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Městský úřad
Informace z jednání Rady města Úvaly

Slovo úvodem
Vážení čtenáři!
V této nové rubrice se budete setkávat s autorskými komentáři rozličného dění, jež
se vztahuje k životu v Úvalech, jeho okolí,
k významným událostem, které ovlivňují
náš život, a nepřehlédnutelným událostem
regionálního či celonárodního charakteru.
Výběr témat je vždy na autorovi, a tak se
může stát, že zde jednou bude komentována úvalská kultura a podruhé filosofické
zamyšlení nad našimi životy. Budeme potěšeni, pokud nám do redakce budete zasílat
informace a své náměty.
Jednou z výrazných událostí letošního jara
byly bezesporu volby do poslanecké sněmovny.
Pro někoho dopadly dobře, pro některé příznivce té či oné strany méně. Ačkoliv již bylo popsáno mnoho papíru na toto téma, nelze nezmínit
jednu novinku, která s letošními volbami přišla. Nemám na mysli výměnu nových stran za
některé strany staré, ale spíše fakt, že jsme se
svým hlasováním dobrovolně dostali do situace, kdy vláda, ať už ji povede kdokoliv, ovlivní
výrazným způsobem naše životy. Nelze totiž
přehlédnout zoufalou situaci státních financí.
Předchozí vlády postupovaly v reformách obezřetně, nikoliv s ohledem na voliče, ale s ohledem na vlastní kapsu a popularitu. A proto
jsme mohli říkat: „Ať je tam kdo chce, stejně je
to jedno.“ A více-méně to tak bylo. Jak pozoruji situaci nyní, čekají nás změny vskutku významné. A pokud budou realizovány skutečně
poctivě, dokonce bych řekl, že v českých poměrech nevídané. Škoda jen, že naši politici na to
přišli až nyní, kdy už je za pět minut dvanáct,
že s dluhy lze sice žít, ale je třeba je také vracet
a ne jen množit. Díky tomu nyní situace v mnoha oblastech vyžaduje radikální řešení, které
bude bolet a které zasáhne všechny. Nic jiného
nám ale nezbývá, pokud chceme zachovat alespoň to málo, čemu se říká fungující stát.
Naproti tomu jsem byl potěšený z oslav 710 let
našeho městečka. Nejen že počasí se umoudřilo a nastavilo nám tu příjemnější tvář, ale
i program a rozsah oslav musel přinejmenším
každého obyvatele upozornit na to, že ač tak
blízko Prahy, jsme samostatnou obcí, která se
nespoléhá na „milionové předměstí pražské“,
ale dokáže si zábavu, kulturu i sportovní vyžití
zařídit sama. A je z toho člověku tak nějak veselo, když vidí, jak to tady u nás žije a každým
rokem přibývá událostí a příležitostí, kam zajít
za zábavou.
Přichází doba dovolených a prázdnin, a tak
nezbývá, než popřát Vám všem, vážení čtenáři, mnoho příjemně strávených dnů odpočinku
zalitých sluncem a ranní rosou.
Josef Štěpánovský

Rada města na svém zasedání v květnu 2010 projednala záležitosti finančního řízení
města:
•návrhy změn rozpočtu města,
•závěrečný účet města za rok 2009,
•hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací města.
Projednané dokumenty rada doporučila zastupitelstvu města schválit na příštím zasedání.
Rada města na svém zasedání projednala záležitosti majetkového charakteru
a schválila:
•prodloužení nájemních smluv na bytové prostory, jejichž platnost končí 31. 8. 2010,
•návrh na přidělení bytu 1+kk č. 103 v DPS Úvaly,
•slevu na nájemném vzhledem k rozsáhlé rekonstrukci bytu, kterou dojde ke zhodnocení
bytových prostor Klánovická 918, Úvaly,
•smlouvy o zřízení věcných břemen v souvislosti s výstavbou kanalizace,
•prodloužení nájmu části pozemku p.č. 2916 za účelem parkování,
•vypsání výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci „Oprava
klubovny hasičské zbrojnice v Úvalech“.
Ing. Helena Váňová, místostarostka města

Omluva

Omlouváme se zastupitelce Ing. Ludmile Milerové za chybně uvedený údaj týkající se účasti na
jednání zastupitelstva města v roce 2008. V roce 2008 se konalo 8 jednání zastupitelstva města,
Ing. Milerová se zúčastnila 6 jednání.
sekretariát MěÚ Úvaly

Proč nemají Nové Slovany vodu?

Problém, který trápí obyvatele Nových Slovan v současné době, není vlastně ani tak nový. Jedná
se o problém, za který odpovídá investor spolu s bývalým vedením města, které souhlasilo se
změnou projektu výstavby vodovodu. S tímto rozhodnutím nesouhlasil ani provozovatel vodovodní a kanalizační sítě ve městě Úvaly - VaK Mladá Boleslav. Problém je v tom, že původně
navrhovaný projekt napojení Nových Slovan na vodovodní síť počítal s posilovací tlakovou stanicí (AT stanice) v lokalitě, která měla zajistit dostatečný tlak vody v dodatečně povolovaném
navýšení počtu podlaží obytných domů a v rodinných domech umístěných v Polské ulici na
nejvýš položených místech.
Současná masivní výstavba v Květnici, teplé počasí, které má za následek napouštění bazénů a
zalévání zahrádek, znamená zvýšenou spotřebu vody a tím snižování tlaku v systému, ze kterého
VaK Mladá Boleslav pro město Úvaly – lokalitu Slovany a Radlickou čtvrť zajišťuje nákup vody.
Na uvedené riziko poukazoval ve svém stanovisku mimo jiné provozovatel městské vodovodní
a kanalizační sítě a požadoval po investorovi výstavbu AT stanice.
Kdo je odpovědný dnes za vzniklou situaci?
Odpověď je jednoznačná. Investor nepředal sítě a komunikace městu, jak se smluvně zavázal.
Odpovědnost padá plně na jeho hlavu. Město nemohlo předat sítě, které mu nepatří, provozovateli, se kterým má dnes uzavřenou smlouvu o zajištění kapacity vody a od kterého tuto službu
jinde ve městě požaduje. Vedení města se ale snaží v této věci konat, a to jak tlakem na investora
(dnes vlastníka Čechoslávie), tak ve spolupráci s VaK Mladá Boleslav je připraveno tento problém řešit okamžitě a komplexně.
Jaká je možnost řešení ?
Jednoduše, vybudovat AT stanici pro lokalitu. Je to dočasné řešení na krátké období. Dostavbou rodinných domků v obci Květnice se ale bude tento problém v letních měsících opakovat.
Otázkou je, kdo tuto stavbu provede a za čí peníze. V nejbližší době (do konce června ) je naplánováno společné jednání investora a města právě k této problematice. Věřím, že se nám povede
společně najít řešení.
Komplexním řešením, které zajistí pro Slovany dostatečnou kapacitu, je výstavba nového vodojemu Jih. Jeho výstavba je plánována na rok 2011. Na tuto stavbu požádalo město v minulých
měsících o dotaci z evropských fondů. Záměr výstavby nového vodojemu byl rozpracován městem v jeho strategických rozvojových dokumentech spolu s dalšími stavbami v roce 2007.
Ing. Helena Váňová, místostarostka města

Důležitá výzva všem dopisovatelům měsíčníku Život Úval

Žádáme všechny dopisovatele měsíčníku Život Úval, kteří předávají články a fotografie elektronickou poštou, aby od 1. července 2010
zasílali příspěvky pouze a jen na tuto adresu: zivotuval@seznam.cz.
Všechny dopisovatele rovněž žádáme o včasné předání příspěvků do termínu redakční uzávěrky každého vydání.
Děkujeme. redakční rada

Měsíčník pod názvem Život Úval vydává Město Úvaly, IČ 002 40 931. 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: www.mestouvaly.cz/zivotuval. Ročník 51, č. 7
Měsíčník vychází vždy nejpozději do 10. dne v měsíci. Distribuce ve městě Úvaly. Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha – východ dne 21. 5. 1991
pod registračním číslem MKČRE12703. Redakční rada ve složení: Ing. Vladislav Procházka (vedoucí redaktor), členové: Mgr. Romana Vorlíčková (zástupce
vedoucího redaktora), Bc. Milan Bednář, Ing. Petr Jankovský, Mgr. Marek Mahdal, DiS., Ing. Radek Netušil, Dr. Vítězslav Pokorný, Josef Štěpánovský. 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. Adresa redakce: Městský úřad Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly.
Inzerci a osobní zprávy přijímá odbor správní - podatelna Městského úřadu Úvaly, tel. 281 091 561, e-mail: lenka.platzova@mestouvaly.cz, nebo podatelna@
mestouvaly.cz. Vydavatel neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v reklamě a v inzerci.
Redakční uzávěrka srpnového čísla je 15. července 2010. Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v srpnovém čísle otištěny.
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Městský úřad
Zastupitelstvo schválilo záměr vybudovat MŠ
na Slovanech

Celkem 97 občanů z oblasti nové výstavby na Slovanech podepsalo petici
podporující zakoupení nebytových prostor v jednom z bytových domů na
Slovanech a vybudovat zde mateřskou školku. Materiál s tímto záměrem byl
předložen vedením města zastupitelstvu města na jednání dne 10. června
2010. O záměru se hlasovalo celkem dvakrát. Při prvním hlasování byla
koupě prostor a vybudování mateřské školky na Slovanech zastupitelstvem
zamítnuta, a to díky odporu zastupitelů za „Otevřené Úvaly“ ing. Bredy a ing
Milerové. Při tomto hlasování byl proti koupi i zastupitel ing. Černý, který
však vzápětí své stanovisko korigoval novým návrhem usnesení, kterým byl
(rozdílem jediného hlasu!!) schválen „záměr“ odkoupení těchto prostor.
Starosta města byl usnesením zastupitelstva pověřen připravit na zářijové
zasedání zastupitelstva materiál obsahující rozbor potřebnosti této MŠ a návrh na financování jejího zřízení.
MUDr. Jan Šťastný

Na facebooku zveřejnil pan Ing. Breda
k předcházejícímu článku následující vyjádření:

Pan starosta v rámci své předvolební rétoriky neuvádí důvody, proč jsme
byli proti. Prostě proto, že na to v současné situaci město nebude mít.
Současné vedení dovedlo loňské hospodaření města do ztráty 9 milionů.
Letošní situace vypadá ještě hůř, přesto vedení města podle hesla „po nás
potopa“ neustále navyšuje výdajovou stránku rozpočtu, ať to skončí, jak
to skončí. Jen poslední rozpočtové opatření navýšilo výdaje o 14 milionů,
včetně populistické rekonstrukce chodníku na náměstí. V situaci, kdy je
v rozpočtu a v přípravě rekonstrukce školky Kollárova za 21 milionů, nám
přijde nesmyslné utrácet dalších 13 milionů za podobnou školku na Slovanech. Prostě na to není díky současnému hospodaření v rozpočtu místo.
To musí každý rozumně uvažující člověk poznat. My nejsme proti školce na
Slovanech, ale nedopustíme populistické zatažení města do rozpočtového
schodku, ze kterého bude cesty pouze vyčerpáním rezerv a utracením darů.
Pokud se nalezne způsob financování, který nezatíží rozpočet, nebo pokud
se dá školce priorita před jinými investičními akcemi (kanalizace, ulice,
chodník, hasičské auto,...), pak lze o tomto projektu uvažovat. Za současné
situace by to ale bylo krajně nezodpovědné.

Investiční akce jsme schopni financovat

V tomto volebním období jen za projektové práce nutné pro podání žádostí o dotace muselo město utratit přibližně 15 milionů korun. Navíc byly
v témže období realizovány investiční akce za přibližně 50 milionů Kč. Od
developerů bylo vybráno téměř 90 milionů. Jsme schopni spolufinancovat připravené investiční akce v celkové výši přesahující půl miliardy Kč.
Hospodaření města tedy rozhodně není ztrátové, po nás rozhodně nezbyde
„potopa“, nýbrž desítky milionů korun na kontě města připravených k financování investičních akcí. Zastupitelé za Otevřené Úvaly hlasovali zcela
jednoznačně proti školce na Slovanech, vyjádření předsedy tohoto sdružení, které se tuto skutečnost snaží „změkčit“, je zavádějící. My známe cesty, jak zajistit finanční prostředky na zřízení MŠ na Slovanech, aniž by byl
rozpočet města neadekvátně zatížen, a na zářijovém zasedání zastupitelstva
předložíme konkrétní scénář.
MUDr. Jan Šťastný, starosta města

Soubor usnesení z jednání Zastupitelstva města Úvaly
č. Z - 3/2010 ze dne 13. 5. 2010
Usnesení č. Z – 046/010
Zastupitelstvo města Úvaly bere na vědomí prezentaci projektového manažera firmy VRV,
a.s., Ing. Ivo Kokrmenta, zástupce projektového manažera firmy VRV, a.s., o připravované
akci ,,výstavba splaškové kanalizace v Úvalech“ (příloha č. 1).
PRO: 11		
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. Z – 047/010
Zastupitelstvo města Úvaly:
1.schvaluje zadávací dokumentaci (zejména obchodní podmínky, kvalifikační předpoklady a hodnotící kritéria) pro výběrové řízení na výstavbu splaškové kanalizace Úvaly,
zpracovanou firmou Allowance, s.r.o., se sídlem Korunní 810/104, 101 00 Praha Vinohrady (příloha č. 2),
2.pověřuje starostu zajistit vyvěšení výše uvedené zadávací dokumentace.
PRO: 12		
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. Z – 048/010 – usnesení nebylo přijato
Zastupitelstvo města Úvaly:

1.vydává návrh změn XI) ÚPnSÚ Úvaly jako opatření obecné povahy č. 1/2010 – celé znění
uvedeno jako příloha č. 3,
2.pověřuje starostu zajištěním realizace.
PRO: 7		
PROTI: 4		
ZDRŽEL SE: 1
Usnesení č. Z – 049/010 - usnesení nebylo přijato
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje územní studii lokality ,,Hostín“ fáze 2, zpracovanou
Ing. arch. Petrem Hlaváčkem (příloha č. 4).
PRO: 7		
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 5
Usnesení č. Z – 050/010
Zastupitelstvo města Úvaly:
1.schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí darovací na kanalizační řad umístěný v Bendlově
stezce parc. č. 3141 v k. ú. Úvaly u Prahy (příloha č. 5),
2.pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy.
PRO: 11		
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 1
Usnesení č. Z – 051/010
Zastupitelstvo města Úvaly:
1.bere na vědomí zápisy výboru pro výstavbu ze dne 26. 4. 2010 a 10. 5. 2010 (příloha č. 7),
2.bere na vědomí připomínky výboru pro výstavbu k územní studii, fáze 2, část za přeložkou – MEI (příloha č. 8):
 a) v yřešit odvodnění celé lokality s přihlédnutím na odvod dešťových vod z přeložky
I/12 a odvedení dešťových vod s minimalizací dopadů do středu města,
b) s ledovat časovou souslednost dopravního řešení v návaznosti na přeložku I/12
s důrazem na dopravní zatížení,
3.bere na vědomí výsledek projednání podnětů změn územního plánu č. 10–30 (příloha č. 9).
PRO: 12		
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. Z – 052/010
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje kronikářský zápis za rok 2009 (příloha č. 10).
PRO: 12		
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. Z – 053/010
Zastupitelstvo města Úvaly:
1.stanoví v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, počet
členů zastupitelstva města na volební období 2010-2014 na 15 členů,
2.pověřuje starostu zajistit zveřejnění oznámení o počtu členů zastupitelstva na úřední
desce nejpozději do 2 dnů po jeho stanovení.
PRO: 13		
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. Z – 054/010
Zastupitelstvo města Úvaly:
1.přiděluje finanční prostředky pro sportovní a zájmové organizace v Úvalech takto:
SK Úvaly			
100 000,- Kč
TJ Sokol Úvaly		
80 000,- Kč
TC Úvaly			
100 000,- Kč
Český rybářský svaz, MO Úvaly
60 000,- Kč
2.pověřuje starostu zajistit vyrozumění žadatelů a vyplacení částek ve smyslu tohoto usnesení.
PRO: 13		
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. Z – 055/010
Zastupitelstvo města Úvaly:
1.přijímá opatření k nepřekročení kapacity školní jídelny při Základní škole Úvaly, okres
Praha-východ, které je město Úvaly zřizovatelem – s účinností od 1. 9. 2010 nebudou
zapisováni strávníci, kterým zřizovatel není povinen ze zákona zajistit stravování (strávníky budou pouze žáci Základní školy Úvaly),
2.ukládá starostovi vyrozumět zřizovatele Základní školy a Praktické školy Úvaly, t.j. Krajský úřad Středočeského kraje, ředitele Základní školy Úvaly a ředitelku Základní školy
a Praktické školy Úvaly ve smyslu tohoto usnesení.
PRO: 12		
PROTI: 0		
ZDRŽEL SE: 1

Soubor usnesení z mimořádného jednání
Zastupitelstva města Úvaly č. Z - 4/2010
ze dne 20. 5. 2010
Usnesení č. Z – 056/010
Zastupitelstvo města vydává návrh změn XI) ÚPnSÚ Úvaly jako opatření obecné povahy
č. 1/2010 – celé znění uvedeno jako příloha č. 1.
PRO: 10		
PROTI: 1		
ZDRŽEL SE: 1
Usnesení č. Z – 057/010
Zastupitelstvo města schvaluje územní studii lokality ,,Hostín“ fáze 2 zpracovanou Ing.
arch. Petrem Hlaváčkem (příloha č. 2).
PRO: 10		
PROTI: 1		
ZDRŽEL SE: 1
MUDr. Jan Šťastný, starosta města
Ing. Helena Váňová, místostarostka města
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Život Úval

Zprávy z města
Pravice má v Úvalech tradičně
silnou podporu

Úvaly pro moravský Kojetín

Ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které probíhaly 28.
a 29. května, se v úvalských volebních okrscích opět potvrdilo, že ve městě stále dominuje pravice. Ze zveřejněných výsledků nebyl překvapivý ani
fakt, že hodnoty získané z jednotlivých městských okrsků neměly velkých
rozdílů.
Pokud srovnáme výsledky letošních voleb s těmi, které se konaly o čtyři
roky dříve, narazíme na mnoho změn. Volební účast byla sice o necelý
1 procentní bod nižší než minule, ale bylo odevzdáno o 263 platných hlasů
více, což samozřejmě souvisí s nárůstem počtu obyvatel.
I přes výhru pravice ztratila nejvíce voličů ODS, která navzdory tomu v Úvalech zvítězila. V roce 2006 ji volila polovina obyvatel města a v letošním
roce se její obliba propadla o 21 procentních bodů a v absolutních číslech
přišla o 532 předchozích voličů. Takováto ohromná ztráta by byla pro jakoukoliv jinou stranu reálně nemyslitelná. O důvěru úvalských voličů však
částečně přišla i ČSSD, které klesly preference o 6 procentních bodů a ztratila tedy 161 předchozích příznivců.
Na těchto změnách voličské přízně si založily úspěch především nové strany. Dřívější voliče ODS přesvědčila zejména pravicová TOP 09, která se vyhoupla až na druhé místo s odstupem 3 procentních bodů od občanských
demokratů. V souvislosti s úspěchem TOP 09 lze pozorovat i ztrátu KDUČSL, která v Úvalech přišla o většinu svých dřívějších voličů.
Získala i nevyhraněná strana Věci veřejné, která s podporou 268 voličů
skončila na čtvrtém místě a odsunula tak na pátou příčku dlouhou dobu
třetí nejsilnější KSČM, která se propadla o 2,5 procentních bodů.
Strana zelených, která se v roce 2006 těšila z téměř 7procentní podpory,
se letos musela spokojit s přibližnými 3,5 procenty, a patří tak mezi řadu
poražených z letošních voleb.
Milan Bednář

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky konané ve dnech 28. 5. – 29. 5. 2010
Výsledky hlasování v Úvalech
Voliči v seznamu:		
Vydané obálky:		
Volební účast v %:		
Odevzdané obálky:		
Platné hlasy:		
Procent platných hlasů:

4 521
3 175
70,23
3 174
3 151
99,28

Společnost RWE oznamuje svým zákazníkům, že od 30. 4. si můžou objednat
návštěvu v kterékoliv kanceláři RWE prostřednictvím internetu na www.
rwe.cz. Zákazník se do aplikace dostane přes uvedenou adresu a může najít
a poté navštívit kancelář, která je nejblíže jeho bydlišti nebo je nejvhodnější
z hlediska dostupnosti.
Irena Němečková, RWE Energie, a.s.

Call centrum záchranné služby

Krajský úřad Středočeského kraje zřídil od 1. ledna letošního roku
call centrum záchranné služby. Na zdravotnickou poradnu na telefonní lince je možné zavolat tehdy, jestliže:
•nevíte, na koho se obrátit mimo ordinační hodiny vašeho lékaře,
•potřebujete obecnou radu v případě nemoci vás nebo vašich blízkých,
•nevíte, na jaké zdravotnické zařízení se obrátit,
•chcete informaci o otvíracích hodinách lékáren a pohotovosti,
•nejste si jisti, kam se obrátit v případě psychických problémů,
•potřebujete poradit, na koho se obrátit v oblasti sociálních služeb,
•potřebujete obecnou informaci z oblasti zdravotnictví.

800 888 155

Číslo	Název strany			

celkem v %

1
2
4
5
6
7
9
11
13
14
15
17
18
19
20
21
23
24
25
26

5
2
268
4
204
5
472
0
102
1
834
50
19
0
115
87
25
11
23
924

0,15
0,06
8,50
0,12
6,47
0,15
14,97
0,00
3,23
0,03
26,46
1,58
0,60
0,00
3,64
2,76
0,79
0,34
0,72
29,32

Zdroj: Český statistický úřad
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V takových případech je možné volat na linku

Platné hlasy

OBČANÉ.CZ			
Liberálové.CZ			
Věci veřejné			
Konzervativní strana		
Komunistická str. Čech a Moravy
Koruna Česká (monarch. strana)
Česká strana sociálně demokrat.
Sdruž. pro rep.-Republ. str. Čsl.
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
STOP				
TOP 09				
Křesť. demokr.unie - Čsl. str. lid.
Volte Pr. Blok www.cibulka.net
Česká str. národ. socialistická		
Strana zelených			
Suverenita-blok J. Bobošíkové		
Česká pirátská strana		
Dělnic. str. sociální spravedl.		
Strana svobodných občanů		
Občanská demokratická strana

Moravské město Kojetín je, co se počtu obyvatelů týče, přibližně stejně velké jako Úvaly. Úvalští díky svému položení nepoznávají každoroční ničivé
záplavy. Ale přesto i naši občané se znepokojením, ale i soucítěním sledovali květnové ničivé záplavové vlny na Moravě. Tyto destruktivní záplavy
krutě postihly i malebné moravské město Kojetín, které leží u řeky Moravy.
Proto i náš obdiv patří všem obyvatelům tohoto města, kteří statečně nesli
následky záplav, a hlavně všem těm, kteří pomáhali a dodnes pomáhají tyto
následky likvidovat. Na podporu města Kojetín byla v Úvalech uspořádána
finanční sbírka mezi zaměstnanci městského úřadu, městských organizací
a členů samosprávy, ale i občany při oslavách 710 let Úval. Vybraná skromná částka ve výši 12 146,- Kč byla Městským úřadem Úvaly zaslána na účet
města Kojetín, aby přispěla dobré věci. Všem, kteří touto formou přispěli,
patří velké poděkování.
Dr. Vítězslav Pokorný

Call centrum je zřízeno jako poradenská služba při lince 155 a funguje jako
doplňková součást zdravotnického operačního střediska.
Rady po telefonu zde poskytují zkušení zdravotníci a záchranáři. Operátoři spolupracují s organizacemi provozujícími krizové linky. Poskytují rady
z oblasti zdraví a zdravotnických služeb a také z psychosociální oblasti. Lidé
se na linku dovolají v kteroukoliv denní nebo noční dobu, volání je bez
předvolby a zdarma.
(www.zachranka.cz)

Akce BEZPEČNÁ SOBOTA

Dne 5. 6. 2010 se uskutečnila akce BEZPEČNÁ SOBOTA na městském hřišti
na Slovanech. Akci organizovala Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality zastoupená jejím předsedou panem Milanem Turanem a sponzorsky
ji zajišťovali město Úvaly, firma FELIX a starosta MUDr. Jan Šťastný. Velmi
důležité bylo i překrásné počasí, které již v pátek vysušilo hřiště, a po dobu
celé akce se na organizátory i účastníky usmívalo sluníčko. K dispozici byly
následující akce:
Ukázky práce policie ČR. Drobná výstavka policejního vybavení a především ukázka zadržení pachatele s komentářem. Děti si rovněž mohly posedět v policejním autě a zahoukat si policejní houkačkou.
Drobné soutěže pro děti u firmy FELIX.
Výtvarná soutěž na dopravní téma ve dvou kategoriích (pro starší děti se
zúčastnilo 26 soutěžících; pro mladší 4 soutěžící). Vyhodnocení bylo anonymní a BESIP odměnil nejen vítěze, ale i všechny zúčastněné drobnými
cenami.
BESIP rovněž postavil „dopravní hřiště“, na kterém si malí cyklisté ověřili
své dovednosti na kole a znalost dopravních předpisů.
Jako součást školení první pomoci byla testovací „gumová panna“.
Hasiči předvedli dětem jejich nové auto, klasické historické hasičské auto
a stříkání „malých hasičů“ na cíl. Vyvrcholením jejich akce bylo použití vyprošťovací techniky a „rozřezání“ havarovaného automobilu.
Pro dospělé byl k dispozici stánek České pojišťovny a ukázalo se, že to byl
dobrý nápad, protože o tuto akci zájem byl.
Tradičně dobře bylo zajištěno občerstvení, které zajišťoval pan Petr Frýd-
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Nové auto Jednotky sboru dobrovolných hasičů Úvaly
man. K dispozici byly klobásy, párky, pivo, nealkoholické nápoje a káva. Pro
malé účastníky byly k dispozici poukázky na zmrzlinu a jiné sladkosti.
Akce se vydařila a ukazuje se, že městské hřiště je pro podobné akce mnohem výhodnější a příjemnější než prostor za sokolovnou. Je však nutná ještě mnohem „agresivnější“ kampaň pro informování občanů. Doporučoval
bych například auto s tlampačem, které by projíždělo v den před akcí městem a ještě ráno v den akce. Dnes již vím, že Úvaláci nikdy nepřijdou včas,
ale mohlo by jich přijít více.
Za město se zúčastnil pan starosta MUDr. Jan Šťastný (velmi aktivně), místostarostka Ing. Helena Váňová, předseda Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality pan Milan Turan (jako hlavní organizátor) a další, kteří
zajistili zdar akce. Je nutné jim všem poděkovat. Díval jsem se do šťastných
nevinných očí dětí a měl jsem z toho dobrý pocit. Pocit naděje a možné dobré budoucnosti. Je jen na nás naučit se spolupracovat a být tolerantní.

Policisté předvedli zadržení nebezpečného pachatele

Ing. Petr Jankovský, foto Ing. V. Procházka

Úvalští hasiči předvedli vyprošťovací techniku, která se používá při automobilových nehodách

Malí zájemci se mohli posadit do policejního auta

na náměstí Arnošta z Pardubic.

Ukázka školení první pomoci

A na závěr to nejlepší - řádění v nastříkané pěně
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Oslavy 710 let Úval
Ve dnech 11. až 13. června 2010 proběhly ve městě oslavy, které připomněly, že od první zmínky o Úvalech
uplynulo 710 let.
Následujícími články a fotografiemi se vracíme k těmto třem červnovým dnům.

Příjemné, ale horké odpoledne

Úvaly, 11. června, 17 hodin. První den oslav 710 let Úval. Teplota vzduchu
dosahuje 33oC, na přímém slunci ještě o několik stupňů více a slunce stále nemilosrdně pálí. Každý výkon, každá aktivita byly pomalu nadlidským
výkonem. Rozpálený podvečer oslav se soustředil na úvalský městský dům
dětí a mládeže. Nejprve jsou návštěvníci seznámeni s DVD projekcí filmu
autorky Ivy Pospíšilové „Městský dům dětí a mládeže během uplynulého
desetiletí“ a následně je zahájena výstava výtvarných prací dětí z kroužků
MDDM. Napětí přítomných vrcholí.
Přiblížila se 18. hodina a Iva Pospíšilová zahajuje slavnostní vyhlášení výsledků výtvarné a fotografické soutěže a vernisáž výstavy „Úvaly – město, ve
kterém žiji“. Ve výtvarné dětské soutěži získal suverénně 1. místo nadějný
talent František Procházka, 2. místo Petra Bacílková a 3. místo Šárka Hájková. Ve fotografické soutěži dospělých obsadil 1. místo Vladislav Procházka,
2. místo Radek Navrátil, 3. místo Petra Kvasničková. V přítomnosti předsedkyně poroty akad. sochařky Miloslavy Kaňkové ceny oceněným předala
místostarostka města Ing. Helena Váňová společně s členkou rady města
a předsedkyní komise pro kulturu Helenou Novosádovou.
Sympatická tečka za slavnostním podvečerem poté patřila komornímu pěveckému sboru CHRISTI Úvaly, který se uvedl kánonem „O musica“ a potom
všem přítomným bravurně zazpíval „Ukvalské písně“ od Leoše Janáčka.
Domů se všichni rozcházeli s příjemnými pocity.
Dr. Vítězslav Pokorný

Vladimír Chvátal, František Neruda, Petr Žák, otec a syn Kazdovi nebo Jan
Kučera předváděli, co jejich letadla umí. Stranou pozornosti nezůstali ani
mladí členové úvalského letecko-modelářského klubu vedeného Janem
Kučerou nebo příchozí malí návštěvníci. Členové klubu ukázali výsledky
mnohaměsíční práce, mrňousové dostali malé modely – házedla a možná,
že poprvé měli možnost proniknout do tajů létání. Rodiče pomáhali radou
nebo praktickou asistencí. Za snahu a zájem získat první zkušenosti s pouštěním modelů obdržely děti sladkou odměnu.
Program odpoledne zpestřila plánovaná návštěva letounu Zlín Z 326M, který dvakrát zakroužil nad Slovany, pozdravil diváky a poté zamířil na kbelské
letiště.
Text a foto Ing. Vladislav Procházka

Porada před startem

Ve výtvarné dětské soutěži získal 1. místo František Procházka

Malá letecká přehlídka

Letecko-modelářský klub Úvaly navázal na tradici minulých let a v sobotu
12. června odpoledne uspořádal letecký den s ukázkami ze své činnosti.
U klubovny na Slovanech upoutala příchozí návštěvníky malá výstavka
přibližně 30 různých modelů letadel a 3 lodí. Expozici vévodil Piper PA18
(Super Cup) s rozpětím křídel 3,6 m, prozatím v kostře před plátěným potahem. Při představě, kolik času a úsilí je nutné věnovat stavbě každého
modelu, je na místě vyjádřit všem autorům obdiv. Některá letadla nezůstala
jen na zemi, ale bylo možné je zhlédnout i ve vzduchu. Miroslav Manda,
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Mladí členové Letecko-modelářského klubu se mohli pochlubit svými
modely
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Koncert k historickému jubileu Úval

K oslavám 710 let od první zmínky o Úvalech se připojil také komorní sbor
Christi pod vedením sbormistra Dr. Vítězslava Pokorného a klávesového
doprovodu Mgr. Evy Nádeníčkové. K jubileu města slušel i repertoár sestavený z historických skladeb, a proto byl koncert, který proběhl v sobotu 12.
6. v kazatelské stanici Církve bratrské, nazván Historie s písní. Začátek patřil
Woltersově písni O musica, po ní následovaly dvě české skladby z 15. a 16.
století. Jádro koncertu tvořily písně převážně z období raného baroka, nevyčerpatelné studnice bohatých melodií. V druhé polovině programu posluchači vyslechli mimo jiné Mozartovu Ave Verum Corpus a v závěru čtyři
lašské písně Leoše Janáčka. Obohacením koncertu bylo pěvecké vystoupení Marty Ženaté s méně známou skladbou Antonína Dvořáka Ave Maria
a Ing. Ivana Holešovského s Dvořákovou Biblickou písní.
Text a foto Ing. Vladislav Procházka

Hlavní oslavy

Hlavní oslavy 710 let Úval probíhaly v nedělním odpoledni za navzdory
předchozím dnům příjemného počasí, které slibovalo hojnou návštěvu. Už
v dopoledních hodinách se na náměstí připravovaly různé stany a stánky a
ve škole výstava. Samotný program oslav však propukl jinde, a to na náměstí
Svobody před domem seniorů.
Předně byl na programu průvod městem, který symbolicky spojoval obě
úvalská náměstí. Za představení lidových tanců od děvčat, svěřenkyň Aleny
Navrátilové z městského domu dětí a mládeže, se k domu seniorů scházeli
účastníci, kteří buď reprezentovali tradiční úvalské spolky anebo se přišli
podívat jen tak ze zvědavosti. Jakmile děvčata za potlesku dotancovala, počal se formovat pestrobarevný průvod zdobený vlajkami a prapory. Do jeho
čela se postavil starosta MUDr. Jan Šťastný nesoucí městskou vlajku a po
jeho boku ho doprovázela místostarostka Ing. Helena Váňová. Za nimi se
řadili malé mažoretky z MDDM, malé tanečnice z MDDM, kapela Jitřenka
pod vedením Antonína Tichého, baráčníci, hasiči a skauti. Po seřazení se za
rytmu kapely dal průvod do pohybu okolo náměstí Svobody. Zde je nutné
podotknout, že z náměstí putovaly v podstatě průvody dva. Jeden oficiální
a organizovaný a druhý souběžný a spíše doprovázející, který pozoroval ten
první. Oba průvody vyrazily z náměstí Svobody, dosáhly městského úřadu
v Pražské ulici a po krátké přestávce před zavřenými závorami se dostaly na
náměstí Arnošta z Pardubic.
Zde bylo připraveno pódium pro oficiální zahájení hlavních oslav. Jediné,
co mohlo v tuto chvíli bezchybně organizovanou akci pokazit, byla zvuková
technika, která navzdory předchozímu zkoušení ukázala svoji náladovost
a nepravidelně vypovídala službu v první polovině programu. Tím bylo
poznamenáno i zahajující vystoupení baráčníků, kteří zatancovali tradiční
Českou besedu. Nato přivítal přítomné pan starosta s paní místostarostkou
a popřáli všem hezkou zábavu po celé slavnostní odpoledne. Poté si vzal slovo Dr. Vítězslav Pokorný, který představil publikaci „Přírodní park Škvorecká obora – Králičina“ vydanou u příležitosti oslav, která se v této slavnostní
chvíli dočkala svého křtu.

Komorní sbor Christi Úvaly

ÚVALSKÉ OSLAVY ANEB POHLAZENÍ PO DUŠI

V rámci oslav 710 let města Úvaly se konal v Husově kapli Církve československé husitské v Úvalech v neděli 13. června t. r. v odpoledních hodinách
koncert křesťanského kytaristy a zpěváka PETRA MARIA LUTKY. Jeho písničky doprovázené hrou na klávesy Markéty Lutkové i jeho živé svědectví
nás všechny, kteří jsme se koncertního vystoupení zúčastnili, pohladily po
duši. Petr Lutka je charismatický písničkář, jenž dokáže posluchače strhnout přímo do svých písní, a tak jsme si všichni v duchovním prostředí husitské fary mohli společně s Petrem zazpívat například: Pražské Jezulátko…,
Vzkříšený Ježíš, náš Pán…, Čtyřicet let bloudili jsme pouští…. Závěr vyvrcholil společným zpěvem písně Svatba v Káni….
Toto nedělní odpoledne jsme my všichni zúčastnění prožili velmi příjemně
a zároveň neméně i duchovně.
Mgr. Jitka Pokorná, farářka CČSH

Další část programu na náměstí probíhala v režii MDDM a základní školy,
tedy především dětí. Nejprve předvedly své umění mažoretky, které si po
slavnostním průvodu stačily odpočinout. Následovalo hudební a recitační vystoupení žáků základní školy a poté se předvedli nadějní kytaristé
z MDDM.
Po dětském pásmu nastoupila k poslechu i tanci dechová hudba Jitřenka,
která předtím hrála do kroku celému průvodu. K půl páté, kdy se hlavní
program pomalu chýlil ke konci, už na náměstí moc diváků nezbylo. Podle
stěží přesných odhadů navštívilo náměstí během odpoledne asi tisíc účastníků a rozhodně nemuseli svou pozornost upřít jen na dění u pódia.
U sochy Arnošta z Pardubic bylo připraveno občerstvení nejen od místní
organizace Českého rybářského svazu, ale na své si mohli přijít i milovníci
sladkých koláčů. Nedaleko odtud si svůj stánek zařídil i Region Pošembeří
s různými produkty výrobců a podnikatelů z regionu.
U památníku obětem první světové války se s holuby a výstavními králíky
předvedli místní členové Českého svazu chovatelů. Neobyčejně zajímavé
byly i vedle stojící prezentace tradičních lidových řemesel, odkud si každý
mohl odnést ručně dělaný suvenýr. Kdo chtěl zhlédnout sportovní výkony,
mohl se odebrat ke hřišti pod sokolovnou, kde probíhal turnaj žáků v házené. Bez zábavy také nezůstaly ani děti, které si mohly zasoutěžit a vyhrát
sladké maličkosti pod základní školou. V budově školy pak probíhaly dvě
výstavy. Ta rozsáhlejší ukazovala obdivuhodné výtvarné umění žáků, druhá
prezentovala například plastiky Miloslavy Kaňkové, městské kroniky a kroniky místních spolků a organizací. Větší prezentaci pak využily i sbor dobrovolných hasičů a městská knihovna. Na této výstavě bylo neobvykle živo,
jelikož zde velmi úspěšně prodával své knihy Klub přátel historie a přírody
Úval a okolí, ale zájem se upíral i na publikaci „Úvaly v průběhu staletí“.
V pět hodin, kdy se skládaly stánky a uklízely výstavy, začala své představení
úvalská skupina THE SNAILS, která k pódiu přilákala další diváky a skvěle
zakončila největší městské oslavy za posledních deset let.

Petr Maria Lutka při koncertu v Úvalech

Třebaže se některá představení na pódiu a před ním neobešla bez chyb,
byla hodnotnější než jakákoliv vystoupení profesionálů. Dala totiž vyniknout místním organizacím, které jistě vše připravily se svědomitou pečlivostí. Především šikovné úvalské děti tak nebyly odsouzeny jen k pasivnímu
sledování, ale aktivně se podílely na pestrém programu, což bylo znakem
celých třídenních oslav. Nejen do nedělních oslav vložil svůj volný čas nezanedbatelný počet úvalských obyvatel, ale i přespolních. A ti všichni mohou
být hrdí na to, že dokáží společně zorganizovat slavnost, která se z paměti
jen tak nevytratí.
Milan Bednář
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Oslavy 710 let Úval - neděle 13. června 2010

Program nedělního odpoledne byl zahájen u domova seniorů
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Zprávy z města
Oslavy 710 let Úval - neděle 13. června 2010

Flétnisté z 1. B třídy základní školy pod vedením paní učitelky Lenky
Foučkové

Pásmo písniček připravila s dětmi z 1. A paní učitelka Renata Chotětická

Žáci ze 2. A při tanečním vystoupení...

... a při zpěvu za hudebního doprovodu paní učitelky Marcely Průžkové
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Foto na stranách 8 až 11 Ing. V. Procházka
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Zprávy z města
Sportovní akce v rámci oslav 710 let Úval
Pátek 11. 6. 2010
Hřiště SK Úvaly:
Školní fotbalový turnaj ZŠ Úvaly
Akce byla avizována na 8:00 hodin, ale vlastní zápasy začaly v 8:35 a skončily
v 13:15 předáním cen vítězům. Družstva byla rozdělena do 4 skupin podle
věku a turnaj se odehrával na 3 hřištích.
Skupina č. 1 na hřišti č. 1 za účasti družstev 1. C, 2. A, 2. B a 2. D
Konečné pořadí bylo následující:
Pořadí		
třída		
body		
skóre
1. 		
2.D		
9		
7:0
2.		
1.C		
4		
5:3
3. 		
2.A		
2		
3:5
4. 		
2.B		
1		
1:8
Skupina č. 2 na hřišti č. 1 za účasti družstev 3. A, 4. C, 5. C a 5. A
Konečné pořadí bylo následující:
Pořadí		
třída		
body		
skóre
1. 		
5.C		
9		
15:2
2.		
5.A		
4		
2:2
3. 		
4.C		
3		
3:6
4. 		
3.A		
1		
2:12
Skupina č. 3 na hřišti č. 2 za účasti družstev 6. A, 6. B, 6. C, 7. A a 7. B
Konečné pořadí bylo následující:
Pořadí		
třída		
body		
skóre
1. 		
7.B 		
12		
12:1
2.		
6.B		
9		
11:2
3. 		
7.A		
6		
8:6
4. 		
6.A		
3		
7:13
5. 		
6.C		
0		
2:18
Skupina č. 4 na hřišti č. 3 za účasti družstev 8. A, 8. B, 8. C, 9. A a 9. B
Konečné pořadí bylo následující:
Pořadí		
třída		
body		
skóre
1. 		
9.A 		
9		
6:1
2.		
9.B		
7		
7:1
3. 		
8.C		
7		
4:3
4. 		
8.A		
3		
2:10
5. 		
8.B		
2		
0:4

Miniturnaj fotbalových školiček
Od 16:00 hodin se uskutečnil turnaj fotbalových školiček za účasti SK Úvaly, Bohemians 1905 Praha a SK Slavia Praha, a to s těmito výsledky:
SK Úvaly – SK Slavia Praha 			
SK Úvaly – Bohemians 1905 Praha 		
SK Slavia Praha – Bohemians 1905 Praha		

3:4
1:5
1 : 1 (na penalty 3 : 2)

Pořadí :

1. SK Slavia Praha 		
4 body 8 : 6
2. Bohemians 1905 Praha
4 body 7 : 4
3. SK Úvaly		
0 bodů 4 : 9
Akce se uskutečnila za úmorného vedra a všichni malí hráči podávali úžasné výkony. Naši chlapci trochu doplatili na to, že hráli dva zápasy za sebou.
S vítěznou Slavií hráli zcela vyrovnaný zápas a na Bohemians 1905 jim už
trochu docházely síly. Předání cen se kromě pořadatelů zúčastnila za město
místostarostka města Ing. Helena Váňová, která se společně s našimi malými
borci vyfotografovala. Bylo to důstojné zakončení sportovního odpoledne.
Je potřeba opět poděkovat pořadatelům z SK Úvaly a trenérům, kteří odvádějí vynikající práci. Velmi jsem byl potěšen účastí rodičů dětí Slavie
a Bohemians Praha. Účast úvalských rodičů byla o trochu slabší. Snad příště.
Sobota 12. 6. 2010
Hřiště SK Úvaly:
Mistrovský zápas mladších žáků – SK Úvaly – Sokol Šestajovice
Výsledek zápasu: 10 : 1 (4 : 1), penalty (4 : 2), brankáři penalty (1 : 1)
Utkání bylo zahájeno v 10:20 hodin a probíhalo v jasné převaze domácích
hráčů. Naši chlapci jsou velmi dobře technicky i fyzicky vybaveni a jsou
perspektivou pro úvalský fotbal v mládežnických kategoriích. Co mne však
překvapilo, to byla téměř nulová účast diváků. Naši chlapci by si za svou
výkonnost diváckou podporu zasluhovali.
Zápas provázelo téměř úmorné vedro a o to víc je nutné ocenit výkonnost
hráčů a dobrou práci trenérů.
Neděle 13. 6. 2010
Hřiště SK Úvaly:
Zápas 29. kola středočeského krajského přeboru – SK Úvaly – SK
KARBO Benátky nad Jizerou
Výsledek zápasu: 4 : 2 (2 : 0)
Poslední zápas na domácím hřišti důstojně zapadl do rámce oslav 710. výročí založení města. Výsledek zdaleka neodpovídá průběhu hry. Šancí bylo
zase mnoho a nakonec bylo konečné skóre solidní. Škoda již tradičního
výpadku 20 minut před koncem za stavu 3 : 1. My, věrní fanoušci, ale musíme našim hráčům poděkovat. Umístění je více než solidní. Po oba dny byla
v prostorách restaurace U Káši výstava o historii úvalské kopané.

Závěrem je nutné poděkovat učitelům ZŠ za vzorný dohled nad jejich svěřenci, organizátorům SK Úvaly za organizaci turnaje, zajištění pořadatelů
a rozhodčích a občerstvení pro účastníky akce. Dík patří rozhodně i městu
Úvaly, konkrétně panu starostovi MUDr. Janu Šťastnému, který osobně předal ceny. Největší dík však patří všem mladým sportovcům, kteří ve velmi
náročných povětrnostních podmínkách předváděli výborné a bojovné výkony. Bylo tam vidět mnoho nadaných dětí, a to včetně dívek, které v mnoha případech nasazením, ale i výkonností předčily chlapce.
Již dnes je třeba se těšit na příští rok a vzít si poučení z drobných nedostatků. Jak jsem již uvedl, je to především dochvilnost při zahájení. Dále si myslím, že kromě dobře zvládnutého zakončení je vhodné i důstojné zahájení
nástupem družstev s tabulkami jednotlivých tříd v čele s třídními učiteli, ale
to bude jenom další třešnička na dortu zdařilé akce.

Vystoupení klubu KARATE SPORT Úvaly
O poločase zápasu v kopané proběhlo vystoupení mladých karatistů. Ukázka byla velmi hezká a seznámila diváky se základními technikami. Důležitá
byla i informace o úspěších mládeže na evropském poli (stříbrná medaile)
a v domácích soutěžích. Ukázala také na další možnosti aktivního využívání
volného času naší omladiny. Myslím si však, že podobná ukázka by měla
mnohem větší dopad na úvalskou veřejnost, pokud by se uskutečnila na
pódiu tělocvičny.
text a foto Ing. Petr Jankovský

Hráči fotbalové miniškoličky SK Úvaly s místostarostkou města

SK Úvaly - fotbalové A mužstvo
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Zaslouží si poděkování
Na realizaci oslav 710 let Úval se podíleli:
SK Úvaly, TJ SOKOL Úvaly, Základní škola Úvaly, MDDM Úvaly, Městská
knihovna Úvaly, Jednotka sboru dobrovolných hasičů Úvaly, Sdružená
obec baráčníků J. A. Komenského Úvaly včetně hostů z organizací v okrese
Praha-východ, místní organizace Českého rybářského svazu, p. Kopač ml.,
Letecko-modelářský klub Úvaly, Církev Československá husitská a pěvecký sbor Christi Úvaly, členky Klubu lidové tvorby Praha, Český svaz chovatelů Úvaly, Úvalský spolek akvaristů, p. Holánek a skupina THE SNAILS
a dechová hudba Jitřenka. Technicky a organizačně zajišťovali oslavy členové Komise pro kulturu rady města Úvaly, pracovníci VPS pod vedením
p. Petra Prchala, pracovnice správního odboru městského úřadu s vedoucí
paní Tesařovou. Všem uvedeným složkám města, organizacím, spolkům
i jednotlivcům děkuji.
Helena Novosádová, předsedkyně komise pro kulturu

a cílem je důslednější třídění odpadů. Většina vystupujících kapel nepatří mezi nováčky a objevují se na programu pravidelně, ovšem zajímavým
bodem bylo vystoupení kapely Blue Ground. Jedná se sice o žánrově poněkud odlišnou muziku (country), ale úvalskou scénu příjemně oživila.
Už jsem to v minulosti udělala, nicméně znovu bych chtěla organizátorům
velmi, velmi poděkovat za pravidelné pořádání této hudební akce. Přestože
jsem i letos slyšela stížnosti na hluk, pozitiva zcela jednoznačně daleko převáží nad případnými negativy. Věřím, že si většina Úvaláků uvědomuje, že
Ouvalskej bigbít je jedna z věcí, kterými se Úvaly v dobrém slova smyslu
zviditelňují. Takže snad zase příští rok...
Jana Horová

Komise pro kulturu zajistila v rámci oslav 710 let Úval
zdarma divadelní představení

Když chci napsat článek, vždy si udělám o tématu rešerši na internetu
a v denním tisku. O prvním soukromém Divadle Klauniky jsem našla řadu
lehce si odporujících informací, co se týká názvu divadla a představení pro
dva herce. Plakát umístěný na informačních tabulích a rozhovor s protagonistkou Monikou Muškovou – Rajskou uvedl vše na pravou míru. Uvádí se,
že uvidíme jedno z nejhranějších evropských představení (4 000 repríz)
– didaktickou klaunikyádu Don Quijote de la mAcha inspirovanou románem Miguela de Cervantese, uchopenou myšlenkou Jana Ámose Komenského – škola hrou. Autory jsou dva žáci Boleslava Polívky – Zdeněk Mazáč
a Zdeněk Korčián. B. Polívka je rovněž režisérem představení, tedy vyšším
uměleckým dohledem. Hlavní roli Dona Quijota hraje autor Z. Mazáč pod
uměleckým jménem - světový chůdoherec Lenoire Montaine - bez alternace
již 22 let. Celé představení absolvuje skutečně na chůdách, běhá po jevišti
i po improvizovaných schodech s obrovskou bravurou a dává do děje duši.
Výborně mu přihrává, v duchu profesor a jeho fámulus, Monika v mužské
roli Sancho Panzy. Don Quijote je vlastně profesor španělštiny, který bojuje proti omezenosti školního systému a nevědomosti studentů (za ty jsou
mimochodem zaujatým profesorem považováni diváci v hledišti). Hra se
uváděla již před revolucí a měla velký úspěch u všech věkových kategorií,
které v ní nacházely různé politické podtexty.
Divadlo Klauniky v Brně hraje představení Don Quijote de la mAcha ve
městech a obcích až 25krát měsíčně. Hra je nastudována v pěti jazycích
a uváděna i v zahraničí.
Byla to jedinečná příležitost a opět ji málokdo využil. Že by Úvalští neměli
zájem o kulturu?
Text a foto Mgr. Alena Janurová

Letošní „Ouvalskej bigbít“

Když si promítneme průběh letošního jara, tak nelze než konstatovat, že
nad zatím posledním ročníkem Ouvalského bigbítu se počasí skutečně
smilovalo. A tomu také odpovídala vysoká návštěvnost, i když při deštivých
ročnících také spousta diváků zachovala vystupujícím muzikantům svou
přízeň. Letos pro mne osobně, coby příslušníka střední generace, bylo velmi příjemným překvapením zapojení Ouvalského bigbítu (jako jednoho
z celkem dvaceti festivalů) do projektu „Čistý festival“, kdy jsou návštěvníci
odměněni za přinesení daných odpadků, zejména použitých kelímků od
piva. Zakladatelem této podle mého názoru povedené akce je EKO-KOM

Z vystoupení kapely Divokej Bill, foto O. Vosecký

Umění řečnit je dar

Často od svých přátel a známých, ale i zcela neznámých lidí slýchávám ohlasy na řečnické vystoupení některých našich místních politiků: „No to bylo
zase tlachání; vždyť nevědí, o čem mluví; nedají souvislou větu dohromady;
vůbec je poslouchat, je už za trest.“ Tak si kladu otázku a pokouším se na
ni i odpovědět.
Je řečnění uměním? Mnozí mi dáte za pravdu, že určitě je.
I v Úvalech, jako v jiných místech v republice, se pomalu připravujeme na
blížící se podzimní komunální volby, tzn. volby do zastupitelstva města. Ty
rozhodnou, jakým směrem, jak široce a hluboko se naše město posune dále.
A otěže vedení, reprezentování a rozhodování se chystají převzít i noví budoucí místní politici. Musí si být při tom všem vědomi mimo jiné i toho,
že se čas od času budou muset postavit před občany, své voliče, členy zvoleného zastupitelstva nebo při jiných i slavnostních příležitostech a něco
duchaplného říci. Rozeznávám tři druhy řečníků. Na stupeň nejvyšší stavím
ty, kterým je dáno řečnění, jak se říká, od pánaboha. Následují je ti, kteří
také umí, ale stojí je to dost sil, musí se to hodně učit, musí to často vydřít.
A pod obojími stojí ti, kteří se to nenaučí nikdy. Již sám Marcus Tullius Cicero, velký rétor a popularizátor řecké filosofie, právník a politik, statečný
obránce republiky, který své řečnické schopnosti, zejména u soudu, přivedl téměř k dokonalosti, se sám hodně učil. Kdysi řekl: „Orator fit, poeta
nascitur – Řečníkem se člověk stává, básníkem se rodí.“ Cicero si projevy
pečlivě připravoval, sepisoval a učil se je zpaměti, aby je potom předvedl
jako umění mluvit spatra. Dnešní politici, na republikové úrovni a o to více
ti místní, kteří je často ve všech směrech napodobují, rádi řeční spatra. Určitě si myslí, že je poměrně jednoduché říci v určitých souvislostech, co
slina na jazyk přinese, bez přípravy a promyšlenosti. Potom jsme svědky
řečnického marasmu, neumění, které navíc řečníka také zesměšňuje. Co
při takové příležitosti slyšíme? Nesouvislé věty, špatné výrazy, jako kolovrátek opakující se věty, přerušované myšlenky, hrozné obecné fráze; koktání
a nesprávná mateřština zdaleka neuzavírají okruh toho, co by se dalo takovýmto řečníkům neřečníkům vytýkat neustále. Lidé však už dávají najevo,
že mají dost rádoby řečníků a očekávají pragmatičtější tváře. Není vůbec
žádná ostuda řečnický projev si v klidu připravit, promyslet a nakonec své
řečnictví předvést alespoň přečtením svého připraveného projevu, ale
i s příslušnou hlasovou dikcí. Jen tak jsou posluchači ochotni se vážněji nad
přednesenými slovy zamýšlet, nebo je alespoň zdvořile, bez doprovodného
pitvoření, vyslechnout. Doma mě vždy mimo mnohé jiné vedli také k tomu,
že řeč je veliký dar a jako s takovým s ní zacházet. Slýchal jsem: „nauč se
svou mateřštinu užívat tak, aby ti ostatní rozuměli, vyslechli tě a pochopili,
co říkáš.“ A to je vskutku dar nad dary. O tom je právě umění řečnit a učit
se mu. To je třeba mít na zřeteli vždy o to více, chceme-li před lidmi zvláště
řečnit spatra. Není v opačném případě lepší zařídit se podle přísloví, že
mluviti stříbro, ale mlčeti zlato? Hodnota kovu je zde namístě.
Dr. Vítězslav Pokorný
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Příprava rozšíření kapacity Mateřské školy Kollárova
a základní školy úspěšně pokračuje
Město Úvaly získalo dotaci z Regionálního operačního programu střední
Čechy na rozšíření a zkvalitnění Mateřské školy Kollárova v celkové výši
14 964 654 korun a na rozšíření kapacity Základní školy Úvaly v celkové
výši 33 757 000 korun. Zahájení realizace stavby mateřské školy se předpokládá v roce 2010 a základní školy v roce 2011.
Ke dni 15. 10. 2009 byla otevřena výzva k podávání žádostí o dotace z Regionálního operačního programu střední Čechy v oblasti podpory Rozvoj
měst, se zaměřením na školství. Prioritním cílem výzvy bylo navýšení kapacity předškolních a školních zařízení. Pro mateřské školy byla alokována
částka 70 mil. Kč s maximální výší dotace 15 mil. Kč na projekt. Alokace
pro základní školy byla 105 mil. Kč a maximální výše dotace byla stanovena
na 40 mil Kč na projekt. Oproti minulým letům byla nově stanovena maximální výše podpory na 80 % celkových uznatelných nákladů, dříve 92,5 %,
spolufinancování žadatele je tedy ve výši 20 % uznatelných nákladů oproti
dřívějším 7,5 %. Město Úvaly připravilo pro tuto výzvu dvě žádosti.
Příprava projektů však začala daleko dříve, a to již na jaře 2009. K žádosti
totiž musí být doložena nejen projektová dokumentace, rozpočet a časový harmonogram, ale i pravomocné stavební povolení. Na tyto přípravné
práce uvolnilo Zastupitelstvo města Úvaly prostředky z rozpočtu města
s tím, že v případě úspěchu žádostí budou některé náklady označeny jako
uznatelné a vrátí se zpět do rozpočtu. Příprava projektu je ztížena skutečností, že až do okamžiku otevření, tedy vyhlášení výzvy, nejsou známy její
konkrétní podmínky. Mezi významné podmínky patří například tematické
zaměření výzvy, maximální výše dotace na projekt, požadované procento
spoluúčasti.
Žádost o dotaci pro mateřskou školu byla podána na projekt „Rozšíření
a zkvalitnění MŠ Kollárova“ . Cílem investičního záměru je rozšíření kapacity mateřské školy o 50 dětí a vybudování kvalitního technologického zázemí. Rekonstrukce technologie kotelny zaručuje ekonomický a ekologický
provoz, v kuchyni je instalován moderní gastronomický provoz s navýšenou kapacitou a v areálu je navržena výstavba nového pavilonu pro 50 dětí.
Pavilon je řešen jako montovaná kontejnerová stavba se dvěma nadzemními podlažími. Celkové náklady projektu jsou podle rozpočtů stanoveny na
23,9 mil. Kč.
Žádost o dotaci pro základní školu byla podána na projekt „Rozšíření kapacity ZŠ Úvaly“. Záměr optimalizace a rekonstrukce budov základní školy
řeší možnosti využití prostoru stávajících objektů tak, aby byly ve shodě
s plánovanou dostavbou nové budovy. Rozšíření kapacity školy o nové třídy
je řešeno dostavbou objektu, který dnes využívá základní škola a praktická
škola, a jeho nástavba do úrovně druhého nadzemního podlaží. Jeho havarijní stav zejména fasádního pláště vedl ke kompletní výměně fasádních
otvorů, střešního pláště a k zateplení objektu. Dispoziční změny uvnitř objektu a propojení s ostatními budovami předběžně reagují na změny v budoucnu vyvolané dostavbou nové školní budovy. Nově budované prostory
jsou bezbariérové, plánován je i nový výtah. Celkové náklady projektu jsou
podle rozpočtů stanoveny na 47,2 mil. Kč.
Zastupitelstvo odsouhlasilo podání obou žádostí v listopadu 2009 a žádosti
byly v prosinci 2009 podány. Žádost o dotaci pro MŠ byla podána na výši
uznatelných nákladů 20,074 mil. Kč, maximální výše dotace 14,999 mil Kč.
Žádost o dotaci pro ZŠ byla podána na výši uznatelných nákladů 42,196 mil.
Kč, maximální výše dotace 33,757 mil Kč. Předpokládaná doba vyhodnocení žádostí byla stanovena na duben 2010. Potřebné částky spolufinancování
byly zařazeny do rozpočtu města Úvaly pro roky 2010 a 2011. V případě
úspěchu žádostí bylo možné zahájit stavby v létě 2010.
Doba, po kterou byly žádosti vyhodnocovány, byla využita pro přípravu staveb, zejména pro doladění projektové dokumentace, přípravu výběrových
řízení v souladu s podmínkami ROP a prezentaci projektů pro veřejnost.
Oznámení o schválení obou projektů obdržel starosta města 20. 5. 2010.
Dotace pro ZŠ byla přiznána v plné výši, požadovaná dotace pro MŠ byla
ponížena o 35 tisíc Kč. Výsledek dotačního řízení je považován za velký
úspěch a vedení města lze jen gratulovat.
Po schválení dotace je nutné provést kroky vedoucí k podpisu smlouvy
o přidělení dotace, což je zejména schválení přijetí dotace Zastupitelstvem
města Úvaly, aktualizace časového harmonogramu a rozpočtu. Pro příjemce dotace jsou na všechny úkony stanoveny pevné a poměrně přísné časové
lhůty.
Vzhledem k časovému posunu vyhodnocení žádostí a s přihlédnutím
k technickým a technologickým podmínkám výstavby za provozu školních
zařízení bylo rozhodnuto vedením města o zahájení realizace stavby mateřské školy v roce 2010 a základní školy v roce 2011.
Pro zahájení realizace stavby mateřské školy je nutné vyhlásit výběrové
řízení na dodavatele stavby, které již bylo schváleno zastupitelstvem města. V současné době probíhá kontrola zadávací dokumentace příslušnými
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pracovníky ROP. Důležitým kriteriem pro úspěch celé akce je zahájení
stavby v co nejbližším možném termínu, aby byl minimalizován vliv stavby
na provoz školky. Původně plánovaný termín realizace kuchyně a kotelny
o prázdninách 2010 a výstavba pavilonu do října 2010 je dnes ohrožen zdržením při vyhodnocování žádostí a zavedením nového, časově náročného
systému kontroly výběrových řízení.
Pro projekt základní školy je připraveno výběrové řízení na dodavatele
stavby, které již bylo také schváleno zastupitelstvem města. Před zahájením stavby je potřeba pečlivě nastavit plán organizace výstavby v souladu
s provozem základní i praktické školy a zpracovat dokumentaci provedení
stavby.
Po celou dobu realizace projektu je nutno důsledně dodržovat podmínky
pro příjemce dotace stanovené výzvou a smlouvou o přidělení dotace, které se týkají jednak konkrétních postupů, například při výběrových řízeních,
účetních operacích, propagaci akce, ale i následného vyhodnocení efektů
dosažených realizací projektu.
Na dotačních projektech pracuje realizační tým, který se skládá z pracovníků městského úřadu, členů samosprávy, zástupců školských zařízení
a externích spolupracovníků. Všem bych ráda závěrem poděkovala za dosavadní úspěšnou spolupráci, která bude, jak věřím, i nadále pokračovat se
stejným nasazením a zodpovědností.
Ing. Zuzana Vejvodová, projektový manažer

Mateřská škola Kollárova, foto Ing. V. Procházka

Základní a praktická škola v Úvalech, foto Ing. V. Procházka

7/2010

Názory čtenářů
Vážené zastupitelstvo,
začátkem měsíce dubna Vám občané žijící v ulici Guth-Jarkovského zaslali
žádost, týkající se plnění usnesení zastupitelstva č. 089/2009 – provedení
dočasné opravy ulice Guth-Jarkovského a zařazení komplexní opravy této
komunikace do plánu města. Přesto, že žádost byla vznesena na zastupitelstvo, které je hlavním orgánem města, odpovědí byl dopis pana starosty čj.
2803/2010 bez data, který však nebyl zastupitelstvem odsouhlasen, neboť
před jeho odesláním s ním nebylo zastupitelstvo ani seznámeno. Navíc dopis pana starosty obsahuje i některá nepravdivá tvrzení, která si dovoluji
níže zpochybnit :
K realizaci další části areálu SK Úvaly byla pro investora určena komunikace Klostermannova. Zřejmě tedy nejen z hlediska občanů, ale i úřadu byla
Guth-Jarkovského v relativně slušném stavu a průjezd techniky nebyl povolen. V průběhu stavby však došlo k opakovaným průjezdům těžké techniky
– velký silniční válec, plně naložená nákladní vozidla s přívěsy projížděla
ulicí Guth-Jarkovského, což způsobilo devastaci komunikace. Na tento stav
byla v průběhu stavby podána telefonicky stížnost na MěÚ. Tato stížnost
řešena nebyla, přesto pan starosta uvedl, že pracovníci nepochybili.
Průjezd těžké techniky potvrdili občané Guth-Jarkovského, včetně člena
zastupitelstva. Podle pana starosty ale přímá souvislost zhoršení stavu Guth-Jarkovského s výstavbou SK Úvaly nebyla prokázána, tj. podle investora
projela ulicí max. 5x auta bez nákladu.

V dopise pana starosty je dále uvedeno, že podle investora probíhala v ul.
Guth- Jarkovského rekonstrukce 3 - 4 rodinných domů, kam zajížděla těžká
technika. V době výstavby SK Úvaly byl však ve skutečnosti budován jeden
rodinný dům, kam s ohledem na šíři vjezdu těžká technika zajíždět nemohla. Dále pan starosta slibuje, že do 30. 6. 2010 bude zpracován plán rekonstrukcí komunikací. Dlouhodobý plán oprav komunikací měl ale být zpracován do cca poloviny r. 2008 – dle příslibu zástupce starosty na zasedání
zastupitelstva dne 21. 1. 2007.
Z výše uvedeného vyplývá, že vedení města neplní slib z roku 2007, ani
usnesení 089/2009 přijaté zastupitelstvem v r. 2009. Nezbývá než věřit, že
budoucí nové zastupitelstvo a nové vedení města bude plnit sliby a přijatá
usnesení vůči obyvatelům Úval se stejnou důsledností a vehemencí, jako
to činí stávající zastupitelstvo a vedení města např. vůči společnosti MEI,
s.r.o. Chápu, že poklep kladívkem při zahájení výstavby Hostín je mediálně
atraktivnější než oprava vozovky. Nechápu ale, proč od 24. 9. 2009 do 15. 6.
2010 nebyla provedena alespoň dočasná oprava zničené komunikace GuthJarkovského, když měla být provedena v co nejkratším možném termínu.
Jsem optimista a věřím, že díky blížícímu se termínu komunálních voleb
bude nalezen i nejbližší možný termín pro opravu komunikace Guth-Jarkovského.
V Úvalech 15. 6. 2010, Václava Baumanová

Odpověď starosty města na článek Ing. Baumanové
Dům se skutečně staví od základů

Velkým problémem, který se dlouhodobě snažíme řešit, je skutečnost, že
developer výstavby v severních partiích našeho města komunikace nevybudoval vůbec !!
Neexistuje žádná strana ani seskupení, které by proces rekonstrukce komunikací dokázaly urychlit, pokud ovšem nebudou na rekonstrukce vypsány
dotační tituly. V prvé řadě je totiž skutečně nutné dobudovat kanalizaci,
stabilizovat zásobování vodou, zabezpečit sociální infrastrukturu (to znamená kapacitu mateřských školek a základní školy), opravit rybníky. Rozsah „velkých investic“, o něž bylo požádáno, byl zveřejněn v květnovém
čísle Života Úval. Jedná se o částku převyšující půl miliardy Kč a spoluúčast
města na těchto investičních akcích činí cca 140 milionů Kč. Bez „poklepání kladívkem“ na základní kámen výstavby v oblasti Hostína bychom na
spolufinancování těchto důležitých investic v žádném případě neměli.
Dům se prostě staví od základů. Pokud město není dovybaveno kanalizací, dokud nemá stabilní tlak čisté pitné vody, nedostatek míst ve škole
a školkách a pokud mu hrozí záplavy z chátrajících rybníků, nelze uvažovat
o větších investicích do komunikací.
Přesto několik dobrých zpráv: V těchto dnech jsme obdrželi informaci, že
nám s velkou pravděpodobností budou přiděleny finanční prostředky na
rekonstrukci části ulice Vítězslava Nováka. V letních měsících bude také
opraven chodník na náměstí Arnošta z Pardubic. S obcí Horoušany jednáme o rekonstrukci ulice Diamantová (je v majetku Horoušan). Probíhá
územní řízení pro rekonstrukce oblasti Úvaláku.
Vnímáme nespokojenost občanů se stavem komunikací a odpovídáme na
mnohé petice, nejen z oblasti ulice Guth-Jarkovského. V tomto volebním
období byly učiněny zásadní systémové kroky nutné ke změně.

Paní Ing. Baumanová, která vykonávala funkci zástupce starosty v devadesátých letech minulého století, je jistě obeznámena s faktem, že problém
úvalských komunikací nevznikl náhle, že se jejich devastace vyvíjela velmi
dlouho, a to z toho důvodu, že se do jejich oprav neinvestovalo průběžně.
Na jejich opravu bychom v současné době potřebovali cca 200 až 300 milionů Kč. Proč k tomu došlo? Určitě nikoli díky současnému vedení města,
které řídí město necelé čtyři roky. Dluhy minulosti budeme všichni splácet
ještě řadu let, mnoho volebních období, žádná „spása“ se po komunálních
volbách nedostaví. Hrůzný stav existoval již za socialismu a během „porevolučního“ období se dále zhoršoval – a to i v období, kdy Ing. Baumanová
seděla na zdejší radnici.
Současné vedení města přistoupilo k řešení tohoto problému systematicky
a učinilo to, co už dávno učiněno být mělo - nechalo zpracovat podrobnou
pasportizaci všech komunikací; jedná se o velmi obsáhlý materiál obsahující veškeré informace (to znamená majetkoprávní vztahy, veřejné osvětlení, sítě a podobně) a fotodokumentaci. Z tohoto materiálu vychází poradní
orgány rady města, které budou doporučovat priority pro rekonstrukce.
Občané tedy mají možnost aktivně se do činnosti těchto poradních orgánů
zapojit a přispět tak k objektivnímu zhodnocení, kam omezené finanční
prostředky města investovat. V současné chvíli, na základě usnesení rady
města č. 738, komise o těchto prioritách jednají.
Kdy dojde k vlastní realizaci rekonstrukcí je samozřejmě především otázkou ekonomickou. V tomto volebním období již bylo do rekonstrukcí městem investováno přes 5 milionů Kč. Museli jsme se například finančně podílet na rekonstrukci ulice Chorvatská, poničené výstavbou Nových Slovan,
i když by to měla být teoreticky záležitost developera.

MUDr. Jan Šťastný, starosta města

Zprávy z MDDM
Poděkování

Děkuji všem nadšencům, kteří nám pomohli připravit oslavu Dne dětí
v duchu „Ten dělá to a ten zas tohle”. Místním hasičům, rybářům, sběratelům automobilových modelů, indiánům, příznivcům rychlých kol, čtyřkolek, jeepů, air softu nebo různých řemesel či profesí. Fotky z této vydařené akce najdete na http://www.ghostwood.cz/ a možná, že se tam uvidíte.
Když jsme na MěÚ v Úvalech otevřeli zapečetěnou krabici, do níž se házelo
dobrovolné vstupné a peníze za prodej keramiky, napočítali jsme a hned
předali 5 011 Kč, které budou přidány ke sbírce pořádané městem na pomoc zaplaveným oblastem. Mám velkou radost z toho, kolik lidí přišlo pomoci a dárcům děkuji za solidaritu.
Za kolektiv pracovníků MDDM Úvaly bych chtěla všem a hlavně dětem popřát krásné pohodové prázdniny plné sluníčka a úžasných zážitků.   
Jana Pospíšilová
Oslava Dne dětí, foto R. Navrátil
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Život Úval

Úvalské portréty
Jan Kučera (* 8. 12. 1944)

Nedávno jsem zazvonil u domu Jana Kučery, neboť jsem potřeboval pár informací týkajících se
obsahu tohoto článku. Ze dveří vyšel jeho syn
a na moji otázku, zda je tatínek doma, mi odpověděl: „Táta seká trávu na Slovanech, tam ho určitě
najdete.“ Jan Kučera, který je téměř 40 let vedoucím Letecko-modelářského klubu Úvaly, právě
připravoval přistávací plochu pro blížící se malý
letecký den s ukázkami z činnosti klubu.
Pro Jana Kučeru je letecké modelářství celoživotním koníčkem. Již jako malý kluk navštěvoval
s maminkou jejího mladšího bratra v Praze na Žižkově, který se zabýval stavbou leteckých modelů.
V osmi letech dostal pod vánoční stromeček první stavebnici modelu kluzáku jménem Tulák. Se

stavbou mu pomohl strýc, sám bez zkušeností si
ještě netroufal. Přes domluvu strýce, že společně
model zalétají, neodolal a odvážně vyrazil na Homolku sám. Nevyvážený model udělal dva až tři
přemety a dopadl do vysoké trávy. Nadšení a velká touha létat převládaly nad nedostatkem zkušeností. Postupem času formou pokusů a omylů
a díky časopisu Modelář získával zkušenosti
a nasával rozumy. A když zkušení pánové Miroslav Manda a Milan Čumrda vzali své modely a šli
s nimi na velkou Homolku létat, táhlo se za nimi
procesí kluků z okolí a malý Honza nesměl chybět. Každou korunu vydělanou třeba čištěním
bot pro celou rodinu a nebo za pravidelný úklid
okolo domu investoval do nových stavebnic
a dalšího modelářského materiálu. V deváté třídě základní školy vedl pionýrský oddíl leteckých
modelářů, který jako jediný úspěšně dokončil
činnost stavbou kluzáků nazvaných Šohaj.
Po ukončení základní školy Jan Kučera nastoupil
do učebního oboru v plzeňské škodovce. Na internátu začal stavět model na horní straně skříně,
což se nesetkalo s pochopením, ale vedlo k tomu,
že mu byla poskytnuta velká sklepní místnost vybavená stoly a základním nářadím. Byl pověřen
vedením kroužku modelářů včetně finanční podpory na činnost. Vojenskou základní službu sloužil shodou šťastných náhod u leteckého útvaru
v Praze-Kbelích jako mechanik u vrtulníků. I tam
se ve svém volném čase věnoval modelářství.
Po vojně nastoupil do zaměstnání, oženil se
a stavěl svépomocí družstevní byt na Homolce,
v místech, kde začínal létat jako malý kluk. Přes
všechny povinnosti si vždy našel trochu volného času, aby mohl s kamarády Mirkem Mandou,
Bohoušem Strnadem a dnes již nežijícím Josefem
Žákem jezdit létat do Břežan, kde byla přistávací
plocha pro práškovací letadla. Když v roce 1970

absolvoval řidičský kurs, zapojil se do činnosti
Automotoklubu Svazarmu a v této organizaci
začal vést letecko-modelářský kroužek ve svépomocně upravených místnostech dnes již zbourané budovy hotelu U Českého lva čp. 9. Přesto
bylo snahou Jana Kučery vytvořit samostatný
klub, což se podařilo v roce 1972. V roce 1977
bylo nutné hledat nové působiště pro modeláře,
jelikož budova čp. 9 vykazovala stále se zhoršující
technický stav. Byla nabídnuta možnost adaptovat opuštěný objekt u hřiště na Slovanech, který
byl silně poničený a jeho okolí sloužilo jako skládka odpadků všeho druhu. Po dohodě s tehdejším
místním národním výborem byla letecko-modelářskému klubu budova přidělena. Znamenalo
to ovšem odpracovat mnoho set brigádnických
hodin v akci Z a uvést objekt do stavu, v němž
bylo možné začít něco tvořit. V roce 1982 došlo
ke druhé části dostavby a tím klub získal na Slovanech i prostory pro svoji činnost, které včetně
zatravněné plochy slouží dodnes. Nejvíce je využívá mládež začínající se zde seznamovat s leteckým modelářstvím. Jan Kučera říká: „Za téměř 40
let, co se věnuji v úvalském letecko-modelářském
klubu převážně mládeži, prošlo těmito prostory
více jak 500 dětí. Některé vydržely jen měsíc, jiné
třeba jeden rok. Někteří jednotlivci zůstali věrni
modelařině dodnes. Věřím, že mnohé z toho, co
se v klubu naučili, jistě v životě uplatnili, a z toho
mám největší radost.“
Radost může mít také z toho, že i jeho syn úspěšně kráčí ve šlépějích otce a nejen že staví modely
letadel, ale rovněž předává zkušenosti ostatním
zájemcům. V tomto případě skutečně platí, že jablko nepadá daleko od stromu.
Text a foto ing. Vladislav Procházka

Okénko knihovny
Účast městské knihovny na výstavě k oslavám 710 let Úval
Součástí oslav pořádaných k výročí založení města Úvaly byla v základní škole výstava činnosti
zájmových organizací, spolků a kulturních složek
města.
Knihovna na výstavu připravila panel, na kterém
jsme prezentovaly podstatné informace a zajímavé akce týkající se posledních deseti let. Vše jsme
rozdělily do několika témat.
Na prvním místě jsou samozřejmě naši čtenáři.
Znovu jsme připomněly, jaké služby knihovna
svým čtenářům nabízí – kromě výpůjček knih
a časopisů také nabídku zvukových knih pro nevidomé, meziknihovní výpůjční služby, přístup
na internet a donedávna využívané výpůjční středy pro maminky s dětmi.
Během posledních 10 let se podařilo získat čtyři
granty, dva na počítačové vybavení a dva na nákup nových regálů.
Z přehledné statistické tabulky bylo patrné, že
knihovna a její služby jsou hojně využívány.
Dalším prezentovaným tématem byly besedy pro
žáky úvalské základní školy.
Návštěvníci si mohli prohlédnout fotografie
a dozvědět se něco o náplni jednotlivých besed.
Nebo si přečíst názory žáků osmých a devátých
ročníků na otázku, jaká je budoucnost knihoven
a knih v dnešní papírové podobě.
Potom jsme se zaměřily na zajímavé a povede-
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né akce, které knihovna během posledních 10
let pořádala. Za zmínku stojí tři autorská čtení
známých osobností (G. Vránová, M. Viewegh,
V. Nosková), dále několik představení loutkového divadla pro nejmenší děti či spoluúčast při organizaci výstavy M. Majerové a bratří Čapků, na
kterých se knihovna podílela zapůjčením materiálů. Zmínit je třeba i jeden ročník celostátní akce
Noc s Andersenem, kterou knihovna pořádala
v roce 2004 (další ročníky se pro nedostatečnou
kapacitu knihovny nekonaly).
Děkujeme organizátorům výstavy za možnost
připomenout práci městské knihovny za posledních deset let.
Prázdninová výpůjční doba
S blížícím se létem upozorňujeme na prázdninový provoz v městské knihovně. V červenci a srpnu je výpůjční doba každé pondělí 8.00 – 11.00 h, 12.00 – 18.30 h a sobotu
8.00 – 11.30 h. V ostatní dny se nepůjčuje!
Přejeme všem našim čtenářům pěkné léto a věříme, že si i v letních měsících najdete na čtení
čas.
Na shledanou v knihovně se těší knihovnice.

Výstavní panel městské knihovny

7/2010

Napsali o nás
Úvaly postaví novou městskou čtvrť

Úvaly u Prahy – Moderně řešený urbanistický celek, tak nazývají v Úvalech
chystané rozšíření města. Nejde prý o klasickou satelitní zástavbu, která
vzniká ve spádových oblastech Prahy.
„Je třeba zdůraznit, že je to výstavba městské čtvrti, jejíž součástí je i zbudování dvou mateřských škol a další infrastruktury včetně obchodní sítě,“
potvrdil starosta Úval Jan Šťastný.
Projekt odstartoval již před dvěma lety, kdy zastupitelstvo schválilo změnu
územního plánu v oblasti Hostína. Současně s tím odsouhlasilo také „smlouvu o spolupráci“ mezi městem a developerem, který má výstavbu na starosti. Na základě ní obdrželo příspěvek od investora na dobudování infrastruktury ve výši osmdesát milionů korun.
Chystají se dotace
„Tato částka bude použita na budování infrastruktury současného města,
tedy nikoli Hostína, jak to mnozí nesprávně prezentují,“ upřesnil. Právě
díky tomu mohlo město připravit žádosti o dotace z fondů Evropské unie

a ministerstva zemědělství, neboť ty vyžadují spoluúčast města na financování, a město Úvaly žádnými finančními prostředky na krytí spoluúčasti
nedisponovalo.
„Podali jsme žádosti o dotace na dovybavení čistírny odpadních vod, dostavbu kanalizace, vybudování systému zabezpečujícího stabilní tlak pitné
vody, na vytvoření nových míst v mateřských školkách a na zvýšení počtu
tříd ve škole,“ doplnil Šťastný.
Projekt Úvaly–Hostín je rozdělen do pěti základních zón. Ty se dále dělí na
několik čtvrtí, z nichž se každá bude vyznačovat různorodou formou zástavby s důrazem na funkční veřejný prostor.
„Celý projekt nabídne v příštích přibližně pěti až osmi letech postupně 689
bytů a 616 rodinných domů. V parterech vybraných objektů budou umístěny komerční prostory, v oblasti centrálního náměstí je pak supermarket,“
popsal budoucí kroky Ondřej Čtrnáctý, projektový manažer společnosti
MEI, která má budoucí výstavbu na starosti.
(prm)
(Pražský deník, 2. 6. 2010)

Školství
Kudy chodí písničky

V měsíci březnu a dubnu v naší škole proběhla pěvecká soutěž Kudy chodí
písničky. Zúčastnily se děti ze ZŠ Pečky, Vrbová Lhota, Jirny, Čelákovice
a Úvaly. V oblastním kole bylo 50 žáků. Děti z naší školy získaly velice pěkná
umístění.
Kategorie:
1. ročník
1. místo Anna Štafenová
2.-3. ročník
2. místo Agáta Repčíková
3. místo Alena Futterová
3. místo Barbora Podstatová
4.-5. ročník
1. místo Patricie Anna Reitzová
2. místo Marek Nádeníček
3. místo Vendula Pechová
6.-7. ročník
1. místo Jan Houžvička
2. místo Marie Machačová
8.-9. ročník
1. místo Martin Kušta
2. místo Petra Bacílková
3. místo Adéla Chroustová
3. místo Adéla Votočková
Všem soutěžícím patří velké poděkování za odvahu, krásné výsledky a příjemné odpoledne. V neposlední řadě patří také dík všem učitelům, kteří
doprovázeli své žáky na klavír, pečlivě je připravili na soutěž a dovedli je
k tak skvělým výsledkům.
Adéla Chroustová, žákyně 8.C

Fantastický výlet do Rakouska a Německa

Celý výlet, který probíhal ve dnech 27. a 28. května 2010, by se dal shrnout
do několika slov, např. krátký, skvělý, poučný, zábavný apod. Kdybych však
měla vše napsat krátce, nedocenila bych jeho báječnost. Proto se ho budu
snažit vylíčit v následujících větách.
Všechno začalo v 6.15 hodin před Základní školou Úvaly, kde jsme měli
sraz. Když jsme si sedli do autobusu, uvědomili jsme si, že vlastně odjíždíme.
Měli jsme radost, když jsme viděli přicházet učitele do školy a věděli jsme,
že příští dva dny si bude jenom užívat a ne se mořit ve školních lavicích.
Většina z nás si nasadila sluchátka do uší a pokoušela se dospat ranní deficit. První občerstvovací pauzu jsme měli v Českých Budějovicích, další za
Linzem a u jezera Mondsee jsme si pochutnávali nad řízky od maminek. Pak
už nás čekala první návštěva obří ledové jeskyně Eisriesenwelt u Werfenu.
Už strmá jízda autobusem na parkoviště naznačila, že jeskyně bude hodně
vysoko. Následovalo pěší stoupání, výjezd lanovkou podél skály, který podlomil kolena i těm nejstatečnějším, a pak ještě dvacetiminutové stoupání
do výše 1 641 m. Počasí nám také moc nepřálo, ale přesto jsme viděli pořádné kopce kolem sebe a pod sebou mraky. Po prohlídce jeskyně jsme byli
nadšeni a zároveň zmoženi 1 400 schody, které jsme museli ušlapat. Okolo
18. hodiny jsme dorazili do překrásného městečka Bischofshofen, kde bylo
zajištěno ubytování v nádherném hotelu. Večeře o čtyřech chodech (salátpolévka-hlavní jídlo-dezert) nás plně zasytila. Všechny nás překvapil i milý,
usměvavý a ochotný personál v čele s panem majitelem a večer jsme trávili
každý po svém. Buď procházkou po městečku anebo pobytem na pokoji.
Druhý den ráno jsme začínali v 7 hodin snídaní. Následně jsme nasedli do
autobusu a vyrazili do soutěsky nedaleko od Bischofshofenu. Ranní procházka soutěskou Lichtensteinklamn byla příjemná a očisťující. Začínalo
vykukovat sluníčko, a to jsme v pátek moc potřebovali. Dalším cílem našeho zájezdu bylo Hitlerovo Orlí hnízdo v Kehlsteinhaus u Berchtesgadenu
v nadmořské výšce 1 834 m. Opět nás čekala i neuvěřitelná cesta serpentinami a jízda jedinečným a pověstným skalním výtahem. Na vrcholu Orlího
hnízda jsme se nemohli nabažit senzačního výhledu do okolí, kde jsme do-
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Školství
konce viděli až město Salzburg. Někteří z nás byli potěšeni i zbytky sněhu,
který se tam nacházel. Kolem 16. hodiny jsme z Berchtesgadenu odjížděli
zpět do rodné země. Do Úval jsme dorazili okolo 22. hodiny večer unavení,
rozlámaní, ale obohaceni o nové znalosti a zážitky.
Jsem velmi ráda, že jsem měla možnost zúčastnit se tohoto poznávacího
zájezdu. Chtěla bych zároveň poděkovat příjemnému průvodci panu Nevečeřalovi a panu řidiči z cestovní kanceláře Busfrape, a především paní
učitelce Havelkové, která pro nás tento zájezd uskutečnila. Děkuji za dva
nezapomenutelné dny, které byly časově krátké a plné vzpomínek.		
					
Vlaďka Kučerová, 8.B

Poděkování

Skončil školní rok a musím říci, že to byl rok krásný. Pozitivně laděná škola,
příjemní kolegové, výborní rodiče a hlavně, to nejdůležitější, prima děti.
Každý den, když jsem přišla do třídy, mě vítala spousta usměvavých dětských
tvářiček. Byl to rok plný důvěry, příjemné práce a hezkých vztahů. První třída
byla pro děti vyčerpávající a už si volno opravdu zaslouží, protože pracovaly
svědomitě a moc se snažily. Takže děti moje, děkuji a KRÁSNÉ PRÁZDNINY!
Mgr. Lenka Foučková, tř. uč. 1.B

Školní turnaj v malé kopané

V pátek 11. 6. 2010 se žáci a žákyně Základní školy Úvaly sešli v areálu fotbalového oddílu SK Úvaly na hřišti v Pařezině, aby spolu změřili síly při každoročním celoškolním fotbalovém turnaji pořádaném výborem fotbalového
oddílu. Děti byly rozděleny do 4 skupin podle věkových kategorií. Nejmladší žáci hráli své zápasy na hřišti s umělou trávou, starší kategorie odehrály
svá utkání na travnaté ploše. Přestože po celé dopoledne bylo úmorné vedro a sluníčko nemilosrdně pražilo, bylo se na co dívat. Děti hrály se zápalem,
bojovalo se o každý míč, padaly krásné branky. V týmech starších tříd se
objevila i děvčata, která si svými výkony zasloužila uznání a veliký obdiv!
Během turnaje své kamarády povzbuzovali nehrající spolužáci a celkem početná skupinka rodičů, kteří se přišli na své ratolesti podívat.
Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen Pepa Fischer ze 3.A, titul nejlepšího střelce s 8 brankami získal Jára Poděbradský ze 2.D.
Děkujeme fotbalovému oddílu za příjemné sportovní dopoledne a těšíme
se na příští turnaj.
Mgr. Josef Koting

Výstava prací žáků základní školy

V neděli 13. června 2010 měli obyvatelé Úval i náhodní návštěvníci možnost prohlédnout si výstavu, která probíhala v rámci vrcholících oslav 710.
výročí založení města.
Výstava byla koncipována jako pohled do minulosti i současnosti.
Samotné instalaci předcházel projektový den (22. duben – Den Země), kdy
se žáci naší školy podíleli na tvorbě prací, které souvisely s nadcházejícím
výročím.
Nejmladší děti vytvářely kouzelné barevné koláže náměstí, kreslily významné památky ve městě, psaly o tom, jak se jim v Úvalech a přilehlém okolí
líbí, navrhovaly poštovní známky, nezapomněly ani na úvalské spolky a zastupitele města. Sledovaly, jak šel čas v průběhu staletí, na přírodovědných
vycházkách poznávaly místní rostliny a živočichy. Žáci 2. stupně vyhledávali a zpracovávali informace týkající se osobností spojených s děním v našem městě, navštívili matriku, vypravili se do přírody k prozkoumání fauny
a flóry, skupině ekologů nebylo lhostejné, jak obyvatelé nakládají s odpady.
Žáci s hlubším zájmem o angličtinu mohli předvést své znalosti při tvorbě
prezentací o zajímavostech Úval, jiní psali úvahy, jak se jim tu žije. Skupinka
kreslířů a malířů se vydala do plenéru, aby zachytila probouzející se jarní
přírodu, děti pracovaly rovněž s keramickou hlínou, modelovaly postavu
Arnošta z Pardubic a měly možnost si vyzkoušet nové výtvarné techniky.
Nadšení fotoamatéři nám zprostředkovali nevšední zážitek svými fotografiemi ze zajímavých zákoutí.
Mnohá výtvarná díla jsou natolik zdařilá, že se stanou trvalou součástí archívu kroniky města.
M. Semrádová

Vyřazení devátých tříd

V posledním měsíci školního roku se již tradičně loučíme se žáky devátých
tříd. 10. června při slavnostním vyřazení žáků dvou tříd dostávali žáci pamětní certifikát o ukončení Základní školy v Úvalech. Chodby školy byly
vyzdobeny pracemi dětí a fotografickou dokumentací průběhu školní docházky žáků devátých tříd (foto z akcí tříd, ze života žáků,..). Akce se zúčastnili rodiče, sourozenci a zástupci zřizovatele. Díky štědrosti rodičů bylo
k dispozici i malé občerstvení.

Konec školního roku

V pondělí 28. 6. jsme předali dětem vysvědčení. Pro některé žáky naší školy
tak nastaly první školní prázdniny, ale pro mnohé jejich poslední na základní škole. Celý pedagogický sbor se však ještě 29.-30.6. zúčastnil inspirativního semináře zaměřeného na efektivní využití interaktivních tabulí při
výuce.
Žákům i učitelům bych chtěl popřát, aby si o prázdninách hodně odpočinuli, načerpali nových sil a ke konci prázdnin se již, plni optimismu, těšili na
nový školní rok 2010/11. Současně děkuji všem, kteří naší škole projevují
přízeň, a v příštím školním roce se těším na další spolupráci.
								
Mgr. Jaroslav Březka
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Organizace a spolky
Jaká byla jarní Akva Úvaly 2010

Sobotní 22. květnové dopoledne patřila úvalská sokolovna všem milovníkům akvarijních rybiček. V sále se tu konala již tradiční akvaristická akce
„Akva Úvaly 2010“, respektive její jarní verze. Letošní, již 12. ročník prodejně prezentačních trhů se nesl ve znamení oslav 710 let od založení města
Úvaly. Akci pořádal Úvalský spolek akvaristů v čele s panem Miloslavem
Kolaříkem.
Stejně jako loni se členové pořádající organizace sešli, aby připravili již
v brzkých ranních hodinách sál pro příjem prodejců a vystavovatelů. Krátce
před osmou připomínalo náměstí Arnošta z Pardubic jedno velké parkoviště. Půl hodiny po otevření byl již sál sokolovny zcela zaplněn. K jednotnému vstupnému pouhých 20 Kč přidávali pořadatelé i sáček se speciálním
vločkovým krmivem pro všechny druhy ryb. Akvaristé či jen zájemci mohli
nahlédnout do světa profesionálních akvaristů. K vidění a ke koupi tu byly
nejen v hojném počtu nejčastěji chované druhy (živorodky a neonky), ale
i vzácné druhy sladkovodních krevet a vyšlechtěné formy ryb, žijících u dna
nádrží. Nechyběl ani bohatý výběr akvarijních rostlin a doplňků.
Kolem deváté hodiny připomínala sokolovna včelí úl. Lidé si odnášeli sáčky se zakoupenými rybami či akvarijními rostlinami a někteří Úvaláci se
těšili z výhodně pořízených kompletních akvarijních setů. Vystavovatelé
a prodejci v jednom si navzájem předávali své zkušenosti s chovem. Diskuse probíhaly jak v uličkách sálu mezi stoly se zbožím, v předsálí sokolovny
a venku před sálem, tak i v přilehlé nářaďovně, která se dočasně změnila
na občerstvení.
Na letošní jarní Akva Úvaly 2010 přijelo celkem 53 vystavovatelů a prodávajících a za čtyři hodiny prošlo sokolovnou 612 návštěvníků a nakupujících,
nejen z Úval. I když veřejná a prodejní část akvatrhů skončila úderem dvanácté hodiny, mnozí akvaristé ještě dlouho diskutovali v úvalských restauracích. Ten, kdo letošní akvatrh v Úvalech nestihl, nemusí zoufat. V sobotu 11.
prosince 2010 se bude konat ve stejných prostorách jeho zimní verze.
Text a foto Mgr. Marek Mahdal, DiS.

stačil pouze na sedmé místo. Celý neúspěch pak korunoval nepovedený
požární útok, který znamenal odsunutí do pole poražených.
Ženy, posílené o děvčata z Říčan, měly ambice na výhru a postup do
krajského kola. A dařilo se. Ve štafetě se těsně umístily na druhém místě
a i přes klopýtnutí v požárním útoku slavily také druhý nejlepší pokus.
V součtu obou výsledků skončily na druhém místě, ale bohužel chybou
rozhodčích, které jsme si ve víře ve správnost rozhodování nevšimli. Až
dodatečně byla úvalským hasičkám přiznána výhra, ale kvůli příliš blízkému
termínu konání krajského kola se účasti v něm nakonec vzdaly.
Rozporuplné dojmy z uplynulé soutěže v požárním sportu si chtěli úvalští
hasiči poopravit v jiné, která se každoročně koná v Brandýse nad Labem. Ta
se letos konala v sobotu 5. června. Jde o memoriál A. Vimmera, na kterém
se tradičně sejde množství družstev s výbornou výkonností. Ani v tomto
roce tomu nebylo jinak a mladí hasiči z Úval měli o to složitější úlohu, že
obhajovali první místo z předchozích dvou ročníků. Přestože se oba pokusy
nepovedly podle představ a neobešly se bez klopýtnutí, stačily i tak dobrým
časem na třetí místo. Úvalské hasičky měly také ambice na výhru, ale
nakonec se musely spokojit se stříbrným postem. I přestože se nepodařilo
ani jednomu úvalskému družstvu zvítězit, mohl mít sbor vzhledem ke
konkurenci dobrý pocit z odvedené práce.
za SDH Úvaly Milan Bednář

Poděkování

Sdružená Obec baráčníků J. A. Komenského v Úvalech děkuje panu starostovi MUDr. Janu Šťastnému, paní místostarostce Ing. Heleně Váňové, Kulturní komisi Městského úřadu v Úvalech, všem sponzorům za finanční příspěvek a za možnost uskutečnit průvod městem při oslavách 710 let města
Úval a 40 let baráčníků v Úvalech.
Děkujeme všem baráčníkům sdružených na I. župě v Brandýse nad Labem,
kteří nás podpořili. I rychtář veleobce František Tichý vážil dalekou cestu až
z Duchcova, aby prožil tuto jubilejní slavnost s námi, velmi si toho vážíme.
Hana Černá, rychtářka,
konšelstvo OB Úvaly

Hasiči nelenili

V květnu hasiči nelenili a s velkým odhodláním se zúčastnili okresního
kola požárního sportu konaného ve Staré Boleslavi. V sobotu 29. května
je za slunného počasí čekalo klání ve štafetě a požárním útoku. Výrazně
převažoval počet družstev v kategorii mladších mužů, kde zkoušeli své
štěstí i úvalští hasiči. Už štafety se bohužel nevyvedly podle představ a výkon
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Sport
Činnost oddílu házené v roce 2010

Poděkování

Mládež
Současnost úvalské házené je založena na práci s mládeží. Nyní v Úvalech
vzniká družstvo mladšího dorostu, jehož základ tvoří „loňští“ starší žáci
a měli by se od září představit ve 2. dorostenecké lize. V kategorii starších
žáků jsme v sezoně 2009/2010 obsadili 2. místo ve středočeském přeboru
a 3. místo v pražském přeboru. Byl to velice nevyrovnaný rok, po podzimní části jsme patřili k nejlepším družstvům v republice a vévodili jsme jak
pražskému přeboru, tak Středočeskému kraji, pak ale přišlo vypadnutí ze
žákovské ligy. V dubnu přišel nečekaný úspěch na Prague handball cup,
aby se na jaře opět družstvo hledalo a dopadlo, jak dopadlo. V kategorii
mladších žáků jsme v sezoně 2009/2010 obsadili 1. místo ve středočeském
přeboru a 2. místo v pražském přeboru. Co do počtu velice slabý ročník
se na jaře povedlo rozšířit o několik nových zájemců, a tak se snad jeden
z nejnadanějších ročníků (narozeni 1997) dočká časem ještě výraznějších
úspěchů. Družstvo minižáků a přípravky získává své první zkušenosti na
rozličných akcích a jejich utkání nemají žádnou celkovou tabulku, jde jen
o radost ze sportu.
Dne 25. 6. 2010 definitivně skončila uplynulá sezona a nyní mají kluci zasloužené prázdniny, kde si od tréninků odpočinou a načerpají nové chutě
do další práce. Největší naší akcí bude letní sportovní soustředění v Žeravicích u Přerova na konci srpna. Naším hlavním cílem je, aby kluky sport bavil
a rodiče aby věděli, že i v Úvalech se dá dělat sport na kvalitní úrovni. Tímto
bych chtěl všem rodičům poděkovat za podporu, kterou v nich kluci mají,
a popřát jim hodně trpělivosti do blízké budoucnosti.

Děkujeme panu starostovi MUDr. Janu Šťastnému za rekonstrukci hřiště
v háječku v parku J. Nachlingera a za jeho osobní finanční podíl na této
akci. Další velký dík patří firmě Jiřího Hovorky z Hradešína za profesionální
realizaci projektu.
Apelujeme na spoluobčany, aby dodržovali zákaz vjezdu na hrací plochu.
Těšíme se, že bude hřiště zase dlouho sloužit k míčovým hrám a ostatním
sportovním aktivitám. Přijďte si zahrát pétanque v letním čase vždy ve
středu v 17 hodin.
za úvalskou koulenou L. Jarošová

Muži
Družstvo mužů skončilo v uplynulém ročníku uprostřed tabulky, ale podzimní část nového ročníku soutěže se jim nevyvedla a družstvo figurovalo
na nelichotivém posledním místě. Na jaře se týmu začalo dařit, ale několik
zranění mělo za následek dohrávání soutěže s veterány. Na lepší umístění
to nestačilo.
foto Ing. V. Procházka

Muži – společná regionální liga
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Za zmínku stojí uspořádání turnajů v házené a miniházené u příležitosti
oslav 710 let města Úvaly. Na hřišti pod sokolovnou se během dvou dnů
představilo 16 družstev (chlapci ve věku 13 – 7 let). Děkujeme zástupcům
města za podporu.
Podívejte se na www.hazena-uvaly.cz – zde se dozvíte vše ze světa házené.
Jiří Dráb

Úvalačka Klárka Mandová na Světovém poháru juniorů

Letošní mistrovství Evropy dospělých ve sportovním aerobiku se konalo
v České republice v Kladně. Společně s tímto šampionátem proběhl i Světový pohár kadetů a juniorů, kam byla nominována i Úvalačka - čtrnáctiletá
Klárka Mandová. Klárka začala cvičit komerční aerobik u Elišky Strakošové
(Pivoňkové) v 7 letech a postupně se vypracovala až ke sportovnímu aerobiku, který nyní trénuje v Českém Brodě (www.corridoor.cz). „Klára je talentovaná ve více oblastech, a proto jsem dvojnásob ráda, že si vybrala aerobik,“
komentuje jedna z jejích trenérek, Eliška Strakošová. Nadějné závodnici
se v současné době věnuje i manžel paní Strakošové, trenér reprezentace
a trojnásobný mistr světa ve sportovním aerobiku Jakub Strakoš a jeho svěřenkyně Mirka Zimová, která rovněž získala první místo na MS. I když byla
pro Kláru úspěchem již samotná nominace na tento závod, ukázala, že je bojovnice a přes velkou konkurenci získala 9. místo. Tím potěšila nejen sebe,
ale i své trenéry a všechny, kdo jí fandili.
EP

Poděkování za akci Pilates

Dne 6. 6. 2010 se ve fitcentru Mamut v Úvalech konala akce „Cvičíme Pilates
na podporu stacionáře ve Stodůlkách“.
Akce byla zahájena milým vystoupením děvčat junior aerobiku pod vedením
paní Křelinové a pokračovala krásnou módní přehlídkou pod taktovkou
majitelky obchůdku Madame paní Selixovou. O zdravou a výtečnou snídani
se postarala paní Drábová. Následovalo samotné cvičení Pilates, do něhož
se v závěru zapojili i někteří uživatelé stacionáře. Bylo také možno koupit
si nápadité výrobky od uživatelů stacionáře a Sociálně terapeutické dílny
ve Stodůlkách.
Velmi rádi děkujeme všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu nedělního
dopoledne. Velký dík patří především majitelce fitcentra paní Martině
Křelinové za ochotu a skvělou organizaci celé akce.
Výtěžek z této akce bude použit na nákup rehabilitačních pomůcek
pro uživatele denního a týdenního stacionáře Diakonie ČCE v Praze
5-Stodůlkách, jehož služeb využívají mladí lidé s těžkým mentálním
a kombinovaným postižením.
Chcete-li i vy přispět jakoukoliv finanční částkou nebo věcným darem
(zbytky látek, výtvarné potřeby...), můžete nás kontaktovat na tel.
607 718 916. Budeme rádi za jakoukoliv formu podpory.
Utkání mladších žáků 12. 6. 2010, foto pan Hájek
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Církev
Církev československá husitská v Úvalech
Pozvání do Husovy kaple, Pražská 180 – červenec 2010
4. 7. neděle
Památka Mistra Jana Husa		
v9h
11. 7. neděle
Bohoslužba Slova v Domově seniorů
v9h
25. 7. neděle
Liturgická bohoslužba		
v9h
CČSH v Úvalech koná: Svátosti pokání, manželství, manželská jubilea, křest,
biřmování, útěcha nemocných, pohřby, uložení urny.
Nutné předem domluvit s farářkou Mgr. Jitkou Pokornou.

Kontakt: Duchovní správa, Pražská 180, Úvaly, tel. 605 920 773;
e-mail: ccsh_uvaly@seznam.cz
Mgr. Jitka Pokorná, farářka v Úvalech

Historie
Nepomucký musel pryč
Roku 1919 se v tehdejší Československé republice konaly první volby, prozatím jen do obecních zastupitelstev. Už z dob monarchie měly politické
strany rozparcelovánu i komunální politiku a nějaké místní iniciativy, pokud vůbec existovaly, se setkaly s pramalým zájmem voličů. Příznivci stran
se dělili do vzájemně znepřátelených skupin a podobně jako dnes byla strana z opačné části politického spektra téměř synonymem zla. Doba to nebyla
jednoduchá, celá první republika byla rozhádaná nacionálně i sociálně. A
aby toho nebylo málo, musela si i revoluce vybrat úhlavního nepřítele, kterým se stala patřičně démonizovaná katolická církev.
Už v listopadu roku 1918 se v tisku zmiňovaly první obrazoborecké činy.
O dlažbu Staroměstského náměstí se rozbil mariánský sloup a na venkově
se porážely sochy sv. Jana Nepomuckého, které byly v očích tehdejší veřejnosti ikonou poroby národa a zlovůle papeženců. Toto obrazoborectví bylo
dílem především mladých lidí, kteří v té době silně inklinovali k extrémní
levici. Nebyla to však pouze levice, která by si zasloužila odsouzení za ničení
umělecky i historicky cenných památek. Lidová strana, zastřešující politický katolicismus, byla sice ve křížku především se sociální demokracií, ze
které se ještě nevydělila komunistická strana. S výrazným protikatolickým
programem však vystupovaly i liberální strany, které svůj populismus stavěly na silné vlně nacionalismu. Bez viny nebyl ani Masaryk, který k protikatolickému cítění silně přispěl svou politikou glorifikace husitství a líčení Bílé
hory jako národní katastrofy.
Za tohoto stavu věcí veřejných se v červnu před 91 lety konaly komunální volby. V Úvalech zvítězili národní socialisté před druhou sociální

demokracií. Ze samotného výsledku voleb bylo jasné, že socha sv. Jana Nepomuckého dlouho na náměstí nezůstane. A bylo vůbec s podivem, že na
tak exponovaném místě dosud stála bez úhony. Už se nedozvíme, zda to
bylo dílem náhody, nebo silné osobnosti faráře Aloise Dostála. Ten byl také
samozřejmě nejhlasitějším odpůrcem odstranění sochy, kterýžto názor neústupně zastávali především zastupitelé zvoleni za sociální demokracii.
Jednání zastupitelstva v této věci bylo rychlé a bez možnosti odvolání. Alois
Dostál do farní kroniky sice tehdy zapsal, že „lid reptal“, ale ve skutečnosti
nejpíše většina obyvatel s přemístěním sochy souhlasila. Už na konci června
se socha světce, která zdobila náměstí od roku 1701, přestěhovala ke kostelu a přitom se nikdo neobtěžoval s jejím sestavením. O její opětovné vztyčení musel farář žádat obecní zastupitele, kteří po vzrušené diskuzi nakonec
souhlasili. A tak se můžeme dodnes těšit z nesmírně cenné památky, která
svou starobylostí předčí i místní kostel.
V létě roku 1919 ještě nikdo netušil, jakou neocenitelnou službu tehdy zastupitelé barokní soše paradoxně prokázali. Pokud by socha nepadla rukou
vandala ještě téhož roku, mohlo tomu tak být v emocionálně vypjatém roce
1920, kdy se konaly první volby do národního shromáždění. Ale i v pozdějších letech neustávají zprávy o zničených uměleckých skvostech doby
minulé. A vskutku po většinu 20. století se sakrální památky velké oblibě
netěšily a mnoho se jich do naší doby zachovalo jen ve psaných pramenech
či vzpomínkách pamětníků. Socha sv. Jana Nepomuckého tomu všemu přihlížela v bezpečném zákoutí pod pomyslnou ochranou úvalského chrámu.
Milan Bednář

Úvaly a prusko-rakouská válka
Válka prusko-rakouská v létě 1866 a následná pruská okupace části Čech,
jako její důsledek, se značně dotkla i Úval. Tehdy ještě Ouval. 17. července
1866 dorazily první oddíly pruské armády do Úval. Pruští důstojníci vyžadovali pro sebe, své vojáky a potahy značné množství potravin a také přípřeže.
23. a 24. července do Úval přišli jiní Prusové, první den 900 a druhý den
700 mužů, vedle koní. Nakonec nezbylo tehdejšímu starostovi Antonínu
Lašmanovi nic jiného, než předstoupit před hlavní velení s oznámením,
že není v Ouvalech pro tolik lidí chleba. Některý statkář měl na ubytování
a stravu až 70 pruských vojáků.
V Úvalech v době po tzv. bleskové válce a následné okupaci královskou
pruskou armádou byli v městečku ubytováni zejména vojáci 2. pěší divize gardy, 3. jezdecké baterie gardy a 1. těžké jízdní brigády této armády.
V Úvalech, které v této době měly přibližně 640 obyvatel, bylo jen v období od 22. července až 7. srpna 1866 ubytováno 58 důstojníků královské
pruské armády, 1 889 vojínů a poddůstojníků a 1 011 koní. Např. kovářské
práce musel provádět p. Hladík, kolářské práce p. Kopecký, bednářské práce p. Vojt. Řezáč. Oves, ječmen, pohanku a seno museli dodávat pánové
J. Růžička, J. Moravec, A. Lašman, F. Chládek, M. Jeřábek, J. Řezáč, A. Rosenbaum, J. Strnad, J. Smolík a V. Kedlík. Ve dnech 17. července až 22. srpna
Úvalští zásobili koně vojáků dodávkou téměř 4,2 t sena a 2,3 t ovsa.
Ve dnech 17. července až 21. července muselo být napečeno 35 bochníků
domácího chleba, poražen 1 ks hovězího dobytka, dodány 3 kg másla a 3 kg
kávy. V tomto okupačním období stála 1 libra domácího chleba 8 krejcarů,
1 máz piva 12 krejcarů, 1 libra másla 60 krejcarů, 1 libra sádla 50 krejcarů,
1 libra hovězího masa 22 krejcarů, 1 libra mouky 13 krejcarů, 1 žejdlík krup
7 krejcarů, 1 žejdlík krupice 13 krejcarů, 1 libra rýže 30 krejcarů, 1 libra soli
15 krejcarů. Vycházejme při posuzování z toho, že 1 zlatý měl 60 krejcarů.
Např. 1 míra pšenice stála 6 zlatých, 1 míra žita 7 zlatých, 1 míra ovsa 3 zlaté

a 50 krejcarů atd. Po celý červenec a srpen se Úvaly jen hemžily pruským,
ale i rakouským vojskem. Vojsko v městečku bylo ubytováváno celkem jedenatřicetkrát, dohromady to bylo 7 000 mužů a 5 000 koní.
V rámci pruské okupace byli na úvalské katolické faře vedle pruských důstojníků ubytováni také katolický a evangelický kazatel.
I když válka s Prusy netrvala dlouho, přece po ní nastala po Čechách značná
drahota, Úvaly nevyjímaje. Válkou byla zavlečena na okupovaná území cholera. U nás v Úvalech na choleru zemřel pruský voják Theodor Novakowski
a byl zde pochován. Choleře také podlehlo 16 úvalských občanů.
Dr. Vítězslav Pokorný, kronikář města
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Úvalská vařečka
TÉMA: GRILOVANÉ SPECIALITY

Vítáme nové spoluobčánky

ŠPÍZY NA GRILU

Táňa Nováková
Julie Hovorková
Matěj Pirout
Tomáš Drábek
Kristina Boháčková
Tereza Bazalová
Petr Merxbauer
Barbora Zelenková
Ondřej Karásek
Jaroslav Spáčil
Kateřina Spáčilová
Pavel Štěpánovský
Vladimír Tourek

INGREDIENCE:
500 g kuřecích prsíček
1 červená paprika
1 zelená paprika
1 žlutá paprika
4 menší cibule
olej, grilovací koření
500 g vepřové plece
4 kyselé okurky
4 menší cibule
2 špekáčky
olej, grilovací koření
500 g mletého masa
1 vejce, sůl, pepř, paprika
1 stroužek česneku
16 ks malých žampionů
16 ks cherry rajčátek
POSTUP:
Kuřecí a vepřové maso nakrájíme na kostky a necháme 24 hodin rozležet
v marinádě z oleje a grilovacího koření.
Mleté maso smícháme s vejcem, solí, pepřem, paprikou a rozetřeným česnekem. Z masové směsi vytvarujeme malé kuličky, které napichujeme střídavě se žampiony a cherry rajčátky na grilovací jehly.
Vepřové a kuřecí maso rovněž napichujeme spolu s uvedenými ingrediencemi na jehly.
Grilujeme zvolna, aby se maso dobře propeklo. Solíme až hotové špízy,
podle potřeby.
Dobrou chuť a letní večery provoněné grilováním přeje
Mgr. R. Vorlíčková

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

Červencová životní jubilea
70 let

75 let

80 let
81 let
82 let
83 let
84 let

Vítání občánků

24. 6. 2010 proběhlo druhé letošní vítání dětí do života. V obřadní síni
jsme přivítali 18 nových občánků města Úvaly.

85 let
86 let
87 let

97 let

Bohumil Němec
Jana Mandíková
Magdalena Zemanová
Eva Kaucká
Jiří Benešovský
František Lajtner
Anna Svobodová
Helena Maříková
Ludmila Víšková
Miloslava Bedrnová		
Zdeňka Jeřábková		
Marie Kozubík		
Marie Akšteinová		
Emanuel Jankovský		
Miroslav Kýn			
Jaroslav Racek		
Jaroslava Krajíčková		
Božena Švestková		
Libuše Brajerová		
Jaroslava Medková		
František Krejčí		
Milada Řezáčová		
Eliška Šafaříková
Marie Karhanová
Jindřiška Kubieová
Josef Kovářík			
Saša Švestka			
Marie Součková

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

Navždy jsme se rozloučili

Foto Radka Branyšová

Marie Brychtová
Jan Vrdlovec
Božena Jelínková
Libuše Jankovská
Marie Frčková
František Žaba

Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Osobní
Děkuji městskému úřadu, městskému výboru KSČM a sousedům za blahopřání k mým 85. narozeninám.
Věra Švandová
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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
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Inzerce
AUtOŠKOLA ÚvALY mARtíneK
zahajuje v červenci a srpnu kurs na
osobní automobil, platba na splátky,
tel.: 607 761 383, 281 982 803
invALiDní ŽenA HLeDá paní na
výpomoc v domácnosti.
Tel.: 605055795
nep:-)seda občanské sdružení
nabízí v Běchovicích:
•během letních prázdnin zábavné
příměstské tábory s bohatým
programem
•od září 2010 širokou nabídku
kroužků pro děti, mládež a
dospělé.
Více informací na
www.neposeda.org
nebo na tel. 733 685 911
Alice Pechová

AUtODOPRAvA
-nonstopODvOZ KOnteJneRY
Sutě, odpad, písky
Přeprava materiálu

milan Petružálek
Praha 9 - Běchovice
Český Brod

AviA, LiAZ, tAtRA, iveCO
Zemní – výkopové práce – DemOLiCe
Tel.: 281 931 419, mobil: 603 242 142, fax: 281 931 512
www.sute-pisky.cz, milanpetruzalek@sute-pisky.cz
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Zámečnictví
Pojezdové a samonosné
brány s pohonem
Vrata, ploty, schodiště,
obrábění kovů
Vladimír Selix
Srbská 365,
250 82 Úvaly
Mobil.: 721 426 718

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

