivci ve skříni jsou silná slo-
va. Zmínil jste dva. A další?

Já nevím, jakou kdo má předsta-
vu o  rozpočtových možnostech 
Prahy 22. Ale jen tyto dva projek-
ty znamenají, že je zde někde ve 
vzduchu třeba padesát milionů 
korun. Já teď neumím říct sumu, 
může být o něco nižší, může být 
i  o  dost vyšší. V  tuto chvíli na-
prosto netušíme, zda odepíšeme 
v Pitkovicích všechno, nebo třeba 
polovinu, a jak to bude s dotace-
mi na ten projekt. Víme, že jsme 
odepsali kolem sedmi milionů 
korun za již dále nepoužitelné 
části projektu V Bytovkách. Jen-
že je tady i  řada dalších věcí. 
Cyklostezky, které už měly být, 
a nejsou, silnice, které měly být, 
a nejsou… Praha 22 například už 
dávno utratila 35,6 milionu korun, 
které inkasovala v  roce 2018 od 
developera VIVUS na výstavbu 
Horácké stezky, jenže ta silnice, 
jak všichni víme, není. A není ani 
těch 36 milionů. Opravdu nepře-

háním, nedělám si ani alibi, ale 
tak to je: skříně na radnici jsou 
plné kostlivců.

Tak si vás vyzkoušíme. Jaký je 
objem rozpočtu Prahy 22?

Jednoduchá otázka, složitější od-
pověď. Bavíme se zhruba o  300 
až 400 milionech korun, podle 
toho, jak jste ten daný rok úspěš-
ní v  získávání dotací. Jenže po-
zor, z  toho jsou zhruba polovina 
peníze, které doslova řečeno rad-
nicí protečou v rámci působnosti 
obce a  v  rámci běžných výdajů. 
Nemalá část těchto prostředků 
směřuje do našich příspěvko-
vých organizací, do provozu škol 
a školek. Skutečně investovat je 
tak možné maximálně polovinu 
rozpočtu. Pokud chcete postavit 
školu, školku nebo cyklostezku, 
musíte projekt nejdříve obhájit 
na magistrátu a  ten pak měst-
ské části pošle konkrétní částku. 
Pokud se stavba prodraží nebo 
naděláte chyby, musíte sáhnout 
do vlastních rezerv. To je právě 
problém Pitkovic. Reálně hrozí, 
že tamní průšvih za zmíněných 
50 milionů korun kompletně vy-
saje městské rezervy.

Pojďme na to jinak. Můžete jme-
novat tři nejdůležitější úkoly 
nové radnice? 

Jistě. Zajistit peníze, zajistit pe-
níze a konečně ještě také zajistit 
peníze. Praha 22 bez externího 
financování nepostaví v podstatě 
nic. Peníze od magistrátu a z do-
tačních fondů získají ti, kdo budou 
mít nejlépe připravené realistic-
ké projekty očištěné od rizik. Tak-
že bez uskutečnitelných projektů 
nebudou ani peníze, ani plnění 
strategických cílů. Získat peníze 
znamená mít balík kvalitně při-
pravených projektů za rozumné 
ceny. Mohli bychom samozřejmě 
zvednout stavidla a  jít do další 
masivní výstavby s tím, že by pe-

níze tekly od developerů, ale to 
skutečně nechceme.

Někteří lidé by možná skousli 
více bytů, kdyby developeři za-
platili nové stavby pro občany. 
To není cesta?

To je nasednutí na kolotoč, ze kte-
rého nejde seskočit. Vyřešíte sta-
rý problém, ale vytvoříte nový. 
My jsme jasně v našem volebním 
programu slíbili, že se budeme 
snažit brzdit v  rámci možností 
radnice jakoukoli masivnější no-
vou výstavbu bytů před tím, než 
budou dořešeny již existující stra-
tegické infrastrukturální problé-
my obce. Zároveň je třeba férově 
přiznat, a my jsme to v kampani 
přiznávali, že možnosti obce brá-
nit nové výstavbě jsou omezené. 
Navíc řada projektů je již reálně 
mimo jakékoli možnosti zásahu 
radnice. Ta setrvačnost je daná 
předchozími roky a  předchozími 
rozhodnutími, které již nelze vzít 
zpět. Za poslední volební období 
mezi roky 2018–2022 to zname-
ná, že v blízké budoucnosti vznik-
nou developerské projekty s  asi 
tisícovkou bytů. Ty se začnou 
stavět za nás, ale ovlivnit je moh-
li pouze naši předchůdci. Přitom 
reálně nevím, že by v souvislos-
ti s  touto tisícovkou bytů Praha 
22 obdržela nějaké kompenzace. 
Nicméně jisté je, že možnosti zís-
kávání peněz pro obec ve spojení 
s těmito projekty jsou pryč.

Co byste chtěl za sebou zanechat 
po dokončení mandátu? 

Nejde o  to, co chci já osobně, 
jde o to, co potřebuje obec, co je 
dlouhodobě nutné k jejímu rozvo-
ji. Schválně neříkám růstu, proto-
že velcí jsme až dost. Jsme větší, 
než co v danou chvíli zvládáme. 
Osobně si ale přeji, abychom do-
kázali udržet rezidenční charak-
ter našich obcí, abychom doká-
zali prosadit právě to, že budeme 

naše obce zlepšovat, a ne zvětšo-
vat. To musíme ale prosadit i do 
koncepčních projektů celé Pra-
hy. Když to řeknu hodně lidově, 
tak obec nemůže úplně zastavit 
výstavbu, ale já jako povinnost 
chápu udělat všechno pro to, aby 
nám tady nemohly vyrůst osmi-
patrové činžáky, jak nám to na-
plánoval nový metropolitní plán 
z pera Pirátů a STAN. 

Jakým způsobem má podle vás 
vedení radnice uvažovat, aby 
za čtyři roky naši obyvatele žili 
v  lepší Praze 22, než jaká je 
dnes?  

Já osobně si myslím, že je klíčem 
potlačit ega jednotlivých politiků 
i stran a vsadit na týmovou práci. 

Čím se může Praha 22 odlišit od 
okolních pražských městských 
částí, aby to přineslo co nejvíce 
užitku jejím obyvatelům?  

Hlavně už se nesnažme odlišo-
vat od ostatních a  nechtějme si 
stavět vlastní osobní pomníky. To 
nás dovedlo tam, kde jsme nyní. 
Odlišme se tím, že věci budou 
fungovat, že nebudeme muset 
za službami jezdit jinam, že naši 
středoškoláci budou mít v  obci 
gymnázium. To bude bohatě sta-
čit.

MÍSTOSTAROSTA LANGMAJER: 
SKŘÍNĚ JSOU PLNÉ KOSTLIVCŮ
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ROZHOVOR S MÍSTOSTAROSTKOU 
HANOU VAGENKNECHTOVOU 
Předně děkuji redakci UHON za 
oslovení. Jsem ráda, že je v  naší 
MČ paralelní periodikum k  tomu 
radničnímu. Občan si tak sice ně-
kdy může přečíst některé věci 
shodně, jindy ale zcela jiné nebo 
se na ně podívat pouze jiným úh-
lem pohledu. Srovnání je na něm 
samotném.
Čím si však už nejsem jistá, je, zda 
po tak přehlceném období články 
a  letáky v  rámci předvolebního 
období přijdu teď s  něčím novým 
a  zásadním jen pár dnů po vol-
bách? Zda dotazy směrované na 
mou osobu nyní z pozice místosta-
rostky odkryjí a odpovědí na něco 
jinak než právě před volbami z po-
zice lídra uskupení? 
Nepřehlcujeme občany opět jen 
obecně známými skutečnostmi, že 
je potřeba řešit školy a školky, do-
pravu v Uhříněvsi, že jsme ve vel-
mi těžké době s ohledem na příliš-
né zdražování, nárůst cen energií, 
válku na Ukrajině?
My všichni, kteří jsme to mysleli 
s  politickou kandidaturou vážně, 
samozřejmě známe problémy naší 
MČ a představy, s jakými jsme šli 
do voleb, chceme prosazovat i po 
volbách! 
Já mám ráda jasná fakta, a proto 
si myslím, že právě tyhle konkrétní 
dotazy měly přijít minimálně o pár 
týdnů později, aby byly takříkajíc 
více hmatatelné. Přesto se poku-
sím odpovědět.

Co je podle vás nejdůležitější úkol 
vašeho vedení radnice městské 
části? 

Komunikace, komunikace a zase 
komunikace!
Tím nechci říct, že nejsou zásad-
nější věci k řešení. Ale komunikace 
v předchozích čtyřech letech byla 
směrována hlavně na sociální 
sítě, kde spíše podporovala negaci 
a  nenávist. Před volbami pak ex-
celovala tak, že na FB stránkách 
MČ byly vypnuty komentáře. To 
asi není nejlepší řešení. Je nutné 

komentáře určitě obnovit, ale zce-
la upřímně říkám, že bude nutné 
je i  korigovat. Sociální sítě bývají 
platformou i „fejkových“ účtů, kde 
jen těžko budeme hledat slušné 
vyjadřování. Někdy se ale slušnost 
vytrácí bohužel i u těch účtů sku-
tečných. Funguje to tak trochu jako 
psychologie davu. Jeden „výkřik“ 
podporuje druhý, negace narůstá, 
účel a smysl článku je pryč.

Sama jsem spíše příznivkyní jiné 
platformy komunikace – té osobní. 
Ráda bych se tedy s  občany sku-
tečně potkávala třeba u  kulatých 
stolů, na konkrétní daná témata, 
a  to s  nějakou pravidelností. Kdy 
budou vždy jasně připravená fakta, 
která budeme chtít občanům sdělit, 
a oni si zase mohou připravit jasné 
otázky, na které budeme odpoví-
dat. Fungovalo to před rokem 2018 
za doby starosty M. Turnovského 
(mého spolukandidáta i v letošních 
volbách a kolegy v současné Radě 
MČ). 
A těch možností komunikace s ob-
čany je samozřejmě víc. S dovole-
ním si je ještě ponechám.

Ve vaší osobní gesci má být kultu-
ra, bude vůbec v  současné ener-
getické a  inflační krizi na rozvoj 
kulturních aktivit městské části 
dost peněz?

Otázka je – co je dost? Některé 
akce jsou velmi nákladné, jiné ni-
koli a možná mají pro občany větší 
smysl, než si myslíme. 
První si chci udělat jasnou před-
stavu, jak je která akce v naší MČ 
nákladná a jak je také navštěvova-
ná. Kolik času zaberou její přípravy 
versus to, jak dlouze si ji mohou 
občané „vychutnat“. Zkrátka zma-
povat efektivitu akcí. 
U větších akcí bych chtěla zasáh-
nout také větší cílovou skupinu 
(když už bude vynaloženo tolik fi-
nančních prostředků).
Jinak si myslím, že jsou i moc hezké 
věci, které se dají „pořídit z mála“.

Příkladem jsou akce různých spol-
ků, které se budeme nadále snažit 
podporovat.
Ani ve složitých časech tak nelze 
zapomínat na kulturu a  spolkový 
život, to je koření občanského živo-
ta a mým cílem bude právě v tak 
složité době občany trochu „vyma-
nit“ ze starostí všedních dní.

Máte plán, co byste chtěla při-
pravit v nejbližším období, v roce 
2023? 

Obávám se, že ať už jde o  plány, 
vize nové Rady MČ, převzaté pro-
jekty, přípravy nových potřebných 
věcí apod., nelze je zrealizovat 
hned v roce 2023. Nicméně je nut-
nost začít na nich od prvního dne 
pracovat. To, co ale v  roce 2023 
musí být zrealizováno určitě, je 
otevření nové MŠ V Bytovkách.

A jaká by měla být Praha 22 v roce 
2026, jak si představujete její bu-
doucnost za čtyři roky?

Jak jsem psala na začátku – 
s  představami jsem šla do voleb 
a  mluvit o  nich dál je opakování 
stejného. Pojďme tu budoucnost 
začít realizovat. 
Jsem nesmírně ráda, že se nám 
podařilo dát dohromady koalici, 
která vidí věci obdobně. Která ví, 
že ten palčivý problém je výstavba 
v naší MČ a že je potřeba tomu při-
způsobit občanskou vybavenost. 
Školy, školky, další ordinace lékařů 
apod. Demografický vývoj nezasta-
víme.   
Jsem ráda, že v  rámci Rady MČ 
jsem obklopena nesmírně zkuše-
nými lidmi, kteří už v naší MČ mno-
ho projektů realizovali. M. Turnov-
ský, M. Langmajer. V této opravdu 
těžké době z pohledu ekonomiky je 
ještě víc potřeba mít v  čele obce 
schopné lidi, kteří vědí, jak na to. 
I noví lidé, jako je například lékař 
D. Smutek, jsou pro mě osobně zá-
rukou kvalitní práce. V jeho gesci je 
tak oblast (zdravotnictví), ve které 

se díky své profesi dlouho pohybu-
je, a  věřím, že právě tato skuteč-
nost bude naší MČ také přínosem. 
Věřím, že společně s kolegy odve-
deme mnoho práce – té skutečné, 
nejen na obrázcích. A že tak naše 
MČ bude v roce 2026 nadále skvě-
lým místem k životu!

Co pro vás znamená pojem příjem-
ná městská část, ideální pro bydle-
ní všech generací?  

Ideální pro bydlení: 
Dostatečná občanská vybavenost 
(školy, školky, obchody…), aby-
chom za ničím nemuseli dojíždět. 
Dobrá dopravní dostupnost, v do-
sahu příroda pro možnost trávení 
volného času, bezpečnost. Celkově 
spokojenost občanů v  rámci MČ, 
a tím i dobrá nálada v obci, pokud 
to tak lze říci.

Z pohledu všech generací: 
Jednoznačně podpora. Podpora 
seniorů, jejich aktivit a  rozvoje, 
bydlení. Podpora sociálně slabých, 
místních akčních žen, podpora 
spolků a  organizací působících 
v naší MČ. 
Ve školách podpora vzdělávání, 
které je inovativní a kreativní, za-
měřené na posilování osobních 
kompetencí žáků i pedagogů. 
Rozmanitost volnočasových aktivit 
pro všechny.
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Myšlenka vybudovat důstojný dům 
na počest padlých a zmizelých ob-
čanů Uhříněvsi za 1. světové války 
se v obci objevuje pět let po vzni-
ku samostatné Československé 
republiky místo původně zamýš-
leného pomníku. Základní kámen 
byl na místo slavnostně dovezen 
24. června 1923 na  vyzdobeném 
voze, doprovázeném průvodem 
s hudbou. V průvodu byli zástup-
ci všech místních spolků spolu 
s  obyvateli Uhříněvsi a  cestu za-
počal od Obecního domu, na mís-
tě dnešní Pivovarské restaurace. 
V  úvodním slově při položení zá-
kladního kamene vzpomenul teh-
dejší starosta Uhříněvsi František 
Diviš významnosti legionářů a sa-
motného domu, přečetl pamětní 
listinu, která pak byla spolu s teh-
dejšími novinami, časopisy, peně-
zi a městskou pečetí do základního 
kamene uložena. Po státní hymně 
se průvod vydal do sokolovny, kde 
se konala veřejná lidová veselice. 
Výtěžek z ní byl věnován na zbu-
dování Pamětního domu. Stavbu 
jednopatrové budovy navrhl archi-
tekt Zdeněk Pštros z Prahy a byla 
dokončena počátkem roku 1925.  
V historických pramenech se uvá-
dí i pod názvem Legionářský dům.

VÝSTAVNÍ EXPONÁTY 
PŘIBLIŽOVALY VÝVOJ 
A TRADICE UHŘÍNĚVSI

V Pamětním domě byly vystave-
ny především legionářské reá-
lie, ale také exponáty týkající se 
rozvoje a  historie Uhříněvsi. Ty 
povětšinou darovali nebo zapůj-
čili do budoucích muzeálních sbí-
rek zejména uhříněveští občané. 
Slavnostní otevření pamětní síně 
v  Legionářském domě se pro 
veřejnost uskutečnilo 28. října 

Účastníci československého odboje v 1. světové válce tvořili tzv. revoluční dobrovolná vojska a po jejím skončení se pro ně vžilo označení čes-
koslovenští legionáři. V mnoha obcích jim byly na trvalou památku postaveny pamětní domy a bylo tomu tak i v Uhříněvsi. Dům se nachází na 
Husově náměstí, je historicky označován jako Pamětní dům a v současnosti se v něm mimo jiné nachází obřadní síň.

1925. Největší část sbírek tvo-
řily legionářské zbraně, náboje, 
opasky, fotografie a obrazy. Z do-
chovaných pramenů však ply-
ne, že ve sbírkách byly i  nálezy 
vztahující se k  prehistorii obce, 
například úlomky kostí, kamen-
né sekyrky a zkameněliny, různé 
zdobné talíře, mince, pohlednice 
a obrazy s náměty z Uhříněvsi. 

POÚNOROVÝ OSUD SÍNĚ 
NEBYL DŮSTOJNÝ PAMÁTCE 
LEGIONÁŘŮ

Poúnorovým vládním usnese-
ním rušícím jednotlivá místní 
a obecní muzea byly sbírky pře-
dány 26. ledna 1956 do okresní-
ho muzea v  Říčanech. Díky paní 
Jiřině Peterové, nejmladší dce-
ři bývalého starosty Františka 
Diviše a dlouholeté úřednici MNV 
Uhříněves, se naštěstí docho-
val předávací protokol se sezna-
mem exponátů. Ale ani tak bohu-
žel nezůstaly sbírky kompletní. 
V síni zbylo pouze několik akva-
relů s náměty historických budov 

od malíře Jindřicha Bubeníčka 
a prostory byly následně uprave-
ny pro potřeby obřadní síně, v níž 
se svatební obřady konají dodnes. 
Po obnovení Uhříněveského 
muzea v  roce 2003 a  na zákla-
dě vstřícného jednání s  tehdej-
ším vedením Mudruňkova mu-
zea v  Říčanech byly alespoň 
některé exponáty našemu muzeu 
vráceny.

Michal Klich, kronikář

LEGIONÁŘSKÝ (PAMĚTNÍ) DŮM 
V UHŘÍNĚVSI
PAMÁTNÍK PADLÝM A ZMIZELÝM OBČANŮM ZA 1. SVĚTOVÉ VÁLKY
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DOPISY ČTENÁŘŮChválíme

Dokončení pavilonu ZŠ 
U Obory stojí za pochva-
lu, na to, že jde o stavbu 
levnou, je to vydařené dílo. 
Chválíme i to, že se za 
současné obtížné situace 
s místy pro školou povinné 
děti podařilo budovu otevřít 
se začátkem školního roku. 
I když, jak píšeme níže, roz-
hodně ne bez problémů. 

Kritizujeme

Kritizujeme tu ubohou uda-
vačskou duši, nebo spíš se 
za ni modlíme, které stálo 
za to, pár dní před volba-
mi poslat anonymní udání 
na stavební úřad Prahy 22. 
Práskačský dopis úřadu 
oznámil, že se uhříněves-
ké děti začaly učit ve výše 
chváleném pavilonu ZŠ 
U Obory. Tedy ve škole, 
která sice byla zcela funkč-
ní, bezpečná a připravená 
k výuce, ale bez formál-
ního stavebního povolení. 
Kvůli anonymu tak musela 
být školní výuka dočas-
ně přerušena, uhříněves-
kým dětem hrozilo, že by 
musely dojíždět někam na 
Kladno. Autor zmíněného 
anonymu si tak jen kvůli 
volbám vzal za rukojmí 
nevinné školáky. Snad ho 
naše modlitby uchrání před 
smažením v ohni pekelném 
i spravedlivou pomstou 
rozhořčených rodičů.

UHŘÍNĚVESKÉ OBČANSKÉ NOVINY 
ROČNÍK III, ČÍSLO 10
VYCHÁZEJÍ: 10X ROČNĚ, V NÁKLADU 
7300 KUSŮ, NEPRODEJNÉ
VYDAVATEL: ASTRAIA, SPOL. S. R. O., 
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REDAKCE@OBCANUHRINEVES.CZ
ODPOVĚDNÝ REDAKTOR: PAVEL JANŮ
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Umět přiznat volební prohru a popřát vítězné povolební koalici patří k politické kultuře a k obyčejné slušnosti. Toho 
se bohužel nedostává těm, kdo ihned po volbách zahltili uhříněveský veřejný prostor hrubostí a urážkami nad 
utvářením radniční koalice, jako by zapomněli, kdože se přičinil o to, že rodiče nemají pro své děti školky ani novou 
školu, na což jimi opěvované uskupení  STAN a nezávislí měli celé volební období? Zejména pak některé balkonové 
diskutérky se vyznačují krátkou pamětí či vrcholným pokrytectvím, kdože to byl odvolán za neplnění volebních slibů 
až po dopuštění se možná  trestných činů? Jedna z čekatelek na místo ve školce pro své dítě se v dopise redakci 
ptá: „Co to je za lidi s tímto pokryteckým adorováním neúspěšných radních, kvůli nimž se rozvoj obce zastavil a po-
litická kultura dostala na frak?“ Pan prezident Václav Havel by si nad touto farizejskou reakcí hrdinných fejsbukářů 
povzdechl s typickým konstatováním – „to jsou paradoxy?“. A do povolební fejsbukové scény ihned po volbách také 
přispěchala i minulá radní-běžkyně, stylizující se do morálního profilu Václava Havla a profesně do pokračovatelky 
novinářského odkazu Egona Erwina Kische. V jednom příspěvku v duchu svého mistrovského ega bleskově zkriti-
zovala povolební komunikaci při utváření obecní koalice obsažným odsudkem autora/ů: „Jedno, zda holínky, či ho-
dinky!“ Jen jestli to ve své horlivosti nepopletla a nechtěla zhodnotit konání výše vzpomenutých dam hodnocením, 
že jim je „jedno, zda školky, nebo vdolky?“. Hlavně „Dycky Facebook“.
Čtenář JZ

Byť obsahem prvního jednání nového zastupitelstva MČ Praha 22 dne 19. 10. 2022 byla jen volba starosty, radních 
a všech zákonem určených orgánů, oceňuji jeho důstojný průběh. Po předchozí garnituře radních to byl balzám na 
mysli i na duši! Navíc radními se stali vzdělaní a profesně zkušení lidé, úspěšní podnikatelé či  zaměstnanci, mnozí 
již i komunální politikou políbení. Důstojnosti vůbec neubralo konání zasedání v Muzeu. Naopak – odpadlo nekoneč-
né pendlování některých egořečníků jako mezi hospodskými stoly a balkonová sekce také nijak netratí. Kdo přichází 
na zasedání s konstruktivními nápady, nesouvisí s místem, neboť platí: Buď vítán, kdo s dobrými úmysly přicházíš! 
A finanční úspory na rozdíl od nájmu prostor v divadle jsou také pro obecní kasu nezanedbatelné. To, že v závěrečné 
volné diskusi nám dalo pár zhrzených jedinců vzpomenout diskusnímu marasmu jednání do ranních hodin, nemě-
lo na pozitivní hodnocení průběhu jednání 1. zastupitelstva MČ Praha 22 sebemenší vliv. A protože poslední slovo 
patří ženě, tak se ho důstojně zhostily oblíbené učitelky a vedoucí pracovnice našich základních škol Jitka Rothová 
a Ivana Vodičková. Doporučily ukončit naprosto bezbřehou a odtažitou diskusi s připomenutím, co každý rozumný 
člověk ví: radní byli ve funkci dvě hodiny a nepochybně budou věci řešit ku prospěchu občanů Uhříněvsi. Pozitivní 
hodnocení bohužel kalí skutečnost, jak bylo ze závěru včerejšího jednání patrno, konstruktivní opozice se asi nedo-
čkáme a čas na žvanírnu byl snad v minulém volebním období nadlouho vyčerpán. 
Čtenář JZ

U nádraží už stavební firma začala budovat tolik potřebné parkoviště. Mělo by se na něj vejít 57 aut včetně 3 míst pro invalidy a v budoucnu tu 
budou i krytá místa pro kola. 


