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Před 50 lety vyšlo první číslo Života Úval

Vážení občané,
Rada místního národního výboru v Úvalech vydala v říjnu 1959 první číslo měsíčníku ŽIVOT ÚVAL. Zavazovala se v něm zveřejňovat informace ze zasedání orgánů
a komplexního dění v obci pravidelně každý měsíc.
První číslo jubilejního 50. ročníku pokračuje v započaté tradici rady MNV. Přinášíme Vám již 50 let informace pro život ve městě a ze života města dnes již
v modernějším pojetí.
Dovolte mi tímto za 50 let vydávání informačního bulletinu města poděkovat za
náročnou (někdy i nebezpečnou) práci všech redakčních týmů, které vytvářely obsah a informovaly, eventuálně odpovídaly na dotazy a podněty občanů. Je nutno
poděkovat také vydavatelům, kteří se v průběhu celé historie podíleli na tisku
(množení) a distribuci do jednotlivých domácností.
Jako sudička bych ráda věnovala redakční radě Života Úval (současné a také budoucí) hodně inspirací pro oživení a zpestření časopisu, hodně vhodných námětů
pro naplnění obsahu, hodně spokojených čtenářů a upřímné a vřelé díky za Vaši
práci pro časopis.
za vedení města Ing. Helena Váňová, místostarostka města

Významné jubileum
měsíčníku Život Úval
V říjnu letošního roku uplynulo přesně 50 let
od okamžiku, kdy se úvalským občanům dostalo
do rukou první číslo Života Úval. Málokterá obec
či malé město v blízkém i dalekém okolí se může
pochlubit tím, že u nich vychází místní zpravodaj
nepřetržitě půl století.
Pro předávání důležitých zpráv občanům Úval byl
před padesáti lety k dispozici obecní rozhlas.
Ten měl sice výhodu v rychlosti sdělování, ale
jeho vysílání nepokrývalo celou obec.
Protože bylo nutné pravidelně infor
movat občany o činnosti a důležitých opatřeních místního
národního výbo
ru, vznikla začátkem června roku
1959 myšlenka vydávat v Úvalech měsíčník. Úkolem
nově vznikajícího časopisu bylo také uvádět zprávy ze školy, spo
lečenských organizací, místních
výrob
ních závodů, zemědělského státního statku,
zprávy z kultury, knihovny, sportovních organizací, program kina a přinášet další zajímavosti
z minulého i tehdejšího života v Úvalech. Proto byl
také navržen výstižný název Život Úval. Prvotní
návrh Jana Marka podpořili a pomohli uskutečnit další členové kulturní komise Adolf Štícha
a Josef Kotlaba. Na počátku byl vedoucím redaktorem Jan Marek, dalšími členy redakční rady byli
manželé Kotlabovi, Karel Čapek, Adolf Moravek,
Adolf Štícha a Jiří Štork. Stránky měsíčníku se
psaly na psacím stroji na tzv. cyklostylové blány
a poté
byly roz
množovány na cyklostylu. Tisk
zajišťovala paní Kotlabová v kanceláři Osvětové
besedy v Husově ulici č. 78 (Osvětová beseda byla
kulturním zařízením obce, bylo zde například možné
zakoupit vstupenky do kina, na divadelní předsta-

vení, pořádala jazykové a taneční kurzy). Každý
výtisk měl 10 až 14 stránek. Prodejní cena byla
zpočátku 25 haléřů, pak 50 haléřů, po několika letech se na dlouhou dobu ustálila na 1 Kčs.
Výtisky byly do domácností zpočátku doručovány
žáky základ
ní školy, později je bylo možné zakoupit v prodejnách s novinami. Měsíčník si velmi
rychle získal značnou oblibu mezi obyvateli Úval.
Například v roce 1964 bylo už přes 1 000 odběratelů. V redakční radě se postupně vystřídali
například Václav Dudař, Antonín Novák, Bohumír
Koníček, Jaroslav Bedrna, prof. Jaromír Peřina,
Ela Petrželková, Lubomír Bednář, Božena Matoušková,
Jaroslav Mašín, Vla
dimír Tvrdík, Antonín Nepovím
a další, mnoho let s redakcí výtvarně spolupracovali ak. malíř Vladimír Vondráček a ak. soch.
Miloslava Kaňková.
Během padesátileté historie měsíčníku Život Úval
došlo k výrazným proměnám obsahu a grafického zpracování. Podle původního záměru i nadále
podává svědectví o životě v Úvalech a stává se
jakousi paralelní kronikou města. I přesto, že
měsíčník musí nyní soupeřit s mnohem rychlej
šími
informačními technologiemi, jako je například
internet, má stále tištěná forma nezastupitelné
místo. Překotný rozvoj informačních technologií
probíhá takovým tempem, že asi nikdo nedokáže
odhadnout, jakou formou budou občané informováni za 10 či 20 let.
Je snahou všech, kteří se na vytváření každého
čísla Života Úval podílejí, navázat na dlou
holetou
tradici jeho vydávání a v úzké spolupráci se
všemi dopisovateli nadá
le udržovat a zlepšovat
informovanost občanů o dění ve městě.
za redakční radu Ing. Vladislav Procházka
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Jednotka sboru dobrovolných hasičů Úvaly vlastní již několik týdnů nový cisternový
automobil. Křest auta proběhl v sobotu 19. září. Foto Eliška Váňová
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Městský úřad
Informace k volbám

Na základě tiskové informace Státní volební komise byl vydán pokyn k neprodlenému ukončení prací na přípravě voleb. Původně
plánované volby jsou odložené. O dalším dění podrobně informuje
denní tisk.
vedení města

Zvýšení nájemného z bytu od 1. 1. 2010 podle vyhlášky
č.107/2006 Sb., a o změně zákona č.40/1964 Sb.,
občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů
zákona č. 150/2009 Sb.

Dne 12. června 2009 Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo sdělení
č.150/2009 Sb., které umožňuje zvyšování tzv. ,,regulovaného nájemného“, které bude probíhat od 1. 1. 2010, a dále vydalo sdělení
o roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel.
Jelikož Úvaly s počtem obyvatel do 9 999 spadají do kategorie, kde
zvyšování regulovaného nájemného končí dnem 31. prosince 2010,
dosáhne „regulované“ nájemné v roce 2010 hodnoty obvyklého
tržního nájemného.
Rada města Úvaly na svém jednání dne 10. 9. 2009 přijala usnesení
č. R - 184/09 v tomto znění :
„Zvýšení měsíčního nájemného za 1 m² podlahové plochy zvoleného bytu bude činit v roce 2010 u bytů normální kvality 63,67,- Kč/
m² a u bytů se sníženou kvalitou 57,30,- Kč/m². Jedná se o nárůst
zhruba o 1 000,- až 3 000,- Kč měsíčně pro byty s regulovaným nájemným.“
Toto zvyšování se netýká bytů se smluvním nájemným, bytů postavených za pomoci dotace MMR a bytů v domu zvláštního určení,
tzv. DPS.
Vzhledem ke zvyšující se roční inflaci se neustále upravují ceny za
služby týkající se oprav nemovitostí atd. Město Úvaly doufá, že zvýšení nájmu přispěje k úpravám bytových jednotek (opravy oken,
fasád, vytápěcího zařízení).
Blanka Viktorová, bytový referent

Informace z jednání rady města 10. 9. 2009

Rada města na svém zářijovém zasedání odsouhlasila jednorázové zvýšení nájemného týkající se nájemných bytů podle vyhlášky.
Všichni nájemníci budou v průběhu měsíce informováni o výši nájmu. Dále se rada města zabývala zvýšením školného v mateřských
školkách. V oblasti majetkových vztahů rada města projednala různé požadavky občanů, které připravila pro jednání zastupitelstva
města.
Rada města doporučila zastupitelstvu města přijmout dotace:
1. z fondu životního prostředí ve výši 7. 000.000,- Kč na akci: Splašková kanalizace Úvaly – Slovany, Vinice,
2. dotace na dopravní řešení města ve výši 380.000,- Kč. Rada města
odsouhlasila dodavatele služby pro podání žádosti o dotaci na realizaci investičního záměru stavby „Město Úvaly – Revitalizace rybníka Fabrák, revitalizace rybníka Kalák, revitalizace rybníka Jámy,
dodavatele na akci „Bezpečnost chodců a snížení rizik v silničním
provozu“ a dodavatele na stavbu „Přístavba objektu Hasičského
domu, Klánovická 918“,
3. přidělení dotace lom.
Ing. Helena Váňová, místostarostka města
			

Požehnání nové techniky pro Úvaly

Dne 19. 9. 2009 ve 14.00 hodin proběhl akt požehnání nově zakoupeného cisternového vozidla a celé nové techniky, který vedl
pan farář Mgr. Krzysztof Lach. Požehnání techniky, které proběhlo
za účasti všech členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů Úvaly,
se účastnilo vedení města a zástupci jednotek dobrovolných hasičů
okolních obcí. Celé krásné slunečné odpoledne byla nová technika
představena široké veřejnosti.
Přejeme všem členům hasičského sboru Úvaly, ať jim v jejich práci
technika dobře slouží.
vedení města

POZVÁNKA NA VZPOMÍNKOVOU AKCI
k výročí založení Československé republiky
v pondělí 26. října v 17.00 hodin
u pomníku padlých v I. světové válce,
na náměstí Arnošta z Pardubic.
Občané Úval a okolí jsou srdečně zváni.
Slavnostní křest nového hasičského vozidla, foto E. Váňová

Pozvánka na jednání zastupitelstva

Zveme občany na veřejné zasedání Zastupitelstva města Úvaly, které se koná v úterý 3. 11. 2009 od 18 hodin
v sále domu s pečovatelskou službou.
Program jednání bude oznámen na úřední desce městského úřadu.
Život Úval – vydává Město Úvaly. Ročník 50. Adresa vydavatele: Městský úřad Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly, tel. 281 981 401, 281 091 526, fax
281 981 696, e-mail: sekretariat@mestouvaly.cz. Internetová adresa měsíčníku je www.mestouvaly.cz/zivotuval. Redakční rada ve složení: ved. redaktor
Ing. V. Procházka, Ing. E. Kiššová, Ing. R. Netušil, prom. fil. M. Měšťánek, Dr. V. Pokorný, J. Štěpánovský, Ing. H. Váňová, Mgr. R. Vorlíčková. E-mail redakční
rady: zivotuval@seznam.cz. Rukopisy se nevracejí. Zveřejňované příspěvky nemusejí vyjadřovat názory redakční rady. Grafický návrh provedla akad.
mal. Y. Absolonová, tisk Tiskárna Úvaly, spol. s r. o. Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha – východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem
MKČRE12703.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly – podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly. Inzerci a osobní zprávy přijímá podatelna Městského úřadu Úvaly, paní Lenka
Platzová, tel. 281 091 561, e-mail: lenka.platzova@mestouvaly.cz, nebo podatelna@mestouvaly.cz.
Redakční uzávěrka listopadového čísla je 15. října 2009. Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v listopadovém čísle otištěny.
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Městský úřad
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Úvaly má nyní
zcela nový hasičský vůz typu CAS 20 – S2R.

Projekty do strategického plánu LEADER právě
procházejí hodnocením

Technické údaje:

Projekty podané do první výzvy programu LEADER v těchto
dnech procházejí hodnocením výběrové komise. Osmičlenný orgán určí, kdo z žadatelů bude úspěšný a získá peníze na
podporu svého záměru. Výsledky hodnocení budou známé
ve druhé polovině října. Pro letošek může Místní akční skupina (MAS) Region Pošembeří rozdělit více než 8,6 milionu
korun.

Podvozek: typ T815-231R55/411 4x4.2
Motor: typ T3D-928-30, palivo MN, výkon 325 kW, zdvih. objem
12 667 cm3
Emise: směrnice EHS/ES č.: 2005/55E, redukční činidlo Ad Blue
Rozměry vozidla: délka – 7 730 mm, šířka – 2 550 mm, výška –
3 100 mm
Kabina: jednoprostorová, sklopná, 1+5, uzavřená
Hmotnost: největší technicky přípustná 19 000 kg, povolená
18 000 kg
Čerpací zařízení: čerpadlo THT TO 3000, jmenovitý průtok –
nízkotlak: 2000 litrů/min, jmenovitý manometrický tlak: 1,0 MPa,
jmenovitá sací výška: 3 m, jmenovitý průtok vysokotlak: 250 litrů/
min, jmenovitý manometrický tlak – vysokotlak: 4,0 MPa
Nádrže: na vodu 4 600 litrů, na pěnidlo 300 litrů
Průtokový naviják: pohon navíjení elektromotorem, hadice
HABERKORN DN25 délka 60 m, proudnice pistolová AWG
Generátor el. proudu: GEKO 4 400 ED-A/HHBA se spalovacím
motorem, 230/400V,
Výkon 3,8 kVA/4,1 kVA
Osvětlovací stožár: TEKLITE TF 340 ENT/3, výsuv pneumatický,
výška nad úrovní terénu cca 5 000 mm, počet reflektorů 4x 500W
Asanační lišta: 13 trysek, ovládaná z kabiny řidičem
Otočná lafetová proudnice: STINGER 2.0 odnímatelná, otočná
v horizontální rovině o 360° proudnice AWG MZ 1600, ovládání
ruční
Kabina řidiče vybavena couvací kamerou a navigací GPS
Dýchací přístroje: MSA AUER Air go s maskami upínání
kandahár
Oblek: proti bodavému hmyzu – sršáň
Ruční svítilny: Eurolamp DL 506 s dobíjecími úchyty 4 ks
RDST: vozidlová – Motorola GM 360, v prostoru obslužného místa
čerpací jednotky druhé obslužné místo vozidlové RDST
ruční - 4 ks Motorola GP 340 - Impres systém s dobíjecími úchyty
Výbava CAS:
Zákl. vybavení dle vyhl. č. 35/2007 Sb.
Další výbava:
Vyprošťovací zařízení LUKAS:
Motorová pohonná jednotka P 640 SG-D, rozpínací nástroj SP 310,
rozp. přímočarý nástroj
R 412, ruční pohonná jednotka HM-1A, stříhací nástroj S 511, sada
upínacích řetězů, „Lego kostky“.
Vysavač na obtížný hmyz STIHL BG86
Motorová pila Husquarna 372 XP
Motorová rozbrušovací pila Husquarna K 750
Přetlakový ventilátor PAPIN 350/MZ
Kalové čerpadlo Subaru 1200 litrů/min
Plovoucí čerpadlo MACXIMUM
Sada kominického náčiní
(prorážecí závaží, komínová sluníčka, řetěz – provedení nerez)
Šavlová pila MILWAUKEE V28 SX

ČESKÝ BROD/POŠEMBEŘÍ – V letošní historicky první výzvě (vyhlášena byla 24. 8.) mohli žadatelé usilovat o podporu projektů ze
čtyř oblastí (fichí):
č. 1) NÁŠ DOMOV – Atraktivní obce pro bydlení, podnikání a relaxaci - tato oblast obsahuje prostor pro zlepšování vzhledu obcí,
dopravní bezpečnosti i životního prostředí v regionu. Cílem je rovněž, aby obce kvalifikovaně přistupovaly k rozhodování a snažily se
o trvale udržitelný rozvoj na svěřeném území.
č. 2) NÁŠ DOMOV – Dobré místo pro současný i budoucí život zde jsou možné investice do zázemí a vybavení obcí a do zvýšení jejich atraktivity. Cílem je mj. oživit kulturu, uchovat tradice venkova
i vlastního života obcí.
č. 5) BOHATSTVÍ VENKOVA – Zemědělství (zemědělci) - důležitá
součást našeho regionu - tento okruh chce zlepšit ekonomickou výkonnost a konkurenceschopnost zemědělských podniků prostřednictvím investic do staveb a technologií. Podpořit lze rovněž rozvoj
nových odbytišť s co možná nejmenším ekologickým zatížením území a s vizí trvale udržitelného rozvoje regionu.
č. 7) NÁŠ DOMOV – Vzdělávání napříč generacemi i regionem záměrem je prevence sociálně patologických jevů ve společnosti a
posílení důležitosti rozhodování občanů ve veřejném životě. Zároveň lze finanční prostředky využít ke zvýšení znalostí zástupců obcí
v oblasti trvale udržitelného rozvoje regionu a ekologie.
Do roku 2013 bude MAS Region Pošembeří vyhlašovat ročně až tři
podobné výzvy s cílem rozdělit mezi projekty celkem až 50 milionů korun. Proto již v červnu proběhlo sedm informačních setkání
v sedmi obcích regionu Pošembeří s cílem vzbudit zájem u měst,
obcí, podnikatelů, zájmových a neziskových organizací a připravit
je na kroky vedoucí k úspěšnému podání žádosti o finanční prostředky.
Podrobnosti a dokumenty ke stažení lze rovněž nalézt na nových
internetových stránkách www.posemberi.cz.
Region Pošembeří o celkové rozloze přes 252 km2 se nachází
ve Středočeském kraji, v okrese Kolín. Do Pošembeří spadá 37 obcí
s celkovým počtem obyvatel přes 33 tisíc.
Jeho území se rozkládá od Šestajovic a Sibřiny na západě území,
přes Úvaly, Český Brod až po Chrášťany na východě.
Místní akční skupina (MAS) Region Pošembeří je sdružení obcí,
neziskových organizací a podnikatelů z uvedené oblasti. Spojuje je
nejen vazba k povodí říčky Šembery, ale rovněž chuť region rozvíjet
pro spokojený život místních lidí, ale i pro časté návraty cestovatelů
z blízka i z daleka.
Pro Region Pošembeří zpracovala
Štěpánka Šoupalová,
tel. 732 23 01 23,
e-mail: stepanka.soupalova@centrum.cz
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PODZIMNÍ ÚKLID - INFORMACE

S blížícím se podzimem opětně přichází i pravidelný podzimní
úklid od některých odpadů z našich domácností. Úklid se bude konat stejným způsobem jako na jaře letošního roku, ale i přesto je
nutno věnovat následujícím řádkům zvýšenou pozornost, a to hlavně z důvodu, že po zkušenostech z roku 2008 neprobíhá samostatně nejdříve svoz starého železa a teprve po něm svoz biomateriálů,
ale staré železo a kovový odpad je možno odkládat k přistavovaným
kontejnerům na jednotlivá stanoviště podle níže uvedeného termínového kalendáře. Při odkládání je nutno řídit se pokyny přítomných pracovníků svozové firmy. V případě rozměrných a těžkých
kusů železa nebo autovraků je možno kontaktovat zástupce svozové firmy pana Fidlera na tel. č. 603584251.
Svoz biomateriálů a objemnějších odpadů
– termínový kalendář
Celá akce bude na území města Úval zajišťována pracovníky a technikou firmy pana Davida Fidlera a proběhne od poloviny měsíce
října a počátkem měsíce listopadu 2009. Svoz se týká biomateriálů
z domácností a ze zahrad, které nemohly být kompostovány, dále
pařezů a větví, které je však nutno rozřezat na menší rozměry, aby
prostorově zabíraly co nejmenší objem. Svoz se dále týká i maloobjemových a objemnějších odpadů, které nemohly být umístěny do
popelnicových nádob nebo kontejnerů na separované odpady. Do
přistavených kontejnerů nesmí být umisťovány odpady nebezpečné (např. zbytky barev, laků, kyselin, olejů, autobaterie, pneumatiky
apod.) a dále odpady, které jsou předmětem zpětného odběru elektrozařízení v našem sběrném dvoře (např. lednice, televize, počítače a monitory, mobilní telefony a další drobná elektrozařízení).
Harmonogram svozu
č. stanoviště:
termín:
12. října
14, 37		
13. října
24, 28		
14. října
42, 50		
15. října
1, 47		
16. října
11, 29		
17. října
15, 43		
18. října
2, 46		
19. října
19, 45		
20. října
10, 33		
21. října
17, 38		
22. října
18, 25		
23. října
26, 32		
24. října
12, 44		
25. října
22, 30		

termín:		
26. října		
27. října		
28. října		
29. října		
30. října		
31. října		
1. listopadu
2. listopadu
3. listopadu
4. listopadu
5. listopadu
6. listopadu
7. listopadu
8. listopadu

č. stanoviště:		
3, 13
34, 39
6, 36
4, 23
16, 49
48, 55
7, 20
8, 40
41, 56
51, 54
52, 53
9, 31
5, 21
27, 35

Očíslování stanovišť kontejnerů
1 roh ulic
Chorvatská, Slovinská
Bulharská, Ruská
2 roh ulic
3 roh ulic
Srbská, Škvorecká
4 střed		
Jiřího z Poděbrad
5 střed		
Chelčického
6 střed		
Roháčova
7 střed		
5. května
8 roh ulic
Kladská, Lužická
9 roh ulic
U Kaberny, U Výmoly
10 roh ulic
Nerudova, Preslova
11 roh ulic
Nerudova, Žižkova
12 roh ulic
Čechova, Havlíčkova
13 roh ulic
Nerudova, Boženy Němcové
14 roh ulic
Kollárova, Boženy Němcové
15 roh ulic
Jungmannova, Prokopa Velikého
16 roh ulic
Nerudova, Raisova
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

roh ulic
roh ulic
roh ulic
roh ulic
roh ulic
roh ulic
roh ulic
roh ulic
roh ulic
roh ulic
roh ulic
roh ulic
roh ulic
roh ulic
roh ulic
roh ulic
střed		
roh ulic
střed		
střed		
roh ulic
roh ulic
roh ulic
střed		
roh ulic
roh ulic
ulice 		
roh ulic
střed		
střed		
roh ulic
střed		
střed		
střed		
střed		
střed		
střed		
střed		
okraj		
ulice		

Raisova, Prokopa Velikého
Raisova, Kollárova
Prokopa Velikého, Erbenova
Kollárova, Ladova
Hakenova, Štefánikova
Wolkerova, Alešova
Vítězslava Nováka, 28. října
Kožíškova, Vítězslava Nováka
Rašínova, náměstí Svobody 17
Grégrova, Dobrovského
Guth-Jarkovského, Klánovická
Čelakovského, Foersterova
Guth-Jarkovského, Máchova
Rašínova, Tylova
Klostermannova, Dobrovského
Palackého, Hakenova
Otokara Březiny
Janáčkova, Purkyňova
Fibichova
V Zálesí
Glücksmannova, Šámalova
Janáčkova, Jirenská
Nad Koupadlem, Purkyňova
Horova
Sovova, Na Spojce
Pod Tratí, Denisova
Mánesova, u Mlýnského rybníka
Fügnerova, Tyršova
Hálkova
náměstí Arnošta z Pardubic
Mánesova, Horova
Pod Slovany
Pražská (před čp. 142)
Atlasová
U Obory
K Hájovně
Jiráskova
Do Hodova
zahrádkářská kolonie u Obory
Moravská

Čas přistavování kontejnerů
Kontejnery budou přistavovány na výše uvedená stanoviště v uvedený den mezi 8.00 až 9.00 h a odváženy budou po 17.00 h téhož dne
(z důvodu krádeží kontejnerů nebudou na stanovišti přes noc).
Bohuslav Prokůpek,
odbor životního prostředí a územního plánování

Sběrný dvůr – rozsah činnosti

S novou výstavbou v Úvalech roste i počet našich nových spoluobčanů. Je proto naší povinností tyto občany informovat a připomenout „starousedlíkům“, jaké jsou možnosti odkládání odpadů,
druhotných surovin včetně zpětného odběru elektrozařízení ve
sběrném dvoře, který pro město zajišťuje firma pana Davida Fidlera.
Kde nalezneme sběrný dvůr:
Sběrný dvůr je umístěn v areálu bývalého statku Hostín. Jedná se
o oblast čtvrti Slovany. Vjezd je umístěn proti nově postaveným
bytovým domům při silnici na Škvorec. Vlastní sběrný dvůr je součástí již existující výkupny sběrných surovin. V provozovně výkupny v současné době funguje sběrný dvůr nebezpečných odpadů,
dále sběrný dvůr ostatních odpadů a je zde místo zpětného odběru
elektrozařízení.
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Městský úřad
Výkupna sběrných surovin:
Výkup železa, barevných kovů, papíru a olověných baterií (podle
situace na trhu jsou za tyto komodity vypláceny výkupní ceny).
Sběrný dvůr nebezpečných odpadů:
Je zde možné odložit zbytky barev, laků, ředidel a kyselin, oleje,
baterie, zářivkové trubice, obaly od nebezpečných odpadů a obaly
a úklidové prostředky potřísněné nebezpečnými odpady a další.
Odběr je možný pro občany Úval po prokázání trvalého pobytu
a je zdarma.
Sběrný dvůr ostatních odpadů:
Je zde možné odložit odpad, který není možné umístit do popelnicových nádob (např. nábytek, podlahové krytiny apod.), dále odpad biologického původu (posečená tráva, plevel, spadané listí, poškozené a hnijící ovoce a zelenina, větve a zbytky dřeva a dřevěných
konstrukcí) a jako poslední zbytky sutí a výkopových zemin apod.
(v tomto případě v množství do 300 kg). Odběr je možný po prokázání pro občany Úval zdarma, přičemž je zde povinná evidence
množství a druhu odpadu a dále údaje o osobě, která odpad dodala.
Od občanů, kteří nejsou trvale přihlášeni v Úvalech, je odběr taktéž
možný, ovšem pouze za poplatek.

což v brzké době může mít a asi bude mít vliv na změnu způsobu
a výši vybíraných poplatků za odpady. Závěrem upozorňuji, že výše
uvedeným chováním některých našich spoluobčanů dochází k porušování vyhlášky o systému nakládání s odpady na území města
a porušování zákona o odpadech. Při porušování jmenovaných
předpisů v souladu s platnou legislativou budou přistižené osoby
tvrdě sankcionovány.
Bohuslav Prokůpek, odbor ŽP a ÚP MěÚ Úvaly

Oprava vstupní části hřbitova

Podzim se hlásí o slovo a zanedlouho si budeme připomínat Památku zesnulých. Místa odpočinku našich drahých bychom rádi viděli
upravená, ne zanedbaná a polorozpadlá. Proto vstupy na hřbitov
doznají úprav, kované brány budou zrekonstruovány a vlastní pilíře
těchto bran budou přestaveny, neboť kořeny již poražených stromů narušily základy a vyvrátily je. Děkujeme za trpělivost při těchto
úpravách.
odbor správy majetku města

Místo zpětného odběru elektrozařízení:
Je zde možné odložit vysloužilé nebo nefunkční elektrozařízení (lednice, počítače, monitory, televizory, rozhlasové přijímače
a ostatní spotřební elektroniku včetně drobných elektrických zařízení a nástrojů). Tato zařízení musí obsahovat hlavní části výrobku
(příklad: lednice musí obsahovat kompresor včetně chladicího systému, dále celou skříň, mohou chybět vnitřní přihrádky a šuplíky).
Odběr je bezplatný a je i pro občany mimo území Úval.
Provozní doba:
Pondělí		

8.00 – 11.30

12.30 – 17.00

Úterý		

8.00 – 11.30

12.30 – 17.00

Středa		

8.00 – 11.30

12.30 – 17.00

Čtvrtek		

8.00 – 11.30

12.30 – 17.00

Pátek		

8.00 – 11.30

12.30 – 16.00

Sobota		

9.30 – 12.30

Neděle a ve svátek zavřeno
Tato provozní doba je platná nejen pro sběrný dvůr, ale i pro výkupnu sběrných surovin a pro místo zpětného odběru elektrozařízení.
Telefon: 281 980 506
Mobil: 603584 251
Fax:
271 769 412
Sběrný dvůr není určen pro fyzické osoby podnikající a právnické osoby a odpad vznikající při jejich podnikatelské činnosti. Tyto
subjekty si musí zajistit odkládání a likvidaci v souladu se zákonem
o odpadech.
Upozornění na závěr: Výše uvedenými možnostmi odkládání
odpadů, zpětným odběrem elektrozařízení a možným výkupem
některých druhotných surovin je každému občanu dána příležitost
šest dní v týdnu této možnosti využít. Proto je až s podivem, jak se
chovají někteří naši spoluobčané. Místo aby využili možnosti sběrného dvora, tak ve svých autech rozvážejí biologický odpad, nábytek, podlahové krytiny, lednice, televizory, počítače, staré železo,
zbytky sutí a často i nebezpečné odpady a toto vše odhazují na místech, kde jsou umístěny kontejnery na tříděné odpady (sklo, papír,
plasty ). V horším případě nahází některé odpady přímo do těchto
kontejnerů a znehodnotí tím jejich obsah, takže snaha většiny z nás
o třídění vezme za své. Zvyšují se tím náklady města na odpady,

Dotace na realizaci dopravního značení

Město Úvaly získalo od Středočeského kraje v rámci grantového
programu Fondu dopravně bezpečnostních opatření na silnicích
Středočeského kraje dotaci ve výši 380 000,- Kč na úpravy dopravního značení „Bezpečnost chodců a snížení rizik v silničním provozu“. Předmětem této akce je doplnění chybějícího dopravního
značení, realizace nových přechodů pro chodce, vyznačení parkování v Husově ulici a další práce schválené ve studii komplexního
řešení dopravy města Úval. Hlavním účelem této akce je snaha
o vyšší dopravní bezpečnost ve městě. Realizace bude probíhat
v měsíci říjnu a začátkem listopadu 2009. Žádáme obyvatele města
Úval, aby zvýšili svou pozornost na nové dopravní značení na komunikacích. Na nově zřízené přechody upozorňujeme především
řidiče a žádáme je, aby umožnili chodcům, kteří vstoupili na přechod, přejít vozovku.
Adriana Bednarčíková,
odbor investic a dopravy MěÚ Úvaly
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Život Úval

Zprávy z města
Komise pro kulturu Rady města Úvaly
vás zve na výstavu
Sametová revoluce – od totality k demokracii,
která bude zahájena
24. 10. 2009 v 17 hodin
v sále DPS na nám. Svobody.
Výstava potrvá do 8. 11. 2009.
Výstava bude otevřena:
ve středu až pátek od 15 do 19 h,
v sobotu od 9 do 12 h a od 14 do 18 h,
v neděli od 14 do 18 h.
V sobotu 31. 10. bude otevřeno od 9 do 12 h,
odpoledne od 17 h - promítání dokumentárního filmu.
Na vernisáži výstavy 24. 10. 2009
bude přítomen významný host:
prof. Ing. arch. Miroslav Masák.

Česko a Slovensko na chvilku opět spolu
aneb Drbečky ze zákulisí Sametové revoluce

V listopadu letošního roku si připomeneme 20. výročí Sametové revoluce a s ní spojených událostí, které významně ovlivnily další vývoj ve státě. V Úvalech budou tomuto jubileu věnovány dva pořady:
výstava pod názvem Sametová revoluce – od totality k demokracii
a promítání dokumentárního filmu Tenkrát.
Hlavním tématem výstavy budou nejen události 17. listopadu 1989
a následujících měsíců, ale také historické souvislosti. Výstava bude
sestavena z dokumentů pocházejících z bohatého archivu p. Jiřího
Štorka a dalších osob.
Na zahájení byly původně pozvány dvě osobnosti, které se tehdy
objevily v centru veškerého dění - doc. Fedor Gál a profesor Ing.
arch. Miroslav Masák. Fedor Gál se však pro časové zaneprázdnění omluvil. Tím ovšem nepadla nosná myšlenka motta výstavy, že
se Češi a Slováci ve vzpomínce zase setkají, naše životy se prolínají
stále, aniž si to uvědomujeme. Mnoho Slováků žije spokojeně mezi
námi a my s nimi. Abychom naplnili očekávání návštěvníků výstavy a nahradili charismatického Fedora Gála, pokoušíme se najít
listopadovou osobnost stejného významu mezi dalšími účastníky
revoluce, ochotnou nás v Úvalech navštívit. Nic neslibujeme, ale
pátráme.
Přípravný výbor výstavy s nadšením přivítal pana architekta Masáka
na jedné z pracovních schůzek. Známe pana architekta samozřejmě
z jiných vystoupení, ale objevili jsme u něj pro někoho možná neznámý rys, jemný humor s nadsázkou a velkým smyslem pro detail.
Jiskřičky v jeho očích po vznesení mírně dotěrných dotazů, jak že
to bylo kolem roku 1989 v zákulisí, nás přesvědčily, že jeho vystoupení na vernisáži výstavy bude stát za to. Má mnoho významných
a pro veřejnost málo nebo neznámých informací a dokumentů,
včetně fotografických, které dal naší skupině k dispozici. Proto je
na výstavě uvidíte. Jistě je jeho účast příslibem pěkně stráveného
pozdního odpoledne.
Proč jsme na vernisáž výstavy pozvali pana architekta Masáka? Je
úvalským rodákem, významnou osobou v oboru a především slušným a skromným člověkem, který se souhrou různých okolností
stal aktivním účastníkem událostí nejen v roce 1989, ale s politiky
se setkával i v několika následujících letech, takže nám může říci
mnoho zajímavostí.
Pan Miroslav Masák se narodil 23. 5. 1932 v Úvalech. Po maturitě na
reálném gymnáziu v Praze vystudoval fakultu architektury ČVUT
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v Praze (1958). Poté více než 30 let pracoval jako architekt v libereckém Stavoprojektu. Miroslav Masák zde vytvořil mnoho desítek
staveb, které spojuje originalita architektonického řešení. Do dějin
architektury se zapsal také jako iniciátor a vedoucí školky SIAL, do
níž od roku 1969 tvůrčí svoboda lákala nejnadějnější absolventy architektonických škol. Schopnost podporovat rozvoj mladých architektů odbornou radou uplatnil od roku 1994 na fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně. Habilitoval se v roce 1994,
o pět let později byl jmenován profesorem. V listopadu 2004 mu
byl udělen vědeckou radou Vysokého učení technického v Brně titul čestného doktora věd.
Občansky se angažoval nejen v období kolem roku 1968 jako člen
výboru Svazu českých architektů, ale také později v období „normalizace“ i za cenu existenčních postihů (od roku 1971 nesměl vést
SIAL, přišel o místo hlavního projektanta, byl mu odebrán pas, občas byl předvolán na výslech státní bezpečností). V listopadu 1989
se zapojil do činnosti koordinačního centra Občanského fóra a na
konci roku 1989 byl povolán do kolegia prezidenta republiky Václava Havla, kde několik let působil jako poradce prezidenta.
V únoru 2007 obdržel Miroslav Masák poctu České komory architektů za rok 2006, která se uděluje významným osobnostem, jež se
zapsaly v oboru nejen tvorbou, ale i morálním přístupem do historie moderní české architektury.
V roce 2004 mu byla udělena pamětní plaketa města Úval.
Je autorem autobiografické publikace s názvem “Tak nějak to bylo”
vydané v roce 2006, v níž se prolínají jeho životní osudy a historické události s vývojem architektury u nás a ve světě.
Pan profesor vyjádřil své názory a pohled na svět v pořadu České
televize vysílaném 3. a 6. 9. 2009 pod názvem Vzkaz Miroslava Masáka.
Vernisáž výstavy spojená s besedou začne 24. 10. 2009 v 17 hodin
a po ukončení bude pokračovat prohlídkou instalované části výstavy. O týden později, tedy 31. 10., bude nabídnut veřejnosti další ze
zajímavých pořadů věnovaných výročí Listopadu 1989.

Komise pro kulturu vás zve
na promítání dokumentárního filmu
„Tenkrát“,
které se uskuteční
31. 10. 2009 od 17 hodin v sálku DPS.

Dokument mapuje události roku 1989
od 17. listopadu do volby Václava Havla prezidentem republiky.
Promítání se zúčastní režisér filmu Robert Sedláček.
Dokument Roberta Sedláčka a Radima Procházky „Tenkrát“, natočený v roce 1999, s odstupem deseti let mapuje události roku 1989 od
17. listopadu až do volby Václava Havla prezidentem republiky. Dokumentární záběry a popis průběhu jednotlivých událostí je doplňován komentářem a osobní interpretací dění hlavními účastníky,
a to nejen těch, kteří stáli na straně demokratické revoluce jako V.
Havel, V. Malý, M. Kocáb, M. Mejstřík, F. Gál, M. Kňažko, ale hovoří
zde i tehdejší představitelé komunistické strany a státu, například
M. Jakeš, M. Štěpán, poradce tehdejšího premiéra L. Adamce O.
Krejčí. Kromě jiného je zde diskutován vznik fámy o smrti studenta
M. Šmída, reálná možnost násilného potlačení demonstrací komunistickým režimem a vznik kandidatury V. Havla na prezidenta.
Po filmu proběhne beseda s režisérem Sedláčkem, který kromě řady
dalších dokumentů – např. Skinheads (1997), České porno (1997),
Moravská apokalypsa (1997), Sibiř na konci tisíciletí (1998), Sága
Romů (2001), Štíty království českého (2007), Miloš Zeman – nekrolog politika a oslava Vysočiny (2007), V hlavní roli Gustáv Husák
(2008) - je rovněž autorem psychologického dramatu z prostředí terapeutické komunity “Pravidla lži“ a satirické komedie „Muži
v říji“.
Za komisi pro kulturu vás zvou Ing. Zdena Havránková,
Mgr. Alena Janurová a Ing. Vladislav Procházka.
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Zprávy z města
Škvorecká obora s Králičinou přírodním parkem – 3. část

Přírodní park Škvorecká obora–Králičina respektuje Územní plán
sídelního útvaru města Úvaly a pojímá také soubor významných
krajinných prvků v této lokalitě, kterými jsou: č. 33 – Škvorecká
obora s rašelinnými jezírky, č. 34 – břehové porosty údolí Výmoly
a lokality pod Škvoreckou oborou, č. 42 – oplocený travnatý vršek
se vzácnou flórou, č. 47 – geologická lokalita, ve které se nacházejí
paleontologické nálezy. Soubor významných krajinných prvků se
rozkládá na jihozápadní části katastru města Úvaly a patří k němu
borový lesík lichoběžníkového půdorysu na ostrohu nad údolím
říčky Výmola jako nejjižnější výběžek souboru významných krajinných prvků. Území v jihozápadní a v jižní části úvalského katastru
je jižním výběžkem lesního komplexu Klánovický les – Cyrilov, od
kterého je oddělován silnicí E 12 Praha – Kolín s hustým provozem
motorových vozidel. Škvorecká obora je významnou dominantou
Úval a okolí. Za severní hranicí souboru významných krajinných
prvků se nachází válcová věž retranslační stanice Českých radiokomunikací, a.s. Dubové lesy severně od komunikace E 12 jsou
již v ochranném pásmu přírodní rezervace Klánovický les–Cyrilov
a Klánovický les–Vidrholec. Mezi severním okrajem Škvorecké obory a údolím Výmoly je výškový rozdíl 40 m. Délka zalesněné části
Škvorecké obory ve směru západ–východ je cca 1,4 km a ve směru sever-jih cca 0,8 km. Do souboru významných krajinných prvků
je začleněn lesnatý výběžek nad strží směrem východ-jihovýchod
v šířce cca 50 m a v délce cca 100 m. Zde se nacházejí výrazné terénní pozůstatky středověkého feudálního sídla v rozloze malého
hradu s předhradím známého pod názvem Skara. V oblasti jih-jihozápad, v povodí říčky Výmola, se na styku tří katastrů Úvaly-Dobročovice-Květnice, nachází zachovalý masívní kamenný mostek, který
je od loňského roku prohlášen kulturní památkou. Okraj zalesněného území Škvorecké obory přechází do údolí fluviálních náplav
s nivními loukami a břehovými porosty stromů a keřů. V lokalitách
s travnatým a keřovým porostem se nachází pestrá bylinná flóra.
Údolní nivy pokrývají luční porosty, které se téměř nekosí a jsou
často zarostlé plevelnými rostlinami. Území přírodního parku Škvorecká obora–Králičina se souborem významných krajinných prvků

přibližně zahrnuje 88 ha lesního porostu Škvorecké obory v různém stádiu růstového vývoje – ve střední a jižní části s převahou
dubu, v severovýchodním pásu pod silnicí E 12 s borovicemi, modříny a duby; 11 ha luk v údolní nivě říčky Výmoly zvané Králičina;
5 ha pásu smíšeného lesa pravého břehu Výmoly v Králičině; 3 ha
řídkých lužních porostů topolu a osiky ve východním cípu území;
1 ha keřového a bylinného porostu (stepní porost) v jihozápadním
výběžku území.
Střed přírodního parku Škvorecká obora-Králičina je ve směru východ-západ protnut zpevněnou lesní technologickou komunikací,
tzv. Dlouhou alejí, a příčnou nezpevněnou lesní cestou od západního okraje pozemků bývalé hájovny směrem jih-jihovýchod až na
nivní louku. Ostatní cesty a průseky nejsou většinou průjezdné, ale
použitelné jsou jako turistické pěšiny.
Říčka Výmola (celková délka toku 35,5 km) vstupuje na území přírodního parku na svém 11. kilometru na začátku středního toku.
Chráněným územím protéká v délce cca 1,6 km, nadmořská výška
dna Výmoly zde je 253,8 m n.m. Z hlediska rybolovu je tento úsek
Výmoly zařazen v pstruhovém pásmu. Šířka koryta se pohybuje od
2 do 5 m, hloubka od 0,5 do 1 m, kapacita průtoku vody je 5 až 20
m3/h. Množství vody je nepravidelné, závislé na četnosti a množství
srážek v povodí říčky. Voda Výmoly je zařazena do III. třídy znečištění podle ukazatelů vl. nař. č. 171/1992 Sb. Kromě říčky Výmoly
neprotéká chráněným územím žádný souvislý tok. Napříč oborou
je vedena odvodňovací rýha probíhající pod hájovnou směrem k jihovýchodu. Místy se vyskytují vlhkomilné rostliny. Ve Škvorecké
oboře se dále nacházejí dvě menší plochy stojatých vod. Je to dočišťovací rybníček při západním okraji obory a na jižním okraji velké
mýtiny blízko kóty 277 (poloha Z 31,6 a J 76,2) je velice cenné slatinné rašelinové jezírko s nepravidelným břehem přibližně na ploše 10 x 15 m. Na jihozápadním okraji Škvorecké obory se nachází
upravená přírodní lesní studánka a potůček z ní vytékající napájí
mokřady pod Škvoreckou oborou. Na jižní a západní straně obory
jsou znatelné zbytky původní ohradní zdi.
(pokračování v příštím čísle Života Úval)
Dr. Vítězslav Pokorný

Přírodní park Škvorecká obora - Králičina, zdroj: Věstník předpisů Středočeského kraje
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Policie
Vloupání do osobního motorového vozidla

Dne 16. srpna bylo nahlášeno policistům Obvodního oddělení
Úvaly vloupání do osobního motorového vozidla. Dosud neznámý
pachatel v době od půlnoci do ranních hodin v obci Úvaly nezjištěným způsobem odstranil zámek levých předních dveří vozidla,
vnikl do vozu a odcizil z něho panel autorádia s přehráváním CD
a MP3, uvolnil a tím poškodil spínací skříňku, čímž způsobil škodu
10 000,- Kč, odcizením vznikla majiteli škoda ve výši 3 000,- Kč.

Přebíhali přes koleje a srazil je vlak

V neděli dne 16. srpna krátce před půlnocí na nádraží ČD v Úvalech
přebíhal manželský pár kolejiště před nákladním vlakem jedoucím
z Kutné Hory do Berouna. Osmapadesátiletá žena v kolejišti spadla a projíždějící vlak ji srazil. Její manžel byl lokomotivou odražen.
Žena svým zraněním podlehla, muž byl převezen rychlou záchrannou službou do nemocnice. Strojvedoucí vlaku byl na místě podroben dechové zkoušce s negativním výsledkem. Plný provoz byl na
trati obnoven zhruba po dvou hodinách.

Žádáme veřejnost o pomoc při pátrání po totožnosti
neznámého muže

Kriminalisté z Územního odboru SKPV PČR Praha venkov – JIH vyšetřují případ neoprávněného výběru finanční hotovosti.
Neznámý pachatel v měsíci březen roku 2009 na území okresu Praha – východ, jižně od hlavního města Prahy, uskutečnil opakovaně
výběr peněz z bankomatu. Při jedné transakci byl zachycen bezpečnostním záznamovým zařízením.
Podle fotografie se může jednat o muže ve věku cca 35 – 50 let,
170 – 180 cm vysoké silnější postavy. Na snímku je muž maskován
slunečními brýlemi, čepicí s kšiltem a nalepeným knírem.
Veškeré poznatky k hledanému můžete zavolat na telefon: 974 882
820, 974 882 101-3 nebo na bezplatnou linku Policie ČR, tel. 158,
případně můžete zaslat na e-mail: po.pis@mvcr.cz.
nprap. Zdeněk Chalupa, tiskový mluvčí PČR Praha-venkov

Policisté nalezli odcizené vozidlo do čtyřiadvaceti
hodin

Dne 21. srpna v půl čtvrté odpoledne policisté Obvodního oddělení Úvaly při své hlídkové činnosti kontrolovali osobní motorové
vozidlo zn. Škoda Superb zaparkované v ul. Kollárova v Úvalech.
Toto vozidlo mělo vylomenou spínací skříňku a vylomený zámek
defendlocku. Policisté provedli kontrolu v registru vozidel a při ní
bylo zjištěno, že vozidlo bylo předešlého dne v pět hodin odpoledne odcizeno v obci Jesenice v ul. Nákupní. Majitel vozidla byl vyrozuměn a vozidlo mu bylo předáno.
nprap. Markéta Johnová,
nprap. Štěpánka Zatloukalová,
tiskové mluvčí PČR Praha - venkov

Zprávy z MDDM
Ohlédnutí za prázdninami

Letošní léto bylo krásné, počasí nám přálo, a tak se 237 dětí z osmi letních různě motivovaných táborů pořádaných MDDM Úvaly vrátilo
domů opálených a plných zážitků. O táborové atmosféře nejlépe vypoví fotografie.
Jana Pospíšilová, ředitelka MDDM

V Náprstkově muzeu se dětem z výtvarného tábora Afrika
opravdu líbilo.
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I tento rok si cyklisťák v Cholticích každý užil.

10/2009

Zprávy z MDDM

To máme mládež šikovnou, že? Na táboře, zaměřeném
na lidovou tvorbu, naučila děti Jana Kubešová plést nádherné
tácy.

V Cholticích jsme putovali z pohádky do pohádky, právě jsme
v pohádce české.

Na táboře v Prachovských skalách jsme prožili celý týden mezi
lovci mamutů, divokými šelmami a druhohorními ještěry.

Taneční soustředění bylo pro 72 účastníků startem do nové
sezony a týdnem tanečního šílenství po dvou měsících sladkého
nicnedělání. Foto R. Navrátil

Jedním z výletů příměšťáku bylo zábavné centrum BECKILAND.
Tady se děti opravdu vyřádily.

Na příměšťáku se vyráběla zajímavá trička, vypadala velmi
dobře.
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Více o MDDM Úvaly najdete na www.mddmuvaly.cz.
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Okénko knihovny
Dobrý den, vážení čtenáři,
podzim se připlížil i se svými dlouhými večery a většina z nás usedá k televizi. Ale ne každý je s programem spokojený. To je chvíle,
kdy sáhneme po knize. My v městské knihovně vám nabízíme pro
dlouhé večery řadu nádherných titulů. Různé žánry beletrie, odbornou literaturu, časopisy. Během léta jsme nakoupily desítky nových
knih pro děti i dospělé a jsme připraveny zvládnout i větší počet
návštěvníků. V současné době, kdy nakladatelství chrlí jeden zajímavý titul za druhým (a knihy nejsou zrovna levné), nám připadají
služby knihovny ideální. Vždyť za 120,- Kč ročního poplatku (což je
méně než polovina ceny dobré knihy) si v knihovně můžete vybírat
z 25 000 knih nejrůznějšího žánru celý rok. Samozřejmě i z 45 titulů
časopisů. Zapsaní čtenáři knihovny mají přístup k internetu zdarma
a mohou využít ještě dalších služeb, které nabízíme. Pokud sháníte
nějakou knihu nebo odbornou publikaci, kterou nemáme ve fondu,
máme kontakty, jak vám knihu na určitou dobu obstarat. Pro naše
spoluobčany, kteří mají problémy se zrakem, můžeme nabídnout
zapůjčení zvukových nahrávek pro nevidomé. Ročně do městské
knihovny přibude zhruba 600 – 700 nových knih. Kdo z nás si může
dovolit tolik knih nakoupit, tím méně doma uložit?
Otevřeno je vždy v pondělí a ve čtvrtek dopoledne od 9.00
do 11.00 hodin a odpoledne od 12.00 do 18.30 hodin. V sobotu od 8.00 do 11.30 hodin.
A teď pár slov, jak tuto výpůjční dobu vnímáme my, knihovnice.
Dopoledne je v knihovně klidno, ticho, knihovnice mají plno času

zodpovídat dotazy, pomáhat vyhledávat knihy těm, kteří jsou bezradní, prostě se čtenářům věnovat tak, jak by to mělo být. A přece
tento čas málo využívají ti, pro které je určen. Čtenáři, kteří nejsou
v práci, důchodci, maminky na mateřské dovolené. Zato odpoledne, kdy dětem a studentům končí škola, nebo v podvečer, kdy se
lidé vracejí z práce, se knihovna neúměrně zaplní. Vznikají fronty,
nervozita se stupňuje. Ještě horší je to v sobotu. Sobotní půjčování
jsme zavedly hlavně pro ty, kteří přes týden nestíhají ani prodlouženou výpůjční dobu do 18.30 h. Opak je pravdou. Některým našim
čtenářům se zřejmě stýská po frontách, které museli dříve absolvovat při každém nákupu. Jsou tu i tací, o kterých víme, že jsou celé
dny v týdnu doma, ale do knihovny přijdou v sobotu nebo těsně
před zavřením a vyžadují plnou pozornost. Rády poradíme a vyhovíme, ale někdy je to ve spěchu a z naší strany se zatnutými zuby.
Ano, jsme si vědomy, že naše prostory neodpovídají velikostí dnešním požadavkům. Máme mnoho knih v půjčovně a ještě jednou
tolik ve skladech. Počítače sice urychlily zpracování výpůjčky, ale
dotazy jsou četnější a odbornější. Leckdy je nutné odpovědi složitě
vyhledávat, a to při vznikajících frontách není možné.
Proto prosíme všechny naše čtenáře: pokud je to jen trochu možné,
zvažte, zda i pro vás není příjemnější využít k návštěvě knihovny
dobu, kdy děti jsou ve škole, většina lidí v práci a vy můžete se svým
časem naložit, jak uznáte za vhodné.
I přes tyto drobné nedokonalosti v provozu se těšíme na návštěvu
všech našich stávajících i budoucích čtenářů.
knihovnice Městské knihovny v Úvalech

O čem psal Život Úval před 45 lety
Ochrana přírody a památek
Pomník Arnošta z Pardubic byl odhalen 30. června 1869. Je to cenné dílo akad. sochaře J. Čapka a doklad lidské obětavosti. Vždyť byl
postaven z výnosu dobrovolných sbírek. Spadá pod ochranu uměleckých památek. Zrestaurován byl v roce 1963 nákladem Střediska
státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje. Práci i konzervaci provedli za 9 381,- Kčs akad. sochaři F. Pašek a Zd.
Šejnost. A nedlouho potom nějaká zrůdná ruka se snaží opět tuto
památku znehodnotit, zurážet a křídou znešvařit.

Žádáme všechno obyvatelstvo, aby podobné památky, které dokazují kulturní výši národa, ochraňovalo, ničitele mlčením nechránilo, ba naopak, k potrestání ihned oznamovalo. Neměli by pomoci
žáci našich škol?
(redakčně kráceno)
B (Život Úval č. 10/1964)

Napsali o nás
Letní koupání
Je léto, sluníčko, a láká to ke koupání. Proto navštěvuji pravidelně
pražská koupaliště. Musím říci, že nejlepší mi přijde asi koupaliště
v Úvalech. Panuje tam příjemná atmosféra, párečky jsou také výborné. Kromě toho mám také rád Podolí. Je tam báječný velký bazén,
když je zima, tak můžu jít i dovnitř. Ze skokánku jsem se ještě nikdy
neodvážil skočit, ale věřím, že to jednou přijde.
Martin Bláha, Praha 9
(Pražský deník, 24. 8. 2009, Čtenář – reportér)
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Školství
Rozhovor s ředitelem Základní školy v Úvalech
Prvního září se jako každoročně znovu otevřely dveře škol a děti se
vrátily po dvouměsíčních prázdninách ke svým povinnostem. V souvislosti se zahájením nového školního roku jsem požádal Mgr. Jaroslava Březku, ředitele Základní školy v Úvalech, o rozhovor.
Pane řediteli, kolik žáků nastoupilo ve školním roce 2009-2010 do
1. tříd, kolik žáků celkem navštěvuje úvalskou základní školu? Kolik pedagogů se bude dětem věnovat a kolik z toho mužů?
Od 1. 9. 2009 navštěvuje naši školu celkem 589 žáků. Do prvních
tříd jich nastoupilo 78. Žákům se bude věnovat 37 učitelů – 29 žen a
8 mužů, 6 vychovatelek školní družiny a tři pedagogické asistentky.
Někteří z nich na částečný pracovní úvazek.
Byly do 1. tříd přijaty podle nových pravidel také pětileté děti?
Ano, do 1. třídy byl přijat jeden žák, kterému bude 6 let ke konci
tohoto kalendářního roku.
S jakými novinkami vstupujete do nového školního roku, měli jste
pro žáky připraveno nějaké překvapení?
O těchto prázdninách, na rozdíl od loňských a předloňských, nebyly na škole prováděny žádné rozsáhlejší stavební úpravy. V rámci finančních možností jsme ve spolupráci se zřizovatelem zavedli na
všechna WC na 2. stupni teplou vodu a rozšířili počet umyvadel ve
třech podlažích této budovy. Mnoho drobnějších závad odstranil pan
školník, který též kompletně vymaloval tři třídy, sborovnu a uvolněný školnický byt, který je již využíván k zabezpečení provozu školy.
Rodiče 6. B se pustili s třídní paní učitelkou do malování své třídy
sami. Všem, kteří se podíleli na vylepšování vnitřního prostředí školy, moc děkuji. Během prázdnin jsme nakupovali i nové učebnice a
pomůcky v hodnotě cca 180 000 Kč.
Největší novinkou je to, že všichni žáci 2. stupně mají od letošního
školního roku jednu hodinu týdně nový předmět OSV (Osobnostně sociální výchovu), kterou vyučují ve svých třídách třídní učitelé.
Cílem OSV ve škole je zaměřit se na rozvoj osobnosti, sociálních
dovedností a morálních postojů žáků. OSV používá praktické prožitkové metody vyučování. Je to další příležitost k rozvíjení osobnosti
žáků a dobrých mezilidských vztahů ve třídách, ale také jedna ze základních podmínek efektivního vyučování.
Od tohoto školního roku se žáci v některých ročnících vzdělávají
podle nových učebních osnov, které kladou důraz na samostatný
přístup žáka ke vzdělávacímu procesu. Kterých tříd se to týká?
Výuka podle vlastního školního vzdělávacího programu byla na naší
škole zahájena ve školním roce 2007/2008. S výukou podle našeho
školního vzdělávacího programu „Arnošt“ se začínalo a začíná od nejnižších ročníků prvního i druhého stupně, tzn. od 1. a 6. tříd. Výuka
podle něj pokračuje od zmiňovaného školního roku i v navazujících
ročnících. To znamená, že v letošním školním roce se podle tohoto
programu už učí žáci 1. – 3. tříd a žáci 6. – 8. tříd.
Nekladou se nyní ve vzdělávání žáků menší nároky na znalosti
žáků jak teoretické, tak i praktické? Jsou nyní v učebních osnovách
také praktické předměty typu práce v dílnách a na školních pozemcích, které pamatují mnozí z nás, při nichž si všichni osvojili, jak se
v ruce drží kladívko nebo hrábě?
Praktické předměty jsou zahrnuty i v nových osnovách a práce v dílnách i na školních pozemcích pokračuje, i když jejich časová dotace
je menší.
Odpověď na vaši otázku o zmenšování nároků na znalosti žáků se
odvíjí od pohledu na vzdělání. Pokud budete souhlasit s tím, že by
vzdělání nemělo být jen sumou encyklopedických vědomostí a že by
se škola měla záměrně a systematicky starat i o kultivaci osobnosti
dětí, o jejich sociální i emocionální rozvoj, který vede přes jinou organizaci i metody vyučování, potom se domnívám, že se nároky na
teoretické ani praktické znalosti žáků nezmenšují.
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V čem se liší současná školní výuka s vyučováním třeba před 40-50
lety?
To je z mého pohledu docela těžká otázka a aby byla má odpověď
korektní, museli bychom porovnat velmi mnoho oblastí. Z důvodů
prostorových zmíním jen dvě, dle mého názoru, velmi důležité. Jednou oblastí jsou rozdílné role učitele a druhou rozdílné požadavky
na obsah učiva.
Role učitele se podstatně liší. Učitel už není ve třídě hlavním hercem, ale režisérem. V našich vzpomínkách byl učitel většinou člověk,
který vyložil látku, procvičil ji a pak vyzkoušel na známky. Ten, kdo
uměl látku dobře vysvětlit, byl dobrým učitelem. Toto však není jediný způsob učení a není ani nejefektivnější. Souvisí to s množstvím
smyslů, které jsou do učení zapojeny. Čím méně jich je (při výkladu
prakticky jen sluch a zrak), tím zdlouhavější je učení. Odhady uvádějí, že pouze poslechem se dlouhodobě zapamatuje jen 10-15% sdělených informací, ale pokud můžeme o dané věci diskutovat, můžeme
si ji odzkoušet, udělat a zažít, zapamatujeme si dlouhodobě asi 80%.
Proto je v dnešní výuce kladen veliký důraz na aktivní a samostatné
vyhledávání informací, řešení problémů, hledání souvislostí, vyvozování pravidel, vytváření vlastních názorů, umění jejich obhajoby a zejména na schopnost využít tyto dovednosti v reálném životě. Jedním
z nejdůležitějších cílů dnešní školy je naučit děti řešit problémy ve
spolupráci s ostatními. Dnes se hledají a stále více uplatňují takové
způsoby vzdělávání, které zpřístupňují vzdělávání všem žákům, nejen těm, kterým učení jde, ale i těm, kteří mají zdravotní či sociální
problémy. Do popředí se dostávají metody výuky, které podporují
zájem všech žáků, jejich aktivitu, dávají jim příležitost se uplatnit,
staví na jejich přednostech. Stále větší a významnější úlohu sehrává
i motivující hodnocení, které sleduje osobní pokrok každého žáka
bez neustálého porovnávání s jinými a umožňuje mu promlouvat do
hodnocení, hodnotit sama sebe nebo v rámci skupiny. Z toho vyplývá, že nová role učitele je zcela jiná než před 50 lety, je velmi náročná
na přípravu učitele na vyučovací hodinu, v jejímž průběhu se aktivita přesouvá z velké části z učitele na žáky.
Také v obsahu učiva vidím, při porovnávání 40-50 letého odstupu,
značné odlišnosti. Jestliže se chceme učit a umíme to, co vlastně dnes
od vzdělávání očekáváme? V prvé chvíli nás asi mnohé napadne, že
očekáváme co největší množství trvalých vědomostí. Ale kterých?
Vzpomeňme si na svá školní léta. Co z toho, co jsme se ve škole učili, jsme také v životě opravdu využili? A kolik jsme toho zapomněli? V době, kdy se během několika let informace znásobují, mnohé
z nich se mění nebo přestávají platit, je zřejmé, že se nelze ani zdaleka naučit všemu. O to důležitější je, aby si žáci vytvořili potřebné
systémy poznatků a nacházeli jejich vzájemné vazby. Aby se učili
v souvislostech, které jsou zjevné a v každodenním praktickém životě využitelné. Pak není ani tak důležité, zda se daný systém vytváří
pomocí stejného učiva a zda se všichni učí totéž. Důležitější je, aby se
k poznání docházelo způsoby, které zaručí větší stálost poznání
(např. experimentováním, vyvozováním, projektovou výukou).
Význam vědění však rozhodně nezpochybňuji a vždy bude základem
vzdělání. Stále naléhavější ale je a bude otázka, co to je onen základ,
co je nutné se naučit, co už je překonané a zbytečné, co je možné si
nalézt a doplnit až ve chvíli, kdy to budeme potřebovat. V éře informační exploze je spíše nutné umět si informace najít, zhodnotit a použít pro daný úkol či situaci, než je uchovávat v paměti. Proto se dává
školám větší samostatnost pro vytváření konečného modelu vzdělávání a každá škola si vypracovává vlastní školní vzdělávací program.
Dnes škola poskytuje především nástroje ke zpracování informací
a soustředí se na to, aby mladý člověk v životě obstál nejen odborně,
ale i lidsky. Mnohem větší důraz dnes také klademe na socializační
funkci školy. Důraz je kladen na vytváření bezpečného klimatu a prostoru pro co největší aktivitu žáků i na výchovné působení školy. Žáci
jsou zapojováni i do spolurozhodování ve všech relevantních situacích a dostávají široký prostor pro vyjádření svých názorů.
Oproti dosavadní tradici jsou tedy zcela nově formulovány cíle vzdělávání. Ty jsou vedle osvojení důležitých poznatků zaměřeny na utváření a rozvíjení životních dovedností (klíčových kompetencí), jako
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jsou dovednosti: učit se, komunikovat, řešit problémy, spolupracovat, projevovat se jako svobodná osobnost, hájit svá práva, rozvíjet
vnímavost k lidem, prostředí a přírodě, chránit zdraví, být tolerantní
k jiným lidem a kulturám, poznávat vlastní schopnosti pro další život
a výběr profese. Konstrukce učebního plánu umožňuje různé modely vzdělávání podle potřeb žáků, podmínek školy, schopností pedagogického sboru. To představuje možnost vytvářet různé povinné
a volitelné předměty, využívat projektů a jiných forem vzdělávání,
při naplnění podmínky dojít k závazným výsledkům vzdělávání.

by to mohlo mít další negativní vliv na průběh i kvalitu vzdělávání.
A netýká se to pouze platů učitelů. V kapitole MŠMT má dojít ke snížení podpory regionálního školství asi o 3,2 miliardy korun. Na druhou stranu však zcela chápu rodiče, že se právem zajímají o to, kdo
jejich děti učí i v jakých podmínkách se vzdělávají, a chtějí od školy
zajištění kvalitních služeb. Také je jistě zajímá, kolik peněz musí sami
do systému školství přidat na pomůcky a na zabezpečení výuky. To
ve státním školství není zcela jistě už teď v pořádku a obávám se, že
s dalšími finančními škrty bude pravděpodobně ještě hůře.

Vyučují na úvalské škole učitelé s potřebnou kvalifikací? Brzy má
skončit platnost výjimky a vypršet termín, do kterého si musejí někteří učitelé doplnit příslušnou kvalifikaci. Jaká je v této záležitosti
situace v Úvalech?
V tomto školním roce pracuje v naší škole celkem 22 učitelů s dokončeným VŠ vzděláním, 7 učitelů s dokončeným bakalářským studiem
a 8 s dokončeným středoškolským vzděláním. Potřebnou kvalifikaci
splňuje celkem 20 učitelů. V současné době si doplňuje vzdělání 6
učitelů. V inspekční zprávě z loňského roku je uvedeno, že náš pedagogický sbor je poměrně stabilizovaný s dobrou věkovou strukturou a podíl hodin odučený učiteli bez vysokoškolského vzdělání pro
daný předmět nemá přímou souvislost s kvalitou vyučování. S tímto
vyjádřením naprosto souhlasím. Negativním vlivem na personální
obsazení plně kvalifikovanými učiteli na naší škole je blízkost hlavního města s mnohem lukrativnějšími možnostmi osobního uplatnění.
Je to problém mnoha škol a termín nutnosti doplnění potřebné kvalifikace bude s největší pravděpodobností upraven a oddálen ještě
o dalších pět let.

Kvůli zvyšujícímu se počtu žáků v úvalské ZŠ již učebny nestačí.
Protože dostavba školního areálu je z finančních důvodů v nedohlednu, jeví se nyní jako možné řešení problémů formou nástavby
patra na jedné z budov. Kolik tříd by škola získala a jak by byly
nové prostory využity?
Na podzim letošního roku bude náš zřizovatel podávat žádost o grant
na plánovanou rekonstrukci a částečnou dostavbu úvalských škol,
která zahrnuje nástavbu budovy dnešní základní a praktické školy
a vestavbu do podkroví naší školy. Nástavbou 2. patra by přibylo 6
nových kmenových tříd a vestavbou do stávajícího podkroví naší
školy by vnikl univerzální prostor, který by bylo možné využít na
novou počítačovou učebnu s knihovnou.

Jaká je podle Vašeho názoru kvalita vědomostí úvalských žáků?
V deníku Mladá Fronta DNES ze soboty 29. 8. 2009 jsme se mohli
dočíst názor: „... (ministryně školství) přiznává, že úroveň základních a středních škol klesá. Horší jsou výsledky v matematice a přírodních vědách, kde jsme byli předtím na špičce. Zhoršují se i další
vědomosti a schopnosti dětí...“. Domníváte se, že je úroveň znalostí
žáků opravdu horší než v minulosti? Pokud ano, nejsou toho příčinou nové osnovy?
Domnívám se, že jsem již částečně odpověděl v otázce na snižování
nároků. Rozhodně se nedomnívám, že by dnes byli žáci hloupější
a v mnohých oblastech svých zájmů mají neuvěřitelné znalosti i dovednosti. Co se týká encyklopedických znalostí, tam došlo pravděpodobně k určitému poklesu i z důvodu nových osnov, které preferují spíše životní dovednosti. A co se týká kvality vědomostí žáků
v úvalské škole ve srovnání s ostatními školami, tak uvedu pár čísel.
V roce 2006 se naše škola zúčastnila mezinárodního výzkumu PISA.
Ve všech zkoumaných oblastech (přírodovědná, matematická a čtenářská gramotnost) měli naši žáci nadprůměrné výsledky ve srovnání s ostatními ZŠ v ČR.
V letech 2007 a 2008 prováděl CERMAT testování matematických
dovedností, dovedností v českém jazyce a obecných dovedností. Naši
žáci měli ve většině dovedností výsledky mírně pod průměrem v ČR,
v matematice v roce 2007 dosáhli průměru.
V letech 2006 – 2008 ve škole prováděla společnost SCIO srovnávací testy zaměřené na klíčové kompetence, český jazyk, matematiku,
obecné studijní předpoklady (OSP) a cizí jazyky. V českém jazyce,
matematice a OSP byli naši žáci celkově mírně pod průměrem ZŠ
v ČR. Výsledky v cizích jazycích byly celkově podprůměrné, ale mezi
žáky byly velké individuální rozdíly. V oblasti klíčových kompetencí
jsou výsledky našich žáků průměrné až mírně nadprůměrné ve srovnání s ostatními ZŠ v ČR.
Výše zmíněný článek v MF Dnes začíná titulkem: „Školy. Horší a bez
peněz. Ministryně říká, že bude muset snížit platy učitelů.“ Dokážete si představit situaci, kdy pedagogové budou mít například nižší
odměny?
Nutnost šetřit chápu, ale představa je to vzhledem k současnému
financování školství alarmující a velmi smutná. Domnívám se, že

Vyhovuje v současné době školní jídelna požadavkům na stravování žáků?
Před dvěma roky byla provedena generální rekonstrukce školní kuchyně tak, aby splňovala základní hygienické normy. Přesto tato rekonstrukce byla zvažována jako dočasné provizorium, které mělo být
nahrazeno vybudováním zcela nové jídelny v připravované dostavbě, s jejímž zahájením se počítalo v horizontu cca dvou let. Největší
problémy provizoria jsou dva. Prvním je malá kapacita (400 obědů),
protože poptávka je již dnes na horní hranici, a druhým problémem
malý počet míst pro strávníky (45 míst). Proto je výdej obědů organizován jako víceobrátkový.
Co Vám chybí ve funkci ředitele ZŠ v Úvalech k úplné spokojenosti?
Ředitel školy snad ani nemůže být nikdy úplně spokojen. Mohl bych
tu vyjmenovat mnohé, co mi chybí k větší spokojenosti, od nevychovanosti a agresivity některých našich žáků, špatné spolupráce
a zbavování se zodpovědnosti za chování i výsledky vzdělávání svých
dětí některými rodiči, až třeba po nedostatek financí a s tím souvisejícími problémy v mnoha oblastech. V tuto chvíli mě v naší škole nejvíce zneklidňují nedostatečné prostory nejen pro výuku a činnost družiny, ale i další prostory pro zajištění standardního chodu školy. Jsme
už sice zvyklí zvládat mnohé překážky, komplikace a provizoria, ale
bez dalších prostor pro nové žáky bude se zajištěním provozu školy
v budoucnu velký problém. Velmi se obávám, že pokud se nepodaří zrealizovat do začátku příštího školního roku alespoň zmiňovaná
nástavba, budou již od září 2010 kmenové učebny pro žáky chybět.
Podle zápisu počtu úvalských dětí v matrice bude nutnost otevřít
minimálně 4 první třídy a v letošním roce budou odcházet pouze
dvě deváté. Tento problém řešíme se zřizovatelem již několik let
a mnohé bylo v tomto směru již učiněno a je i připraveno k realizaci
nápravy. Snaha našeho zřizovatele i zastupitelstva je už dlouhodobě
zacílena na sehnání obrovských financí, které jsou k vlastní realizaci
potřebné. Reálná úspěšnost získání financí je však vždy bez záruky,
a proto mě v současné chvíli nejvíce zneklidňuje nejistota, že i přes
dlouhodobou a intenzivní snahu by se to nemuselo podařit. Věřím,
že nejpozději do konce tohoto kalendářního roku budeme znát optimistické výsledky grantového řízení vypsaného krajským úřadem
a v září již bude škola rozšířena o nástavbu, která by aspoň částečně
vyřešila nejaktuálnější problémy.
Děkuji za rozhovor a přeji Vám a celému pedagogickému sboru
úspěšný a bezproblémový školní rok 2009-2010.
Ing. Vladislav Procházka
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Život Úval

Školství
Výlet na Klepec

Tak už nám to zase začalo. Ale na naší škole trávíme první školní týden mimo lavice. Věnujeme se zlepšení vztahů ve třídě a povídáme
si o tom, co nás čeká.
Pátek 4. 9. 2009 jsme se rozhodli strávit v přírodě. Vypravili jsme
se do Přišimas, na Klepec. Nejprve jsme si zopakovali, jak se máme
správně chovat v přírodě, a potom už jsme se pustili do „výzkumné
práce“ s pracovními listy. Poslechli jsme si pověst o sluhovi a zlé
selce a obešli jsme si všechna zajímavá místa kolem. Zjistili jsme, že
Klepec býval v minulosti významným místem setkání lidu a v současnosti je přírodní památkou. Hravě jsme splnili úkol najít věci,
které do přírody nepatří. Nakonec jsme si zahráli hru „Na trosečníky“.
Zažili jsme pěkný den a poznali zase jedno zajímavé místo v okolí Úval. Nevadilo nám ani, že nakonec nás trochu pokropil déšť.
V pondělí jsme opět zasedli do lavic a vrhli se na učení.
4.B ZŠ Úvaly

Lanové centrum PROUD

Dne 4. 9. 2009 se osmé třídy ZŠ Úvaly vypravily do lanového centra
PROUD.
Když jsme tam dorazili, s nadšením jsme obdivovali novinky, které
za rok v LC vznikly. Naši instruktoři Jana a Petr nás provedli celým
areálem.
Nejdříve jsme dělali společnou aktivitu ve dvou skupinách. Bylo to
zábavné. U malých cvičných prolézaček jsme byli poučeni o bezpečnosti. Potom jsme se vrhli na velké a obtížné prolézačky.
Někdo se naučil sebejistotě a nabral sebevědomí, které mu možná chybělo. Ale i kolektiv třídy zjistil, že nejlepší je spolupracovat.
Zvládli jsme mnoho těžkých překážek, samozřejmě úspěšně. Po celém dni můžeme říci, že bychom se do LC rádi vraceli každý rok.
Dominika Bubáková, 8.A

Osobnostně sociální výchova ve třídě - interview,
foto Ing. B. Morávková

ZÁŽITKOVÝ KURZ 6. TŘÍD

V termínu 1. – 4. 9. 2009 se všechny tři šesté třídy zúčastnily zážitkového kurzu v rekreačním středisku Poslův mlýn u Máchova jezera.
Celý pobyt byl zaměřen na seznámení s novými spolužáky, novými
třídními učiteli a na zlepšení kolektivu. Nejvíce se nám líbilo hraní
her, barvení triček a výlety.
Jeli jsme lodí po Máchově jezeře a navštívili jsme muzeum Karla
Hynka Máchy. Moc se nám tam líbilo.
Milan Krob 6.A

Zážitkový kurz 6. tříd,
foto Ing. D. Misárková

Organizace a spolky
Klub přátel historie a přírody Úval a okolí
vás srdečně zve na

vycházku přírodním parkem
Škvorecká obora – Králičina,
která se koná v sobotu 10. října.
Sraz účastníků je ve 14 hodin u restaurace
Homolka.
Předpokládaná délka trasy činí asi 3 km.
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Poznávací zájezd
O. S. Klub důchodců Úvaly společně se Svazem tělesně postižených Úvaly zve členy ve středu 21. 10. 2009 na poznávací zájezd do Benátek nad Jizerou (zámek, muzeum).
Odjezd od nádraží ČD Úvaly v 7.45 hodin. Účastníci z Radlické čtvrti a Slovan - odjezd v 7.30 hodin ze zastávek MHD
Radlická čtvrť a Slovany PENNY.
Přihlášky u pí Horákové a Havlíkové při schůzkách členů
klubu důchodců vždy ve středu od 14.00 do 15.00 hodin
v sálku DPS do 14. 10. 2009.
O.S. Klub důchodců Úvaly
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Organizace a spolky
Lípa podpory

Již dlouhodobě vyjadřuje velká část úvalských občanů solidární sousedskou
podporu úsilí klánovických občanů za zachování celistvosti Klánovického lesa
v konkurenci se stále více se rozšiřujícím golfem. Příznivcům golfu v Klánovicích by podle jejich představ měla ustoupit i část Klánovického lesa zbytečným
kácením zdravých stromů. Více jak 1800 podpisů v Úvalech pod peticemi za
celistvost Klánovického lesa před třemi roky bylo významnou podporou Úvaláků. Všichni si uvědomujeme, že golf se může hrát, a také se hraje, v širokém
okolí Klánovic i Úval a na množství dalších míst po celé naší republice. Ale náš
společný Klánovický les, jako hrdý pozůstatek středověkého pralesa v blízkosti hlavního města Prahy, je jen jeden. Proto se v neděli 20. září 2009 sešli zástupci občanského sdružení Klub přátel historie a přírody Úval a okolí, místní
organizace ČSSD a dalších úvalských občanů na náměstí Arnošta z Pardubic
v Úvalech, aby na podporu velké části Klánovických řekli v místním referendu
ano celistvosti našeho společného lesa a vysadili „Lípu podpory“. Této události se zúčastnili také zástupci Sdružení za Klánovický les z Klánovic doc. RNDr.
Jaroslava Svobodová, CSc., a Ing. Boris Procházka, který pozdravil i přítomné
úvalské občany a poděkoval za jejich podporu. Po krátkém projevu předsedy
klubu Dr. Vítězslava Pokorného bylo lípě požehnáno místní farářkou Církve československé husitské Mgr. Jitkou Pokornou. Na závěr občany pozdravil
úvalský starosta MUDr. Jan Šťastný. Připomněl úkoly města v ochraně životního prostředí a poděkoval Klubu přátel historie a přírody Úval a okolí za jeho
dosavadní činnost a iniciativy, které městu prospívají. Organizátoři navíc věnovali Úvalům jako dar další lípu, která byla vysazena v chybějící části na Pražské
ulici.
Milan Bednář

Sázení Lípy podpory celistvosti Klánovického lesa
20. 9. 2009, foto Ing. V. Procházka

Sport
Házená

V oddíle házené začaly první podzimní zápasy nové sezony
2009/2010. Mužům se vstup do soutěže nepovedl a v prvních dvou
kolech prohráli.
Větší radost nám dělají žáci. Starší žáci vedou jak soutěž středočeského přeboru, tak pražský přebor. Mladší žáci jsou rovněž na prvním místě středočeského přeboru, v pražském přeboru zatím mají
střídavé výsledky, ale vše se zlepšuje. Nejmenší minižáci své turnaje
odehrají až v říjnu.
Veškeré informace o dění v oddíle získáte na internetových stránkách www.hazena-uvaly.cz.
V současné době probíhá nábor nových házenkářů, a tak neváhejte a přiveďte děti k tomuto v Úvalech tradičnímu sportu. Ročníky
narození 1997 a 1998 mají tréninky v úterý, středu a pátek od 16.45 h.
Ročníky narození 1999 a 2000 ve středu a v pátek od 15.00 h. Přípravka 2001 a mladší chodí ve čtvrtek od 16.30 h. Tréninky trvají 90
minut a vše potřebné se dozvíte přímo na místě od trenéra.
za oddíl házené Jiří Dráb

Velká cena města Úval

V sobotu 29. srpna vyvrcholil cyklistickým závodem v Úvalech Újezd.net Seriál tří závodů pro zdraví. Při Velké ceně
města Úval ale nešlo jen o sport, a tak se dobře bavili všichni, kteří přišli – ti nejmenší při dětských soutěžích, ti starší
například při koncertu místní skupiny Medvěd 009.
Třetí ročník těchto závodů, které se již tradičně konají pod záštitou
starosty Úval MUDr. Jana Šťastného a za významné podpory města
Úval, potvrdil, že se zde dá uspořádat výborná akce pro sportovce
i nesportovce. Zatímco sportovci a sportovkyně se museli poprat
s náročnou, ale výborně připravenou tratí, na ostatní čekal areál
s občerstvením a hudbou, z něhož mohli sledovat závody nejen v dis-

Jitka Škarnitzlová zvítězila v kategorii žen
ciplíně cross country (závod na horských kolech), ale i v dirt jumpu
(závod – exhibice ve skocích na kolech).
Od sobotního rána se tak začali na hřiště pod náměstím Arnošta
z Pardubic sjíždět cyklisté všech věkových i výkonnostních kategorií.
Dopoledne patřilo dětem a jejich závodům a v nabitém startovním
poli se daly očekávat vyrovnané souboje. Ačkoli nejmladším závodníkům bylo teprve 5 let, s tratí se vyrovnali a všichni podali skvělé
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Sport

Na všechny děti čekala sladká odměna
výkony. A pokud zrovna nezvítězili, mohli se zabavit při doprovodném dětském programu, kde si mohli vyzkoušet spoustu zajímavých činností a dovedností.
Po skončení dětských rozjížděk byla už ale pozornost všech upnuta
na první ostrý start sobotního dopoledne. Na okruh dlouhý přibližně 4,5 km se v 11:30 h vrhlo 70 cyklistů a cyklistek. Na technicky
i fyzicky náročnou trať se totiž vydali závodníci jak z obou juniorských kategorií, tak hlavní kategorie žen a muži nad 40 let. Největší
souboj se čekal v ženské kategorii mezi Kájou Polívkovou a zástupkyní známé cyklistické rodiny Škarnitzlů – Jitkou, z něhož vyšla vítězně právě druhá zmiňovaná, když překonala obtížnou trať čítající
přes 13,5 km za výborných 47 minut.
Po dojetí posledních závodníků a závodnic začala ale atmosféra
houstnout. Na start se totiž připravila hlavní kategorie mužů do 40
let, v níž konkurenci tvořilo přes 70 cyklistů! Navíc na ně čekala
nejdelší trať – 5 okruhů, což znamená přes 22 km na kole a více než
hodinu v plném tempu. Nejlépe se s tratí vypořádal Jan Matoušek z
České Lípy, který dokonce vylepšil traťový rekord na 1:01:21.
Třešničkou na dortu byl pro závodníky i diváky koncert úvalské

Úvalská kapela Medvěd 009 vystoupila po skončení vyhlašování
výsledků, 3x foto F. Zouhar
skupiny Medvěd 009, který začal chvíli po slavnostním vyhlášení
výsledků. Hlavními partnery, díky nimž se tato akce mohla odehrát,
byly společnosti Kofola, Újezd.net a město Úvaly. Fotografie a další
podrobnosti naleznete na www.triprozdravi.cz.
za organizátory Marek Lejsek

Církev
Církev československá husitská v Úvalech
Pozvání do Husovy kaple, Pražská 180 – říjen 2009
Neděle
Neděle
Středa
Neděle
Neděle
Neděle

4. 10.
v 9 hodin		
11. 10. v 9 hodin		
14. 10.
v 17.30 h		
18. 10.				
25. 10. v 9.30 hodin		
1. 11.
v 9 hodin		

– Liturgická bohoslužba se svátostí Večeře Páně
– Liturgická bohoslužba se svátostí Večeře Páně
– Křesťanský klub
– Bohoslužba slova s modlitbou v Domově seniorů Úvaly
– Bohoslužba Díkuvzdání (společně s Českobratrskou církví evangelickou Škvorec)
– Vzpomínkové bohoslužby

Výuka náboženství pro děti – pondělí od 15.15 hodin
Zkouška komorního pěveckého sboru CHRISTI Úvaly – v pondělí od 17.30 hodin
Kontakt na Duchovní správu: Pražská 180, Úvaly, mobil – 605920773, e-mail: ccsh_uvaly@seznam.cz
Mgr. Jitka Pokorná, farářka v Úvalech
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Historie
Historická černá kronika

Za co a jak byly v letech 1942 až 1952 odsouzeny osoby příslušné do Úval, narozené v Úvalech nebo posledně v Úvalech bydlící
Provinilce soudily soudy a správní úřady příslušné podle místa spáchání trestného činu.
O každém odsouzení byl vyhotoven „trestní list“ (za německé okupace „Strafkarte“), který byl péčí četnictva předán do Úval. Zde ho
starosta, později předseda místního národního výboru, „vzal na
vědomí“ a dal ho založit do abecedního pořadače označeného „ke
spisům“. Na každém trestním listu byla stanovena doba uchování,
většinou 40 až 60 let.
Z tohoto pořadače bylo pro zajímavost vybráno několik případů.
Osoby jsou uvedeny jen iniciálami. Dobové výrazy jsou vysvětleny
v závorce.
A. J., 1904, zemědělská dělnice, v roce 1942 odcizila pumpu a řemen – zištnost;
Soudní dvůr 1. instance v Kutné Hoře: 1 měsíc těžkého žaláře.
(Z kožených pohonných řemenů se za války dělaly podrážky k botám).
M. B., 1906, v domácnosti, začátkem roku 1944 odcizila dámské
boty;
Okresní soud v Českém Brodě: pokuta 500 K, příp. 7 dní vězení.
M. B., 1913, hodinářský pomocník, v roce 1944 zpronevěřil jedny
hodinky;
Soudní dvůr I. stupně v Praze: 5 měsíců těžkého žaláře.
J. M., 1910, obchodník dobytkem, v roce 1944 zatajil a načerno porazil jednu krávu;
Okresní soud v Kutné Hoře: 1 rok a 4 měsíce káznice.
V. N., 1914, strojní zámečník, v letech 1939 až 1945 vydíral pod pohrůžkou udání u gestapa (Geheime Staatspolizei = tajná státní policie), více lidí udal pro činnost říši nepřátelskou a zavinil tak ztrátu
jejich svobody a v jednom případě i smrt;
Mimořádný lidový soud v Praze: trest smrti.
K. H., 1895, četnický štábní strážmistr v.v., v době německé okupace
podporoval nacistické hnutí horlivým výkonem služby a nutil dělníky k vyššímu pracovnímu výkonu pro německou brannou moc;
Mimořádný lidový soud v Praze: 6 roků těžkého žaláře.
V. B., 1888, jako pomocník na obecním úřadě v Úvalech byl v letech
1939 - 1945 členem NSDAP (Hitlerova totalitní strana „Nacionálně
socialistická německá dělnická strana“) a spolupracovníkem gestapa, předával udání a sám udával osoby za poslech cizího rozhlasu;
Mimořádný lidový soud v Praze: 15 let těžkého žaláře a ztráta občanské cti navždy.
V. H., 1892, dělník invalida, v roce 1943 v době zvýšeného ohrožení
republiky v zájmu nepřítele udával u Oberlandratu (vrchní zemská
rada) v Kolíně obecní zaměstnance pro skutečnou nebo vymyšlenou činnost, protiněmecké smýšlení a nepřátelství k německé říši;
Mimořádný lidový soud v Kutné Hoře: 5 let těžkého žaláře, z toho 2
roky ve zvláštních pracovních oddílech.
J. H., 1919, obchodní příručí, v době revoluce v roce 1945 udal německému veliteli členy revolučního národního výboru;
Lidový soud v Praze: těžký žalář na doživotí.
A. K., 1920, potulný brusič nožů, 19.1.1947 odcizil cestovní kufr –
zištnost;
Okresní soud v Opavě: 3 dny vězení.
31. 8.1948 vzpíral se členům SNB (Sbor národní bezpečnosti), aby
mařil předvedení – rozčilení;
Krajský soud v Brně: 10 měsíců těžkého žaláře.
J. CH., 1892, důchodce, od září 1948 do července 1949 měl nepřátelský postoj k lidově demokratickému zřízení, které se pokoušel
zničit a rozvracet;
Státní soud v Praze: 7 roků těžkého žaláře.
V. Ž., 1928, číšník, vojín základní služby, 30.12.1949 pokusil se
o ilegální přechod hranic za účelem velezrádným a vyzvědačským;

Státní soud v Praze: 12 roků těžkého žaláře a pokuta 10 000 Kčs,
příp. 20 dnů těžkého žaláře.
K. S., hostinský, v srpnu 1952 předražoval 100 pivo o 2 Kčs na litr;
Okresní národní výbor v Českém Brodě: pokuta 5 000 Kčs, příp. 15
dnů odnětí svobody.
Ze spisů MěÚ předaných Státnímu okresnímu archivu
Praha-východ vybral a poznámkami opatřil Ing. Jiří Hásek.

Barokní Úvaly

Jeden z důležitých dějinných mezníků prožily Úvaly na přelomu 17.
a 18. století, ale tento mezník musíme chápat v širším časovém horizontu a neomezovat se pouze na nástup nového století. Ona samotná doba byla pomalejší a rozhodně nemohlo docházet k zásadním
přeměnám ve struktuře a velikosti obce v řádu několika let.
Ve zmíněném období, které mimo jiné provází rozmach barokní kultury, dochází v Úvalech k vnitřnímu zápasu středověké vsi
a hospodářsky diferenciovaného městečka. Městečkem byly Úvaly
prokazatelně už v 15. věku, ale od běžných okolních vsí se odlišovaly v podstatě jen formálně. Nedosahovaly rozhodně hospodářské
a sociální rozmanitosti tehdejšího Škvorce. I dnes nevýrazná vesnice Břežany byla počtem obyvatel větší. Živobytí zdejším poddaným
přinášela ještě v 16. století zpravidla, tedy až na několik výjimek, jen
těžká práce na poli.
Po zničující třicetileté válce v druhé čtvrtině 17. století se vylidněné
a někdy i zhola zpustlé osady znovu obydlují. Pro mnohé obce, a
to nejen ve škvoreckém panství, znamená tato doba nový začátek.
Až koncem 17. století se do Úval stěhují rody, které se těší velkému vlivu na život obce až do konce 19. století, kdy Úvaly prožívají
dynamický růst. Za připomenutí stojí rodina Bilanských a především velice úspěšný rod Hladíků, jehož potomci dodnes ve městě
žijí. Z přeměn a barokní kolonizace se zachovaly také ty nejstarší
architektonické památky, jaké vůbec v Úvalech máme, tedy socha
sv. Jana Nepomuckého a kostel.
Z hospodářského hlediska, které je rozhodující, se především projevovala nová hospodářská politika vrchnosti, která se již nesoustředila jen na pasivní přijímání poddanských platů a organizaci roboty.
Hledání alternativních zdrojů obživy se ale rozmáhá i u poddaných.
Prakticky to znamená, že docházelo k rozvoji nezemědělské výroby
a potřebných služeb. V roce 1713, kdy je přeměna v plném proudu, je v Úvalech všehovšudy 22 usedlostí a jen 16 z nich je v rukou
poddaných na základě emfyteutického práva. Nadto jen hospodáři
z osmi usedlostí mohli uživit svou rodinu a čeleď výhradně zemědělskou činností.
I když se vrchnost pouští do podnikání, přesto radši a opatrně
přenechává vlastní usedlosti poddaným za půlročně splácený
nájem. Tím si sice omezuje možnou výši zisku, ale zároveň má
jistotu výdělku. Co se týče Úval, zdá se, že jen vinice je držena přímo
vrchností, což znamená, že se dominikální úředníci neobávali její
ztrátovosti. Kromě vinice patřily v Úvalech mezi vrchnostenské
podniky dva mlýny, které byly nejvýkonnějšími v panství. Po
hořejším mlýnu, který fungoval i jako pila, zbyl dnes už jen náhon,
dolejší mlýn je dnes známý jako Prokůpkův, ovšem stavba není
původní. Dominikální byly v Úvalech i dva hostince. Významný
byl jen dolejší hostinec, který ovšem neměl svou velikostí v panství
obdoby.
Do městečka se nemohl neprobojovat i židovský obchodnický živel.
I když byli židé v Úvalech už za Smiřických a vybírali mýto za využití
mostku přes Výmolu. Jedna židovská rodina vedla masný krám při
hořejším hostinci a další si pronajímala koželužskou manufakturu,
která stála nad Výmolou u mostku. I když byla koželužna vedle
škvoreckého pivovaru největším dominikálním nezemědělským
provozem v panství a přesto, že v polovině 18. století se dovážela
kůže až z Uher, nebylo jí dosud věnováno mnoho pozornosti.
Milan Bednář
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Společenská
kronika

Hruškobraní
Hruškový dort s mandlemi
Potřebujete:

		
		
		
		
		
		
		

Vítáme nové spoluobčánky

125 g másla
125 g cukru
1 vanilkový cukr
špetku soli
3 vejce
200 g polohrubé mouky
1 prášek do pečiva
3 lžíce mléka
3 lžíce rumu
5 hrušek
mandlové lupínky

Amélie Kubáčová			
Emily Brichová			
Lucie Jaklová			
Matěj Růžička			
Karolína Vydrová			
Karolína Vavrušová		
Pavel Csank			

Nerudova 124
Prokopa Velikého 1346
Tyršova 151
Nerudova 192
Na Ztraceném korci 1420
Glücksmannova 586
Dalmatská 1763

Všem dětem přejeme, aby vyrostly ve zdravé a šťastné občany
našeho města.

Postup:
Měkké máslo, cukr, vanilkový cukr a sůl šleháme, dokud se cukr
nerozpustí. Postupně zašleháváme vejce. Polohrubou mouku
smícháme s kypřícím práškem a po lžících zapracujeme do vaječné směsi. Spolu s moukou postupně přidáváme také mléko
a rum.
Hotové těsto vlijeme do vymazané a vysypané dortové formy
a povrch uhladíme.
Hrušky oloupeme, rozpůlíme, vykrájíme jádřince a jednotlivé
kousky narovnáme na těsto. Povrch posypeme mandlovými lupínky a při teplotě 180°C pečeme 40 – 50 minut.
Vychladlý moučník pocukrujeme moučkovým cukrem a můžeme podávat.
Mgr. Romana Vorlíčková, redakce

Říjnová životní jubilea
70 let
80 let

81 let
82 let

84 let

85 let
86 let
87 let
88 let
91 let
95 let

Květoslava Poupová
Karel Ulman		
Jitka Březinová		
Jarmila Pernicová		
František Horn		
Zdeněk Kučera		
Miluše Procházková
Antonín Paul		
Oldřich Jarý		
Věra Černá		
Miroslav Šváb		
Miloslava Rytinová
Emilie Lacinová		
Libuše Jankovská		
Karel Zámostný		
Antonín Květoň		
Věra Vlčková		
Karel Šochman		
Marie Matějková		
Marie Slavíková		

Arnošta z Pardubic 735
Palackého 1156
Vítězslava Nováka 233
nám. Svobody 1570
Škvorecká 388
Husova 81
Mánesova 1047
Bulharská 775
Hakenova 294
Hakenova 1027
nám. Arnošta z Pardubic 1060
Kollárova 1227
Husova 684
Pražská 691
Dobrovského 491
Dalmatská 1763
nám. Svobody 1475
5. května 883
Nerudova 443
Purkyňova 655

Všem jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti
do dalších let.

Navždy jsme se rozloučili

foto S. Vorlíčková

Hana Saturková			
Hana Křížková			
Antonín Kalvoda 			
Rudolf Nevěřil			
Marie Macánová			

Kollárova 971
Palackého 1154
Srbská 633
Ruská 352
Máchova 670

Všem pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
Marie Černá, matrikářka
Upozornění
Občané, kteří nechtějí být uváděni ve společenské kronice
(narození, jubilea, úmrtí), ať tuto skutečnost nahlásí na správním odboru MěÚ Úvaly, tel. 281 091 528, 281 982 485 nebo
mobil 723 929 928, vždy do 15. dne předcházejícího měsíce.
Pokud nám nebude oznámen nesouhlas, budou tato výročí
v Životě Úval uváděna.
Marie Černá, matrikářka

20

10/2009

Osobní
Sraz ročníku 1938
Spolužáci, kteří ukončili školní docházku devítileté školy v Úvalech v roce 1953, se sejdou v pátek 30. října 2009 v 15.00 v restauraci
Sokolovna (vinárna). B.K.

Inzerce
Hledám HOSPODYNI
na výpomoc s provozem
domácnosti v Úvalech.
Očekávám návštěvu 2x
týdně cca 4 hodiny.
Rozsah prací dohodou
(úklid, prádlo atd.).
Volejte prosím po 18.
hodině. Tel. 608 172341
Doučování / soukr.
výuka angličtiny pro
děti i dospělé v Úvalech.
Informace u Dagmar
Weissgärber, ZŠ Úvaly,
dagmar.weiss@centrum.cz

Provádím
vertikulaci jakýchkoli
zahradních ploch-hřišťkompletní péči o Váš
trávník.
Cena dohodou.
Kontakt: P. Bareš
731 807 208
Prodám zemědělskou
usedlost v obci
Tlustovousy, celková rozloha
3.600 m2.
Na pozemek jsou přivedeny
veškeré inženýrské sítě.
Bližší informace na tel.
722784094.

Nabízím úklid RD
a bytů, t. č. 733 725 194.
K dispozici reference.
Mediaservis, s.r.o.,
Kolín
•přijme doručovatele tisku
v ranních hodinách 4-7 hod.,
•doručovatele letáků
v odpoledních hodinách
pro město Úvaly.
Nástup možný ihned.
Vhodné na přivýdělek,
nové výhodnější pracovní
podmínky pro důchodce,
studenty, ženy na MD,
brigádníky.
Kontakt :Mediaservis, s.r.o.,
Královská cesta 147,
Kolín 28002,
tel: 321/716 644,
602 686 397

ANGLIČTINA V ÚVALECH
•Standardní metoda
•Cambridge University
•Učebnice Headway
•Důraz na komunikaci
•Psychologický přístup
Te.: 774106514
Prodám/pronajmu
4+k.k. na náměstí Svobody
v Úvalech, tel. 605 500 598.
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Pohřební ústav
Pavel Kos
nabízí tyto služby:
Naší zárukou je, že v pohřebnictví pracujeme více než
20 let. Zařídíme pro vás vše potřebné, dle vašeho přání,
kdekoli, za ceny nejlevnější v našem oboru. Můžete se
nezávazně informovat telefonicky nebo emailem. Komu
svěříte důstojný odchod vašeho blízkého, záleží jen na
vás.
Kde nás najdete?
Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 1384
(novostavba vedle spořitelny)
tel. + fax : 321 622 615 nonstop
linka : 602 221 511
email: kos.tismice@seznam.cz
www.pohrebnisluzbykos.cz

