zprávy z města

Život Úval 8/2011

Město Úvaly

11/2011
Ročník 52

Zdeněk Troška v Úvalech

Václavské odpoledne, str. 11

Městský úřad
Zprávy z města
Názory čtenářů

2
5
9

Zářijové rybářské závody, str. 20

Kultura
11
Zprávy z MDDM
12
Okénko knihovny 16

Školství
17
Organizace a spolky 19
Sport
20

Trial klub Úvaly, str. 22

17. listopad, str. 8
www.mestouvaly.cz

městský úřad

Úvodní slovo

Když tak chodím po tom našem světě,
rozhlížím se. Pozoruji lidi kolem sebe, jejich životy a názory. Je až s podivem, jak
je dnešní svět svázaný prostoduchostí,
jednoduchostí a povrchností. Často jsme
nuceni okamžitě reagovat, bez rozmyslu.
Dát očekávanou odpověď, nikoliv odpověď pravdivou, nikoliv odpověď plynoucí ze zamyšlení. Jedním z opakujících se
podnětů jsou lidé, na kterých je na první
pohled patrné, že nezapadají do škatulek a
svojí výjimkou provokují, aniž by o to stáli.
Zamýšlím se nad osudy bezdomovců. Jsou
to opravdu zkrachovalé existence, spodina,
kterou si ošklivíme o to víc, abychom sami
sobě dokázali svoji nadřazenost a úspěšnost? Ale právě takový život pro člověka bez
domova může být stejným úspěchem jako
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pro jiného získání dobrého zaměstnání.
Třeba byl před tím na drogách, na pokraji
smrti a tím, že je „jen“ bez domova, si sám
sobě dokázal, že život stojí za to.
Potkal jsem již několikrát lidi, kteří velmi
špatně chodili, měli zřejmě nějakou vadu.
A první, co mě napadlo, když jsem takového člověka potkal, bylo, že je to chudák,
že tak špatně chodí. Ale vzápětí jsem si
uvědomil povrchnost takového soudu.
V jeho obličeji nebyla stopa po nějaké
zášti, nebo udolanosti osudem. Žádná
křivda, zahořknutí. Byl tam život a soustředění. Vždyť možná jen před několika
týdny vstal z invalidního vozíku a chodit
bez berlí může být jeho životní výhra. A co
třeba majitel luxusního auta? Tomu závidíme jeho viditelný úspěch. Nevidíme ale,
co je za tím. Nevíme, co musel obětovat,
o co přišel. A možná ani není šťastný, pro-

tože musel opustit své ideály, své zásady.
Když o tom tak přemýšlím, je mi z toho
smutno. Zajímá dnes někoho vůbec pravda? Zajímá někoho vůbec vlastní názor? Jak
to pozoruji, tak se stále dokonalejší technikou se rychle blíží doba, kdy komunikace
a sounáležitost bude nahrazena roboty, kteří budou lidi kolem sebe bavit tím, že jim budou dávat očekávané odpovědi. Co na tom,
že nebudou pravdivé, hlavně že se budou líbit. A to, co dělá člověka člověkem, postupně zakrní a zanikne. Povrchnost, pozlátka,
odtažitost, sebestřednost. To jsou principy,
na kterých je dnešní svět postaven. Principy pochybné, komerční, ale reálné. Jedinou
útěchou nám budiž to, že kdykoliv v historii
bylo lidstvo blízko takovému úpadku, nastaly události, které spustily obrodu lidstva.
Doufejme, že i tentokrát to vyjde.
Josef Štěpánovský

Co Vy na to, paní tajemnice?

Máte za sebou poměrně dlouhou praxi
v administrativě města. Roky jste pracovala jako vedoucí živnostenského úřadu
a poté jako vedoucí správního odboru.
Od července 2011 jste na základě výběrového řízení jmenována do funkce tajemnice - vedoucí úřadu města. Jak vidíte
současnou činnost úvalského městského
úřadu a práci jednotlivých odborů?
Jak správně uvádíte, na Městském úřadě
v Úvalech pracuji mnoho let, v roce 1989
jsem nastoupila jako řadová úřednice. Po
celou dobu svého působení jsem se řídila
zásadou, že úředník je zde proto, aby zajišťoval službu občanovi v potřebném rozsahu
na odborné a etické úrovni. Proto i v mé
současné funkci budu vyžadovat od svých
podřízených, aby se touto zásadou řídili.
Domnívám se, že je stále co vylepšovat, stav
určitě není ideální. Mou snahou je objektivně posoudit délku lhůt při vyřizování podání
na jednotlivých odborech a dle možností je
zkrátit.
S tímto souvisí i posouzení rozsahu činností
jednotlivých odborů ve vztahu k počtu pracovních míst. Odbory úřadu jsou umístěny
ve třech budovách, což občanovi též neulehčuje vyřizování záležitostí.
Mění se v Úvalech pozitivně vztah „občan
a městský úřad“?
Domnívám se, že ano. Je pravdou, že ne
vždy a všem lze při vyřizování záležitostí
vyhovět. Počet stížností na jednání úředníka
v poslední době klesl na minimum.
Otevřenost úřadu pro občany je stále větší,
pracovnice podatelny úřadují pro občany

ve všední dny po
celou pracovní
dobu, na ostatních odborech
se snažíme vyřizovat záležitosti
občanů po dohodě i v neúřední
dny. Je však třeba
si uvědomit, že
náš úřad je malý
a neúřední dny
slouží zejména
pro zpracování
podání občanů
a šetření s nimi
související. Jak
jsem již uvedla,
byla bych velmi ráda, aby u nás v Úvalech
platilo, že jsme úřad otevřený občanům.
Čeho chcete v dohledné době v činnosti
úřadu docílit, co chcete změnit?
Prioritou je přestěhování vedení města
a zbývajících odborů z budovy v Pražské
ulici do budovy čp. 95 na náměstí Arnošta
z Pardubic, které však závisí na získání finančních prostředků. Pokud se toto podaří,
bude to jeden z kroků, kterým zefektivníme
chod úřadu. Dále je mým úkolem důsledně
dbát na odbornost a kvalifikaci úředníků
Městského úřadu Úvaly. Samozřejmostí při
mé práci je dohlížet na plnění úkolů vyplývajících z jednání rady a zasedání zastupitelstva, zejména pak na vyřizování podnětů
a stížností občanů. Mým cílem je, aby občan,
který náš úřad navštíví, odcházel s pocitem,

že se setkal s profesionálním přístupem.
Závěrem bych ráda ubezpečila občany, že
v případě potřeby se na mě mohou s důvěrou
obrátit, ráda se jim budu věnovat.
(Na otázky Dr. Vítězslava Pokorného
odpovídala tajemnice – vedoucí úřadu
města Jana Tesařová)

Pozvánka na řádné
jednání zastupitelstva
Zveme občany na řádné veřejné zasedání
Zastupitelstva města Úvaly, které se koná
ve čtvrtek 10. 11. 2011 od 18 hodin v sále
domu s pečovatelskou službou.
Program jednání bude oznámen na úřední
desce městského úřadu.
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O čem jednalo Zastupitelstvo města Úvaly dne 22. 9. 2011
První poprázdninové zasedání úvalského zastupitelstva se konalo ve čtvrtek 22. září 2011.
Přítomno bylo 12 volených zástupců (3 byli
z jednání omluveni). Občanů v sále DPS postupně přibývalo a nakonec jejich počet dosáhl
21. V sále byl také přítomen ředitel Základní
školy Úvaly Mgr. Jaroslav Březka, zaměstnanci
úřadu, zástupci společnosti PPP Centrum, a.s.,
a zástupce společnosti VRV, a.s.
Krátce po 18. hodině zahájil starosta města
MUDr. Jan Šťastný vlastní jednání. Prvním
bodem byla informace o činnosti rady města
za uplynulé 3 měsíce, kdy se rada sešla celkem třikrát. V kauze „Čechoslávie“ se rýsuje
pozitivní posun, kdy do exekuce nejsou zahrnuty pozemky a komunikace, které budou
podle platných smluv převedeny na město
Úvaly, dále pak bylo projednáno zvýšení tlaku
vodovodu v oblasti Slovany.
Dalším bodem byla kontrola plnění usnesení
zastupitelstva města. Zastupitelstvo vzalo na
vědomí splnění svých konkrétních usnesení
z let 2009 – 2011. Rozsáhlá přehledná tabulka
o plnění dříve přijatých usneseních a jejich plnění je pro občany k nahlédnutí na městském
úřadě.
Zastupitelstvo města Úvaly dále vzalo na vědomí studii „Možnosti využití PPP při realizaci strategických projektů ve městě Úvaly“.
Otázky jednotlivých zastupitelů zodpovídal
ředitel společnosti PPP Centrum, a.s., Ing. Jan
Škurek. Zastupitelé současně uložili finančnímu výboru a výboru pro výstavbu projednat
tuto studii ve vazbě na využití modelu PPP
při obnově povrchu úvalských městských
komunikací. Náklady na vlastní obnovu povrchu a výkup pozemků pod komunikacemi
od soukromých vlastníků jsou velmi vysoké
a celou situaci výrazně komplikuje skutečnost,
že přibližně 60 % vlastníků pozemků odmítá
své pozemky prodat za cenu, kterou by město
akceptovalo.

Následující bod vyvolal širší diskusi napříč
zastupitelstvem. Podstatou tohoto bodu jednání byla skutečnost, že v rámci nově vybudovaného vodovodního přivaděče pro zásobování
Úvalska pitnou vodou je na základě smluv
z roku 2005 nezbytné vykoupit pozemky pod
nově vybudovaným vodojemem Zeleneč, a to
včetně zřízení věcného břemene na přívodní
řady k vodojemu. Situaci a celý vývoj případu detailně popsal Ing. Jiří Frýba, zástupce
společnosti VRV a.s. Na základě předchozího
jednání s vlastníky pozemků a se starostou
obce Zeleneč bylo na sněmu starostů svazku
obcí Úvalsko dne 27. 7. 2011 rozhodnuto, že
na nejbližších zasedáních zastupitelstev v jednotlivých členských obcích bude zastupitelům
předložena cena výkupu za m2 ke schválení, při
dodržení procentuálního podílu jednotlivých
obcí tak, jak se tyto obce podílely na celkové
ceně díla. Na základě geometrického zaměření
činí výměra vodojemu Zeleneč 994 m2. Vlastníci pozemků jsou ochotni prodat svazku tyto
pozemky za cenu 2.000,- Kč/m2. Jedná se sice
o původně zemědělskou půdu, ale vzhledem
k tomu, že k.ú. Zeleneč přímo sousedí s k.ú.
Hlavní město Praha, může být dle současně
platné vyhlášky pro oceňování cena minimálně dvojnásobná. Při navržené ceně 2.000,- Kč/
m2 činí celková cena 1.988.000,- Kč, přičemž
59% podíl města Úvaly z celé akce v tomto
případě činí částku 1.172.920,- Kč a z celkové
částky za úplatné věcné břemeno 15.000,- Kč
bude podíl města činit částku 8.850,- Kč. Zastupitelé nakonec tuto částku schválili uvolnit
ve prospěch svazku obcí Úvalsko.
Dalším bodem bylo projednání žádosti ředitele
ZŠ Úvaly o poskytnutí finančních prostředků
na nákup 10 kusů nových počítačů pro školu
a o žádosti o finance na nákup programů pro
interaktivní tabule, které představují moderní výukový prostředek pro úvalské školáky.
Ředitel školy Mgr. Březka pak zodpovídal

otázky zastupitelů. Členem výběrové komise
na nákup těchto učebních pomůcek bude i zástupce města.
Zastupitelé dále pověřili finanční výbor prověřením nákladů na objekt čp. 65 - prověření
všech výdajů od doby pořízení nemovitosti,
dále prověřením nákladů za provoz koupaliště
Úvaly za celou dobu platnosti smluvního vztahu a prověřením hospodaření městského časopisu Život Úval. Dále byl finanční výbor pověřen připravením návrhu nového rozpočtu města
a rozboru rozpočtované položky Platy zaměstnanců ve vazbě schváleného počtu zaměstnanců v organizačním členění pro rok 2012.
Zastupitelé dále schválili úpravu rozpočtu
města na rok 2011 dle požadavků jednotlivých
odborů městského úřadu, a to na základě aktuálních obdržených dotací nebo výdajů spojených s podáním dotací a získáním revolvingového úvěru.
V posledním bodě zastupitelstvo souhlasilo
s podáním žádosti města Úvaly jako poskytovatele sociální služby o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2012 ve výši 1 638 000,-Kč a uložilo
správnímu odboru zajistit kvalifikované podání
této žádosti. Dotace bude využita výhradně na
provoz Pečovatelské služby Úvaly.
V průběhu jednání dostali možnost vyjádření
občané našeho města. Přítomní občané z Radlické čtvrti si stěžovali na poškození komunikace Jeronýmova a přilehlých ulic, které jsou
poškozovány provozem zásobování skladu
v jižní části této čtvrti. Padly i výtky na stav
kontejnerů na komunální odpad.
Ve 21 hodin bylo jednání zastupitelstva ukončeno. Další řádné jednání zastupitelstva se bude
konat ve čtvrtek 10. listopadu 2011. Informace
z tohoto jednání přineseme v prosincovém vydání Života Úval.
Mgr. Marek Mahdal, DiS.,
zastupitel města Úvaly

Soubor usnesení z řádného veřejného zasedání
Zastupitelstva města Úvaly č. Z – 6/2011 ze dne 22. 9. 2011

Usnesení č. Z – 0118/011
Zastupitelstvo města Úvaly bere na vědomí
zprávu o činnosti rady města a vedení města za
období od 16. 6. 2011 do 22. 9. 2011 (příloha
č. 1).
PRO: 12 – Mh, Po,Mi,Bo,Br,Pp,St,Sp,Ce,
Li,Ko,Mo
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. Z – 0119/011
Zastupitelstvo města Úvaly bere na vědomí
splnění usnesení Zastupitelstva města Úvaly
z roku
a) 2009 – 083,
b) 2010 – 03, 027,
c) 2011 - 029, 071, 077, 080, 082, 086, 088,
089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097,
099, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 01007,
0108, 0109, 0110, 0111, 0113, 0113a, 0115,
0116, 0117 (příloha č. 2).
PRO: 12 – Mh, Po,Mi,Bo,Br,Pp,St,Sp,Ce,
Li,Ko,Mo
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 0120/011
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. bere na vědomí materiál týkající se možnosti
využití PPP projektu při realizaci rekonstrukce místních komunikací (příloha č. 4),
II. ukládá finančnímu výboru a výboru pro výstavbu projednání tohoto materiálu,
III. pověřuje starostu a místostarosty přípravou návrhu usnesení pro jednání rady města.
PRO: 11 – Mh, Po,Mi,Bo,Br,Pp,St,Sp,Li,Ko,
Mo
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 – Ce
Usnesení č. Z – 0121/011
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje uvolnit ve prospěch Svazku obcí Úvalsko částku
1.181.770,- Kč, která je 59% podílem města
za výkup pozemků pod vodojemem Zeleneč
a za uzavření úplatného věcného břemene
v rámci akce „Vodovodní přivaděč pro zásobení Úvalska z Káranských přívodních řadů“.
PRO: 12 – Mh, Po,Mi,Bo,Br,Pp,St,Sp,Ce,
Li,Ko,Mo

PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. Z – 0122/011
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. souhlasí s navýšením rozpočtu příspěvkové organizaci Základní škola Úvaly, okres Praha-východ
o 178.000,-Kč na nákup interaktivních učebnic,
II. souhlasí s nákupem 10 kusů počítačů pro Základní školu Úvaly, okres Praha – východ s tím,
že nákup bude proveden výběrovým řízením organizovaným městem (členem výběrové komise
bude i odborný zástupce školy p. Benešovský
a zástupce MěÚ Úvaly p. Šaroch - informatik,
tyto PC v ceně cca 200.000,- Kč budou darovány ZŠ Úvaly),
III. ukládá vedoucí odboru ekonomického zapracovat tuto změnu ve smyslu tohoto usnesení do rozpočtového opatření.
PRO: 12 – Mh, Po,Mi,Bo,Br,Pp,St,Sp,Ce,
Li,Ko,Mo
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
➜ ➜ ➜ strana 4
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Usnesení č. Z – 0123/011
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. bere na vědomí zápis finančního výboru ze
dne 6. 6. 2011 (příloha č. 6),
II. pověřuje finanční výbor realizací kontrolních akcí: ,,prověřením nákladů na č.p. 65 prověření všech výdajů od doby jejího prvního prodeje (na PD, dotační manažeři, posudky
apod.) a předložení závěrečné zprávy zastupitelstvu města.
PRO: 11 – Mh, Po,Mi,Bo,Pp,St,Sp,Ce,Li,Ko,
Mo
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 – Br
Usnesení č. Z – 0124/011
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. schvaluje rozpočtové opatření č. 2 ve výši

Z jednání rady
města
Rada města Úvaly se v říjnu 2011 sešla dvakrát. První jednání proběhlo
5. října, druhé jednání rady až po
uzávěrce 19. října.
Na prvním jednání projednala opravu
střechy čp. 181, dále rozhodla o výběru
zpracovatele žádosti o dotaci z OPŽP,
poradenskou činnost, zajištění výběrového řízení na TDI a generálního zhotovitele stavby a provedení závěrečného
vyhodnocení stavby na projekt: „Zateplení MŠ Kollárova Úvaly“.
Uložila školské komisi projednat návrh
dalšího postupu při úpravách školních
budov se zpracovatelem (A.LT architekti, v.o.s.), optimalizační-architektonické
studie stávající budovy ZŠ a ředitelem
ZŠ panem Březkou. Byla projednána informace o vyhlášených dotacích z fondů
Středočeského kraje. Dále projednala
informace o řešení vzniklé situace na
koupališti a uložila vedoucímu odboru
správy majetku připravit ve spolupráci
s právníkem města smlouvu o narovnání a předložit ji na dalším jednání rady
města ke schválení. Rada města schválila a vydala zimní plán údržby komunikací.
Stávajícím majitelem „Uhelných skladů“
byl předložen radě města návrh na odkup
pozemků. Rada města rozhodla, že má zájem dále jednat o koupi těchto pozemků.
Dále byla odebrána výjimka z Obecně
závazné vyhlášky č. 4/2011, o některých
podmínkách pro pořádání veřejnosti
přístupných akcí a o jiných opatřeních
k zajištění veřejného pořádku Restauraci Homolka, z důvodů opakovaného
rušení nočního klidu a nedodržování
zavírací hodiny určené předmětnou výjimkou z výše uvedené městské vyhlášky. Byly projednány nájemní vztahy
v městských bytech, uzavření nových
nájemních smluv, žádost o vybudování
příčky v městském bytě.
Josef Štěpánovský
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příjmy 197 416 836,- Kč, výdaje 197 416 836
- Kč (příloha č. 7),
II. ukládá vedoucí odboru ekonomického zapracovat rozpočtové opatření č. 2 do rozpočtu
města.
PRO: 12 – Mh, Po,Mi,Bo,Br,Pp,St,Sp,Ce,
Li,Ko,Mo
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. Z – 0125/011
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. souhlasí s podáním žádosti města Úvaly jako
poskytovatele sociální služby o dotaci ze státního
rozpočtu pro rok 2012 ve výši 1 638 000,-Kč,
II. ukládá vedoucí odboru správního zajistit
kvalifikované podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2012 ve smyslu tohoto
usnesení,

III. v případě přidělení dotace souhlasí s jejím
přijetím ve smyslu tohoto usnesení.
PRO:12 – Mh, Po,Mi,Bo,Br,Pp,St,Sp,Ce,Li,Ko,Mo
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Zapsala: Monika Šimáňová
MUDr. Jan Šťastný, starosta
JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D.,
1. místostarosta
Ing. Michal Breda, 2. místostarosta
Vysvětlivky zkratek: Mo – Morávek, Kr –
Krutský, St – Šťastný, Ko – Kolařík, Va – Váňová, Sp – Štěpánovský, Ce – Černý, Li – Linhart, Br – Breda, Bo – Borecký, Po – Poláková,
Mi – Milerová, Mh – Mahdal, Pp – Petržílek,
Pk – Pokorný.

INFORMACE OBČANŮM
Dnem 01. 01. 2012 vstupuje v platnost novela zákona č. 328/1999 Sb. o občanských
průkazech. Na základě této novely se dnem
1. 1. 2012 začínají vydávat nové „občanské
průkazy se strojově čitelnými údaji“ a „občanské průkazy se strojově čitelnými údaji
a s kontaktním elektronickým čipem“ (dále
jen e-OP).
K tomuto datu se přestanou vydávat stávající občanské průkazy se strojově čitelnými
údaji. K plynulému přechodu na nový typ
občanských průkazů byla ze strany Ministerstva vnitra ČR přijata některá opatření,
která se promítnou také do činnosti našeho
úřadu.
OBČANSKÉ PRŮKAZY:
Dnem 30. listopadu 2011 končí příjem žádostí o občanské průkazy na MěÚ Úvaly.
Hotové nevyzvednuté občanské průkazy
budou na MěÚ Úvaly vydány nejpozději poslední úřední den tohoto kalendářního roku.
Dne 02. 01. 2012 budou tyto OP předány na
pracoviště v Praze 1, Biskupská 7, kde je
bude možno vyzvednout.
Dnem 14. prosince 2011 se zastavuje přijetí
žádostí o stávající typ občanského průkazu
na MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,
jak pracoviště Stará Boleslav, tak i Praha 1,
Biskupská 7
Od 2. ledna 2012 se budou přijímat žádosti

a vydávat veškeré občanské průkazy pouze
na pracovištích Městského úřadu Brandýs
nad Labem Stará Boleslav ve Staré Boleslavi a v Biskupské 7, Praha 1.
Nově se začne vydávat e-OP rovněž pro
děti mladší 15 let. Tento doklad bude platit na území EU a správní poplatek za jeho
vydání bude 50,- Kč a bude mít pětiletou
platnost.
CESTOVNÍ DOKLADY:
V důsledku přechodu na nový typ e-OP bude
ovlivněno rovněž vydávání „pasu se strojově čitelnými údaji a nosičem biometrických
údajů“ (dále jen e-pas). Bude přepracováván
celý systém programového vybavení pracovišť pro zpracování a výdej e-pasů.
V důsledku tohoto opatření bude od 19. prosince 2011 přechodně zastaven příjem žádostí
o vydání e-pasů. Nadále bude vydáván pouze
pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče
dat s biometrickými údaji (tzv. BLESK). Použitelnost tohoto pasu je v některých zemích
omezena!
Do stejného data je možno ještě požádat
o zápis titulu do pasu. Po tomto datu lze titul
zapsat pouze do tzv. pasu BLESK, ale jen do
konce roku 2011
Od 01. 01. 2012 již tento zápis do všech druhů pasů nebude ze zákona možný.
Odbor správní

Mezinárodní den seniorů
Již od roku 1998 si připomínáme Den seniorů. Právě 1. října 1998 byl Organizací spojených národů vyhlášen Mezinárodní den
seniorů. I u nás v Úvalech se v sálku DPS,
se 5. října 2011 sešli senioři, aby oslavili
tento svůj den. Pro přítomné bylo připraveno malé pohoštění a krátký program.
Starosta města MUDr. Jan Šťastný v úvodu setkání seniorům poblahopřál pevného
zdraví a veselou mysl. Žáci 5. třídy Základní školy v Úvalech si pod vedením třídní
učitelky Mgr. Březkové připravili pásmo
písniček za doprovodu hudebních nástrojů.
Vystoupení přítomné potěšilo a podpořilo
příjemnou atmosféru setkání. Poté se slova

ujala pí. Tesařová, tajemnice MěÚ, která
v přátelském duchu vedla se seniory konverzaci na téma
zda jsou spokojeni se službami poskytovanými Pečovatelskou službou města Úvaly, co je
potřeba vylepšit v našem městě, aby se zde
úvalským seniorům spokojeně žilo. Pracovnice Pečovatelské služby města Úvaly sebe
a svoji práci představily formou humorného
skeče. Atmosféra celého odpoledne byla nesmírně příjemná. Stáří je totiž etapou života,
která čeká každého z nás, proto bychom ji
neměli ignorovat. Nezapomínejme na to, že
je to etapa aktivního přístupu k životu.
Odbor správní

městský úřad
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Upozornění – parkování v areálu železniční stanice Úvaly
Upozorňujeme občany, že při využívání plochy určené k parkování v areálu železniční
stanice Úvaly musí využívat pouze vymezený
prostor.
Nelze parkovat v prostoru určeném pásem
šířky 14 metrů od krajní (5. koleje), po celé
délce včetně nákladové rampy. Tento prostor
slouží k manipulaci s materiálem a je vymezen dopravním i informačním značením. Ve
spolupráci s Obvodním oddělením Policie ČR
bude dodržování zákazu zastavení na tomto
prostoru kontrolováno a postihováno.
Žádáme proto řidiče, aby dodržovali a respektovali dopravní a informační značení, předejdou tím nepříjemnostem, které by mohly
vzniknout jak jim samotným, tak i městu jako
nájemci této plochy nezajištěním dodržování
podmínek daných ve smlouvě.
Pro další parkovací místa je možné využít
parkovací plochy na náměstí Svobody, blízko
poštovního úřadu. Cesta na nádraží trvá cca
7 minut. Na přiložené mapce je znázorněné
umístění a cesta na nádraží.
Vedení města

modře – příjezd autem na parkoviště od nádraží v Úvalech
červeně – pěší trasa zpět na nádraží

zprávy z města
Geotermální energie v Úvalech
Úvaly patří mezi třicet lokalit v ČR, které jsou
velmi vhodné z hlediska struktury geologického podloží pro využití geotermální energie
- potvrdila to studie zadaná Světovou bankou.
Proto ne náhodou i skupina ČEZ uvažuje o využití naší lokality k energetickým účelům. Za
tím účelem ČEZ objednal u veřejné výzkumné instituce Centra pro výzkum energetického využití litosféry, v.v.i., úvodní výzkumné
práce pro geotermální teplárnu Úvaly. Jedná
se o rešeršní výzkum v hodnotě 200 000 Kč,
které byly za tím účelem výzkumné instituci
darovány.
Cílem projektu je provedení první fáze výzkumných prací pro využívání geotermální
energie ke společné výrobě elektřiny a tepla v
Úvalech. Projekt je zaměřen na sběr, zpracování a vyhodnocení disponibilních geologických dat z naší lokality za účelem provedení
základního geotermického vyhodnocení lokality a navržení případných dalších výzkumně
průzkumných geologických prací včetně povrchových geofyzikálních měření a optimalizace lokalizace výzkumně průzkumných vrtů
pro výzkum a průzkum možností výstavby
geotermální teplárny v Úvalech. Jednoduše
řečeno se jedná o první bezinvazní etapu geologického průzkumu. Potvrdí-li se předpoklady nastíněné shora uvedenou studií Světové
banky, bude v Úvalech realizován minimálně
jeden průzkumný vrt o hloubce přes 2 km.
Zájem vedení města je poskytnout k výzkumným pracím takovou lokalitu, která je vhodná z hlediska hlukové zátěže (tedy nikoliv v
přímém sousedství s obytnou zástavbou) a
zároveň která je vhodná i s ohledem na budoucí využití tepla. Samotný průzkumný vrt,
aniž by nezbytně následovala fáze výstavby
geotermální elektrárny, je s to zabezpečit tolik
tepla, že by to stačilo k celoročnímu ohřevu
vody v bazénech městského koupaliště. Pokud by elektrárna realizována byla, bude navíc dostatek tepla i k zajištění energie (formou

trigenerace) pro chlazení celoročně provozovaného zimního stadionu a zasněžování kryté sjezdovky pro lyžaře a ještě teplo zbude.
Z těchto důvodů se jako nejlepší logicky jeví
pozemky u městského koupaliště.
Závěry o perspektivnosti lokality pro vybudování geotermální teplárny nebo elektrárny
s důrazem na teplotní gradient, alternativy
jejího umístění a vytváření podzemního tepelného výměníku jsou stále otázky otevřené.
Nicméně v případě pozitivních výsledků této
první etapy výzkumu je pravděpodobné, že
bude následovat i etapa provedení alespoň
jednoho průzkumného vrtu. Ten by umožnil
transformaci koupaliště na geotermální lázně
s minimálními náklady, a to už stojí za to. Držme si proto společně palce.
Petr Petržílek, místostarosta

Nové podmínky při provozu, kontrolách a čištění komínů
Dne 1. ledna 2011 vstoupilo v platnost nové
Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách
požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Nové Nařízení vlády nahrazuje stávající vyhlášku č. 111/1981
Sb. a stanoví podmínky požární bezpečnosti
při provozu spalinových (komínových) cest,
frekvenci jejich kontrol a čištění. Upravuje
také to, kdy a kým se provádějí revize spalinových cest a za jakých podmínek lze provádět vypalování komína. Oproti dosud platné
vyhlášce se výrazně zmírní požadavky na
kontroly spalinových cest. Zatímco dříve bylo
v případě komínu, do kterého jsou zapojeny
spotřebiče na tuhá nebo kapalná paliva s výkonem do 50 kW povinnost provádět čištění,
popř. kontrolu šestkrát ročně, podle nového
nařízení budou stačit čištění pouze tři. V případě plynných paliv budou provozovatelé povinni čistit nebo kontrolovat spalinové cesty
pouze jednou ročně bez ohledu na výkon připojeného spotřebiče.

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
ze zákona provádí pouze kontroly právnických osob a podnikajících fyzických osob
a jejich provozované činnosti.
V případě fyzických osob se také nic nemění
a povinnost kontroly (odborná osoba) a čištění (může sám majitel) komínového tělesa si
musí zajistit majitel objektu. Zákon neumožňuje hasičům provádět kontroly fyzických
osob, tj. běžných občanů. Povinnost čištění
komínů nebo kontroly komínové cesty hasičům za běžného stavu ze zákona nepřísluší.
V případě požáru a podezření na příčinu
vzniku od komínového tělesa může vyšetřovatel hasičů zjišťovat, v jakém stavu jej majitel nemovitosti udržoval, tj. kontrola čištění
a kontroly spalinové cesty. V tomto případě
bude poskytovat informace příslušné pojišťovně, která může na jejich základě krátit plnění pojistné události.
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➜ ➜ ➜ ze strany 5
V souvislosti s novým nařízením o čištění
komínů dochází k nejasnostem v základních
pojmech. Je třeba rozlišovat dvě činnosti ve
vztahu ke komínům:
ČIŠTĚNÍ - to si může každý majitel nemovitosti s topidlem o výkonu do 50 kW provádět
sám. Dle nařízení vlády musí být čištění prováděno 3x ročně.
KONTROLA SPALINOVÉ CESTY (KOMÍNU) - tu musí vždy provádět osoba odborně
způsobilá, tj. kominík s průkazem odbornosti.
Tato kontrola se provádí 1x ročně.
Petr Rytina, JSDH Úvaly

Výzva ČEZ pro majitele
a uživatele pozemků ke
kácení a okleštění
stromoví a jiných porostů
Vážená zákaznice, vážený zákazníku,
dovolujeme si Vás požádat o pokácení a okleštění stromoví a jiných porostů v blízkosti
elektrických rozvodných zařízení. Okleštění
dřevin proveďte v období vegetačního klidu, a
to v termínu od 1. října do 15. listopadu tohoto
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roku. Zásah proveďte tak, aby byla zachována
uvedená nejmenší vzdálenost větví stromů a
jiných porostů od nadzemního vedení takto viz. přiložený leták „Upozornění k odstranění
a okleštění stromoví a jiných porostů“.
Důvodem této výzvy je zabezpečení provo-

zu rozvodného zařízení, zajištění bezpečnosti
osob, kvalitní dodávky elektřiny a snížení ztrát
v sítích na základě zákona č. 458/2000 Sb.,
energetický zákon, a zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
ČEZ Distribuce, a.s.

zprávy z města

Život Úval 11/2011

Jak to bude se školní jídelnou v Úvalech?
V minulých týdnech jsem se setkal s dotazy, které se týkaly rekonstrukce školní jídelny v Úvalech. Zkusím tedy poskytnout k této věci několik
informací.

Dostavba školní jídelny
V současné době je dokončován projekt dostavby školní jídelny. Na tomto projektu pracuje studio KA Architekti. Návrh jídelny vidíte na těchto obrázcích:
Náklady na samotnou dostavbu školní jídelny
a vzduchotechniky se budou pohybovat kolem
13 milionů Kč. Tyto náklady nezahrnují náklady na dovybavení kuchyně. Tuto dostavbu
bude město financovat ze svého rozpočtu. Rekonstrukce bude zahrnovat především úplně
nový prostor jídelny, rozšíření a zkvalitnění
varny podle požadavků hygieny a zlepšení
skladovacích prostor.
Vedení města současně rozhodlo, že využije
dostavby školní jídelny k tomu, že vypíše soutěž na jejího provozovatele – tedy, kdo bude
pro naše děti vařit. Předpokladem je, že vítězná firma svým nákladem dovybaví školní
kuchyni a převezme stávající personál v čele s
paní Dudovou. Město tak ušetří na nákladech
na investicích. Děti a učitelé by se měli dočkat
většího výběru jídel, provozní náklady města

pak zůstanou víceméně stejné. Provozovatel
školní jídelny svoji investici umoří z vyšší kapacity školní kuchyně a tím i možného zajištění dovážky obědů pro další zájemce. Kapacita školní kuchyně bude činit cca 800 obědů
denně.
Termíny
Očekáváme, že město do konce roku vyhlásí
soutěž jak na dodavatele stavby, tak na provo-

zovatele školní jídelny. Samotná rekonstrukce je navržena tak, že z větší části bude moci
probíhat za provozu jídelny a bude zahájena
na jaře příštího roku. Dokončení by pak měla
proběhnout do konce letních prázdnin příštího
roku.
V příštím vydání Života Úval uvedeme článek
Základní a praktická škola v Úvalech
Petr Borecký,
předseda školské komise

Odpověď na článek „Kam s předškoláky?“
Rád bych touto cestou odpověděl na článek
paní Štěpánovské „Kam s předškoláky?“.
Paní Štěpánovská v něm naznačila několik
problémů, se kterými se v souvislosti s tím,
že MDDM již nebude poskytovat kroužky pro
předškoláky, setkala:
1) Připravenost, resp. nepřipravenost soukromých poskytovatelů kroužků pro předškolní děti podat rodičům informace
2) Cena kroužků
3) Využití sokolovny
K otázce 1) zástupci MDDM a školské komise se setkali se všemi poskytovateli předškolních kroužků již v červnu letošního roku,
kde jim nabídli svoji pomoc s kontaktováním
lektorů jednotlivých kroužků v MDDM a zároveň je informovali o tom, jaký byl zájem
rodičů a dětí o kroužky v minulých letech.
Na základě toho připravili tito poskytovate-

lé svoji nabídku. Ani MDDM, ani školská
komise nemá pravomoc těmto soukromým
podnikatelům nařizovat, jaké kroužky mají
nabízet.
K otázce 2) cenová politika je záležitost přímo
poskytovatelů služeb. Uvědomme si prosím,
že oni své služby poskytují bez jakýchkoli dotací ze strany státu. Otázka přiměřenosti či nepřiměřenosti ceny je otázkou individuálního
názoru. Pokud bychom měli dosáhnout nižší
ceny, muselo by město tyto kroužky dotovat.
To by jistě šlo, nicméně pak by město muselo snížit své příspěvky pro samotný MDDM
nebo příspěvky na kulturu a sport. Co se týká
předškolních dětí, nyní město investovalo
a nadále bude investovat do zlepšení podmínek v mateřských školách, kde má zákonnou
povinnost pečovat o předškolní vzdělávání
(nyní například připravujeme projekt investi-

ce do zázemí v MŠ Kollárova ve výši téměř
13 milionů Kč).
K otázce 3) se Sokolem komunikuje MDDM
pravidelně a obě organizace spolu úspěšně
spolupracují. Každý den je sokolovna k dispozici od 8 - 15 hodin základní škole. Díky
vstřícnosti pana ředitele Březky ji mohou taneční kroužky pro školní děti a mládež využívat v pátek od 13.30 do 15 hodin. TJ Sokol má
celou řadu vlastních aktivit, a přesto domečku
vychází vstříc příležitostnými pronájmy o sobotách a nedělích. Faktem však je, že v období říjen – duben je sokolovna plně obsazena
a další volný čas k dispozici není. Vzhledem
k velkému počtu dětí si MDDM pronajímá
i sál v Mamutu a využívá i školní tělocvičnu
pro kroužky mažoretek.
Petr Borecký, předseda školské komise
Jana Pospíšilová, ředitelka MDDM

7

zprávy z města

Život Úval 11/2011

Slevy na jízdném v Praze pro jednotlivé věkové kategorie
S ohledem na některé nepřesné informace podávané prostřednictvím médií bychom rádi informovali o současném systému slev na jízdném na linkách Pražské integrované dopravy
na území hlavního města Prahy.
Jednotlivé i časové jízdné v plné výši platí
zejména dospělí cestující vyjma studentů a
seniorů, ale i cestující, kteří neprokážou nárok na jednu z nabízených slev. S ohledem
na postupný přechod na elektronické jízdné
a také kvůli potřebné evidenci počtu poskytnutých slev je logické, že většina slev se váže
na vlastnictví opencard. Opencard umožňuje
cestujícím nejen využívat zvýhodněné jízdné,
ale při splnění určitých podmínek opravňuje
cestující v některých věkových kategoriích
také k bezplatné přepravě.

Slevy se v Praze poskytují v různé výši těmto věkovým kategoriím:

✘ děti do 6 let (bezplatná přeprava, ve vlacích
PID platí odlišné podmínky dané tarify železničních dopravců)
✘ děti od 6 do 10 let (bezplatná přeprava za
splnění určitých podmínek)
✘ děti od 10 do 15 let (bezplatná přeprava za
splnění určitých podmínek)
✘ junioři od 15 do 19 let (sleva na časovém
jízdném za splnění určitých podmínek)
✘ studenti od 19 do 26 let (sleva na časovém
jízdném za splnění určitých podmínek)
✘ senioři od 60 do 65 let (sleva na časovém
i jednotlivém jízdném za splnění určitých
podmínek)

✘ senioři od 65 do 70 let (bezplatná přeprava
za splnění určitých podmínek)
✘ senioři nad 70 let (bezplatná přeprava, ve vlacích PID za splnění určitých podmínek)
U každé věkové kategorie platí určité podmínky pro uznání slevy a některé slevy se vztahují
pouze na časové jízdné. Od 1. 2. 2012 dojde
ke změně u kategorie od 6 do 10 let, kde budou podmínky sjednoceny s kategorií od 10 do
15 let. Tato úprava je již zakotvena v Tarifu
PID platném od 1. 7. 2011.
Stručný přehled slev a podmínek pro jejich uznání přináší přiložená tabulka. Podrobné a úplné
znění, které je vždy určující, pak uvádí Tarif
PID, který je zveřejněn na webových stránkách
www.ropid.cz nebo www.dpp.cz.

Přehled slev a požadavků pro jednotlivé věkové kategorie
věk

výše slevy

čím je nutné se prokázat

do 6 let

100%	Není třeba prokazovat nárok. Ve vlacích PID platí odlišné podmínky dané tarify železničních
dopravců.

od 6 do 10 let

100%	Do 31. 1. 2012 průkazkou s fotografií, jménem, příjmením a datem narození, ověřenou jejím
vydavatelem právnickou osobou nebo také opencard s nahraným platným „Dokladem o nároku na
bezplatnou přepravu na území hl. m. Prahy“ (za 120 Kč). Od 1. 2. 2012 pouze opencard s nahraným platným „Dokladem o nároku na bezplatnou přepravu na území hl. m. Prahy“ za 120 Kč.

od 10 do 15 let

100%	Opencard s nahraným platným „Dokladem o nároku na bezplatnou přepravu na území hl. m. Prahy“ za 120 Kč.

od 15 do 19 let

cca 50%
na časové jízdné

Opencard.

od 19 do 26 let

cca 50%
na časové jízdné

Opencard a potvrzení o studiu.

od 60 do 65 let

cca 50%
na časové
i jednotlivé jízdné

Opencard u časového jízdného; u jednotlivého jízdného opencard s nahranou aplikací „Průkazka
PID Senior“ (cena aplikace 0 Kč) nebo papírovou Průkazkou PID Senior (cena za vystavení
průkazky 20 Kč).

od 65 do 70 let

100%	Opencard s nahraným platným „Dokladem o nároku na bezplatnou přepravu na území hl. m. Prahy“ za 120 Kč.

od 70 let

100%	Občanským průkazem nebo identifikační průkazkou PID (cena za vystavení průkazky 20 Kč) nebo
opencard s nahranou aplikací „Senior 70+“ za 20 Kč (aplikace „Senior 70+“ povinná ve vlacích
PID).

poznámky:
– věkové kategorie: platí vždy ode dne narozenin uvedeného věku do dne předcházejícího narozeninám uvedeného věku
– výše uvedené slevy neplatí na lince AE (Airport Expres).
PID – Informační zpravodaj, č. 17/2011

téma měsíce
17. listopad 1939 - 17. listopad 1989
17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce
1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát let později
vypukla sametová revoluce. Co se v dramatické dny let 1939 a 1989 událo?

17. LISTOPAD 1939

Na sklonku roku 1939 by se dala atmosféra v
Protektorátu Čechy a Morava krájet. Sílila protiokupační nálada, která vyvrcholila 15. listopadu. Tehdy se lidé rozhodli uctít památku mrtvého studenta Lékařské fakulty Karlovy univerzity
Jana Opletala. Toho nacisté smrtelně postřelili
při demonstraci konané v den 21. výročí vzniku
Československa.
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Hitler žádá řešení
Den po pohřbu se v Berlíně konala mimořádná porada, na které se schválil plán „Sonderaktion Prag vom 17. November 1939“. Adolf
Hitler, který se jednání zúčastnil, se k pražským událostem vyjádřil: „15. březen byl můj
velký omyl. Lituji, že jsme s Čechy nenaložili
jako s Poláky. Události 28. října a 15. listopadu ukazují, že Češi nezasluhují jiný osud...
Z toho důvodu nařizuji: Zastavení českých vysokých škol na tři roky. Jakékoliv demonstrace dát ihned potlačit... Nebudu se ostýchat do
ulic postavit třeba i děla. Do každého hloučku
se bude střílet kulomety. Bude-li ještě nějaká
demonstrace, srovnám Prahu se zemí...“

Nekompromisní výsledek
V noci z 16. na 17. listopad němečtí pořádkoví
policisté za přispění jednotek SS nekompromisně vykonali rozkaz německého vůdce. Natrvalo uzavřeli všech deset českých vysokých
škol, 9 vedoucích představitelů vysokoškoláků v Ruzyni popravili, 1200 studentů zbili
a odvlekli do koncentračních táborů. Na základě těchto událostí byl v Londýně v roce
1941 tento den vyhlášen jako Mezinárodní
den studentů. Dodnes je tento svátek jediným
výročím mezinárodního významu, které pochází z Čech.

17. LISTOPAD 1989

Týden po pádu Berlínské zdi, 17. listopadu
1989, začala v Praze sametová revoluce. Ve

téma měsíce
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čtyři hodiny odpoledne se u sídla lékařské fakulty na Albertově sešly skupinky studentů,
aby si připomněly tragické události před padesáti lety. Původně klidná manifestace se brzy
změnila ve stávku za svobodu, demokracii
a politické reformy.
Situace se vyostřila v ulici Na Perštýně u obchodního domu Máj, kam demonstranti krátce
po půl osmé večer dorazili. Zde dav zastavil
kordon pohotovostního pluku ministerstva
vnitra a znemožnil stávkujícím i únik postranními ulicemi. Lidé se proto posadili na zem
a čekali, jak se situace bude vyvíjet. Jednotky
ministerstva vnitra nelítostně zasáhly. Přes pět
set lidí zranily a řadu občanů odvlekly do připravených autobusů a kanceláří Bezpečnosti.
Společnost se bouří
Tvrdý zásah Veřejné bezpečnosti proti mladým lidem probudil celou společnost, která se
definitivně rozhodla vzepřít totalitnímu režimu. V den padesátého výročí, kdy byly uzavřeny všechny československé vysoké školy
Hitlerem, začala „sametová revoluce“ (na
Slovensku „něžná“). Ta odstartovala rozsáhlé
změny v politickém a hospodářském uspořádání Československa a vývoj po těchto událostech dostal rychlý spád.
Rychlá cesta ke svobodným volbám
24. listopadu odstoupilo dosavadní vedení komunistické strany. 7. prosince rezignovala federální vláda a 10. prosince přijal poslední komunistický prezident Gustav Husák slib nové
vlády a sám abdikoval. Komunisté byli poprvé

od roku 1948 v menšině. 29. prosince se stal
prezidentem spisovatel a disident Václav Havel
(1935) a volby konané v roce 1990 s drtivou
převahou v Čechách vyhrálo Občanské fórum
(51 %) a na Slovensku Verejnosť proti násiliu
(36 %). Komunistická strana byla na kolenou,
získala pouze 13 procent hlasů. Brána k plné
parlamentní demokracii byla otevřená.
David Hartmann, www.rozhlas.cz

Nevelká vzdálenost revolučně naladěné Prahy
umožnila mnoha úvalským občanům účastnit se demonstrací na Václavském náměstí na
podporu demokratických změn v zemi v rámci
tzv. sametové revoluce, po Úvalech byly tajně
vylepovány plakáty, z Prahy byly přiváženy
tiskoviny, jako např. Informační servis, InFórum, programové zásady Občanského fóra.
V bytě Mandových v Čechově ulici se 2. prosince sešlo několik občanů, aby „zvážilo politickou situaci a probudilo v lidech zájem o věci
veřejné“. Zde bylo založeno Občanské fórum
v Úvalech. Občanské fórum bylo ještě založeno v nářaďovně sokolovny. Obě skupiny se ve
stejný den v Praze zaregistrovaly a po krátké
době se rozhodly spolupracovat. Ze sto padesáti sympatizujících občanů byl ve městě zvolen
koordinační výbor Občanského fóra ve složení:
Ing. Radko Manda, Ing. Petr Tesař, Ing. Oldřich
Kovář, Ing. Ivan Černý, JUDr. Miroslav Šipovič,
MUDr. Roman Procházka, Miroslav Manda

starší, Josef Mestek, Ing. Jan Pergler, PhDr. Stanislav Sedlmajer, PhDr. Lenka Mandová, Ing.
Václav Tůma, Ivana Budařová, Eduard Ťupa,
Petr Pazourek, z nichž první tři vystupovali jako
mluvčí Občanského fóra v Úvalech.
19. 12. 1989 se mluvčí úvalského Občanského
fóra sešli s představiteli městského národního
výboru – předsedou Jaroslavem Piknerem,
místopředsedou Ludvíkem Haužvicem a tajemnicí Pavlou Chabrovou. Mluvčí OF vyjádřili vedení obce nedůvěru, poněvadž se jednalo
o nomenklaturní kádry, komunisty, kteří byli
zvoleni v nesvobodných volbách. OF konkrétně žádalo odstoupení předsedy MěNV Piknera a aby v rekonstruované radě MěNV bylo
respektováno rozložení politických sil ve společnosti s přihlédnutím k odbornosti kandidátů, dále žádalo, aby MěNV vyvodil důsledky
ze změny Ústavy ČSSR po vyškrtnutí čl. 4
o vedoucí úloze KSČ ve společnosti a aby místní KSČ nezasahovala do působnosti MěNV.
OF rovněž žádalo předání archivu kádrových
materiálů občanům. Kontrola městského národního výboru měla být zajištěna novými
členy rady a jednotlivých komisí, předsedou,
či dalšími dvěma místopředsedy.
Až po roce, 24. 11. 1990, se v Úvalech konaly
první svobodné volby do městského zastupitelstva po „Sametové revoluci“. V 17 členném
zastupitelstvu města deset mandátů získali zástupci Občanského fóra, čtyři nezávislí kandidáti. Zástupci lidovců, zelených a komunistů
obdrželi po jednom mandátu.
Dr. Vítězslav Pokorný

tak je to čistě jeho soukromá věc, a pokud to
sám o sobě účelově nezdůrazňuje, nemělo by
to být předmětem veřejné diskuze.
V poznámce o Kulturním domě Marie Majerové píšete, jakoby jej někdo znárodnil a pak
neoprávněně využíval. Já už se na bývalou
„zchátralou“ hospodu U Komberců nepamatuji, ale můj školní věk je svázán s návštěvami místního kina, kde se rovněž konaly
koncerty a divadelní představení, či setkání
členů Filmového klubu se známými osobnostmi. Takže s jeho hodnocením bych byl
poněkud zdrženlivější. Také obřadní síň byla
frekventovaně využívána jak pro svatby, vítání nových občánků a další podobné příležitosti. Předpokládám, že adekvátní prostor pro
slavnostní příležitosti město dodnes nemá.
Svépomocně vybudované zdravotní středisko představovalo ve své době novou kvalitu
i v porovnání s dalšími městy stejné i větší
velikosti.
Vaše tvrzení, že „za socialismu chátralo vše,
co nebylo obnovováno“, by se dalo tesat do
mramoru. Jen připomenu, že hlavní školní
budova na náměstí je z přelomu 19. a 20.
století, místní sokolovna nese datum 1936
a koupaliště je rovněž z předválečné doby a přesto i ony se musí udržovat.
Ještě bych si dovolil jednou se vrátit k problematice kulturního domu. Jsou obce
s podstatně menším počtem obyvatel, které se
pyšní vlastním kinem, a neznám případ, kdy
by se jediná kulturní budova ve městě změnila v prodejnu nábytku, která se notabene
v současné době stěhuje jinam. Nebylo by od
věci zjistit podmínky pronájmu a spočítat, za

jakých podmínek by bylo možné vrátit tento objekt původnímu účelu, což zřejmě není
v kompetenci městského úřadu.
Je zavádějící se odvolávat na rozdílnou kvalitu představitelů místní správy za socialismu
a nepřímo na ně poukazovat coby na zdroj
současných potíží. Za objektivnější považuji srovnat rozvoj infrastruktury Úval za posledních 20 let s jejím rozvojem ve městech
srovnatelné velikosti a geografické polohy,
myslím tím vzdálenost od Prahy.
Co je na Úvalech na první pohled zjevné, je
plánování a výstavba nových čtvrtí (Slovany), ale i u Hodova, které jakkoliv otevírají
prostor pro nové investory, nezaručují zároveň, že obdobným tempem a v odpovídajícím rozsahu bude zajištěna odpovídající infrastruktura.
V neposlední řadě bych rád zmínil výstavbu splaškové a dešťové kanalizace v Setých,
jmenovitě v ulici Otokara Březiny. Tato rekonstrukce dala poslední ránu kvalitě vozovky, byť i do té doby pochybné kvality. Ze
zpevněného asfaltového povrchu s četnými
výtluky se po letních měsících výstavby stala zkušební dráha pro vojenská terénní vozidla a off-roady vyšší kvality. V době sucha
je prašno jako na venkově na Ukrajině, kdy
stačí, aby zafoukal vítr či projelo motorové
vozidlo, a prach je všude, kam se podíváš, či
v době srážek, kdy je bláto jako při výlovu
rybníka. Postup prací je takový, že realizátor
stavby postupuje po cca 15 metrových úsecích, kdy vozí vytěženou hlínu na skládku
a po položení rour ji následně ukládá zpět.
➜ ➜ ➜ strana 10

Stručně o listopadu 1989
v Úvalech

názory čtenářů
Názor čtenáře
Vážený pane starosto,
v posledním, tedy desátém letošním čísle ŽÚ,
mě zaujala Vaše odpověď paní Švandové,
která navázala na Vám adresovaný otevřený
dopis MUDr. Benešové v ŽÚ 7/2011. Připomínám, že zmíněná korespondence kritizovala skokové zvýšení daně z nemovitostí, kterou schválilo zastupitelstvo města, aniž by se
u tak zásadního kroku, který se dotkne všech
obyvatel, využilo referenda.
Až poté, co mě tak zaujala Vaše odpověď,
dlužno říci spíš formou než obsahem, jsem se
vrátil k přečtení zmíněného otevřeného dopisu, Vaší odpovědi na něj i názoru paní Švandové. Na tomto místě musím jednoznačně
potvrdit, že jsem zcela zajedno s argumenty
a hodnocením situace, prezentovanými
MUDr. Benešovou, tak i s příspěvkem paní
Švandové. Ve Vaší reakci na dopis doktorky
Benešové 8/2011 jste sice uvedl některá čísla z hospodaření města, ale postrádám konkrétní zdůvodnění schváleného zvýšení daně
z nemovitostí i vysvětlení, proč se tak stalo za
zády občanů, kterých se neblaze dotkne.
Navíc ještě musím konstatovat, že jste se ve
své odpovědi na názor paní Švandové uchýlil
k poměrně primitivní a demagogické rétorice,
která je podle mého neadekvátní a neodpovídá úrovni nejvyššího místního zastupitele.
To, že si někdo dovolí považovat za obstojnou městskou vybavenost do roku 1989
a srovnávat tento stav se současnou situací
přece nemusí znamenat, že byl nebo je příznivcem socialismu. A i kdyby nakrásně byl,
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názory čtenářů
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Takto „modernizovaná“ ulice bohužel nepřináší pro její obyvatele kvalitativní změnu,
představovanou koeficientem 5, který představuje daň z neexistujícího přepychu. Pokud
jde o aktuální stav vozovky, tak zpět navezená a nedostatečně zhutněná hlína se slehává
a propadá, a to při rozpočtu v řádu desítek
a stovek milionů určených na realizace kanalizace. Kdo by si ovšem myslel, že toto martyrium pro místní obyvatele skončí položením
nové kvalitní vozovky, je na omylu, protože
údajně nelze položit (finální) kvalitní koberec tam, kde během následujících dvou let –
možná – přijde na řadu výměna vodovodního
řadu. A aby jobovek nebylo málo, tak by během dalších několika let mělo přijít na řadu
položení podpovrchového rozvodu elektřiny,
takže kvalitní povrch vozovky by mohl přijít
na řadu až někdy kolem roku 2016…
Nabízí se otázka, zda by nebylo s přihlédnutím k výše uvedeným okolnostem účelnější,
ekonomicky výhodnější /rozuměj levnější/
a k místním občanům šetrnější letošní realizaci kanalizace odložit do okamžiku, kdy
bude možno provést všechny uvedené úpravy zároveň, při jediném odkrytí a zakončit ji
položením nového, definitivního kvalitního
povrchu.
S přihlédnutím k výše uvedenému se nabízí
řešení v podobě vybudování společného kolektoru pro veškeré podzemní sítě, ale tato
úvaha je zřejmě při současné konstelaci a
době příliš avantgardní.
Když jsem před nějakými padesáti lety chodil do místní základní školy, nosil jsem přezůvky nebo tam měl rezervní boty. Kdokoliv
jde nyní z této části města na vlak, tak je na
tom stejně. Takže doporučuji žít zdravě, ekologicky v souladu s přírodou, nepřejídat se,
sportovat, nekouřit, střídmě holdovat alkoholu, abychom se ve zdraví dožili toho, co je
jinde už dávno samozřejmostí.
S pozdravem Ing. Jiří Čapek
V Úvalech 12. 10. 2011

Václavské odpoledne pro
seniory
Opět jsme se sešli, jako každoročně, na pozvání správního odboru Městského úřadu Úvaly,
v sálku domova s pečovatelskou službou.
K poslechu a tanci nám zahrál pan Kočárník,
který mistrně ovládl sólové trubku křídlovku,
housle s doprovodem kláves a zpěvem.
V příjemném a milém prostředí, při pohoštění
koláčky, kávou a pitím, nechyběla vzpomínka
na naše mladá léta. Též jsme si zazpívali při
známých melodiích i zatančili, od ploužáků,
valčíků, polek až po ty moderní. K poslechu
nechyběla ani LaPaloma.
Sálek byl snad do posledního místa zaplněn.
O tuto příjemnou atmosféru a pohostinství se
postaraly zaměstnankyně MěÚ, které též pořídily v upomínku mnoho snímků s fotoaparátem – dík.
Tímto chci vřele poděkovat zejména starostovi
panu MUDr. J. Šťastnému a celému předsednictvu města. Nejen za tuto překrásnou „Václavskou“ zábavu, ale i za milou vzpomínku
s blahopřáním a kytičkou, které nám k našim
letitým výročím narozenin posíláte.
Důchodce z DS Úvaly Miloslav Lášek
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Čtenářský názor
Vážená paní Švandová,
musíme reagovat na Váš lživý článek v ŽÚ
č.10/2011 ohledně KD Smetanova čp. 69
v Úvalech, ve kterém bychom si rádi vyjasnili
některé skutečnosti.
Tak za prvé, k Vašemu vyjádření „zchátralá
hospoda“ - doporučuji Vám přečíst si ,,Úvaly
dříve a nyní” z roku 1929, jak tento hotel, kino
a divadlo velice dobře prosperovaly. Za druhé
je zajímavé, jak si s jistotou pamatujete, že majitel dostal za ukradený majetek částku 70 000,Kčs, když objekt byl vyvlastněn bez náhrady
a bez souhlasu majitelů přestavován. Je s podivem, že vyvlastnění a přestavba probíhaly od
r. 1951 a Vy jste do Úval z Nového Boru přišla
s manželem v r. 1953. Ujišťujeme Vás, že majitelé nedostali ani haléř, ale naopak ve svých 80
letech museli trpět urážky tehdejších mocnářů
a vyhazov ze svého poctivě nabytého majetku.
Je zajímavé, že Marie Majerová přispěla sice
na přestavbu KD, ale v téže době v r. 1952 —
1955 si soudruzi, kteří se nejvíce „zasloužili“ o
krádež majetku postavili honosné vily (z čeho
asi?). Mimochodem je známo, že M. Majerová
byla častou návštěvnicí pana fotografa Drtikola…
Za třetí, podrobnosti ohledně skončení nájmu
KD byly uvedeny v ŽÚ č.3 z roku 1995. MÚ
Úvaly nám platil od r. 1992 až do 31.12.1994
nájem určený dle vyhlášky č.585/1990Sb. o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor,
a ani toto nízké nájemné nepomohlo k tomu,

aby provoz Kulturního domu nebyl prodělečný.
V té době do kina chodili tři lidé... .Proto sám
MěÚ nájem ukončil. Musíme poznamenat, že
za dobu užívání MěÚ do této budovy na údržbu
nedal ani korunu. Navíc uvedený objekt nikdy
k této činnosti nebyl zkolaudován.
A nyní k vyjádření pana starosty. Souhlasíme
s ním, že objekt nám byl ukraden. Nemůžeme
ale souhlasit, že my jako majitelé jsme zlikvidovali kulturu, nebo chcete-li KD v Úvalech.
Pro zachování kultury v Úvalech Vám ale od
1. 11. 2011 nabízíme pronájem kina. Je to
z důvodu likvidace drobných podnikatelů
v Úvalech, kde jste si od 1. 1. 2012 odhlasovali
nesmyslné zvýšení daně z nemovitosti pětinásobně. Všem, kteří pro toto zvýšení hlasovali,
doporučuji navštívit nedaleké Horní Počernice,
kde vše funguje tak, jak má být, a to jsou, jak
víme, vedle obchodního centra Černý Most.
O zvýšení místního koeficientu daně z nemovitosti na dvojnásobek zatím jen uvažují.
Za majitele nemovitosti
Ing. Jana a Jiří Přibylovi
Drobná poznámka městského kronikáře
Dobové materiály z padesátých let, před výstavbou KD, skutečně ukazují zchátralost hospody U nádraží, pozdější KD M. Majerové,
i když zde bylo kino a hrálo se i divadlo. To se
však s rokem vydání publikace „Úvaly jindy
a nyní“ v roce 1929 (a je známo, že fotografie
pochází z ještě dřívějších let) nedá vůbec srovnávat. Tolik jen na dokreslení.
Dr. Vítězslav Pokorný

Městská knihovna v Úvalech očima čtenáře
Patřím k náruživým čtenářům. Čtu již od 5 let
a žádná doba ani žádné místo, kde jsem bydlel,
mi v tom nedokázala zabránit. Pokaždé jsem
se vždy zajímal, jestli v místě mého pobytu je
knihovna, proto mé první kroky po nastěhování do Úval směřovaly do městské knihovny. Zprvu jsem byl zděšen jejími stísněnými
prostory, ale velmi brzy mne překvapil solidní
knižní fond a vstřícný postoj knihovnic. Také
nový portál knihovny mne mile překvapil.
Pokud se však Úvaly chtějí stát „kulturněsportovním centrem na pomezí Prahy“ musí
neodkladně vybudovat novou knihovnu. Stále
si bereme příklad z USA, ale tam má každé
městečko samostatnou knihovní budovu, kde
je i velmi solidní studijní sál a především historický archiv. Pro místní bohaté lidi je prestižní záležitostí věnovat obci tuto instituci.
Je to samozřejmou součástí volebního boje a

Václavské odpoledne

každý „starousedlík“ je pyšný na to, že na ní
je pamětní deska dárce. Protože vím, že město
nemá peníze a všichni chtějí od města především silnice, neměli by se místní movití sdružit a podobnou stavbu vybudovat? Dokázali
by tím, že jsou skuteční starousedlíci.
V nedávné době byly vyhlášeny ceny „Knihovny 2011“ a všechny, včetně těch nejmenších
mají mnohem důstojnější podmínky (např.
Místní veřejná knihovna Vavřinec-Veselice,
Místní knihovna v Miletíně, rodišti Karla Jaromíra Erbena, a Obecní knihovna Jaroměřice). Z větších měst lze vidět příklad v Městské
knihovně Louny. Nebylo by vhodné si brát
příklad od schopných, protože nejen chlebem
je živ člověk.
Promiňte, že to dále nerozvádím. Mám rozečtenou krásnou knihu a jdu si číst.
Ing. Petr Jankovský
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Jen když je veselo,…
To může být i trochu šero i zima… jen když je
veselo … (použit citát z předscén W+H)
Jenže ono bylo veselo a teploučko babím
létem a sluníčko do oken sálku DPS posílalo hry světel na návštěvníky Václavského
odpoledne 24. září. Přírodní stroboskop na
milé diskotéce. Místa u stolů zcela zaplněného sálku se uvolnila jen, když šly páry
tančit. A bylo jich tentokrát povícero. Pan
Mirek Kočárník byl očividně ve svém živlu
a roztančil i sedící, tleskající do rytmu a podupávající. Po této zkušenosti členky komise pro kulturu rady města, které odpoledne
připravovaly, navrhnou opětovné konání tanečního a poslechového odpoledne dvakrát
ročně, a to již od období Velikonoc. Doufejme, že zájem neopadne. Hlavně, že je veselo, jak jinak kompenzovat špatnou náladu?
Tak příště….
Alena Janurová za komisi pro kulturu
rady města

Dvakrát veselo

Nejen na Václavském odpoledni, ale i v podvečer již zcela podzimního dne, téměř sahajícího
počasím do zimy, uprostřed října, byla zase
v Úvalech veřejná dobrá nálada. Co jiného by
člověk čekal od dvojice hostů Reif – Troška.
Dojemně sdělená vzpomínka na (nám starším)
velmi známého herce Karla Högera z rozsáhlé tvorby (nejen) režiséra Olega Reifa, kterého
jsme na počátku roku již v Úvalech přivítali, dokonale doplnil druhý režisér – Zdeněk Troška.
Samozřejmě zůstal věrný své pověsti skvělého
vypravěče.
Byl to dobrý nápad, skoroúvaláka, pana Reifa,
vzít si jako hosta právě vždy rozzářeného a velice
bezprostředního dokonalého znalce českých vesnických lidiček. Oba, pan Reif i pan Troška, mají
vztah k jeho první, ryze české veselohře Slunce,
seno, jahody, a tak návštěvníci měli z první ruky
i informace, které možná na veřejnosti měly premiéru. Pan Zdeněk Troška by mohl vyprávět asi
do rána a určitě by se neopakoval, protože příběhů

z natáčení a vlastního života neherců je mnoho.
Nedošlo ani na dotazy, kterých měl asi každý
řadu. Třeba příště. Alespoň autogramu se dočkal
snad každý.
Televizní dokument „Ať zní vítr stříbrný“ byl natočen v roce 1972 režisérem Olegem Reifem na
podporu herce Karla Högera, který po roce 1969
nesměl hrát nikde kromě divadla. I scénář pan
Reif napsal vzápětí poté, co se zprávu o distanci
Karla Högera dozvěděl. V dokumentu herec Karel Höger rozpráví se skladatelem Jiřím Srnkou
o hudbě v českém filmu, v přírodě a životě. Procházejí spolu místy natáčení známých českých
filmů v jihočeském Písku, ke kterým skladatel
složil hudbu a Karel Höger vtiskl v rolích svou
pečeť. Dokument vysílaný v televizi v minulosti
sedmkrát, jsme patrně viděli jako jedni z mála
díky archivu pana Reifa. Děkujeme.
Alena Janurová
Bylo to poslední veřejné setkání s p. Reifem,
neboť 24. 10. t. r. zemřel ve věku 83 let.

Režisér Klusák přijede do Úval se svým celovečerním dokumentárním filmem
Pana režiséra Klusáka jsem potkala na Letní filmové škole v Uherském Hradišti na
besedě k jeho filmu „Vše pro dobro světa
a Nošovic“ a ani mi nedalo příliš velkou
práci ho přesvědčit, aby si podobnou besedu zopakoval také v Úvalech. Pro ty, kteří
tohoto nadaného mladého dokumentaristu
snad neznají, bych ráda několika větami
představila jeho tvorbu.
Vít Klusák (*1980) - režisér, kameraman,
producent a od roku 2006 pedagog na katedře
dokumentaristiky FAMU - na sebe výrazně
upozornil již v době studií na FAMU, kdy
v roce 2003 spolu s Filipem Remundou natočili jako studentskou práci film „Český sen“.
„První česká filmová reality show“, jak tento
film autoři sami nazvali, dokumentuje průběh
reklamní kampaně na fiktivní hypermarket,
včetně reakcí asi tří tisíc zákazníků, kteří se na
základě této kampaně dostavili na „otevření“

a posléze po přestřižení pásky běželi po louce ke kulise čelní stěny hypermarketu. Reakce v tisku na tuto studentskou akci byly silně
kontroverzní. Tento film jste docela nedávno
mohli vidět v televizi na ČT 2.
Celovečerní dokument „Český mír“ z roku
2010, opět společné dílo Víta Klusáka a Filipa
Remundy, mapuje a s nadsázkou ukazuje tři
roky mediální války o americký radar v Brdech. Film získal Cenu filmových kritiků za
nejlepší dokument v rámci soutěže Český lev
2010 a hlavní cenu na Mezinárodním festivalu
dokumentů v Jižní Koreji.
V Úvalech se bude promítat zatím poslední
celovečerní dokument režiséra Klusáka „Vše
pro dobro světa a Nošovic“. V názvu filmu
je použit úryvek z reklamního sloganu společnosti Hyundai, který hlásá, že dělá vše pro
dobro světa a nikdy nepřestane. Jak vidí toto
dobro obyvatelé moravské vesnice, v jejíž

bezprostřední blízkosti byla tato největší automobilka firmy Hyundai v ČR postavena? Jak
se s továrnou vyrovnali ti, kteří své pozemky
prodali pod nátlakem anonymních výhrůžek?
A dělá skutečně jmenovaná společnost „vše
pro dobro světa“?
I když téma ani některá zjištění nejsou optimistická, režisér Klusák vše zachycuje s odstupem a smyslem pro tragikomičnost situace.
Ve filmu nechybí ani humorný dovětek, který
odmění ty, kteří setrvají do konce titulků.
Doufám, že 11. 11. v 19 hod. na promítání filmu „Vše pro dobro světa a Nošovic“ a besedu
s režisérem Klusákem přijdete všichni. Nejen
vy, kteří některý z filmů režiséra Klusáka znáte, a líbí se vám. Zkuste to i vy ostatní. Uvidíte
pěkný film a setkáte se se zajímavým člověkem.
Jménem kulturní komise vás zve
Zdeňka Havránková
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zprávy z MDDM
Fotozprávy z Úletu 2011
Tak trochu Úlet je jedna z inspirativních akcí
pro „mladé”, ale již po několik let se právě zde
ukazuje, že mladí a nadějní mohou být i ti dříve narození. Letos byla opravdu skvělá nálada, poslouchali jsme výborné kapely i sólisty,
vystavené fotografie i výtvarná díla návštěvníky zaujaly, pobavili jsme se při autorském čtení, viděli jsme nekonvenční videoklipy, workshop některé z nás zcela pohltil, bylo krásně,
občerstvení dobré, ceny nízké, potkali jsme se
s přáteli, tak co víc jsme si mohli přát...

Vše pro dobro světa a Nošovic

Talentovaný Honza Grünwald

a
besedu s režisérem filmu Vítem Klusákem
v pátek 11. 11. 2011 od 19 hodin v sále DPS,
nám. Svobody
Jo, tak takhle dělá táta Pavel ten skvělý zvuk

Nejmladší protagonisté Úletu
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Fotoreportáž z oslav 20 let TS Rytmus
Foto: Radek Navrátil, Text: Alena Navrátilová
Téměř dvouhodinové představení v Salesiánském divadle odtančili pouze členové TS Rytmus a k vidění bylo 23 choreografií od roku 1993 až
do současnosti. Všechny dnes již „historické“ choreografie byly znovu
nastudovány během prázdnin a září. Představení odstartovalo oslavy
naší souborové „dvacítky“.

Fontána - Slavnostní představení k výročí TS Rytmus v Salesiánském divadle zahájila obnovená premiéra Fontány z roku 1994

Poděkování - Poděkování patřilo všem, kteří se účastnili na přípravě oslav i těm, kdo podporují taneční skupinu od jejího zrodu
až po současnost – vedení MDDM, spolupracovnicím, vedoucím
jednotlivých skupin, rodičům i samotným tanečníkům a „mámě,
tátovi TS Rytmus“ Aleně Navrátilové- Sismilichové

Cirkus - Choreografie Cirkus z roku 1992/93 byla zároveň nejstarším, nejpočetnějším a nejzábavnějším vystoupením programu

Naši hosté - Jako hosté vystoupili Radek a Ondra Bruschovi s neuvěřitelnými tanečními ukázkami streetu. Dokázali všem, že od dob,
kdy soutěžili za TS Rytmus a vozili medaile a poháry z republikových i světových šampionátů, rozhodně neztratili formu a právem
patří na náš pomyslný taneční trůn.

Výstava pohárů, medailí, diplomů, fotografií, kronik, kostýmů a všeho, co souvisí s TS Rytmus Úvaly byla slavnostně otevřena v sobotu
24. 9. ve všech prostorách MDDM
Síň slávy – Do síně slávy byli zařazeni pouze ti tanečníci, kteří se
na světových soutěžích probojovali do finále, nebo byli na těchto
soutěžích ve své disciplíně z naší taneční skupiny prvními účastníky.
Vystaveny byly diplomy, fotografie, poháry a medaile našich 4 mistrů světa a dalších 9 finalistů mistrovství světa a mistrovství Evropy.

1. Rytmus - Velmi milé bylo setkání bývalých členek TS Rytmus,
které byly u jejího založení před dvaceti lety
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Taneční výročí

Kostýmy - Výstava malého zlomku kostýmů ušitých pro tanečnice parketových kompozic,
show a scénického tance zaujala snad každého. Hlavně ty nejmenší tanečnice vybíraly,
který by jim nejvíc slušel, a když si uvědomíme, že od každého modelu bylo 10 -20 kusů,
už se nikdo nediví, že skříně tanečního oddělení praskají ve švech.

Kompletní fotogalerii z oslav najdete na stránkách www.mddmuvaly.cz - EXTERNÍ FOTOGALERIE PRO MDDM FOTOGRAFA RADKA NAVRÁTILA.
DVD s filmy si můžete objednat v MDDM.
Alena Navrátilová, MDDM Úvaly

JEŠTĚ K TS RYTMUS
Když byla založena taneční skupina RYTMUS
Úvaly, moje děti nebyly ještě na světě. O existenci MDDM jsem neměla ani tušení. S příchodem dětí jsem se začala zajímat, kde by se dcery
zapojily do kolektivu ještě ve školkovém věku.
V MDDM nám nabízeli mimo jiné i taneční
kroužek již od 4 let věku. A tak moje dcera tancuje již 12 let v taneční skupině Rytmus.
V pátek večer 23. 09. 2011 jsme byli svědky
nádherného vystoupení TS Rytmus v Salesiánském divadle v Kobylisích. Byl to průřez těmi
20 lety tancování. RIII.A zahájily vystoupení
jednou z nejstarších tanečních formací „Fontána“, následovaly další povedené formace nejrůznějších choreografií. Děvčata toto vystoupení začala připravovat a nacvičovat na tanečním
soustředění v Lažánkách poslední srpnový týden a pak pokračovaly tréninky v domečku nebo
v Kačenčině školičce celé 3 týdny v září. Bylo to
opravdu to nejlepší z nejlepšího.
V sobotu ve 14.00 h byla zahájena výstava
v MDDM – jeden sál byl věnován tanečním
kostýmům, ve druhém sále byla tzv.: „síň slávy“ - zde byly vystaveny diplomy, medaile
a fotografie těch nejúspěšnějších tanečníků, jak
na domácích podiích, tak i na zahraničních soutěžích. V posledním sále bylo možné nahlédnou
do kronik MDDM. Od 18.00 h pokračovaly
oslavy v Kačenčině školičce, kde se představili tanečním vystoupením mistři světa Radek
Brusch, Dominik Matulka, David Procházka
a vícemistr Ondřej Brusch. Vystřídali je současní finalisté ME Marcel Havrda a Honza
Ťoupalík. Následovalo vystoupení mažoretek a
stretové vystoupení juniorů a dospěláků. Toto
slavnostní odpoledne bylo zakončeno promítáním filmu Lubomíra Krupky „20 let TS Rytmus
Úvaly“. I přes přicházející zimu jsme vydrželi až
do konce. Bylo to opravdu nádherné odpoledne
a důstojná oslava
20 let existence taneční skupiny. Aleně Navrátilové -Sismilichové a celému vedení MDDM patří velký dík za to, co s dětmi dokážou připravit.
Lída Milerová, máma juniorky
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V sobotu 24. září byla zahájena velmi neobvyklá výstava. U příležitosti 20 let trvání TS
Rytmus byla zahájena výstava úspěchů taneční skupiny. Je až s podivem, kolik medailí
a diplomů se podařilo za dvacet let trvání nashromáždit. O to více, že to dokázaly naše děti
svojí pílí a zájmem a za obrovského úsilí Aleny Navrátilové, zakladatelky skupiny a všech
lektorů, z nichž někteří již jsou odchovanci
této skupiny. Výstava byla zahájena za přítomnosti četných zástupců taneční skupiny, domu
dětí, starosty a vedení města. Celá akce byla
příjemně připravena a dala nahlédnout nejen
do úspěchů taneční skupiny, ale zvláště také
do jejího života a způsobu fungování. Nutno
vzpomenout také na rodiče, kteří svými příběhy dali nahlédnout do zákulisí tohoto sportu.
Velice si vážím všech, kteří se podílejí na fungování této skupiny a svojí obětavostí umožňují našim dětem a dorostu realizovat se. Přeji
taneční skupině Rytmus do dalšího působení
hodně chuti, správný rytmus a mnoho talentovaných tanečníků, kteří ponesou hrdě vlajku
taneční skupiny dál.
Josef Štěpánovský

Galerie MDDM představuje…

fotografku Danu Kyndrovou
Vystudovala francouzštinu a ruštinu na Filozofické fakultě UK v Praze (1979). Deset
let působila na katedře jazyků strojní fakulty
ČVUT a po listopadu 1989 na katedře jazyků AMU. Od roku 1992 je volnou fotografkou. Žije v Praze. Fotografovat začala
v osmnácti letech a věnovala se vždy černobílé humanistické fotografii. Uspořádala
70 výstav doma i v zahraničí a vydala sedm
autorských publikací: Nepolepšitelná víra
v lepší budoucnost (1998), přibližující atmosféru 70. – 90. let života v Československu,
Per musicam aequo (1998), zachycující hudební vzdělávání zrakově postižených, Žena
mezi vdechnutím a vydechnutím (2002),
zobrazující život ženy v celé její rozmanitosti, Odchod sovětských vojsk (2003), Podkarpatská Rus (2007), Algerie-Togo (2009)
společně se svojí matkou Libuší a Rituály
normalizace /Československo 70. - 80. let
(2011). V roce 2006 získala Grant Prahy,

v rámci kterého zachytila život pražských
bezdomovců.
Ukázky její tvorby jsou otištěny například
v publikacích Cesty československé fotografie (1989), Česká fotografie 20. století (2009)
nebo v různých fotografických časopisech.
Kromě své vlastní fotografické tvorby se začala v posledních letech věnovat i kurátorské
a organizační činnosti v oblasti fotografie.
Je autorkou monografie Miloně Novotného
(2000), publikace 1945 Osvobození … 1968
Okupace / Sovětská vojska v Československu
(2008) a Jan Palach 16. -25. 1. 1969 (2009).
Za tuto kurátorskou činnost ji Asociace českých profesionálních fotografů udělila titul
„Osobnost české fotografie 2008“.
Na výstavě v galerii MDDM, která proběhne
ve dnech 18. – 20. listopadu, bude možné vidět fotografie z jejího projektu Žena. Tento
projekt zahrnuje fotografie ze sedmdesátých až
devadesátých let 20. století a jeho cílem bylo
postihnout život ženy v celé jeho rozmanitosti. Kromě objektivní chronologie životní pouti
člověka, respektive ženy, fotografie postihují
i základní životní hodnoty, které nás provázejí
a ovlivňují během celého našeho bytí. Jedná
se o téma víceméně obecné, tedy nejde o zobrazení konkrétního prostředí či specifiky určité země. Dalo by se říci, že se jedná o „ženu
evropskou“. Podstatná část fotografií vznikla
v České republice, dále je zastoupeno Švýcarsko
(v roce 1993 získala autorka půlroční pobytové
stipendium kantonu Bern na rozvíjení tématu žena), Francie (v roce 1996 získala autorka
dvouměsíční stipendium Ministerstva zahraničí
Francie opět na prohloubení tématu žena) a dále
je zastoupena Anglie, Rusko, Ukrajina, Německo, Slovensko, Polsko a Estonsko.
Vernisáž výstavy v Úvalech proběhne za účasti autorky. Věřím, že zhlédnutí fotografií Dany
Kyndrové bude pro každého hlubokým uměleckým zážitkem.
Přijďte se podívat.
Jana Pospíšilová

zprávy z MDDM
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ÚVALSKÉ POVÍDKY ANEB JAK SE MÍCHÁ KAŠE
Pomůžete nám uskutečnit vizi o knize povídek a ilustrací výhradně úvalských autorů?

V MDDM Úvaly právě startuje neobvyklý
projekt, do něhož bychom rádi zapojili širokou úvalskou veřejnost všech věkových kategorií. Po skvělých výsledcích předešlých
výtvarných a literárních soutěží jsme přesvědčeni, že v Úvalech není o talentované autory,
kteří mají co sdělit, nouze.
V první fázi projektu vyhlašuje oddělení estetiky literární soutěž pro autory od šesti do

sta let, jejímž cílem je vybrat nejlepší povídky na libovolné téma. Témata ani délka textu
tedy nejsou nijak vymezeny, a proto můžete naplno pustit uzdu své fantazii a tvůrčím
schopnostem. Vyhlášení vítězných povídek
rozdělených dle věkových kategorií a vybraných skutečně odbornou porotou proběhne
v lednu příštího roku v rámci slavnostního
literárního večera.
Pravidla literární soutěže: Soutěžní povídky přijímáme v tištěné a elektronické podobě,
přičemž výtisk i CD musí být označené jmé-

nem autora a názvem povídky. Pokud pro vás
tato forma není z technických důvodů možná,
přijímáme i rukopisy. Každá soutěžní práce
musí na konci textu obsahovat jméno, kontaktní informace, tedy telefon, případně email
a věk autora. Uzávěrka literární soutěže je
15. 12. 2011 do 18:00h.
V druhé fázi projektu vyhlásíme výtvarnou
soutěž se zadáním konkrétních témat korespondujících s vítěznými povídkami, a získáme tak jistě nádherné ilustrace. Přesná pravidla soutěže a zadání témat uveřejníme v únoru
příštího roku.
Třetí a závěrečnou fází je vydání knihy
(s ISBN) s názvem „Úvalské povídky aneb
Jak se míchá kaše“.
Věříme, že z tohoto projektu vzejde krásná
kniha, se kterou mnozí z nás (a nejen) Úvaláků stráví příjemné chvíle. Těšíme se na vaše
úžasná dílka.
Iva Pospíšilová,
vedoucí odd. estetiky MDDM Úvaly

Vánoční cena MDDM
Taneční oddělení vypisuje III. ročník taneční soutěže „Vánoční cena MDDM
Úvaly“. Zúčastnit se může každý ve věku
od 1 do 100 let, kdo si sám připraví taneční vystoupení a najde odvahu se přihlásit.
Termín soutěže je 11. 12. 2011 a podrobné propozice i přihlášky najdete na www.
mddmuvaly.cz nebo přímo v MDDM
Úvaly.
Vedoucí TO MDDM Alena Navrátilová
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Vánoční soutěž
Zveřejňujeme plakátek na vánoční výtvarnou soutěž pro předškoláčky a děti ze ZŠ. Děti si mohou z obrázku vystřihnout, co se jim líbí, a udělat obrázek i jako koláž.
Jana Pospíšilová

Milí čtenáři,
že si do knihovny chodíme půjčovat knížky,
to víme všichni. Ale nedílnou součástí fondu
jsou také časopisy, které si můžete v knihovně půjčit. Kromě běžných týdeníků, jako jsou
Květy, Reflex nebo Instinkt, se snažíme obsáhnout co nejvíce okruhů čtenářských zájmů
a koníčků. Zkrátka, aby si každý našel to své.
Celkem nabízíme k půjčení 54 titulů časopisů
zaměřených na historii, přírodu, zahradu a kutilství, ruční práce, auto moto, válku, vaření,
rodiče a děti, cestování, sci-fi, časopisy pro
teenagery atd. Nezapomínáme ani na děti, ty
k nám chodí pro Čtyřlístek, Kačera Donalda,
Toma a Jerryho, Asterixe.
A co konkrétně můžeme doporučit:
Pro ty z vás, kteří se zajímají o historii, je to
historický magazín Živá Historie a časopis Tajemství české minulosti.
Koho zajímá svět a příroda, najde u nás časopisy jako National geographic, Země světa
nebo Příroda.
A pánům můžeme nabídnout Magazín 2000,
Válka revue, ATM nebo VTM science.
To je samozřejmě pouze několik vybraných
titulů, které stejně jako ty další najdete připravené k půjčení hned v první místnosti naší
knihovny.
Těsíme se na vaši návštěvu v pondělí a ve čtvrtek v 9.00 – 11.00, 12.00 – 18.30 a v sobotu
8.00 – 11.30 hodin.
Místní knihovnice

Do knihovny se vrací výpůjční středy pro rodiče s malými dětmi
Každou první středu v měsíci bude od 9.00
do 11.00 otevřeno pouze pro vás – maminky
a tatínky - kteří máte doma miminko, batole
či předškoláčka. Sama mám malé děti a vím,
jak je obtížné s nimi za zády cokoli vyřizovat,
chtít po nich, aby nerušily, neběhaly, chovaly
se tiše …
Z toho důvodu nabízíme čas jen pro vás –
mimo běžnou výpůjční dobu. K dispozici
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budou hračky, zvukové knížky, ohrádka pro
batolata. Děti zabavíme a vy budete mít čas
v klidu vybírat knížky, začíst se, nechat si doporučit. To vše v klidu a pohodě, bez spěchu
mezi kojením nebo obavou, kam dítko mezitím vyleze, spadne, odejde ….
Jsme rády, že se opět našlo více rodičů, kteří
o tuto speciální výpůjční dobu projevili zájem.
Vzhledem k tomu, že knihovna nemá samo-

statné dětské oddělení, je někdy obtížné při
běžné otevírací době „ukočírovat“ všechny
věkové kategorie našich čtenářů.
Začínáme již první listopadovou středu 2. 11.
od 9.00 do 11.00 hod.
Na vás a vaše děti se těší knihovnice MěK
Úvaly.
Gabriela Modřanská, knihovnice
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Jak se nám daří v novém školním roce
Začátek nového školního roku máme úspěšně za sebou. Děti, které se poprvé musely
odloučit od svých rodičů, si pomalu zvykají
na prostředí MŠ, na nové kamarády a na své
paní učitelky. Rodiče si zase pomalu zvykají na to, že jejich představy o nadstandardní
vybavenosti pražských soukromých školek se
částečně rozchází s realitou naší MŠ.
Naše škola je v současné době sedmitřídní
komplex dvou budov se 170 dětmi, o které
se stará 20 zaměstnanců / učitelky, kuchařky,
uklízečky, školník/. Ve většině z nás přetrvává
averze k velkým socialistickým stavbám, které
vyvolávají pocit neosobnosti. Naše mateřská
škola se snaží vytvořit pro děti útulné rodinné prostředí tím, že každá třída funguje jako
samostatná buňka s vlastním životem. My
učitelky se snažíme vytvořit pro děti esteticky
vkusné, nápadité a podnětné prostředí, ale jen

snaha a naše ruce nestačí. Je třeba financí. Rekonstrukce kotelny, kuchyně a výstavba nového pavilonu stála město nemalý peníz, proto je
roční rozpočet na provoz školy velice úsporný.
Málokdo si uvědomí, že tento rok ze 170 dětí
je 70 dětí předškolních, tudíž neplatí školné. A
právě nejstarší děti potřebují ke svému tvoření
velké množství výtvarného materiálu, který
zatěžuje náš rozpočet.
A tady bychom chtěly poděkovat všem rodičům, kteří s námi učitelkami spolupracují
a podílejí se na zkvalitňování vybavenosti jednotlivých tříd a svými sponzorskými dary přispívají na hračky a didaktické, hudební a TV
pomůcky, které při 25 dětech na třídě nemají
příliš dlouhou životnost a je třeba je neustále
měnit a doplňovat. Trvalo řadu let, než se třídy vybavily na nynější úroveň. Z řad maminek
jsme slyšely námitku, proč se třídy nepodělí

o své hračky s novým pavilonem, který má
pouze základní vybavení. Jednoduché vysvětlení. Rodiče vybavili konkrétní třídy hračkami, pomůckami, mnohdy i nábytkem tak, aby
vše ladilo s interiérem dané třídy a s požadavky té které učitelky. Ale aby nový pavilon
nepokulhával za ostatními třídami, uspořádali
v říjnu zaměstnanci a dobrovolné pomocnice
z řad maminek Podzimní bazárek a veškerý
výtěžek z akce věnovali na venkovní vybavení
tohoto pavilonu. Taktéž věcný sponzorský dar
v hodnotě 17 000 Kč od paní Marcely Klimešové (firma Klimi) putuje tamtéž.
Ale dost o penězích. Před námi je krásný barevný podzim a vánoční čas. Už se těšíme na
to, až bude opět naše školička praskat ve švech
při akcích s rodiči a dětmi, při „ Zamykání zahrady“ a „Vánočním zvonění“.
Kolektiv učitelek MŠ Kollárova

Jak pokračuje projekt „Rozvoj dovedností a schopností žáků“
Za účelem systematické podpory vzdělávání
na základních školách byla do Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu zařazena nová oblast
podpory, s názvem Zlepšení podmínek pro
vzdělávání na základních školách (ZŠ), jejímž
smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se
dlouhodobě ukazují jako problematické.
V rámci projektu „Rozvoj dovedností a schopností žáků“ jsme získali pro školu 2 831 918,-

Kč. Projekt bude realizován v období od 1. 2.
2011 do 31. 7. 2013.
V našem projektu jsme se zaměřili na inovaci
a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT technologií. To znamená, že pedagogové tvoří různorodé metodické a výukové materiály, které
následně ověřují v hodinách, zveřejňují je a
sdílejí s ostatními pedagogickými pracovníky.
V průběhu projektu vznikne celkem 60 sad po
20 digitálních učebních materiálech (DUM).
Finanční prostředky také využíváme na rozvoj

schopností a dovedností pedagogických pracovníků v oblasti ICT technologií. Z prostředků
projektu byly financovány interaktivní zobrazovače se softwarem, které byly v průběhu září nainstalovány do kmenových tříd. Interaktivní tabule byly nově nainstalovány do 15 tříd. Celkem
máme k dispozici 19 interaktivních tabulí. Tyto
tabule nám umožňují pracovat i s interaktivními
učebnicemi, díky kterým se výuka stává zajímavější a kvalitnější s aktivním zapojením žáků.
Blanka Morávková

úvalský literární
koutek

Výtvarná výchova ve 4.B
Čaruj, maluj, podzime,
my to taky umíme.
Z plodů naše ručičky
vykouzlily veselé hlavičky.

Na Stolovém vršku
Copak je to za krásu,
co nad námi se třpytí
a chvěje se jak v úžasu,
než snese se ti do vlasů,
než do nich se ti chytí.
Tak si říkám, proč asi
ti napadalo na vlasy
to zlaté listí topolů,
když stojíme tu pospolu.
Je tu tak krásně,
že bojím se to říci
a než bych něco pokazil,
tak požádal jsem o azyl
v té zlatočerné kštici.

-W-
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Hudba školám

Ve škole se snažíme o různé formy činností
a zážitků dětí. Proto pozorně sledujeme nabídky společností, které nabízejí dětem různé
aktivity, jako divadelní představení, koncerty, výstavy,…Není vždy jednoduché vybrat
z mnoha nabídek program, který obohatí výuku, duševní život a rozhled dětí.
Tentokrát se to opravdu podařilo. Všechny
děti naší školy se zúčastnily koncertu společnosti Hudba školám. Toto sdružení je složeno
z umělců s bohatými muzikantskými zkušenostmi. Děti slyšely pouze živou hudbu bez
digitálních podkladů. Muzikanti si dokázali
děti získat nejen skvělou muzikou, ale i příjemným přístupem k dětem a tím, že se děti
aktivně programu účastnily.
Děti z 1. – 4. tříd slyšely koncert na téma
Česká a moravská lidová píseň. Zazpívali si
všichni společně známé lidové písničky. Melodie nenechaly v klidu nejen děti, ale ani paní
učitelky. Zpěv, tleskání do rytmu, střídání dětí
u mikrofonů, nikomu se nechtělo končit.
Žáci z 5. – 9. ročníků vyslechli program Fenomén jménem SeMaFor. Muzikanti mluvili
s dětmi o bohaté historii SeMaForu, společně si zazpívali dnes již zlidovělé šlágry, např.
Honky-Tonky Blues, Pramínek vlasů, Kočka

Básně - vlastní tvorba
žáků 4. B na téma škola
V sobotu nejdu do školy,
ale plním si své úkoly.
A když přijde pondělí,
nevstávám moc veselý.
Psaní, čtení, počítání,
učíme se od svítání.
A když skončí hodina,
čeká na nás svačina.
Jan Sazama
Naše škola Úvaly,
kde plníme úkoly,
stojí v rohu na náměstí.
A to je prý naše štestí.
Pilně se v ní učíme,
všecko se tu dovíme.
Učitelka všechno ví,
občas nám i napoví.
Letos už jsme 4.B.
Snad to dobře dopadne.
Karel Chýle
Adámek má vysvědčení,
žádná dvojka na něm není.
Raduje se babička:
„Je to samá jednička!“
A tím končí básnička.
Lenka Hausnerová
Školo, školo, školičko,
vstávám na tě brzičko.
Celý týden chodívám,
v osm hodin začínám
a vědomosti tady nabývám.
Ondřej Zeman
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na okně, Klementajn, Zčervená,….Kromě
muzikantského prožitku je pro děti důležité
i připomínání si chování na koncertech nebo
podobných akcích. Je to příležitost, kdy děti

společně prožijí kulturní zážitek, a to není
málo. V prosinci nás od těchto muzikantů
čeká ještě pořad Vánoční pohoda, na který se
moc těšíme. 
Mgr. Lenka Foučková

Setkání Zdeňka Svěráka s nejlepšími čtenáři

Nejaktivnější mladí čtenáři, kteří se zapojili
do projektu Čtení pomáhá, se potkali se scénáristou, dramatikem, hercem a textařem Zdeňkem Svěrákem. Byla to odměna za to, jak moc
v rámci projektu pomáhají potřebným. Zdeněk Svěrák je jedním z ambasadorů Čtení pomáhá.
Projekt Čtení pomáhá,
který spojuje dvě hlavní
myšlenky, a to vést děti
ke čtení a pomoci druhým, funguje již téměř
půl roku. Za tu dobu se do
něj zapojilo přes padesát
tisíc žáků, z toho 13 tisíc
v tomto novém školním
roce. Mladým čtenářům
se podařilo rozdělit již
více než 4,5 milionu korun na různé charitativní
projekty.
Jako poděkování bylo
pro nejaktivnější čtenáře
uspořádáno na konci září
2011 komorní setkání se
Zdeňkem Svěrákem. Deset
vybraných dětí se potkalo
s českým dramatikem, scénáristou, textařem a hercem
v pražské cukrárně Myšák.
Ten jim odpovídal na jejich
dotazy o divadle, knihách
i písničkách. Poté jim přečetl pohádky ze své knihy
Pan Buřtík a pan Špejlička.
Jako dárek dostaly děti knihy Zdeňka Svěráka s věnováním a podpisem. Setkání
mělo krásnou atmosféru
a děti byly nadšené.
Z naší školy a třídy 4. C
byla úspěšná žákyně Na-

tálie Hranická – sedí po pravici pana Svěráka.
BLAHOPŘEJEME
Do projektu Čtení pomáhá se zapojily i další
děti z naší třídy a s radostí pokračujeme.
Zdeňka Křížová - třídní učitelka IV. C

školství
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Ze života třídy 5. C

Beseda o Indii
Pokračováním multikulturní výchovy z týdne
OSV ve třídě 5. C byla beseda s p. Lucií Trávníčkovou, matkou Matouše Saidla.
Jsem ráda, že se rodiče zapojují do práce třídy, nebyla to jejich první návštěva. Děti měly
možnost besedovat s paní Horákovou na téma
dospívání a nemoce dětí, navštívily kovárnu
p. Smrkovského, p. Ježková zařídila besedu
s pracovnicí Linky bezpečí, paní Pengsawang
nám vyprávěla o Thajsku-zpívala nám ukolébavky, četla ze slabikáře atd. Chtěla bych
všem rodičům poděkovat, spolupráce s nimi
je výborná.
Arnoštka Březková
23. 9. 2011 naše třída 5. C měla besedu o životě lidí v Indii, vyprávěla nám o ní paní Trávníčková, která tam pobývala 4 a půl roku se
svým manželem.
Spolu chodili na výlety a poznávali zdejší krajinu. Dozvěděli jsme se, že v Indii se jí hlavně
rýže, ale vždy jinak upravená. Jídlo si dávají
na list banánovníku, ten potom vyhodí. Jídlo
se jí hlavně rukama. Do školy chodí od čtyř
až pěti let. Ukázala nám hodně fotografií z
pobytu- krajinu, vybavení restaurací, zvířata,
dopravní prostředky, vodopády, plantáže s čajovníkem.
Beseda se nám moc líbila, snad nejvíce slavnost pro miminka, kdy ukládají mimino do
závěsné houpačky a vše je ozdobeno jasmínovými kvítky.
Za třídu 5. C sepsala Šárka Hájková
Týden ve znamení Jabkobraní
Tento týden byl opět plný zajímavých událostí. Ve středu jsme se vydali do DPS v Úvalech,
kde jsme byli přát Úvalákům ke Dni seniorů.
Sklidili jsme velký potlesk a poděkování. Na

dětech je vidět, že přednáší rády, velmi se líbilo i vystoupení našich hudebníků.
Další akce třídy již byly ve znamení Jabkobraní.
V přírodovědě jsme se zabývali ovocem, ovocnými stromy, v matematice jsme zpracovávali
statistické údaje z internetu-ovocné stromy,
učili se vyhledávat v tabulce, zpracovávat informace. V českém jazyce jsme pokračovali se
psaním pohádky a také už několik dětí bylo
číst svou pohádku v první, druhé a třetí třídě.
V pátek jsme připravili Jablečnou stezku pro
čtyři třídy naší školy. Společně jsme připravili úkoly na jednotlivá stanoviště, odměny pro
soutěžící, převleky.
Poslední akcí bylo spaní ve škole. Již tradičně jsme na začátku října nocovali ve škole.
Tentokrát jsme si pobyt ve škole zpříjemnili
návštěvou v tělocvičně, kde se nás ujal pan
Šochman, který dětem ukázal, jak se hraje
stolní tenis. Děti měly možnost si hru vyzkoušet, p. Šochman jim poradil a pomohl. Také
jsme si zahráli několik her, doladili výrobky
na Jabkobraní-keramiku, aranžování i výstavu
našich prací na téma-Rajská zahrada-Strom
poznání.
Večer nám zpříjemnilo i zhlédnutí filmů.
Využili jsme k tomu naši interaktivní tabuli, která nám až dosud sloužila jen k učení (využíváme ji denně, hlavně při českém
jazyce a vlastivědě). Večer jsme ukončili až
o půlnoci přáním Věrušce k svátku (jaký
rozdíl oproti první třídě, kdy jsme usínali
o půl deváté).
V průběhu večera jsme se také seznámili
s projektem Hravě žij zdravě, do kterého se
zaregistrovalo 21 žáků třídy a postupně plní
připravené úkoly. V něm se dozvídáme o
správném stravování, navrhujeme zdravý jídelníček. Učíme se také pracovat s textem,

zpracovávat informace, plnit zadané úkoly,
plánovat si práci, pracovat na počítači.....
Naše úsilí bylo oceněno, vyhráli jsme v soutěži tříd v kategorii starších na Jabkobraní.
Děkuji p. učitelce Semrádové za keramiku,
kterou s dětmi vytvořila v pracovních činnostech. Získali jsme bločky, bonbony a do
knihovny krásnou knihu pověstí (už jsme z ní
četli a pověst se nám líbila).
Děti ze 4. A nám zaslaly dopis, kde nám také
děkují za připravenou stezku, a z první třídy
jsme dostali krásné ilustrace k našim pohádkám.
Za třídu 5. C s pomocí dětí sepsala
Arnoštka Březková

549 bodů jako první, Vodička Miroslav - 517
bodů jako druhý, Moravec Václav – 341 bodů
jako třetí.
V neděli 18. 9. byl odstartován závod členů
kroužku mládeže za účasti 12 závodníků.
Ulovilo se 19 ks. kaprů a 2 ks perlína. Z uvedeného výlovku ak vedoucí mládeže p. Radek
Jaroš vyhodnotil tři nejúspěšnější závodníky.
Jsou to Jaroš Patrik – 211 bodů jako první,
Poděbradský Jaroslav – 151 bodů jako druhý a Brázdová Marie – 132 bodů jako třetí.
Společným jmenovatelem obou závodů bylo

úplné pokrytí nákladů na jejich realizaci
z prostředků MO. Jednalo se zejména o hrazení cen pro výherce obou závodů a občerstvení
během soutěží. U setkání seniorů proběhl na
závěr soutěže slavnostní oběd / tradiční kapr
s bramborovým salátem/ a diskuse s přítomnými členy výboru MO. U mládeže byla
vedoucím kroužku předána nějaká drobnost
z rybářské bižuterie i těm, kteří ten den nenachytali. Při hodnocení obou soutěží se 1 cm
délky ulovené ryby hodnotil jako 1 bod.
Za výbor MO ČRS Úvaly Slavík Zbyněk,
foto Frýdman Petr

organizace a spolky
Rybářské závody září 2011
O víkendu 17. a 18. září 2011 se v areálu MO
ČRS Úvaly uskutečnily hned dvoje závody
v lovu ryb udicí. Prvním byl závod seniorů,
členů starších 60 let,druhý byl závod dětí organizovaných v rybářském kroužku MO ve
věku 6 až15 let.
V sobotu 17. 9. se na startu závodů seniorů sešlo 24 závodníků. Ulovilo se celkem 108 ks.
ryb – kaprů. Z dosažených úlovků byli organizačním výborem vyhodnoceni tři nejúspěšnější závodníci. Jsou to pánové: Říha Jindřich –
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Hasiči slavili 125 let své činnosti
Hasiči letos slaví 125 let od počátku své činnosti v Úvalech. Veřejná oslava proběhla za
ideálního počasí v sobotu 24. září v hasičské
zbrojnici a setkala se s poměrně velkou návštěvou.
Intenzivní přípravy oslavy probíhaly po celé
září a během nich se nad vraty do garáže hasičské zbrojnice umístil výrazný červený nápis
„HASIČI“. Byl tak obnoven nápis, sice v nepůvodním znění, který k tomuto domu patří.
Program oslavy začal druhou hodinou odpolední krátkými projevy starosty sboru a
významných hostí. Po stručném seznámení
s programem slavnostního odpoledne si potlesk získali nejprve mladí hasiči, když předvedli tradiční požární útok.
Po vystoupení nejmladších úvalských hasi-

Poděkování sponzorům
Sbor dobrovolných hasičů Úvaly děkuje sponzorům, bez kterých by se nemohla
uskutečnit oslava 125 let činnosti sboru:
Město Úvaly, S and M, s.r.o., Jaroslav Černý – pneuservis, Šelíř – výroba a prodej
zmrzliny, Daniel Čejka – pronájem lešení,
Martin Hlávka – elektro, Zahradnictví Úvaly Dobročovická, Pavel Polák, Vladimír
Novák – kontejnery – doprava, NewTech
Production, Jan Brajer – Bach, s.r.o., Milan
Šveňha, Gastro Sipper, s.r.o., Martin Tyl –
zemní práce, Vojtěch a Jana Doležalovi.
SDH Úvaly

Podzimní soutěž
V sobotu 8. října se mladí hasiči zúčastnili
podzimnní části celoroční hry Plamen. Nemuseli cestovat daleko, jelikož se soutěž konala
v Úvalech. Tato část se nazývá závod požárnické všestrannosti, na trať dlouhou 3-4 km
vybíhají pětičlenné hlídky a na stanovištích
plní různé úkoly (střelba ze vzduchovky, topografie, hasičská technika, uzle a zdravověda).
Letos se nám podařilo sestavit dvě hlídky
mladších žáků a jednu hlídku starších žáků.
Za chladného a deštivého počasí všechny hlídky odhodlaně vyrazily na trať a méně či více
úspěšně splnily úkoly na stanovištích. Mladší
žáci obsadili krásné 4. místo mezi 11 zúčastněnými družstvy a starší byli 7. ze 16, což je
oproti loňskému roku výrazný pokrok. Po odběhnutí obou dětských kategorií přišla na řadu
dorostenecká družstva a také jednotlivci, kde
jsme měli tři zástupce.
Vítězkou mezi dívkami se stala naše Adéla
Votočková a na pátém místě skončila Verča
Nováková v konkurenci sedmi závodnic. Mezi
dorostenci obsadil krásné druhé místo Jiří Jindra v konkurenci dalších čtyř závodníků.
Všechna umístění budou na jaře započtena do
celkového pořadí s disciplínami z jarního kola
soutěže.
Děkujeme všem dětem a dorostencům za reprezentaci našeho sboru a také jejich rodičům,
kteří dětem účast na soutěži umožnili. Jejich
úspěchy na soutěžích jsou pro nás největší odměnou a motivují nás k další činnosti a práci
pro děti.
Za SDH Úvaly Alena Tesařová
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čů na návštěvníky čekala výstava o historii
a dnešní činnosti sboru a výstava zásahového
vybavení. K prohlédnutí byly připraveny také
všechny tři automobily úvalského sboru a řada
historických i moderních automobilů okolních
sborů. Děti se za doprovodu rodičů pustily do
soutěží, které byly především variacemi na
disciplíny v soutěžích mladých hasičů. U každé disciplíny až do ukončení programu stála
fronta nedočkavých dětí, které si za svou snahu vysloužily sladkou odměnu, a ty šťastnější
vyhrály menší dárek v tombole.
Stále se bylo na co dívat. Výjezdová jednotka bravurně předvedla fingovaný zásah při
dopravní autonehodě, při kterém bylo nutné
vyprostit zraněnou osobu. Při oslavách bylo
možné zhlédnout i akce, které nejsou při po-

JABKOBRANÍ 2011
Šermíři, dravci a domácí koláče, ale také živá
hudba, malování henou, vystřihování z lepenky, ochutnávka moštu nebo malování na obličej. To je jen částečný výčet programu sobotního, tentokrát již jubilejního JABKOBRANÍ.
Opět se do soutěže na podzimní téma sešlo velké množství krásných a nápaditých výrobků
žáků prvního stupně i obou mateřských školek. Nejlepší kolektivy byly oceněny věcnými
cenami, ale odměnu by si zasloužily všechny
děti, které něco vyrobily, napsaly, vystřihly
nebo namalovaly. Vyhodnocení soutěže patří
k nejtěžším úkolům členů našeho sdružení.
Dospělí se každoročně zapojují do kulinářského umění, a tak i letos jsme mohli ochutnat z
úvalských kuchyní a zahrad. O nejlepší recept
– Hraběnčiny řezy od paní Tiché – se s vámi
rádi podělíme.
Rádi bychom velmi poděkovali vstřícnému
přístupu vedení úvalské základní školy, které
nám každoročně poskytuje zázemí v přízemí
budovy. Letos jsme ho kvůli chladnému počasí víc než kdy jindy rádi využili.
Zároveň patří dík Janě Teplé, Petře Maříkové,
Růžence Kroutilové, Tereze a Jirkovi Horovým, kteří (ač nejsou členy našeho sdružení)
každoročně ochotně pomáhají s přípravami
i organizací.
Na vás ostatní se těšíme na jaře při Čarodějnickém běhu a za rok opět s vůní spadaného
listí a dozrávajících jablek, na šestém ročníku
úvalského JABKOBRANÍ.
Za občanské sdružení
Jonatán Martina Bedrnová

dobných příležitostech příliš časté. Například
požární útok dobročovických hasičů s přes sto
let starou mechanickou stříkačkou. Pozornost
si získalo i vyzvednutí nejnovějšího zásahového automobilu úvalských hasičů do výšky
několika metrů.
Program trval až do setmění, kdy vyvrcholil
velmi dobře připraveným ohňostrojem. Večerní zábavu, která se pro nejednoho protáhla až
do ranních hodin, zpestřila živá hudba.
Hasiči pojali oslavu velmi pestře a přitom se
v každém bodu programu drželi striktně hasičské tematiky, aby představili co nejvíce ze
své činnosti. Kdo přišel v poslední zářijovou
sobotu k úvalské hasičské zbrojnici, tak se
rozhodně nenudil.
Milan Bednář
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Informační tabule ve Škvorecké oboře
Možná jste si při podzimní procházce lesem
již povšimli některé z tabulí turistické stezky
Škvoreckou oborou – Králičinou. Tabule, kterých je celkem devět, byly v lese nainstalovány
ve druhém říjnovém týdnu. Koncem září byla
stezka po celé délce upravena a zprůchodněna, tak aby se po ní dalo pohodlně projít. Nyní
zbývá doplnit k tabulím turistické značení,
které by se mělo realizovat v listopadu, a provést poslední úpravy stezky u Starého splavu,
aby byla pro své návštěvníky komfortnější.
Na vzniku tabulí se podílela Lesní správa Mělník a dvě úvalská občanská sdružení - Otevřené Úvaly a Klub přátel historie a přírody
Úval a okolí. Za realizátory bych ráda srdečně

poděkovala všem, kteří v rámci dobrovolnosti
a bez nároku na honorář jakýmkoli způsobem
k realizaci tabulí přispěli:
Na textové části se podíleli: Mgr. Jaromíra Borecká, Mgr. Milan Bednář, Dr. Vítězslav Pokorný a Ing. Zdeněk Žára z Lesní správy Mělník.
Odbornou radou a konzultací přispěli: Ing. Jan
Moravec (ČSOP), Ing. Vladimír Valenta, Ing.
Josef Keřka (vedoucí odboru ŽP Středočeského kraje), Ing. Arch. Jiří Jindřich a pracovníci
AOPK, střediska Praha a Střední Čechy.
Fotografie a další obrazový materiál nám poskytli: Mgr. Petr Borecký, Ing. Vladimír Valenta, Ing. Arch. Jan Pešta, Petra Kyselová,
Renata Vikartová a Ing. Jan Moravec.

O grafické zpracování se postarala paní Veronika Čejková, grafické studio Cvero.
Díky patří také vedoucímu Lesní zprávy Mělník, Ing. Zdeňkovi Žárovi a pracovníkům Lesní správy Mělník za instalaci tabulí v terénu
a Petru Boreckému, Lídě Milerové a Petru Urbanovi za zprůchodnění stezky.
Oficiální otevření stezky je plánováno na duben příštího roku, jak nám počasí dovolí. Do
té doby by již mělo být vše kompletně dokončeno. Doufáme tedy, že tabule bez úhony přečkají zimu a budeme se těšit na stezce na jaře
na shledanou.
Za realizátory projektu
Mirka Borecká a Petr Urban

sport
Úvaly mají mistra České
republiky
Radek Stehno ml. ze sportovního klubu Trial Úvaly vybojoval na posledních závodech
10. a 11. 9. 2011 v Březové u Sokolova titul
mistra ČR v trialu. Tohoto závodu se zúčastnili i zahraniční jezdci. Radek vyhrál oba dva
poslední závody, a tím potvrdil svou formu
a získal titul nejlepšího jezdce ČR v kategorii žáků do 12 let v sezoně 2011. Celkem
v sezoně 2011 vyhrál 7 závodů. Radek jezdí
na motocyklu značky Beta 80, což je italský
trialový speciál.
www.trial-uvaly.cz

TRIAL park v Úvalech
O letních prázdninách začal v Úvalech vznikat „Trial park“ v lokalitě za házenkářským
hřištěm, poblíž „Dirty jump“ skoků. Park
je budován vlastními silami a z vlastních
zdrojů sportovního Trial klubu Úvaly, proto je jeho budování postupné. Rádi bychom
vytvořili volnočasový prostor pro děti, které
rády jezdí a překonávají překážky na kole,
a tím aktivně využijí svůj volný čas. Lokality kolem Říčan, Zlaté a Klepce nám
umožňují na kolech trénovat na přírodních
překážkách, ale Trial parky nabízí snadný
a rychlý přístup k tréninku a také přípravu
na závody, kde se často umělé překážky vyskytují. Před blížící se zimou náš klub hledá

prostory pro zimní tréninky. Bude vděčný za
případnou nabídku prostor pro trénink pod
střechou (například nevyužitý prostor skladu a podobně).
Klub Trial Úvaly se zabývá rozvojem a podporou sportu zvaného Trial. Organizujeme
tréninky na biketrialových kolech a zároveň
se účastníme závodů Mistrovství republiky
v trialu (motorky) i biketrialu (kola). Pokud
má vaše dítě zájem si vyzkoušet trialové kolo
a jízdu přes překážky, můžete nás kontaktovat, případně navštívit trénink, kde si děti
mohou vyzkoušet klubové trialové kolo.
E-mail: info@trial-uvaly.cz, www.trial-uvaly.cz, Tel.: 721 313 501

Exhibiční závod TRIAL CONTEST ÚVALY
V rámci doprovodného programu Velké ceny
města Úvaly se konal 28.8. cyklotrialový exhibiční závod TRIAL CONTEST ÚVALY,
který připravil klub Trial Úvaly. Závodu se
zúčastnili nejlepší jezdci Českého poháru a
členové reprezentačního týmu ČR v Trialu
pod mezinárodní cyklistickou federací. Jezdci se snažili překonat oficiální české rekordy
v různých trialových skocích: skok vysoký

- skok do dálky z místa - stabilita na zadním
kole na velmi malé ploše (3 dm2). Děkujeme
společnosti CARFORYOU, prodejci značky
CHEVROLET, která podpořila trialový závod. Dan Švaříček vytvořil nový český rekord
ve stabilitě na zadním kole s hodnotou 26,96
sec. V disciplíně přeskok s převýšením 60 cm
a v malých 20´kolech stanovil český rekord
Petr Jeřicha s délkou skoku 190 cm.
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Cyklistický závod Pohár
Posázaví

Výsledková listina

Na září nezvykle teplé a nádherné počasí přilákalo na start 99 km dlouhého závodu 43 příznivců silniční cyklistiky. Startovalo se ve dvou
výkonnostních vlnách, v 10:00 od restaurace
Na Slovanech startovala skupina převážně
úvalských nadšenců, v 11:00 zbytek světa.
Již na startu bylo vidět, že i přesto, že nám
zima klepe na dveře, to dnes nebude žádná
turistická projížďka. A opravdu - 26. ročník
tradičního závodu zapisuje do své kroniky zlatým písmem nový rekord trati 2:40:20 v podání Václava Nežerky. Průměrná rychlost vítěze
byla 37 km/h, což je neskutečný výkon s ohledem na členitý terén Posázaví s převýšením
cca 1400m. Z místních cyklistů nejlépe zajel
Ondřej Teplý na 17. místě. Z žen překvapila,
na novém kole jedoucí Úvalačka Jana Kratochvílová, která porazila většinu úvalských
cyklistů a tím jim zkazila konec cyklistické
sezony. Na závěr děkuji všem dobrovolníkům
za pomoc při organizaci závodu a cyklosportu
ORG Říčany za krásné ceny pro vítěze.
Cyklistický klub Úvaly

Start

Pořadí

Jméno

Město / tým

Prům. rych.

Čas

1

Nežerka Václav

Praha

37,0

2:40:20

2

Koubík Michal

SP Kolo

37,0

2:40:21

3

Janoušek Libor

Kolokrám

37,0

2:40:25

……

………

…….

……

……

17

Teplý Ondřej

CK Úvaly

33,6

2:56:59

21

Čapek Jiří

CK Úvaly

29,7

3:19:55

26

Socha Jan

Úvaly

28,6

3:27:25

27

Štork Pavel

Úvaly

28,6

3:27:50

31

Kratochvílová Jana

Úvaly

26,5

3:44:15

33

Bakos Olda

Úvaly

26,3

3:45:52

34

Selix Dan

CK Úvaly

26,2

3:46:25

35

Zelenka Miloslav

CK Úvaly

24,5

4:02:40

36

Holánek Petr

Úvaly

22,6

4:23:01

38

Tesař Miroslav

Úvaly

16,5

6:00:00

Zeman Tomáš

Úvaly		

Vyhlášení vítězů: 1. V. Nežerka,
2. M. Koubík, 3. L. Janoušek

Výuka Tai–ji v Úvalech pokračuje pod vedením Mistra Qin Min Tang
Vážení a milí příznivci pohybu a bojových umění,
někteří z vás začali na jaře navštěvovat
kurzy tai-ji (tai-či), které vede Mistr Qin
Ming Tang, a po prázdninách pokračují
v dalším rozvíjení prvních nabytých dovedností. Na jaře se začínalo jednoduchým cvičením Qi gungu a nacvičováním
základních forem sestavy Tai-ji 24 forem.
V tomto budeme dále pozvolna pokračovat.
Sestavy tai-ji nebyly vytvořeny k tomu,
aby se člověk mohl prát s hrubiány, byly
vytvořeny spíše jako měkké bojové umění a jako prostředek k upevnění zdraví.
Proto tai-ji může studovat každý, koho
zajímá vlastní zdraví a sebedisciplína,
omezení chorob a prodloužení života. Pokud se někdo ptá po účelu tohoto
umění, slouží nám také k tomu, abychom
nemuseli použít sílu, a přesto se silou nenechali zastrašit.

22

Pro ty, kteří nestihli začátek jarního kurzu
a chtěli by se přidat, připomínám, že pravidelné cvičení již začalo 18. 9. a pokračuje každou neděli v tělocvičně Základní
školy v Úvalech, vždy od 18,00 do 20,00
hodin. Všem zájemcům jsou dveře otevřeny a kdykoliv se mohou přijít podívat
a cvičení si nezávazně zdarma vyzkoušet.
Pokud se rozhodnete a začnete cvičit,
věřte, že tai-ji vám bude už od prvních
lekcí úžasně prospívat – má dobrý vliv na
psychické i fyzické zdraví, srovná se vám
energetický systém, váš pohyb na světě
bude uvolněnější a mysl veselejší. Něco
spálíte, ale nepočítejte hned s velikým
úbytkem váhy. Každopádně se energeticky srovnáte a může se stát, že díky tai-ji
sice nezhubnete, ale naopak se naučíte
vesele přijímat to, co máte. Více informací na www.wushucentrum.cz.
Za Wushucentrum Mistra Qin Min Tang
Soňa Formanová

DNF

sport
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zahrajte si šachy

Brno vyloupilo šachové Úvaly
V MDDM Úvaly se v sobotu 15. října konal šachový turnaj v rapid šachu. Sešlo se
celkem 11 hráčů, což bylo velmi příjemné
překvapení. Turnaje se zúčastnili nejen hráči
z Úval, ale i z blízkých Klánovic či Nehvizd
a mezi účastníky byl dokonce i jeden hráč až
z Brna.
Vítězem turnaje v kategorii dospělých se po
cca pěti a půlhodinovém „maratónu“ stal právě brněnský Libor Diviš, který získal 9,5 bodu
z 10 možných. Další pořadí bylo: 2. Petr Slavík, 3. Kamil Munia, 4. Jiří Lacman, 5. Nikola
Beljasin, 6. Petr Nováček. V kategorii juniorů se vítězem stal Jan Tuška, který získal 5,5
bodu. Následovali: 2. -3. Michal Šetka a David Ruda, 4. -5. Filip Fík a Lukáš Sakurka.
Nikdo neodcházel domů s prázdnou, protože
díky pořadatelskému MDDM Úvaly dostali
všichni účastníci diplomy a sladké ceny. Celý
turnaj proběhl v pohodové a gentlemanské atmosféře, jak se na královskou hru sluší a patří.
Pokud byste si s námi rádi zahráli šachy příště,
tak sledujte šachovou rubriku v Životě Úval,
kde se včas dozvíte informace o chystaných
turnajích.
Petr Slavík

Bílý, který je na tahu, zvolil nádhernou kombinaci vedoucí k výhře. Najdete ji? Jak se již
stalo tradicí, řešení si budete moci zkontrolovat v příštím čísle Života Úval.

Rozpis zápasů sezony 2011-2012 SK Úvaly listopad –
všechna družstva
Družstvo mužů „A“ – krajský přebor
6. 11. NE Louňovice
14:00 doma
12. 11. SO Český Brod
14:00 venku
20. 11. NE Libiš
13:30 doma
Družstvo mužů „B“ – okresní přebor
5. 11. SO Kunice „B“
14:00 venku
12. 11. SO Vyžlovka
14:00 doma
19. 11. SO Záluží „A“
13:30 doma
Dorost – I. A třída
6. 11. NE Český Brod
13. 11. NE Lysá nad Labem
19. 11. SO Dolnobousovský

10:15 venku
10:15 doma
10:15 venku

Žáci – I. A třída
5. 11. SO Uhlířské Janovice 10:00 doma
12. 11. SO Jesenice
10:00 venku
19. 11. SO Kouřim
10:00 doma
Přípravka – okresní přebor
6. 11. NE Předboj
20. 11. NE Vyšehořovice

10:15 doma
10:15 doma

Minikopaná – okresní přebor
5. 11. SO Kunice
13:00 doma
Výsledky zápasů do 12. 9. 2011:
Muži „A“
Ne 18.09. Úvaly – Nové Strašecí
So 24.09. Dobrovice – Úvaly

3:1 (1:1)
2:0 (1:0)

Ne 02. 10. Úvaly – Čáslav „B“
So 08. 10. Dobřichovice – Úvaly
So 15. 10. SK Rakovník - Úvaly

1:0 (1:0)
3:0 (2:0)
0:0 (0:0)

Muži „B“
Ne 16.10. Úvaly - Nehvizdy
7:2(5:1)
Další viz nástěnka u nádraží a webové stránky
Dorost
Ne 18. 09. Zeleneč - Úvaly
Ne 25.09. Úvaly – Dlouhá Lhota
So 01.10. Poděbrady – Úvaly
Ne 09.10. Úvaly – Březno
Ne 16.10. Úvaly – Bezno

0:4 (0:3)
7:0 (3:0)
3:1 (2:1)
5:0 (1:0)
9:3 (7:2)

Žáci
So 17. 09. Úvaly – Sedlčany „B“
So 24. 09. Český Brod – Úvaly
St 28. 09. Mezno – Úvaly
So 01. 10. Úvaly – Votice
Ne 09.10. Čerčany – Úvaly
So 15.10. Mnichovice – Úvaly

4:1(1:1)
4:0(0:0)
9:2(5:2)
2:2(0:1)
5:1(2:1)
0:4(0.2)

Přípravka
So 17. 09. Veltěž „B“ – Úvaly
2:7(0:6)
Ne 25. 09. Úvaly – Brandýs n.L. „B“ 3:4(2:3)
So 01. 10. Veltěž „A“ – Úvaly
1:2(1:2)
Minipřípravka
Nemám informace.

Ing. Petr Jankovský

Jestlipak jste přišli na řešení úlohy z minulého
čísla? Černý měl dát mat 3. tahem a cesta k
cíli vedla přes obě dámy: 1…. Dxe3+ 2.Dxe3
Vd1+ 3.Kf2 Vf1 mat.
Petr Slavík

úvalská vařečka
KUŘECÍ MEDAILONKY
V BRAMBORÁKOVÉM TĚSTÍČKU
INGREDIENCE: (pro 4 osoby)
3 kuřecí prsa
6 velkých brambor
1 vejce
100g hladké mouky
sůl, pepř, majoránka
špetka prášku do pečiva
trochu mléka
2-3 stroužky česneku
olej na smažení
POSTUP:
Brambory oloupeme a najemno nastrouháme
do mísy. Osolíme je a chvíli necháme stát.
Poté z nich vymačkáme přebytečnou tekutinu a slijeme. Přidáme vejce, mouku, prášek
do pečiva, trochu mléka, koření a prolisovaný
česnek. Vypracujeme bramborákové těsto.
Kuřecí prsa omyjeme a z každého připravíme
4 menší filetky, které zlehka naklepeme a jemně osolíme.
V pánvi rozpálíme olej, filetky protáhneme
bramborákovým těstem a postupně osmažíme.
Podáváme se zeleninovým salátem. Zvlášť
dobře chutnají se salátem z červeného zelí.
Dobrou chuť přeje Mgr. R. Vorlíčková

církev
CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ V ÚVALECH
Husova kaple v listopadu
6. + 13. 11. neděle
Liturgická bohoslužba
9h
20. 11.
neděle
Bohoslužba slova Domov seniorů
15 h

27. 11.

neděle
1. neděle adventní – liturgická9 h
Kroužek křesťanské výchovy pro děti
středa
čas dle domluvy
Kontakt: Duchovní správa CČSH, Pražská
180, 250 82 Úvaly, tel. 605920773
Farářka Mgr. Jitka Pokorná
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na poslední chvíli
Došlo po uzávěrce

Záplavy – nezáplavy
Nehas, co tě nepálí, praví jedno české přísloví.
Ale nás pálí a musíme hasit vzniklou situaci
v lokalitě u Horoušánek
Řada z vás, čtenářů, si jistě vzpomene na článek v březnovém čísle Života Úval, jehož autorem byl pan místostarosta Petržílek. V článku

společenská kronika
listopad 2011
Vítáme nové spoluobčánky
Adina Mašínová
Barbora Galková
Antonín Hájek
Tobiáš Tůma
Lada Zelenková
Mikoláš Ptáček
Všem dětem přejeme, aby vyrostly ve zdravé
a šťastné občany našeho města.
Listopadová životní jubilea
75 let – Karel Král
Anna Malinová
Anna Šámalová
80 let – Irena Konečná
Marie Křížová
81 let - Dobromila Štěrbová
Milada Kučerová
82 let – Ludmila Urbanová
Anna Černá
83 let – Marie Novosádová
84 let – Stanislava Kubů
85 let – Jaroslav Horálek
Jiří Balvín
Jiří Roubíček
86 let – Marie Zemanová
Věra Šťastná
87 let – Jaroslava Chmelová
Milena Malátová
88 let – Milada Pavlíková
Růžena Brajerová
90 let – Věra Kobrová
Františka Kučerová
92 let – Marie Duková
Všem jubilantům přejeme hodně štestí, zdraví
a spokojenosti do dalších let.
Navždy jsme se rozloučili
Josef Žák
Věra Benešovská
Milan Bagin
Vlasta Burešová
Oldřich Procházka
Josef Mestek
Milan Janecký
Všem pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
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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napsal, že v lokalitě u Horoušánek jsou „opakovaně zaplavovány pozemky, což naplňuje
definiční znaky opakované povodně“, a že je
nutné tuto situaci velmi rychle řešit. Podotýkám, že nikdo z Města se nás, občanů, kteří
v této lokalitě žijeme, neptal, zda situace odpovídá realitě a je pravdivá. Musím říci, že tento
článek nás většinu doslova „zdvihl ze židlí“.
A tak jsme provedli bleskovou anketu, aby se
občané k dané situaci mohli vyjádřit (to mělo
udělat Město a ne my). Na anketní lístky (vhozené do poštovních schránek) odpovědělo 46
majitelů, převážně nově postavených nemovitostí, a záplavy a povodně nikdo z nich v této
oblasti nezaregistroval. Proběhla dvě jednání
s vedením Města, jedno v březnu, kde jsme
předali výsledek ankety. Nicméně, jak všechny
podněty a náměty a stížnosti se vyřizují velmi
dlouho a někdy i do ztracena, tak v tomto případě byla rychlost návrhu na Asanační opatření a stavební uzávěru nezvykle rychlá.. Jednání
s některými občany proběhlo naprosto nečekaně 13. 3. 2011 a rada města navrhla opatření již
23. 3. 2011. Zvláštní, že?
Na další jednání s občany této lokality jsme si
počkali až do 7. 9. 2011., protože se zpraco-

úvalská vařečka
Hraběnčiny řezy
45 dkg polohrubé mouky
15 dkg moučkového cukru
25 dkg Hery
4 žloutky
½ prášku do pečiva
Zpracujeme na vále.
1/3 těsta oddělíme a dáme do ledničky. Zbylé 2/3 těsta rozprostřeme na vymazaný plech,
posypeme najemno sekanými vlašskými ořechy, kokosem, nahrubo nastrouhanými jablky
a skořicí.
Z bílků uděláme sníh a přidáme 15 dkg pískového cukru, rozetřeme na jablka a navrch
nastrouháme zbylou 1/3 těsta.
Pečeme v předehřáté troubě asi 30 minut – dorůžova.
Úspěšný recept z letošního úvalského
Jabkobraní

vával hydrogeologický posudek zadaný Městem.. Posudek jsme si, na naši žádost, měli
možnost prohlédnout. Je v něm navržena řada
opatření, ale o asanaci ani zmínka.
Situace není stále uzavřena a nikdo neví, jak to
dopadne. Na zápis z tohoto jednání jsme čekali
do 13. 10. 2011. A teprve po urgencích nám byl
zaslán. Jaké ale bylo překvapení z obsahu. Já
osobně jsem z něj měla pocit, že jsem se účastnila zcela jiného jednání, krátce řečeno, zápis
ani v nejmenším neodpovídal skutečnosti.
Pro občany této lokality by asanace měla fatální následky, např. zvýšení pojistného a znehodnocení našich nemovitostí.
A tak se ptám, co je pravým důvodem snahy
vyhlásit asanaci a kdo z ní bude mít prospěch?
Občané této lokality určitě ne!!! Máme vůbec
jako občané právo se bránit?
Proč, když jsme na některé nedostatky upozorňovali již před mnoha lety, na tato upozornění
nikdo nereagoval? Jak je možné, že se skutečnými problémy lokality U Horoušánek nikdo
nezabýval dříve a nyní ta rychlost a vehemence? Vím, že řada problémů má řešení někdy
i snadné, jako například pravidelné čištění
a údržba příkopů. Mám za to, že i občané by
sami při těchto pracích vyšli vstříc a pomohli.
Ale jsme přehlíženi, tak proč se snažit. Prostě
nikdo s námi o našich skutečných problémech
nemluví.
Ing. Eva Kiššová
Občanské sdružení Sever 3H

osobní
10. 11. 2011 oslaví diamantovou svatbu
Miloslava Martínková
a Miroslav Martínek.
Před 60 lety jste si prstýnky dali. Věčnou
lásku jste si slibovali a ten slib nikdy nevzali
zpět.
Tak jako kdysi, tak i dnes vám v srdci zvony
znějí a spolu s námi štestí, lásku k vašemu
výročí vám přejí.
Zdeněk, Jana, Vilda, Janina, Lucie, Nikolka,
Mirek
Všechno nejlepší do dalších společných let!
„Milovat, znamená chtít s druhým zestárnout.“ 
Remarque

inzerce
Menší dopravní firma přijme řidiče C+E
s praxí na vnitrostátní přepravu. Výjezdy
z Jažlovic u Říčan. Bližší informace na
tel.: 724 568 406
Volné pracovní místo:
Firma TENEL ČR, s.r.o., provozovna Úvaly
nabízí příležitostnou práci pro:
• zámečníka ev. soustružníka na výrobu měničů
Zaměstnání na živnost, VPP, dohoda o provedení práce, vhodné i pro důchodce.
Kontakt: tel. 281 981 005,
e-mail: info@tenel.cz
Autoškola Úvaly Martínek
zahajuje v listopadu a prosinci kurs na
osobní automobil, platba na splátky,
tel.: 607 761 383, 281 982 803

Elektronik servis: Petr Čadil
Opravy – zapojení – nastavení – prodej
TV
Barákova 1795
Antény
250 82 Úvaly
Satelit
volejte: 606 550 808
DVD
petr.cadil@volny.cz
HiFi
Rádio
www.cadil.cz
Herní konzole a další elektronika
Posouzení a odhad ceny opravy zdarma
Přijmeme řidiče dodávkového vozu
pro rozvoz po Praze. Podmínkou řidičský
průkaz skupiny B. Životopis zasílejte
na almeco@seznam.cz
Pronajmu byt 3+1, kuchyň zařízená, 10
min. od nádraží 773992081

inzerce
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Vedení účetnictví ( a.s., sro., BD, SVJ)
daňová evidence, daně
tel.: 606 250 591
email: jindrich.svab@seznam.cz
Hledám pro syna 12 let ZTP spolehlivý placený doprovod na cestu z
Horoušánek (Úval) do školy na Praze 4 - Vyšehrad. Začátek výuky je
od 8.00 hod. - cesta domů dle dohody odpoledne. Vhodné pro osobu
zaměstnanou v okolí školy, ev. v Praze, která dojíždí do práce autem,
ev. vlakem + MHD Odvoz lze realizovat i občas dle dohody.
Kontakt: tel. 606 627 729
Prodáme 2 byty 2+KK
+ nebytové prostory
v bytovém domě v Úvalech na Slovanech.
Více na www.byty-slovany.cz,
tel.: 281 983 093
e-mail: bytyslovany@seznam.cz
Angličtina v Úvalech
Zkušená lektorka,
individuální i skupinová výuka,
příprava na FCE,
důraz na komunikaci.
Tel.: 774 106 514, 281 860 587
Opravy praček
automatických a vířivých
Josef Táborský, Praha-Újezd nad Lesy, Žichlínská 1670
Tel.: 602 949 765, 246 082 355

AUTODOPRAVA
-nonstop-

ODVOZ KONTEJNERY
Sutě, odpad, písky
Recyklát, tříděná zemina
Přeprava materiálu

Milan Petružálek
Praha 9 – Běchovice
Český Brod

MULTIKÁRA, 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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JIŘÍ HOVORKA
zemní a stavební práce, autodoprava
Držitel certifikátu ISO 9001 a 14001
Hradešín 145, Český Brod IČ: 45113831 tel.: 602 326 785

NABÍZÍME ZHOTOVENÍ KANALIZAČNÍCH A VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK,

v ceně za běžný metr je zahrnuto: materiál, práce, odvoz přebytečného materiálu, úprava pozemku.
Kanalizační přípojka - strojní práce za 1.300,-Kč / bm
Kanalizační přípojka - ruční práce za 2.300,-Kč / bm
Vodovodní přípojka - strojní práce za 1.000,-Kč / bm
Vodovodní přípojka - ruční práce za 2.000,-Kč / bm

DÁLE DODÁVKU KANALIZAČNÍCH A VODOMĚRNÝCH ŠACHET,

v ceně je zahrnuto: usazení šachty, materiál, doprava, odvoz přebytečného materiálu.
Kanalizační šachta pr. 80 x hl. 180 cm za 11.800,-Kč
Vodoměrná šachta pr. 120 x hl. 150 cm za 12.000,-Kč
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Objednávky na tel.: 602 326 785 p. Hovorka, www.autodoprava-hovorka.cz
Email: autodoprava-hovorka@autodoprava-hovorka.cz

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 e-mailem. 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
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PODZIMNÍ VÝSTAVA
Srdečně vás zveme na výstavu
devíti autorů FOTOFRAFIÍ A KRESEB
12.- 13. a 19.- 20.listopadu 2011 od 11 do 18 hodin.
Vernisáž - 11. 11. 2011 v 17 hodin.
Tuklaty, FARA, Na Valech 9
vstup zdarma

Pohřební služba
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 62
602429913
606784088
Tel./fax: 321 622 488
27
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