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městský úřad

Úvodem

Ani jsme se nenadáli, rok se otočil a opět
přichází vánoční čas. Vzpomínám si na své
dětství, kdy pro mne byly Vánoce časem
radosti, pohody, dárků. Vnímal jsem tu
atmosféru, neznajíce hlubších souvislostí,
a bylo mi dobře. Dnes ve mně Vánoce probouzí rozporuplné pocity. Na jedné straně
zažívám až hysterickou masáž médií a obchodníků, kteří se snaží prodat všechno to,
co se jim prodat nepodařilo, z výkladních
skříní se na mě vlezle usmívají červenobílí
dědci, v obchodech už po sté zní „Rolničky“.
Nadržení turisti se tlačí u rádoby vánočních
trhovců, kteří nabízejí jako vždy svoje báťušky, kýčovité ozdoby a předražený svařák,
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který víno viděl z rychlíku. V této posmutnělé pseudovánoční atmosféře mne opouští
chuť účastnit se uličních radovánek. Copak
tohle jsou Vánoce? Kam se poděl Ježíšek?
Vzpomínám na své dětství, na tu vánoční
atmosféru a přemýšlím, co vlastně znamenají pro dnešního člověka? Připadá mi
hloupé omezit své vnímání Vánoc na honbu za dárky, generální úklid a jeden pocit
úžasného uvolnění, že jsme to všechno
zvládli a „máme“ Vánoce.
Možná to do tohoto světa už nepatří. Pro
mě ale Vánoce asi navždy budou především
rodinnou záležitostí. Samozřejmě, snažíme se dodržovat tradice, máme stromeček,
cukroví, dárky. Ale co je nejdůležitější. Máme
jeden druhého, máme rodinu, kam patříme.

A o Vánocích, tedy alespoň o Vánocích, se
můžeme potkat a vyprávět si. Být chvíli spolu a prožívat drobné radosti a sounáležitost,
která nám v průběhu celého roku tak chybí.
A alespoň na chvíli promluví naše srdce, čas
se na chvíli zastaví a najednou cítím obrovskou lásku. Takovou nesobeckou, všeobjímající, chápající. Zvláštní pocit, který nás
dělá lepší. Možná, že o tom hovořili první
křesťané, když mluvili o lásce. Pocit, který se
v dnešní době jaksi vytrácí, a každé setkání
s ním je velmi okouzlující. Škoda že jsou Vánoce jen jednou do roka. Tedy ty opravdové,
bez pozlátek. Určitě bychom si zasloužili,
aby ten čas trval déle. Ale to záleží jen na nás
samotných. Krásné Vánoce.
Josef Štěpánovský

Co Vy na to, pane starosto?

Co rok 2011 dal, nedal či vzal?

Blíží se čas vánoční a také konec roku 2011.
Lidé se často v těchto časech zamýšlejí nad
tím, co jim právě prožitý rok dal, nedal či vzal.
V rámci našeho města pak můžeme uvažovat
podobně.
Osobně jsem velmi rád, že se již v minulých
letech, ještě před nástupem světové hospodářské krize, která se přenesla i na Českou republiku, podařilo připravit mnohé investiční
akce, které se začaly realizovat právě v roce
2011. Jedná se o investiční akce za více než
půl miliardy korun. Myslím, že jsme v tomto
ohledu měli do značné míry štestí, že jsme
se oné krizi částečně „vysmekli“, a doufám,
že nás toto štestí ani v následujících letech
neopustí.
Patrně nikdo nemůže přehlédnout nový pavilon mateřské školky, nástavbu školy, znepříjemnění životního prostředí související
s mohutnou výstavbou kanalizace ani prvé
fáze rekonstrukce komunikací, nyní například ulice Vítězslava Nováka. Trochu stranou, mimo dohled, se ocitá podstatné rozšíření kapacity čistírny odpadních vod, která
byla dokončena také v tomto roce. Úspěchem bylo i získání dotace na rekonstrukci

Příjemné prožití vánočních
svátků přeje svým
občanům Rada
a Zastupitelstvo města
Úvaly

a dostavbu vodovodního systému, která započne v roce 2012.
Samozřejmě, že i v roce 2011 přetrvaly některé problémy, které bude potřebné řešit dlouhodobě. Především se to týká stavu komunikací
v majetku města, ale i v majetku Středočeského kraje. Vzhledem k tomu, že se jedná
o obrovské finanční prostředky, muselo zastupitelstvo města přistoupit k nepopulárnímu
opatření, zvýšení daně z nemovitosti. Na hlavu zastupitelů (a samozřejmě i mou hlavu) se
snesla vlna kritiky.
Co rok 2011 dále „nedal“? Například vyřešení problémů v oblasti Horoušánek a „nových“
Slovan. Dořešení problému stavebního družstva Vesna. A tak dále. Nechci v tomto „vánočním“ vydání Života Úval všechny problémy
opětovně popisovat, osobně mne však velmi
mrzí, že často vyvolávají napětí mezi vedením
města a občany, kteří v uvedených lokalitách
žijí. Mnohdy zcela zbytečně.
A co ještě rok 2011 nedal? Nedal nám potřebný tlak pitné vody z Káraného – a dokonce
nám vzal podstatnou část dodávky pitné vody
ze škvoreckého přivaděče. Proto právě v tomto roce začaly přípravy územního řízení vodovodního řadu „obchvat Jiren“.
Jak je tedy patrno, i v následujících letech
bude co řešit. Buďme ale optimisty a připomeňme si, že nám rok 2011 dal i řadu skvělých
kulturních akcí, sportovních akcí, preventivně
bezpečnostních akcí a podobně. Že jsme vítali mnoho nových „občánků“. Že započala
akce „Paměť města“, že byla opravena socha
Jana Nepomuckého a mostek přes Výmolu.
Že pokročila ochrana oblasti Škvorecké obory
a Králičiny.
Nelze než poděkovat všem, kteří se jakkoli
angažovali při přípravě nebo realizaci všech
akcí, kteří v roce 2011 povzbudili kulturní

a společenský život v našem městě. Považujme jejich činnost za nádherný vánoční dárek
městu a jeho občanům.
Na samotný závěr mi dovolte, abych všem občanům Úval popřál příjemné vánoční svátky
plné pohody a dobré nálady.
(Starosta města MUDr. Jan Šťastný odpovídal
na otázku Dr. Vítězslava Pokorného)

Pozvánka na řádné
zasedání zastupitelstva
Zveme občany na řádné veřejné zasedání
Zastupitelstva města Úvaly, které se koná
ve čtvrtek 8. 12 . 2011 od 18 hodin v sále
domu s pečovatelskou službou.
Program jednání bude oznámen na úřední
desce městského úřadu.
Vedení města

Měsíčník pod názvem Život Úval vydává Město Úvaly, IČ 002 40 931. Adresa vydavatele: Městský úřad Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly,
tel. 281 981 401, 281 091 526, fax 281 981 696, e-mail: sekretariat@mestouvaly.cz. Internetová adresa měsíčníku: www.mestouvaly.cz/zivot-uval.
Ročník 52, č. 12. Měsíčník vychází vždy nejpozději do 10. dne v měsíci. Distribuce ve městě Úvaly. Povoleno oddělením kultury Okresního
úřadu Praha – východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem MKČRE12703. Redakční rada ve složení: Dr. Vítězslav Pokorný (vedoucí redaktor), Mgr. Romana Vorlíčková (zástupce vedoucího redaktora), Mgr. Milan Bednář, Ing. Petr Jankovský, Mgr. Marek Mahdal, DiS., Ing. Radek
Netušil, Jan Poledník, Josef Štěpánovský. E-mail redakční rady: zivotuval@seznam.cz. Rukopisy se nevracejí. Zveřejňované příspěvky nemusejí
vyjadřovat názory redakční rady. Grafický návrh a tisk Tiskárna Úvaly, spol. s r. o. Adresa redakce: Městský úřad Úvaly, Pražská 276, 250 82
Úvaly. Inzerci a osobní zprávy přijímá odbor správní - podatelna Městského úřadu Úvaly, tel. 281 091 561, e-mail: lenka.platzova@mestouvaly.cz,
nebo podatelna@mestouvaly.cz. Vydavatel neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v reklamě a v inzerci. Redakční uzávěrka lednového čísla
je 13. prosince 2011. Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v lednovém čísle otištěny.

2

městský úřad

Zprávy z rady města

V říjnu se konaly dvě jednání rady města.
Druhé jednání proběhlo dne 19. října 2011.
Na tomto zasedání projednala rada města návrh JUDr. Petra Petržílka na Územní opatření
o asanaci území – U Horoušánek. Po delší diskuzi rada města návrh nepřijala. Rada města
Úvaly uložila vedoucímu odboru správy majetku města zpracovat pasport nemovitého
majetku, pozemků včetně uvažovaného majetku k pořízení (včetně fotografií) a zpracovat
koncepci rozvoje majetku města včetně odhadu nákladů na realizaci s výhledem 5 až 10 let.
Dále souhlasila s tvorbou územní studie v lokalitě obsahující záměry realizace zástavby
spolu s podnikatelským a kulturním zázemím
a realizace sportovně relaxačního centra, to
vše na náklady žadatelů výběrového řízení na
prodej či pronájem pozemků parc. č. 369/1,
369/2, 368, 307/4, 299/1 k. ú. Úvaly (cukrovar), a to Ing. arch. Petra Hlaváčka, pana Tomáše Ctibora a Ing. arch. Liany Janáčkové.
Dále rada města projednala možnosti a varianty lávek přes Výmolu a související propojení
zpracované A. LT architekti, v.o.s. Dále bylo
projednáno doplnění projektové dokumentace
na výstavbu sportovní haly TJ Sokol a postoupena k rozhodnutí zastupitelstvu města. Byla
projednána situace v Radlické čtvrti, která je
po dobu výstavby splaškové kanalizace v ul.
Jeronýmova nemístně zatížena kamionovou
dopravou. Dále byl projednán návrh řešení
likvidace povrchových dešťových vod v ulici
U Kaberny.
Rada města Úvaly doporučila zastupitelstvu
města schválit Koncesní projekt s názvem
„Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu města Úvaly“. Rada města
schválila smlouvu č. 09047291 o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 7.580.065,11 Kč a Rozhodnutí
MŽP o poskytnutí dotace ve výši maximálně
128 861.107,- Kč. Podpora je určena na akci:
Vodohospodářské investice města Úvaly. Byly

schváleny
změny
v projektové dokumentaci akce Rekonstrukce
komunikace
Vítězslava
Nováka. Do projektu
byly mimo jiné přidány 2 zpomalovací prahy s přechodem pro
chodce. Rada města Úvaly souhlasila
s rozšířením opravy
komunikace
ulice
Sukova o místa, která byla poškozena již
před realizací kanalizace v této ulici dle
nabídky OHL ŽS, a.s.
Z důvodu změny majitele byl uzavřen nový
dodatek ke smlouvě
o pronájmu parkoviště na nám. Svobody
za stávajících podmínek. Rada města vyjádřila zájem využít
stávající příležitosti
a pronajmout si bývalý kulturní dům
ke kulturním účelům
a pověřila starostu
jednáním s majiteli.
Dále rada města vzala na vědomí přehled
přijatých finančních
darů účelově určených
na hračky za období
2011 (do září). Dále
souhlasila s přidělením finančního příspěvku občanskému sdružení JONATÁN ve výši 5.000.,- Kč, který bude
využit na sportovní a kulturní aktivity pořádané tímto sdružením pro veřejnost. Rada města

Foto Václav Vícovský
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vyhlásila výběrové řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu na dodávky – 10 kusů PC pro
Základní školu Úvaly.
Josef Štěpánovský

Co projednávalo Zastupitelstvo města Úvaly dne 10.11.2011
Desátý listopadový večer patřil jednání úvalského zastupitelstva. Na zasedání se dostavilo 13 volených zástupců (2 byli z jednání
omluveni). Úvalských občanů a dalších hostů
v sále DPS během večera postupně přibývalo
a nakonec jejich počet dosáhl 27. V sále byli
také přítomni zaměstnanci příslušných odborů
městského úřadu, zástupce společnosti VRV,
a.s., Ing. Ivo Kokrment a zástupce velitele
úvalské služebny Policie ČR.
V 18 hodin zahájil starosta města MUDr. Jan
Šťastný vlastní jednání. Úvodem přednesl informaci o činnosti Rady města Úvaly za uplynulý měsíc a půl, kdy se rada sešla celkem
dvakrát. Prvním 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, splněných
a dosud nesplněných usneseních je pro občany
k nahlédnutí na městském úřadě. Byly zaznamenány i připomínky Ing. Váňové k některým
nesplněným úkolům finančního a kontrolního
výboru.
Zastupitelé dále schválili koncesní projekt
„Provozování vodovodů a kanalizací pro ve-

řejnou potřebu města Úvaly“, kdy nový provozovatel těchto důležitých médií bude vybrán
v koncesním řízení. Současně byla schválena
dokumentace o koncesních smlouvách a koncesním řízení. K tomuto kroku zastupitelé
přistoupili na základě skutečnosti, kde v souvislosti s přidělením dotace na výstavbu splaškové kanalizace a rekonstrukce vodovodní sítě
byl podmínkou Státního fondu životního prostředí výběr provozovatele těchto sítí. Koncesní řízení je pro město zajišťováno firmou VRV,
a.s. Požadavkem města bylo i zhodnocení variant způsobu zajištění provozu. Varianta A –
město si zabezpečí provoz ve své působnosti,
varianta B – město zajistí provoz na podkladě provozní – koncesní smlouvy (zachování
současného stavu). Z posouzení obou variant
vyplynul jednoznačný závěr – varianta B, tj.
vlastník nebude provozovat vodohospodářský
majetek vlastním jménem, ale uzavře koncesní smlouvu o provozování vodohospodářského majetku s provozovatelem. Na otázky zastupitelů odpovídal přítomný Ing. Kokrment.
Starosta města informoval zastupitele o zkušenostech města Svitavy, kde si provozují vodovod sami, že se tento model neosvědčil. Sou-

časné slabiny smlouvy města se společností
VaK Mladá Boleslav, a. s., tkví především v
její délce, kdy v roce 2005 byla prodloužena
o dalších 10 let, tj. do roku 2015, a v případě,
že by se služby zhoršily (např. kvalita voda,
ztráty vody v systému), neexistuje prakticky
žádný právní nástroj k vymáhání takto vzniklých škod. Další části diskuse se týkaly kvality vody, objektivity sdělovaných informací o
každém rozboru vody a skutečnosti, že není
k dispozici seznam toho, co společnost VaK
Mladá Boleslav, a. s., na vodohospodářské
infrastruktuře ve městě opravila, kde a kolik
finančních prostředků investovala. Na protinávrh Ing. Váňové bude do práce na koncesní
smlouvě pro její závažnost zapojeno i zastupitelstvo a ne pouze rada města. Vzhledem
k časové tísni počítají zastupitelé s možným
mimořádným jednáním zastupitelstva, které
by bylo speciálně k tomuto bodu svoláno v
prosinci 2011.
V dalším bodě, ke kterému vznikla delší diskuse napříč všemi zastupiteli i přítomnými
občany, zastupitelstvo vzalo na vědomí zápis
ze společného jednání výboru pro výstavbu
➜ ➜ ➜ strana 4
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a investiční komise a na základě doporučení
rady města schválilo předloženou projektovou dokumentaci na výstavbu sportovní haly
TJ Sokol, za předpokladu, že bude strana budoucí haly směrem k Výmole osázena zelení.
Další část se týkala studie lávek přes Výmolu
a řešení komunikace a chodníku v ulici Riegerova před domem čp. 65.
Zastupitelé dále vyhověli žádosti manželů
Floriánkových a schválili změnu funkčního
využití pozemku parc. č. 210 k.ú. Úvaly na
„všeobecně smíšené území“. Tento podnět
podali manželé Floriánkovi již více než před
rokem. Zastupitelstvo města na svém jednání
dne 24. 3. 2011 o podnětu nerozhodlo a vyzvalo manžele Floriánkovy k doplnění dalších
informací.
Zastupitelé v následujícím bodě jednání jmenovali nového člena Výboru pro výstavbu –
Ing. Jiřího Voseckého.
Další bod vyvolal téměř hodinovou a místy
vyhrocenou diskusi mezi zastupiteli, přítomnými občany a zástupcem úvalské služebny
Policie ČR. Více jak dvě desítky přítomných
občanů z oblasti bytových domů v lokalitě
„Homolka“ hlasitě protestovaly proti předložené petici občanů, která byla zastupitelům
doručena pod názvem „Chceme svobodné
Úvaly“, ve které občané vyjadřují svůj nesouhlas s vydanou vyhláškou č.4/2011, o některých podmínkách pro pořádání veřejnosti přístupných akcí a o jiných opatřeních k zajištění
veřejného pořádku. Petice byla podpořena 66
podpisy občanů s trvalým pobytem v Úvalech,
62 podpisy občanů s bydlištěm mimo Úvaly a 146 podpisů je neplatných (nečitelné,
smyšlené, duplicitní). Ze signatářů této petice
však na jednání zastupitelstva nikdo nedorazil
! Nespokojení občané z domů na „Homolce“
kritizovali údajnou nečinnost města a úřadu ve
snaze omezit hlučnost návštěvníků diskotéky.
V průběhu léta bylo přijato několik podnětů
od obyvatel této lokality na rušení nočního
klidu zejména hlasitou hudbou a hlukem, způsobeným návštěvníky zařízení Music – baru a
restaurace v Nerudově ulici. Dne 31.8.2011
byla na MěÚ doručena písemná stížnost obyvatel lokality „Homolka“ podpořená 68 podpisy občanů, žijících v této lokalitě.
Za úřad reagovala paní Tesařová, která se snažila vysvětlit, co město může a co nemůže.
Správní odbor problematiku rušení nočního
klidu v této lokalitě řeší ve spolupráci s Policií ČR již několik let. Situace byla opakovaně
projednávána s provozovateli obou zařízení,
taktéž s OO PČR Úvaly přímo na MěÚ. Dlouhodobě byl prováděn pracovnicemi správního
odboru monitoring přímo na místě ještě před
vydáním předmětné vyhlášky. Je bohužel skutečností, že kompetence obce v tomto případě
končí kontrolou dodržování obecně závazné
vyhlášky, hlavní kompetenci má při řešení
veřejného pořádku zcela jednoznačně Policie
ČR, v jejichž silách ovšem není zajistit trvalou
přítomnost u objektu. Dále pak o součinnost
byly požádány další státní orgány (příslušný
živnostenský úřad a hygienická stanice).
Občané také kritizovali aktivitu úvalské Policie ČR. Zástupce policie informoval přítomné,
že má v aktivní službě vždy jen jednu dvojici
policistů a ta musí ohlídat velmi rozsáhlé území od Sluštic po Šestajovice. Po dobu jejich
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hlídky ve večerních hodinách není v Úvalech
na služebně nikdo přítomen.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí tyto opakované stížnosti nespokojených, hlukem a vandalismem dotčených obyvatel bytových domů
na „Homolce“.
Zastupitelé nakonec vzali na vědomí petici občanů pod názvem „Chceme svobodné Úvaly“.
Poté zastupitelé hlasovali o návrhu na zrušení
obecně závazné vyhlášky č. 4/2011, o některých podmínkách pro pořádání veřejnosti přístupných akcí a o jiných opatřeních k zajištění
veřejného pořádku. Usnesení, kterým by byla
vyhláška zrušena, nebylo přijato.
Zastupitelé pak svým usnesením vyzvali provozovatele diskotéky na Homolce k důslednému dodržování zákonů a vyhlášek.
Zastupitelé dále schválili pravidla pro udělení
ocenění „Junior města Úvaly“, kterým bude
pravidelně oceňovat děti a mládež do 18 let za
vykonání výjimečného činu, podání výjimečného výkonu nebo reprezentaci města na výjimečné úrovni v oblasti kultury, sportu, vědy
a techniky, morálky a etiky, mezilidských
vztahů, ochrany přírody a podobně. Kandidáti
na ocenění budou nominováni školskými zařízeními, místními organizacemi a spolky, Policií ČR, městem Úvaly nebo občany města.
Ocenění bude spojeno s předáním finančního
nebo věcného daru v hodnotě do 2000,- Kč.
V dalším bodě se zastupitelé vrátili ke kauze
Čechoslávie. Zastupitelstvo města Úvaly uložilo starostovi MUDr. Janu Šťastnému, aby
prostřednictvím právníka města zajistil podání žaloby na vyloučení nemovitosti z dražby.
Jde o komunikace na Nových Slovanech - p.č.
3928/3 o výměře 7 986 m2, p.č. 3928/7 o výměře 648 m2, p.č. 3928/29 o výměře 20 m2,
p.č. 3928/30 o výměře 720 m2, a to včetně staveb vodovodů, dešťové a splaškové kanalizace
uložených v v těchto pozemcích.
V posledním bodě zastupitelstvo souhlasilo s
podáním žádosti o investiční finanční dotaci
z Humanitního fondu Středočeského kraje na

sociální oblast v roce 2012 ve výši 250 000,Kč, se spoluúčastí 5%, která bude určena na
dovybavení střediska osobní hygieny v domě
s pečovatelskou službou. Konkrétně se jedná
o pořízení sedačkového zvedáku k přemístění
uživatele do vany, panel na perličkovou koupel a masážní lehátko.
Ve 21.30 hodin bylo jednání zastupitelstva
ukončeno. Další řádné jednání zastupitelstva
se bude konat ve čtvrtek 8. prosince 2011. Informace z tohoto jednání přineseme v prvním
vydání Života Úval v roce 2012. V průběhu
prosince se ještě bude konat mimořádné jednání zastupitelstva.
Mgr. Marek Mahdal, DiS.,
zastupitel města Úvaly

OZNÁMENÍ
Provoz pokladny na MěÚ Úvaly bude ukončen 28. 12. 2011 v 17.00 hod.
Je možné platby hradit v hotovosti na účty
města, poštovní poukázkou nebo převodním příkazem. Po tomto datu nelze zaručit,
že platby budou připsány na účet města do
31. 12. 2011.
Jitka Hájková,
vedoucí ekonomického odboru MěÚ

Poděkování
Vedení města Úvaly děkuje paní Ludmile Benešové, která městu darovala
vánoční strom, a panu Jiřímu Hovorkovi
za bezplatné zapůjčení autojeřábu s tahačem.
Dne 10.11.2011 v dopoledních hodinách
byl pracovníky Veřejně prospěšných služeb strom na náměstí Arnošta z Pardubic
postaven.
vedení města Úvaly

městský úřad
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Pozvánka na předvánoční
posezení seniorů

Zveme srdečně všechny seniory
na předvánoční
posezení s malým pohoštěním
a programem, které se bude
konat ve středu 7.12.2011
od 14.00 hod. v sálku DPS
za přítomnosti vedení
města Úvaly.
Jana Tesařová,
vedoucí úřadu

Vážení a milí senioři, uživatelé
pečovatelské služby,

přejeme Vám všem příjemné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně štestí
a spokojenosti v roce 2012.
vedení města spolu s pracovnicemi
Pečovatelské služby města Úvaly

Výstavba splaškové
kanalizace - informace
pro občany
V zimním období bude dočasně omezen provoz informačního centra (každé úterý 15.0018.00) v areálu bývalého Multitecu, Riegerova
čp. 897, Úvaly. Informace bude podávat pan
Brožek na tel. 603 157 192, je možné domluvit si i osobní schůzku.
Informační centrum pro občany bude obnoveno na jaře 2012 – při zahájení dalších etap
výstavby splaškové kanalizace.
MěÚ Úvaly, odbor investic a dopravy

zprávy z města

DAŇ A ULICE

Vážení spoluobčané, dovolte mi se ještě
jednou pozastavit u problému daně z nemovitosti a jejího zvýšení, které jsme prosadili
v tomto roce. Chtěl bych vám vysvětlit, že
toto navýšení opravdu není samoúčelné, jak
nám mnozí z vás vyčítají, a je to dnes asi jediná cesta, jak dosáhnout zlepšení prostředí
v našem městě.
Zkusím to na příkladu ulic. Asi nikomu z vás
nemusím popisovat naprosto neutěšený stav
vozovek a chodníků v ulicích Úval, který připomíná města z jiného historického období
a úplně jiné lokality. Mám na mysli např. Balkán předminulého století.
Naším cílem je samozřejmě tento stav zlepšit. Proto byl v létě odbornou firmou vypracován projektový záměr rekonstrukce úvalských ulic. Tento záměr podrobně mapuje
stav ulic a chodníků, řeší způsob jejich možné rekonstrukce a hlavně vyčísluje rámcově
náklady na tuto rekonstrukci. Jejich výše je
ale astronomická: aby město mohlo opravit
své ulice a chodníky do stavu, odpovídajícímu 21. století, potřebovalo by cca 540 mil.
Kč. Není třeba nijak zdůrazňovat, že město tyto peníze z vlastních zdrojů nikdy mít
nebude. Financování ze zdrojů EU zatím
není reálné, jiné dotační tituly se nás bohužel také nedotknou. Nechceme se s tímto stavem smířit a intenzivně hledáme jiné
způsoby financování. A možná, že opravdu
existují. Jednou z možností je spolupráce
se soukromým partnerem formou tzv. PPP
projektu, druhou možností je vzetí úvěru
od banky. Na obou variantách se pracuje
a existují už i konkrétní podoby. Např. z
jednání s bankou vyplynula možnost dlouhodobého úvěru cca 200 mil. Kč na 10 let.
Ať už zvolíme jakoukoli možnost, bude nutné tyto soukromé a proinvestované peníze
nějak splácet. A zde městu velmi pomůže
právě ono přijaté navýšení daně z nemovitostí. Město tímto způsobem získá navíc finanční prostředky ve výši cca 5 mil. Kč roč-

ně. Celkem se na dani z nemovitostí vybere
asi 7,5 mil. Kč ročně, které budou použity
k zajištění splátek úvěru či investice od soukromého partnera. Bez navýšení daně by
město tyto splátky ze stávajícího rozpočtu
vydávalo jen velmi těžko.
Pokud to tedy shrnu, budeme mít díky navýšení této daně možnost v nejbližších pár
letech opravit cca polovinu městských ulic.
A to si myslím, že by byl opravdu velký
pokrok. Samozřejmě, že bude muset dojít
k výběru těch ulic, které to opravdu potřebují. Na tomto výběru pracují stavební odborníci z výboru pro výstavbu, ale konečné
slovo bude mít rada města a zastupitelstvo.
Výbor pro výstavbu postupuje ve svém rozhodování podle přijatých pravidel, kdy jsou
upřednostňovány ulice ve svahu, kde dochází k vymílání a splachu materiálu na okolní
komunikace a ulice frekventované a vedoucí
k významným objektům města. Podmínkou
nutnou bude také existence všech sítí dané
ulici a vypořádané majetkové vztahy, tzn.,
že pozemek ulice je vlastněn městem. Zejména poslední podmínka je ale dost komplikovaná, protože např. v oblasti Úvaláku,
kde již existuje projekt rekonstrukce ulic,
brání její realizaci požadavek vysokých vý-

kupních cen od vlastníků ulic a pozemků,
nutných k vybudování dešťové kanalizace.
Je zde například vlastník, který po městu chce částku téměř 3 000 Kč/m2, celkem
vlastníci chtějí po městu v této oblasti částku téměř 30 mil. Kč. V konečné podobě je
naším záměrem ještě do konce roku vybrat
v každé čtvrti oblast pokud možno několika sousedních ulic vhodných k rekonstrukci
a tento návrh nechat po novém roce schválit
orgány města. Následně by se mohlo začít
pracovat na projektové dokumentaci a na
získání stavebních povolení. A pokud mohu
být optimistou, tak si dovolím věřit, že nejpozději v roce 2013 by mohla být zahájena
zásadní vlna rekonstrukcí ulic v Úvalech.
Navýšení daně z nemovitostí přichází asi
v nejméně vhodnou dobu, ale je tomu i proto,
že nebylo provedeno v letech minulých, kdy
byla doba příznivější a kdy mezitím mnohonásobně rostly ceny všeho ostatního. Je mi
jasné, že asi některé z vás o jeho nutnosti
nepřesvědčím a pro některé to bude citelný
výdaj, ale věřte mi, že budeme společně ve
vedení města usilovat o to, aby se vám tyto
peníze vrátily ve formě kvalitních ulic a zlepšeného prostředí ve městě.
Ing. Michal Breda, místostarosta

Úvaly Hostín – vize se stává skutečností
Na začátku byly vize a plány, které během sedmi let příprav získávaly stále reálnější podobu.
Projekt Úvaly Hostín v současnosti vstupuje
do další fáze svého života. Od prosince bude
zahájen prodej 12 rodinných domů a 22 bytů
z první výstavbové části a na jaře odstartují
stavební práce. Nejen o tom jsme si povídali
s Tomášem Ctiborem, šéfem developmentu
společnosti MEI, která tento zajímavý, v České republice ojedinělý developerský projekt
příměstského bydlení, který myslí na budoucnost obyvatel Úval, realizuje.
Co stálo za rozhodnutím vybrat si pro váš
projekt pravě Úvaly?
Před sedmi lety se společnost MEI rozhodla

realizovat u nás ojedinělý projekt, který řeší
příměstské bydlení do posledního detailu.
V době vrcholícího developerského boomu
se nabízelo mnoho příležitostí kam investovat
a my jsme si vybrali Úvaly, které splňovaly
všechna pro nás důležitá kritéria. Od začátku
bylo naším záměrem řešit projekt po všech
stránkách koncepčně, tedy jinak než bylo
v té době obvyklé. Nechtěli jsme postavit další satelit. Hledali jsme místo s existující sociální strukturou a komunitou, na kterou noví
obyvatelé navážou a stanou se její součástí.
Město, které má historii, sportovní kluby
a společenské organizace, kam se můžete za-

➜ ➜ ➜ strana 6

5

zprávy z města
➜ ➜ ➜ ze strany 5
členit, kde nemusíte vybudovat vše od nuly,
protože takové věci vznikají obvykle velmi
dlouho. A Úvaly beze zbytku naše očekávání
naplnily.
Nebude však Hostín jen dalším ambiciózním projektem s plány na výstavbu infrastruktury, na kterou pak nakonec nezbudou peníze? Tak jako se to stalo u mnoha
jiných projektů? V čem bude jiný?
Jistě všichni znají spoustu případů, kdy
se za Prahou postavil projekt a už se moc
nepřemýšlelo o infrastruktuře a potřebné
vybavenosti. Dnes zde řeší problémy nejen
noví, ale i stávající obyvatelé. Chybí školky, školy, obchody atd. My jsme byli od
začátku pevně rozhodnuti, že náš projekt
nebude satelitem s oplocenými parcelami
bez chodníků, pouličního osvětlení, funkční
infrastruktury a občanské vybavenosti, ale
bude mít vše, co ke kvalitnímu příměstskému bydlení patří. Našim cílem bylo a
je, aby stávající i noví obyvatelé měli veškerý komfort a služby, zkrátka domov, ve
kterém je radost žít. Proto projekt Úvaly
Hostín počítá s vybudováním infrastruktury a v různých fázích své výstavby s novou
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občanskou vybaveností, jako jsou obchody,
služby nebo školka.
Jakým způsobem probíhá vaše spolupráce
s městem Úvaly?
Naším cílem je navázat na současné Úvaly
a být součástí města, které má spoustu aktivit
a velký potenciál do budoucna. Máme zájem
a prostředky ten potenciál rozvíjet. Všude, kde
se něco děje, chceme být při tom a aktivně se
podílet na rozvoji Úval. Což po celou dobu,
kdy o projektu s městem jednáme, děláme.
Připravili jsme například studii na regeneraci historického centra města a ve spolupráci
s městem se podíleli na dalších projektech,
kterými jsou mimo jiné integrovaný plán rozvoje města, studie areálu Multitec nebo analýza kanalizačního systému. A nejen to. Již
několik let podporujeme různé úvalské spolky
a sportovní kluby, od fotbalového klubu přes
hasiče až po cyklisty.
Jak hodnotíte dosavadní spolupráci s městem Úvaly?
Naše jednání nebyla vždy jednoduchá, ale
jsem rád, že jsme nakonec našli s městem
společnou řeč a převedli ji do dohod, které
obě strany plní. Uvědomovali jsme si, že pokud jsou věci pouze na papíře, je velmi těžké

přesvědčit lidi, kteří mají spoustu negativních
zkušeností s novou výstavbou, že to, co říkáme, také budeme realizovat. Dnes obě strany
vědí, že co jsme dohodli, se dodrželo a město
získalo i díky našemu přispění reálné benefity
jako např. dotaci 400 mil. Kč.
Co tedy obyvatele Úval v nejbližší době
čeká?
Pokud se nestane nic nepředvídatelného, zahájíme příští rok na jaře práce na první výstavbové části projektu. Tím zahájíme dlouhý proces, který potrvá několik let. Věříme, že vize,
se kterou jsme do Úval přišli, se stane reálnou
skutečností a Hostín bude jako součást Úval
oblíbeným místem pro život. Jsme přesvědčeni, že výstavba nezpůsobí stávajícím obyvatelům žádné velké komplikace a nově příchozí
obyvatelé se stanou aktivním a pozitivním impulsem v životě Úval.
Na závěr bych chtěl jménem společnosti MEI
popřát obyvatelům Úval krásné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně úspěchů
a pohody. Doufáme, že již brzy rozsvítíme vánoční stromeček i v nové úvalské části - Hostíně.
Děkujeme za rozhovor.
Redakce

Rekonstrukce a nástavba ZŠ Úvaly se blíží ke konci
Již v předchozích číslech Života Úval jste se
mohli dočíst o zahájení a postupné realizaci
projektu „Rozšíření kapacity ZŠ Úvaly“.
Projekt byl připraven městem Úvaly v letech
2009 až 2010 a řeší nedostatečnou kapacitu
a kvalitu základních škol pro děti a mládež z Úval a okolních obcí. Nedostatek míst
ve školách a školkách souvisí s nástupem silných ročníků a zejména s mohutnou migrací
obyvatel z Prahy do Středočeského kraje. Tuto
nízkou nabídku školních míst se rozhodlo
město Úvaly řešit přípravou a realizací tohoto
projektu. Projekt je spolufinancován z Evropské unie z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy (ROP
Střední Čechy).
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Areál úvalských základních škol tvoří komplex šesti budov, z nichž čtyři tvoří jeden
blok ve tvaru „U“. Koncept projektu Rozšíření
kapacity ZŠ Úvaly obsahuje rekonstrukci, přístavbu a nástavbu budovy „C“ z počátku 90.
let, kde se dnes převážně nachází praktická
ZŠ. Rekonstrukce a dostavba sjednocuje koncept jednotlivých budov a současně koncepčně umožňuje další rozšíření a nutný růst, který
čeká na další finanční prostředky.
Základní cíl projektu je rozšíření kapacity základní školy, které je řešeno nástavbou části budovy z 90. let o jedno podlaží. V nové
části vzniká pět kmenových učeben pro cca
150 žáků a dvě speciální učebny. V původních
dvou podlažích byly nástavbou vyvolány dis-

poziční úpravy, které umožní efektivnější využití stávajícího prostoru. Ze stávajících učeben byly čtyři místnosti zrekonstruovány. Při
realizaci nástavby byla provedena kompletní
rekonstrukce obvodového pláště celé budovy, která zahrnovala výměnu oken a zateplení
budovy. Úpravy přispějí k hospodárnějšímu
provozu v odpovídajících energetických standardech a tím i snížení dopadu na životní prostředí. Byl vybudován bezbariérový výtah
do všech podlaží. Všechny stavební úpravy
jsou koncipovány s ohledem na další koncepci
rozvoje školního areálu.
Nové prostory jsou v rámci projektu vybaveny vnitřním vybavením a školním nábytkem, do celého objektu byl instalován školní
evakuační rozhlas.
Celkový rozpočet projektu byl v žádosti
o dotaci plánován na necelých 43 mil. Kč.
Procento dotace je 80 % z tzv. způsobilých
výdajů, tedy výdajů, které je možné zahrnout do projektu a předložit je do žádosti
o platbu k proplacení na Úřad regionální rady
ROP Střední Čechy. Celková výše dotace
tak může z těchto výdajů dosáhnout více než
33 mil. Kč. Díky krizi ve stavebnictví a vhodně provedenými výběrovými řízeními se podařilo plánované výdaje projektu snížit.
Původně bylo plánováno dokončení projektu
v červnu 2012 a zprovoznění od školního roku
2012/2013. Stavební firma však dokázala termín realizace zkrátit. Realizace stavby probíhá včetně přípravných prací od 12/2010
do 12/2011, a to ve dvou etapách. V měsících
červen – srpen 2011 byla realizována nástavba
v hrubé stavbě, střecha, část fasádního pláště
a výměna oken a veškeré práce ve stávajících
rekonstruovaných prostorách. Tyto dokončené
prostory byly zkolaudovány a od 1. září 2011
mohla být zahájena výuka v plném rozsahu.
Od září do prosince probíhají venkovní práce
a vnitřní úpravy v nástavbě. Finální kolaudace
je připravena na začátek prosince.
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„Jsem rád, že se nám v roce 2011 podařilo
dokončit dva důležité infrastrukturní projekty
podporující dlouhodobý rozvoj města Úvaly.
Jedná se o rozšíření Mateřské školky Kollárova, která byla otevřena v únoru 2011, a také
rozšíření a rekonstrukci Základní školy
v Úvalech. Těmito projekty reaguje město
Úvaly na přání a potřeby svých občanů,“ řekl
nám u této příležitosti MUDr. Jan Šťastný, starosta města Úvaly.
V prosinci tohoto roku – dne 16. 12. 2011
od 13:30 do 16:30 hodin se uskuteční slavnostní otevření a zpřístupnění zrekonstruovaných a nových prostor pro veřejnost.
Nové prostory budou k dispozici ZŠ od ledna, kdy budou prostory finálně připraveny pro
své „zákazníky“ – děti, učitele, rodiče a celé
město Úvaly.
Text: Ing. Miloš Ciniburk,
Ing. Zuzana Vejvodová
Foto: Ing. Miloš Ciniburk
Projekt Rozšíření kapacity ZŠ Úvaly je spolufinancován z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Středních Čechy 2007
– 2013. Více informací o tomto dotačním programu je možné získat na webových stránkách
www.ropstrednicechy.cz.

Stejná část ZŠ Úvaly / říjen 2011)

Postup výstavby a připojování na kanalizaci
Od dubna tohoto roku probíhají intenzivní stavební práce na splaškové kanalizaci
v Radlické čtvrti a v ulicích Pražská, Švermova a Šafaříkova. Výstavba by měla být
ukončena do konce tohoto roku. Kromě části stoky BA (pojízdný chodník podél silnice
II/101 a ul. K Hájovně) bude ukončena i výstavba v lokalitě V Setých. Práce se přesunou plynule do čtvrti na Slovanech (Slovany
1 a Slovany 2) a v ulicích Nerudova, Hálkova, Komenského. Definitivní ukončení výstavby splaškové kanalizace je stanoveno na
polovinu roku 2013. Na nově vybudovanou
kanalizaci je nutné i z hlediska podmínek
dotace připojit v nejkratší možné době maximum nemovitostí. Proto vyzýváme všechny občany, u kterých již výstavba proběhla,
aby neprodleně zahájili práce na projektech
kanalizačních přípojek.
Základním podkladem pro projekt soukromé
části přípojky je hloubka a umístění tzv. veřejné části přípojky, v místě ukončení, na hranici pozemku. Veřejné části přípojek jsou již
povoleny vodoprávním povolením pro celou
kanalizaci. Podrobné informace a technické

Schéma připojení nemovitosti na kanalizaci
požadavky na projekty pro soukromé části
přípojek jsou pro projektanty k dispozici u
provozovatele Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., nebo na adrese http://www.
mestouvaly.cz/files/Zasady%20op.pdf. Údaje
ze skutečného zaměření veřejných částí přípojek a hlavního řadu splaškové kanalizace

budou pro projektanty a občany k dispozici na
webu města www.mestouvaly.cz. K uveřejnění dojde po vydání rozhodnutí o předčasném
užívání kanalizace, kdy bude k dispozici skutečné zaměření stavby.
Územní souhlas k projektům soukromých
částí přípojek, který je podmínkou k jejich
realizaci, bude vydávat Stavební úřad Úvaly
na základě pravomocného rozhodnutí o předčasném užívání kanalizace. Jeho vydání předpokládáme na začátku příštího roku. Výzvu k
předkládání připravených projektů zveřejníme
na internetových stránkách www.mestouvaly.
cz a v Životě Úval. Do té doby projekty na stavební úřad nepředkládejte, výsledkem by bylo
pouze zamítavé stanovisko a zbytečné přetěžování úřadu, který musí do 30 dnů reagovat.
Jde o hodně, pokud chceme vyčerpat více než
stomilionovou dotaci OPŽP kompletně, je
nutná naše vzájemná koordinace a spolupráce.
Děkujeme.
Ing. Ivo Kokrment, projektový manažer vodohospodářských investic
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
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Vyznamenaní Úvaláci
Výročí vzniku Československa, tj. 28. říjen,
i nadále vnímáme jako nejvýznamnější státní
svátek, i když už tento stát de iure neexistuje.
Naopak 1. leden, kdy vznikla Česká republika,
ve které nyní žijeme, spíše využíváme k odpočinku po silvestru. A tak i nejvyšší státní vyznamenání se udělují k výročí 28. října 1918.
V letošním roce byli mezi vyznamenanými
také dva muži, kteří mají dlouholetou vazbu
na Úvaly.

Vladimír Lopaťuk

Prezident České republiky Václav Klaus propůjčil panu Vladimíru Lopaťukovi Řád Tomáše Garigua Masaryka za vynikající zásluhy o
rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.
Vladimír Lopaťuk strávil na počátku 50 let
3 roky v tzv. Pomocných technických praporech (PTP), v nichž komunistický režim
v armádě internoval a formou nucených prací perzekvoval osoby, jež označil za politicky nespolehlivé. Od roku 1989 se všestranně
angažuje za morální, politickou a společen-
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skou rehabilitaci bývalých příslušníků PTP.
Je dlouholetým předsedou Ústřední rady
Svazu PTP a Vojenských táborů nucených
prací a předsedou Konfederace vojenských
táborů nucených prací střední a východní
Evropy, jejíž vznik inicioval. Vladimír Lopaťuk se narodil 17. 12 1929 v Praze. Jeho
otec pocházel z Ukrajiny, kde bojoval za
I. světové války v carské armádě. Po válce
jeho rodina odmítla zestátnění svého majetku bolševickou vládou, byla postřílena
a on jediný se zachránil útěkem. Nakonec
skončil v Československu, které tyto emigranty podporovalo, zajistilo jim ubytování
a vzdělání. V roce 1928 se jeho otec seznámil s Otýlií Kuchařovou z Úval, v dalším
roce se vzali. Měli tři děti, z nichž Vladimír
byl nejstarší. Od roku 1939 do roku 1956 žil
s přestávkami (právě v té době byl 3 roky
u PTP) v našem městě, žil zde i jeho bratr
Pavel a donedávna i jeho synovec. Úvaly navštěvoval i po roce 1989.

Miroslav Masák

Ministr kultury Jiří Besser předal prof. ing.
arch. Miroslavu Masákovi, dr. h. c., za jeho
celoživotní dílo Cenu ministerstva kultury
za přínos v oblasti architektury za rok 2011.
Předávání cen ministerstva kultury se konalo
v Národním divadle 27. října a bylo přenášeno
Českou televizí.
O Miroslavu Masákovi má úvalská veřejnost už poměrně dobré povědomí, mimo
jiné i zásluhou několika článků a rozhovoru
v dřívějších číslech Života Úval. Takže pro
ty, kteří nesledovali přímý přenos z Národního divadla, pár postřehů. Miroslav Masák
se ve své krátké řeči především zmínil o
arch. Karlu Hubáčkovi, svém kolegovi ze
SIALu (Sdružení inženýrů a architektů Liberec), tvůrci věže na Ještědu. Jak již bylo
řečeno, cenu předával ministr kultury osobně a pan arch. Masák jej vyzval k diskuzi
o architektuře, ale to už ministr mizel za
oponou.
Ing. Ivan Černý

Profesor Miroslav Masák převzal Cenu ministerstva kultury
Předávání letošních Státních cen za literaturu,
překladatelské dílo a cen ministerstva kultury
za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury proběhlo 27. října
v Národním divadle v Praze. Z rukou ministra kultury Jiřího Bessera slavnostně převzaly
ocenění osobnosti, které dlouhodobě pracují
v kultuře a kulturních institucích a reprezentují české umění.
Státní cena za literaturu byla udělena za dosavadní literární tvorbu spisovatelce Daniele Hodrové, Státní cena za překladatelské
dílo odborníkovi na dílo Williama Shakespeara Martinu Hilskému. Cenu ministerstva kultury převzali: v oblasti divadelního
umění choreograf Jiří Kilián za dlouhodobé
zásluhy v rozvoji tanečního umění v celosvětovém měřítku, v kategorii hudby Lubomír Dorůžka za celoživotní tvůrčí aktivitu
na poli hudební publicistiky a popularizaci
jazzové hudby a v kategorii výtvarného umění Leoš Válka za vybudování Centra současného umění, architektury a designu DOX
v Praze. V oblasti kinematografie a audiovize obdrželi Ceny ministerstva kultury: režisér Jan Němec za celoživotní dílo a dlouhodobé zásluhy o rozvoj české kinematografie
a in memoriam hudební skladatel Zdeněk
Liška za výjimečnou tvůrčí činnost v oblasti
filmové hudby.
Laureátem Ceny ministerstva kultury v kategorii architektury za celoživotní dílo a prosazování architektury jako kulturní a společenské
disciplíny se stal profesor ing. architekt Miroslav Masák. V krátkém medailónku, který
mohli vidět nejen diváci v sále Národního divadla, ale také v přímém televizním přenosu,
pan profesor mimo jiné řekl: „Je mnoho architektů, kteří berou architekturu jako prostředek své osobní prezentace. A to, myslím, není
dobře. Když architekt pochopí, že architektura je služba, tak si myslím, že je to potom
v pořádku. … Spolupráce a setkávání se studenty jsou v mnoha ohledech příjemná a je
vždy dobré, když zkušenost, kterou člověk v
sobě už má, se střetne s mladistvým pohledem

8

na věc. Myslím, že se architektuře daří tam,
kde společnost chápe architekturu jako generování prostoru, které se musí vyrovnat s dvěma
různými východisky. Za prvé s účelnou správou, která dává životu řád, a za druhé s intimním charakterem života, který se těžko snáší s
neosobní formou, tedy, architektuře se daří ve
společnosti, která si vědomě ladí svoje životní
prostředí. Záleží samozřejmě na míře, jak společnost je ochotna a schopna toto dělat. Někde
se to daří, a jinde – stačí se rozhlédnout.“
Bylo velice milé být svědkem společenské
události, při níž pan profesor Miroslav Masák, úvalský rodák, místní patriot a čestný občan našeho města, převzal společně s dalšími
českými osobnostmi tak významné kulturní
ocenění. Po udělení Pocty České komory architektů, kterou obdržel v roce 2007, je Cena
ministerstva kultury v kategorii architektury
dalším uznáním jeho vynikajících profesních
kvalit.
Vladislav Procházka

Informace o záměrech města na nejbližší období
Nejsem zvyklý nedotahovat věci do konce.
Protože revolvingový úvěr byl schválen Zastupitelstvem města Úvaly a začíná se postupně
čerpat, chtěl bych se s občany podělit o akce,
které se chystají v nejbližší době, a napsat, jak
minimalizovat případně ztráty.
Úvahu rozdělím do fází podle důležitosti:

1) Rekonstrukce místních komunikací

Zastupitelstvo vzalo na vědomí studii proveditelnosti PPP Centra, zejména její část, která se týká
rekonstrukce místních komunikací (cca 30 km),
a v této souvislosti ukládá svým zastupitelům:
1. podporovat variantu financování formou
PPP */ před přímým financováním na základě veřejných zakázek zejména za předpokladu, že:
a) celková úspora realizace formou PPP
proti veřejné zakázce bude cca 15-18%,
b) v rámci smlouvy s vítězným partnerem
budou známy závazné termíny rekon-

strukce každé komunikace v Úvalech,
c) rekonstrukce bude probíhat v relativně
krátkém časovém úseku 2013-15,
d) privátní partner bude zajišťovat celkovou údržbu úvalských komunikací po
dobu min. 20 let se zárukou kvality komunikací při předání,
e) bude navržen jednotný design podoby
komunikací,
2. podporovat redefinici projektu tak, aby
celkové náklady klesly zhruba na polovinu
(250 mil,- Kč) a roční platba za dostupnost
činila cca 20 mil. Kč, např. tím, že:
a) dojde ke snížení investičních nákladů
úpravou projektu tak, že tam, kde to
není nutné, nebudou budovány chodníky, nebude živičný povrch, ale levnější, a tam, kde je to vhodné, bude
provoz jednosměrný (nesouhlasíme a
priori s vyřazením některých komunikací z důvodu úspor),
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b) dojde ke snížení nákladů financování
tím, že budou osloveni především velcí
domácí i zahraniční potenciální uchazeči, kteří jsou s to dosáhnout na levné peníze (krom toho se předpokládá úspora v důsledku konkurenčních nabídek
těchto firem),
c) se bude jednat o možnosti daňové optimalizace např. formou dočasného
převedení povrchu komunikací do
vlastnictví partnera z důvodů možnosti
uplatnění odpisů.

Poznámky:

a) bude provedeno zcela průhledné výběrové
řízení na akci jako celek (slovo transparentní mi v současné době připadá jako
zcela prázdná fráze),
b) cena za akci bude uvedena jako nepřekročitelná,
c) a kce bude podrobně rozfázována do jednotlivých kroků tak, aby se jeden rok neudělal povrch a další rok se to znovu rozkopalo z důvodu kanalizace a inženýrských
sítí,
d) bude ustaven kontrolní proces tak, aby
byly včas a v potřebné kvalitě prováděny
všechny kroky,
e) z a neplnění bude dodavatel tvrdě sankcionován,

Zima 2011 -2012

Zima je už za dveřmi a brzo můžeme očekávat zimní nadílku. Dne 15.11.2011 byla vyhlášena starostou města zimní pohotovost pro
pracovníky Veřejně prospěšných služeb (VPS)
města Úvaly.
Zimní údržba komunikací je zajišťována s
přihlédnutím ke společenským potřebám na
straně jedné a technickým a finančním možnostem města na straně druhé. Při úklidu je
zajišťována co možná největší šířka komunikace, bohužel v krajních situacích není možné
zachovat plnohodnotný obousměrný provoz na
všech komunikacích. Pracovníci VPS při sněhových kalamitách zajišťují údržbu v rozsahu
24 hodin denně. VPS má 12 stálých zaměst-

Vánoce 2011
23.12.
27.12.
28.12.
29.12.
30.12.

MUDr. Karásková
8,00 – 12,00
zavřeno
zavřeno
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00

MUDr. Maříková
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
zavřeno
zavřeno

LÉKAŘKY SE VZÁJEMNĚ ZASTUPUJÍ
(pouze pro akutní případy)
PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A V ROCE 2012
PEVNÉ ZDRAVÍ A MNOHO OSOBNÍCH
I PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ.

Úvalská lékárna bude mít
z důvodu inventury zavřeno
29. a 30. 12. 2011.

f) pokud bude veřejnost průhledně a včas informována, souhlasím s uvedenou akcí.
*/ PPP znamená spolupráci soukromého a veřejného sektoru.

2) Průtah městem

Nesouhlasím s doporučením výboru pro výstavbu ze dne 3. 10. 2011 a doporučením rady
města, aby v rámci projektu „Průtah městem“
došlo ke zúžení mostu v ul. Riegerova, a podporuji variantu průjezdného mostu a umístění
lávky pro pěší přes Výmolu. Každý, kdo tam
pravidelně chodí, ví, o čem mluvím. Navíc
návrh lávky je architektonicky hezký a řešení
logické. Každý, kdo viděl návrh lávky a architektonické řešení (je k dispozici na MěÚ),
musí se mnou souhlasit.

3) Sportovní hala

Nesouhlasím s doporučením výboru pro výstavbu ze dne 3. 10. 2011, aby byla přepracována
projektová dokumentace výstavby sportovní
haly TJ Sokol s požadavkem zapracování nového architektonického výrazu, neboť je zřejmé,
že takový požadavek z důvodu finančních celou
realizaci výstavby haly zastaví. Řešení dle dané
dokumentace je mnoho, stromová výsadba směrem k Výmole, barevné prvky atd. Je však nutné
vyřešit parkování v případě sportovních akcí.
Jedno je jisté, město halu potřebuje.

nanců. Do plánu zimní údržby je zahrnuto cca
30 km komunikací a 6,6 km chodníků. Některé z komunikací, procházejících městem, jsou
v majetku Středočeského kraje a jejich provoz
zajišťuje Správa a údržba silnic. Část komunikací není zahrnuta do zimní údržby vůbec.
Tyto komunikace nejsou v plánu zimní údržby
z důvodů majetkoprávních (město není jejich
vlastníkem) nebo jejich technickým parametrů
(neumožňují bezpečný přístup pro techniku).
Město prohrnují 2 traktory s taženou radlicí,
která umožňuje pouze odrhnutí sněhu doprava
ve směru jízdy. Radlice je široká 3 m a umožňuje zimní údržbu i nezpevněných komunikací vykazujících nerovnosti povrchu. Traktor
s touto radlicí vyžaduje prostor o šíři 4 m.
Nevhodně parkující automobily komplikují
úklid komunikací a mnohdy znemožní průjezd traktoru. Nejčastější problémy se špatně

4) Městská zeleň a odpočinkový park

Podařilo se získat prostředky z Pošembeří
a Nadace ČEZ na městskou zeleň (alej Hodov,
výsadbu v ulicích na náměstí Arnošta z P.,
Husova, Ruská, Pod Slovany, park u Hřbitova
a park Josefa Nachlingera).
Doporučuji městu Úvaly uplatnit v rámci
krajských dotací 2012 jako prioritní projekt
zřízení parku na zahradě čp. 18, vč. terénních úprav, výsadby zeleně, vybudování
cesty zprůchodňující náměstí s obslužkou u
Výmoly, resp. Multitecem, instalace osvětlení, herních prvků, laviček a dalšího mobiliáře.
Rovněž existuje velmi dobrý architektonický
návrh.

5) Naučná stezka

Občanskému sdružení Otevřené Úvaly a Klubu přátel historie a přírody Úval a okolí se
podařilo ve spolupráci s Lesy ČR vybudovat
naučnou stezku v Králičině.
Rovněž podporuji akci výstavby nové školní
jídelny, o které informoval Život Úval v listopadovém čísle. Všechny akce se mohou podařit, pokud se do nich zapojí maximum občanů.
Bude to však vyžadovat tvrdou práci, a to bez
ohledu na čas.
Ing. Petr Jankovský

zaparkovanými auty jsou v ulicích Kollárova
(u MŠ), Prokopa Velikého, Maroldova (v úseku Pražská – Kollárova), Vitězslava Nováka,
Kožíškova, Havlíčkova, Erbenova, Boženy
Němcové, Fügnerova.
Multicar je opatřen sypačem s čelní radlicí,
která je výklopná na obě strany a umožňuje
údržbu užších komunikací s rovným zpevněným povrchem.
Nařízení č.1/2011 – Operační plán zimní
údržby místních komunikací města Úvaly pro
období 2011-2012 je veřejně přístupný na internetových stránkách města.
Žádáme občany, aby v zimním období parkovali své automobily v rámci možností na svých
pozemcích, nebo tak, aby byl umožněn průjezd
uklízecí techniky a nedocházelo k poškození
vozidel a nebo neúplnému úklidu ulic.
Odbor správy majetku

téma měsíce
ČAS VÁNOC - TRADICE
Stejně jako v ostatních zemích, tak i u nás
patří Vánoce mezi největší, nejoblíbenější
a nejkrásnější svátky v roce. Díky bohaté lidové tradici mají nejen náboženský, ale i specifický kulturní význam. Zahrnuje různé obyčeje, obřady a folklórní projevy.
Již od počátku adventního období, které
začíná první ze čtyř adventních nedělí před
Štědrým dnem, pociťujeme vánoční náladu.
Advent (latinsky Adventus) znamená doslova „příchod“. Je to doba přísného půstu
a zákazu bujarého veselí, tance a zpěvu.
Jedná se o období ryze církevního původu,
které bývalo proloženo obchůzkami lidových masek. Nesmělo se jíst maso, mimo
rybího. Adventní půst končil východem

první hvězdy na Štědrý den. Zvyk zapalovat postupně čtyři svíčky na adventním
věnci je velmi rozšířen. Světlo svíček symbolizuje příchod Krista. Děti dostávají čokoládový kalendář, který jim usnadní čekání na Štědrý den.
Adventní období tradičně symbolizuje fialová barva. Tento nadcházející čas nás naplňuje
očekáváním – věřící se těší na příchod Spasitele, pro jiné nastává očekávání těch nejpříjemnějších svátků v roce.
K tomuto období patří i vánoční trhy, které se
tradičně stávají místem setkávání a uvolnění
v nabitém předvánočním shonu. Všude se rozzáří vánoční stromy a světla. Výlohy obchodů
➜ ➜ ➜ strana 10
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se třpytí vánoční výzdobou a v ulicích je slyšet
koledy a lidové písně.
Další zvláštností v adventním čase jsou trhy
a jarmarky ve skanzenech, v této době navštěvované dětmi ze základních škol. Tyto skanzeny
jsou zaměřeny na lidovou kulturu a již zaniklé
tradice. Pro nejmenší jsou připraveny ukázky
vánočních tradic, zdobení vánočního pečiva, vyrábění ozdob či přání. Nechybí ani staré lidové
betlémy z nejrůznějších materiálů atd.
Množství křesťanských zvyků je spojeno se
Štědrým dnem, na který se všichni moc těší,
malí i velcí. Od časného rána se vždy držel
půst, který trval do štědrovečerní večeře. Věřilo se, že kdo vydrží nejíst, ten uvidí zlaté
prasátko. Prostírání slavnostní večeře bylo
opředeno tradicemi. Na stole nesměl chybět
talíř navíc, který sloužil pro nečekaného hosta. U štědrovečerní večeře měl být vždy sudý
počet osob. Pod každým talířem nesměla chybět šupinka z kapra, která zajišťovala dostatek
peněz po celý následující rok. Vstávání od
stolu během večeře bylo zakázáno. Kdo vstal,
tomu byla předpovídána smrt nebo nemoc
v následujícím roce. Po večeři bylo a je doposud zvykem zpívat koledy. Nadělování dárků
bylo původně spjato s 6. prosincem, památkou
sv. Mikuláše, avšak postupně se tento zvyk
přesunul právě na Vánoce. Ten, kdo naděluje
dárky, je nazýván Ježíšek, čímž je vyjadřována víra, že vše dobré, co člověk dostává, má
od Boha. K Štědrému večeru patřila a patří
dodnes tzv. půlnoční mše v kostelích, kde se
hraje a zpívá nejznámější Česká mše vánoční
– Hej mistře od Jakuba Jana Ryby.
Druhý den je dnem oslavy narození Ježíše
Krista – tzv. Hod boží vánoční. Tento den
věřící rozjímají při dopoledních mších a bohoslužbách v křesťanských kostelích. V tento den
se podávala pečená husa se zelím a knedlíky.
Doma se neuklízelo, postele se nestlaly, po-

Betlém – chrám narození Ježíše
Krista
koje ani zápraží se nemetly, nechodilo se po
návštěvách a přišel-li přece někdo, měl přinést
koledu a popřát veselé a šťastné svátky narození Pána Krista.
Třetí den na svátek Svatého Štěpána chodívali koledníci koledovat s malým betlémem
nebo s velikou hvězdou na hůlce. Podle tradice by se v tento den měly navštěvovat rodiny
přátel a známých, vyměňovat si dárky a přát
mnoho úspěchů a zdaru.

Betlém – na tomto místě se údajně narodil
Ježíš Kristus
Takové byly a pro mnohé ještě jsou Vánoce,
svátky pokoje a radosti.
Pokoj lidem dobré vůle na zemi!
Mgr. Jitka Pokorná,
foto MUDr. Jan Šťastný

Názory čtenářů
Připojuji se k názorům v dopisech pí MUDr.
Benešové, Švandové a Ing. Čapka. Nesouhlasím s tak vysokým navýšením daně z nemovitosti, které nemá ani Praha. Prostředí, které
je zde, tomu ani neodpovídá. Z Úval se stalo
jedno velké parkoviště, z kterého se nic neplatí a o stavu chodníků, ulic a obchodní sítě
ani nemluvě. Stálé výmluvy na doby socialismu jsou k smíchu. My, kteří bydlíme pod
drahou, jsme nuceni poslouchat každodenní
hučení souprav od Berouna. Opravdu „daň z
přepychu“.
Ještě malá poznámka ke kulturnímu domu: od
mého otce, který nějaký čas vařil v restauraci
„U Komberců“, jsme slýchali, v jak špatném
stavu tento objekt byl.
Irena Bartošová

Co se nedostalo
do kroniky o životě Úval
Je už málo pamětníků a pamětnic, kteří se účastnili kulturního a sportovního života v Úvalech
za německé okupace naší republiky a krátce
po skončení druhé světové války ve sportovním klubu Slovan Úvaly. O rozvoj těchto aktivit má zejména zásluhy Jaroslav Elznic, který
vedle vedení družstva fotbalistů na Slovanech
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byl též vedoucím a dirigentem kapely složené
především z místních hudebníků. Tato kapela
hrála na hudebních večírcích pro příznivce SK
Slovan Úvaly v hospodě u Srazilů. Vystupovalo zde též pěvecké duo Budař a Duke, zpěvačka
Hanka Kopecká a další. V programech účinkovali mimo jiné též dva profesionální hudebníci
Vašek Brada (basa) a Eman Jankovský (koncertní harmonika). Po ukončení programu v pozdějších nočních hodinách se při zatemnění též
tančilo. Na Slovanech probíhaly dále recitační
večírky, někdy jako součást hudebních večírků,
jejichž iniciátorem, obsahovým vedoucím a nacvičovatelem byl Ludvík Přibyl. Recitovali jsme
verše našich klasiků - Nerudy, Wolkera, Erbena
a dalších. Pro děti našich příznivců se hrálo loutkové divadlo, o což měla zásluhu zejména Lída
Glückmannová (Urbanová).
V tělovýchovné a sportovní oblasti převzal fotbalový klub Slovan Úvaly, po nuceném ukončení činnosti Sokola, též záštitu nad ženskou
házenou. V našem družstvu hrály Evža Bulvasová, (Spíšková), Dana Procházková (Hájková),
Eliška Manželová (Čumrdová), Věra Přibylová
(Drocarová), Lola Dastychová (Aulická), Jarka Dastychová (Machátová), Jarka Kouřilová
(Mouchová), Žofka Matyášová (Merglová),
Boženka Mráčková (Balvínová), Jiřina Karaso-

vá (Řezáčová) a další. Našim vedoucím a trenérem byl tělocvikář Míla Klicpera. Zápasy pro
nás sjednával p. Augustin z Horoušánek. Hrály
jsme s družstvy v Říčanech, Mnichovicích, Líbeznicích a dalšími.
Po válce jsme většinou přišly do obnoveného
Sokola a účastnily jsme se kromě základní tělesné výchovy též nácviku a později vystoupení na XI. Všesokolském sletu v r. 1948. Po
opětovném zastavení činnosti Sokola jsme
vstoupily do obnovené tělovýchovné jednoty v
Úvalech nebo do jednot vytvořených na pracovištích. Tam jsme se také zúčastnily nácviku na
spartakiády, které vystřídaly předchozí sokolské slety. První spartakiáda se konala v r. 1955
za mohutné účasti cvičenců a nadšeného ohlasu domácích i zahraničních diváků. Dalších
spartakiád se už zúčastnily jen některé z nás,
protože mnohé cvičenky zakládaly rodiny, odcházely na mateřskou dovolenou a náš kolektiv
se postupně rozpadl.
S odstupem několika let, když byla činnost Sokola plně obnovena, se většina z nás do Sokola
vrátila. Na naše mladá léta, která jsme prožily
kolektivně v bohaté kulturní a sportovní činnosti, nám však zůstaly ty nejkrásnější vzpomínky.
Lola Aulická

názory čtenářů
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Dr. Jiří Stanislav
Guth-Jarkovský
Dr. Guth-Jarkovský by byl určitě potěšen tím, že
město Úvaly na jeho počest pojmenovalo jeho
jménem ulici, v níž je fotbalový a tenisový areál. Určitě by ale nebyl potěšen tím, že městu a
jeho obyvatelům nestojí za to, aby i jeho rodné
příjmení Guth bylo řádně skloňováno, tj. aby se
ulice jmenovala Gutha-Jarkovského.

Dr. Jiří Stanislav Guth-Jarkovský se narodil
23. ledna 1861 v Heřmanově Městci. Byl spolupracovníkem barona Pierre de Coubertina a
spolu s ním i zakládajícím členem Mezinárodního olympijského výboru, v němž působil od
roku 1894 až do své smrti v roce 1934. Byl jedním ze zakladatelů a prvním předsedou Československého olympijského výboru (1900 až
1929) a rovněž jedním ze zakladatelů klubu
českých turistů. Nejvíc ale proslul tím, že byl

prvním ceremoniářem 1. presidenta ČSR T. G.
Masaryka s titulem ministerský rada. V této
funkci sepsal nezapomenutelná díla jako Společenský katechismus, Stolničení a Základy
společenské výchovy. Publikoval pod mnoha
různými pseudonymy. Méně známé jsou jeho
cestopisy ze Sahary, Kanady a Ameriky. Byl
to neúnavný organizátor, průkopník, spisovatel, ale především vynikající vlastenec.
Ing. Jiří Hásek

Reif byl velice potěšen, že se jeho rodné město k němu přihlásilo. Domluvili jsme, že Úvaly navštíví a uspořádá zde besedu, podařilo se
a pan režisér Reif v březnu přijel. Kdo přišel,
nelitoval, byl to zážitek. Panu režisérovi se
u nás velice líbilo, a tak se domluvil s kulturní komisí, že přijede opět a vezme s sebou
režiséra Zd. Trošku.
Mezitím jsem pana Reifa několikrát navštívil
a vždy jsme měli co povídat, jak o filmech,
tak Úvalech. Přivážel jsem mu Život Úval
a měl z něj velkou radost, že se dozví, co se
v jeho rodném městě děje. Těšil se na další besedu a byl to opět zážitek! Jak pro oba protagonisty, tak pro příchozí. Sálek v DPS burácel
smíchem i napjatě poslouchal, když Oleg Reif
vyprávěl, jak natáčel film o Karlu Högerovi
a Jiřím Srnkovi - hudebním skladateli. Film
byl také při besedě promítnut. Beseda se uskutečnila 14. října. Po jejím skončení pan Reif
slíbil, že přijede po Novém roce opět a vezme
s sebou svoji novou knihu, kterou právě odevzdal do tisku.
Takže nastalo těšení vzájemné. Oba naši hosté
byli nadšeni přijetím i pohoštěním, kdy hlavně
Zd. Troška žasnul nad skvělým „štrúdlem“,
kterého spořádal snad celou šišku sám! Oba
dostali dárky a květiny, bylo na nich vidět,
že neodjíždějí s pocitem „a máme to za se-

bou“, ale bylo nám tady mezi přáteli dobře a
rádi se vrátíme.
Jenže kruh se uzavřel! Pan Oleg Reif již mezi
nás nepřijede! Zemřel po dlouhé a vleklé nemoci 24. října 2011, tedy přesně deset dnů po
besedě v Úvalech.
Odešel slavný rodák, který se až ke sklonku
života do rodného města vrátil, a myslím, že
by neměl být zapomenut a možná by stálo za
úvahu pojmenovat jednu z ulic našeho rozrůstajícího se města jeho jménem. Jistě by nic
proti tomu nenamítal.
Jiří Štork

kultura a volný čas

A kruh se uzavřel!

V Úvalech není mnoho významných rodáků
- opravdu osobností, jistě všichni znají Marii
Majerovou, Vladimíra Kejře, ing. Miroslava
Masáka, nejpravdopodobnějšího rodáka Arnošta z Pardubic, ale dlouho byl utajen i další
rodák — režisér a herec Oleg Reif! A přesto
jím je! Narodil se v r. 1928 v Úvalech, a to
přímo na našem nádraží! Jakže k tomu došlo?
Jeho maminka, která ještě nebyla provdaná za ruského šlechtice O. Dragomireckého,
jenž utekl po r. 1917 z Ruska před bolševiky
s rodiči do právě vzniklého Československa
a byd1el v Úvalech, jej jela navštívit a právě nádraží se stalo místem narození malého
Olega. Nikdy vlastně v Úvalech nebydlel, ale
v Úvalech se narodil!
A jak se pan Oleg Reif po letech k nám vrátil? Opět malý příběh. Sbírám autogramy
významných osobností převážně z kultury už
více jak čtvrt století a tak se stalo, že se mi
do ruky dostal autogram pana Reifa — herce,
scénáristy, dramatika, režiséra. Protože autogram je nutné doplnit údaji o každé osobnosti, začal jsem pátrat u úvalských pamětníků,
ale neuspěl jsem, nikdo nic o něm nevěděl,
až pan Jiří Kejř — dlouholetý a významný
zvukař, který dlouhá léta pracoval ve filmových atelierech Barrandov, na pana Reifa
kontakt zjistil a potom už to šlo rychle. Pan

Znáte nošovické zelí?
Musím přiznat, že já jej dosud neznala, a teď
už ano, ale ještě jsem jej neochutnala. Vím
o něm, ale nyní dopodrobna. Jak se na poli
okopává, jak se pole zúrodňuje a odpleveluje, co se dělá, když leje, jak se zelí sklízí
a zpracovává. A s jakou láskou. Taky vím, jak
běží robotická linka automobilové fabriky Hyundai. To mnozí z vás viděli v TV dokumentu Vše pro dobro světa a Nošovic. Na besedě
s režisérem dokumentu Vítem Klusákem jsme
viděli víc. Nekrácenou verzi pro kina o 22 minut delší než na ČT2, se závěrečnou reklamou
na nošovické zelí a malým dárkem - s 19 minutami bonusů (takové „veselé“ příhody z natáčení). Dlouho už jsem tak oboustranně – host
versus diváci - „plodnou“ a chytrou besedu
nezažila. Neuvěřitelná fakta vyvolávala další
diskusi a posluchač se nestačil divit.
Režisér Vít Klusák byl rád, že dokument dokáže vyvolat diskusi, že se lidi zamýšlí a posilují společné vědomí. Politici a peníze často
rozhodnou proti zdravému rozumu. Snad jeho
tvorba, která je kritiky skvěle hodnocena, pomůže převážit jazýčky vah na stranu rozumu.
Po dnešku (míněno datum besedy) už nebudu víceméně lhostejná k problémům jiných míst, než

je to naše úvalské prostředí. Budu víc vnímat
hrozbu devastace přírody v republice a ve světě.
Dostala jsem notnou dávku informací k využití
vlastních možností v obraně proti neomalenému
chování cizích i tuzemských společností k naší
přírodě. Jen ještě odvahu k jejich využití. Tu si
musím dodat sama.
Alena Janurová
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Soubor Musica Dolce Vita opět vystoupí v předvánočním čase
Soubor Musica Dolce Vita se věnuje interpretaci skladeb pro flétnu a harfu všech stylových
období v podání špičkové sólové flétnistky
Žofie Vokálkové, skvělé harfistky Zbyňky
Šolcové a ve spojení s písněmi a áriemi pro
mezzosoprán Daniely Demuthové prezentuje
širokou škálu tématických koncertů (velikonoční, mariánský, adventní, vánoční atd.) Trio
má na svém kontě již desítky úspěšných koncertů a na mnohá koncertní pódia se již pravidelně vrací.
Adventní koncert souboru Musica Dolce Vita
pod názvem Ze skladeb českých mistrů je sestaven ze skladeb, které navozují příjemnou
atmosféru blížících se vánočních svátků. Vedle písní z nejstarších českých sbírek zazní díla
Adama Václava Michny, Jana Křtitele Krupholtze, Jakuba Jana Ryby, Františka Antonína Rösllera-Rossetiho, Jana Ladislava Dusíka
a Františka Bendy. Závěr bude patřit českým
koledám v úpravě Jaroslava Krčka.
Koncertní vystoupení souboru Musica Dolce
Vita v sobotu 10. prosince v úvalském sále DPS
podobně jako v minulých letech významně
obohatí předvánoční kulturní dění ve městě.
Kulturní komise

Kulturní komise Rady města Úvaly
pořádá
ADVENTNÍ KONCERT

Ze skladeb českých
mistrů
MUSICA DOLCE VITA
Daniela Demuthová – mezzosoprán
Žofie Vokálková – flétna
Zbyňka Šolcová – harfa

10. prosince 2011 od 16 hodin
v kulturním sále DPS v Úvalech
Vstupné dobrovolné

zprávy z MDDM
Milion kroků přes Bajkal
Beseda v MDDM Úvaly s polárníkem Václavem Sůrou 21. 10. 2011
Poutavý film z cesty přes jezero Bajkal, nádherné fotografie, ukázky
polární výstroje, vybavení, stravy a úžasná vypravěčská schopnost Václava Sůry, který dokázal přítomné vtáhnout do děje expedice vtipným
komentářem, byly pro diváky jedinečným zážitkem. Ještě dlouho po
závěrečném promítnutí filmu padaly otázky těch, kteří měli, mají a asi
i budou mít tak trochu toulavé boty. Sešli se tu obdivovatelé cest plných
dobrodružství všech věkových kategorií a díky Vaškovi Sůrovi odcházeli
plni zajímavých zážitků a nových poznání. Byl to večer, na který se nezapomíná. Už se moc těšíme na jeho zážitky z cest na severní pól.
Jana Pospíšilová, ředitelka MDDM Úvaly

a OHL ŽS, a.s.
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EXPEDICE KOŽLÍ 2011“

O podzimních prázdninách se turisťáčci z domu dětí vydali na Vysočinu. Díky malému autobusu s řidičem Milanem Šveňhou viděli spoustu
zajímavostí. Podzemí a zámecký park ve Světlé nad Sázavou, Lipnici
a okolí, sklářský skanzen v Tasicích, Humpolec, hrad Orlík…. A hlavně
Milan zachraňoval, když nás moc, moc bolely nožičky a do cíle daleko.
Expedice se zdařila, a tak velké díky patří bezvadné partě dětí a všem
vedoucím, Janě a Milanovi Šveňhovým a Jirkovi a Daně Konečným.
Ještě jednou velké díky všem a snad někdy příště.
Olina Procházková

Bretschneiderovo ucho
– lomy u Lipnice nad
Sázavou

Úsměv a pak hurá do zámeckého
parku ve Světlé nad Sázavou

Krmení dravé zvěře

Nožičky bolí, Milane kde jsi?

Jirkóó, pomůžeš mi s drakem?

Tak, kam teď?

Obec Číhošť – pozor vyletí
ptáček, tady je střed České
republiky
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Doufám, že mě tady děti nenechají

Jú - Muzeum dr. Aleše Hrdličky
v Humpolci

„Čerti tady nejsou,“ říká s úsměvem Verča v podzemí ve Světlé

TS Rytmus opět ve finále MS
TS Rytmus při MDDM v Úvalech se zásluhou
tanečníků Electric Boogie Honzy Ťoupalíka
a Marcela Havrdy v rakouském Grazu opět
probojovala do finále. V obrovské konkurenci
se klukům dařilo hlavně v duu, kde z 25 dvojic skončili na 4. místě, obhájili svůj výsledek
z Dánska a potvrdili své vysoké taneční kvality. Stali se nejlepšími tanečníky EB z naší
reprezentace na tomto šampionátu. Zabojovali
i v sólech, kde se umístili v první třetině z 65
zúčastněných reprezentantů celého světa.
Oběma gratulujeme a přejeme, aby příští rok
dosáhli na tu vytouženou světovou bednu.
Za MDDM Alena Navrátilová,
vedoucí TS Rytmus
Foto pan Havrda

Prosinec 2011 v MDDM Úvaly

Namaluj Ježíškovi stromeček

2. prosince v 17 hodin bude v tanečním sále
MDDM slavnostní vyhlášení vítězů vánoční
výtvarné soutěže, jejímž garantem je malířka
Ladislava Pechová. Vystoupí „Koťata“- nejmladší děti z dramatických kroužků.

Andělské zvonění

2. prosince vás srdečně zveme v 18 hodin do
galerie MDDM Úvaly na vernisáž vánoční
výstavy prací dětí z výtvarných a keramických
kroužků MDDM. Výstava bude otevřena 3. - 4.
12. od 13:30 – 17:00 h a 5. - 8. 12. od 9:00 –
11:30 h a od 13:00 – 17:00 h

Mikuláš v MDDM

5. 12. od 9 hodin přijde do MK Ouvaláček
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Mikuláš. Zájemci, nahlaste se nejpozději do
2. 12. na 281 981 934. Cena balíčku pro děti
je 50 Kč.

Vánoční cena MDDM Úvaly
- III. ročník taneční soutěže

11. 12. od 10 hodin v úvalské sokolovně. Podrobné informace a přihláška ke stažení na
www.mddmuvaly.cz.

Vánoční šachový turnaj
v MDDM Úvaly

11. 12. se v MDDM Úvaly koná vánoční turnaj v rapid šachu (2x15 minut na partii). Přijďte si zahrát, jste srdečně zváni!
Turnaj startuje v 10 hodin dopoledne, předpo-

kládaný konec je nejpozději ve 14 hodin a rádi
v něm uvítáme šachisty všech generací i výkonností! Přihlášky posílejte na email petr.slavik@volny.cz (je možné se přihlásit i na místě
do vyčerpání kapacity hracího sálu). Startovné
je 50,- Kč. Pro všechny účastníky budou jako
obvykle přichystány diplomy a ceny.

Úvalské povídky aneb Jak se míchá
kaše

15. 12. v 18 hodin je uzávěrka příjmu prací do
této literární soutěže

Krásné Vánoce lidem dobré vůle
přeje za všechny z našeho
„domečku“ ředitelka
Jana Pospíšilová.

okénko knihovny

Život Úval 12/2011

Stalo se v knihovně

První listopadovou středu jsme opět otevřely
pouze pro maminky a tatínky s malými dětmi.
Od 9.00 hod do 11.00 přišlo 5 maminek s dětmi. Pro děti byly k dispozici hračky, zvukové
knížky a hlavně knihovnice, která tak maminkám uvolnila ruce, a ty se mohly plně věnovat
výběru knížek.
Tímto připomínáme, že další speciální výpůjční doba pro maminky s dětmi bude 7. 12. od
9.00 do 11.00 hod. Těšíme se na vás.
Druhou akcí knihovny byla beseda s žáky
8. třídy místní základní školy. Tématem byla
orientace v knihovně a také v knize jako
takové. Jaký tedy byl úkol? Každé zadání
mělo dvě části. V té první byla otázka, kterou bylo potřeba zodpovědět. Takže vyhledat
v knihovně publikaci (knihu), ve které odpověď najdeme. Druhou částí zadání pak bylo
citovat, z jaké knihy se odpověď čerpala,
a uvést o ní základní informace, jako je autor,
název, nakladatelství, rok a číslo vydání, náklad, počet stran…

Cílem besedy bylo ukázat si nejen to, jak
v knihovně vyhledáváme, ale také jak najít
v textu správnou odpověď. Že při hledání informace je potřeba vycházet z kontextu (souvislosti textu) a také, že je vždy potřeba si
výsledek ověřit, nespoléhat se pouze na jeden
zdroj informací. Vysvětlovali jsme si, jaký je
rozdíl mezi informacemi zveřejněnými na volném internetu a v knižních publikacích. Někteří žáci 8. třídy byli upřímně překvapeni, že

existují knihy, kterým říkáme encyklopedie,
a co v nich najdeme.
Beseda se opravdu povedla, osmáci dobře spolupracovali a jen jedné dvojici se nepodařilo zadání
splnit. Nejdiskutovanější otázkou se stal dotaz:
„Který člověk poprvé vzlétl do vzduchu pomocí
balónu?“- otázka, která se zdá na první pohled
jasná, ale zkuste si najít správnou odpověď.
Příjemné vyhledávání přejí knihovnice MěK
Úvaly

Služba pro nevidomé a slabozraké
Připomínáme, že naše knihovna zprostředkovává zapůjčení zvukových knih
(namluvených knih) pro nevidomé a slabozraké. V případě zájmu o tuto
službu kontaktujte naši knihovnu.
Výpůjční doba Po a Čt 9.00 – 11.00 a 11.30 – 18.30, So 8.00 – 11.30
tel: 281 981 877, www.knihovnauvaly.cz

úvalský literární koutek
Fejeton
Přiznám se, že od určitého, a nebojím se říct,
od seniorského věku, mi dělá dobře, když
o mne někdo pečuje. Nejspíš si chci kompenzovat méně té očekávané péče od potomků.
Nemají čas. Ctí stáří a jsou chápající, ale
sami unavení. Tak chodím na kosmetiku.
Není to zrovna tím, že chci vypadat mladší, vzhledu stáří se nebojím, ale investuji do
pohody. Pravdou je, že občas musím přesunout finance nebo si péči odpustit, ale pokud
to okolnosti dovolí, pravidelně chodím do

„salónu“. Není to promarněný peníz, vrátí
se hned ten den a účinek vydrží klidně měsíc. Udělat si radost se dá různě, v cukrárně,
v obchodních centrech, v přírodě, sportem.
Dávám přednost, hned vedle přírody, lehké
masáži obličeje jemným kokosovým mlékem
a drobnými prsty zkušené kosmetičky upravením některých nežádoucích projevů stárnutí
(vousky mít tedy nemusím), bylinné masce
a mezitím mírné masáži lávovými kameny
na zatuhlých a unavených ramenech. Příjemně teplé kameny vydrží prohřívat zatuhlý
krk po celou dobu odpočívání s maskou, kdy

mi druhá kosmetička provádí reflexní masáž
plosek nohou. Sice to chvilkami zabolí, ale
po pár minutách cítím už jen uvolnění a lehkost. Když vykročím potom domů, vznáším
se! Chodidla jsou chladivá, nohy lehounké,
obličej mám jak znovuzrozený. Cítím se tak
skvěle, že problémy, které mne trápily ještě před hodinou, jsou velmi zanedbatelné či
snadněji řešitelné, neboli jsou mi šumafuk.
Příště si asi vyzkouším indickou masáž hlavy nebo něco s horními končetinami. Má to
mít také úžasné účinky.
Alena Janurová

úvalské portréty
Úvalské osobnosti – maratonský běh
Když jsem byl osloven Dr. Pokorným, abych
napsal článek o nesporném úspěchu úvalských
maratonců na maratonském běhu v Amsterodamu dne 16. 10. 2011, byl jsem trochu na
rozpacích. Přestože jsem býval vrcholovým
sportovcem, nikdy jsem rád neběhal, a tak
jsem nevěděl, zda budu schopen posoudit tento druh sportu. Osobní rozhovor s paní Janou
Teplou mé obavy rozptýlil. Je to velmi sympatická žena, která mi poskytla všechny potřebné
informace. Účast na maratonském běhu byla
tak trochu rodinná akce. Zúčastnili se ho bratři
Ondřej Teplý a Štěpán Teplý (maraton), žena
Ondřeje Jana a žena Štěpána Kateřina (obě
v půlmaratónu). Jejich výsledky jsou úžasné.
Ondřej 3:13:56h (321. místo kategorie/
1091. místo celkově)
Štěpán 	2:51:39h !!! (113. místo kategorie/
280. místo celkově)
Jana 	(1/2 maraton) 1:45:49h (331. místo
kategorie/ 2877. místo celkově)
Katka 	(1/2 maraton) 1:37:16h (108. místo
kategorie/ 1183. místo celkově)
Maraton (42km a 165m) dokončilo celkem
9625 běžců, půlmaratón 11 359 běžců.
Na mou otázku o zážitcích a atmosféře mi paní
Jana Teplá napsala: „K atmosféře toho moc říct
nemůžu, neboť jsem byla ráda, že jsem, a žádné

porovnání nemám, ale ostatní říkali, že Berlín,
co se týká atmosféry, byl nebetyčně lepší. Neboli Amsterodam nebyl nic moc - kapely žádný
zázrak, diváků méně atd. Občerstvovačky cca
každých 5 km tak akorát, končilo se na olympijském stadionu, kde se finišovalo posledních
200 m. Já se švagrovou startovala z nejrychlejšího koridoru s předběžcem na čas 1 h 40 min,
asi po první třetině jsem ho ztratila z dohledu
- švagrovou už mnohem dříve! Neměla jsem s
tak dlouhou tratí zkušenosti a už vůbec ne v
závodním tempu, takže jsem prvních 7 km trochu přehnala tempo, síly mi pak ubývaly a ke
konci mě držela už jen vůle dokončit! Trápení
mě samozřejmě vykompenzoval krásný čas, ve
kterém jsem doběhla, a euforie z dokončeného závodu, Můj trénink spočívá v rekreačním
běhání a švagrovky vlastně také, akorát běhá
častěji.“.
Webové stránky obou bratrů Ondřeje (http://
www.ondrateply.cz) a Štěpána (http://www.
sandhall.cz.) mne přesvědčily svou úrovní a
obsahem. Uvědomil jsem si, že mezi námi žije
mnoho lidí, kteří dokáží pilným tréninkem a
vytrvalostí dosáhnout špičkových výkonů.
Jsem přesvědčen, že každý z nás se musí snažit využít svých schopností, protože úspěch je
90% dřiny a 10% nadání, a to se netýká jen

sportu. Výsledek rodiny Teplých je pozitivním
darem městu.
Paní Teplá mi ještě sdělila inspirační zdroj
ke svému běhání a tím byl čarodějnický běh,
který každoročně probíhá v Úvalech a v jejím
případě ji přivedl k pravidelnému běhání.
Ing. Petr Jankovský

školství
Naše školička na výletě
Naše MŠ se snaží o co nejpestřejší program
pro děti po celý školní rok.
Jednoho listopadového dopoledne jsme
uskutečnili výlet do zámku Karlova Koruna
v Chlumci n/Cidl. V jednotlivých komnatách
zámku nás čekala strašidla (čerti, čarodějnice, piráti a další strašidelné bytosti). Děti po
složení pirátského slibu byly pasovány na piráty a obdržely certifikát o přijetí mezi piráty.
Dále ještě plnily pirátské a čarodějnické soutěže. Velmi oblíbenou akcí pro děti je „PODZIMNÍČKOVÝ KARNEVAL“, který se nám
letos obzvláště povedl. Nyní se již těšíme na
oslavu Mikuláše a Vánoc.
Přejeme vám šťastné a pohodové vánoční svátky, zdraví a štestí v novém roce 2012.
Děti a kolektiv MŠ Pražská
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Zamykání zahrady

Před námi už je za chvíli další rok, ale my
si chceme ještě krátce připomenout podzimní
dny, kdy byla zahrada v naší školce krásně
zbarvená podzimními barvami, ale postupně
se začaly barvy ztrácet a přicházelo nevlídné počasí. A tak jsme si řekli, že si s dětmi
a rodiči jeden takový „podvečer“ zpříjemníme tvořivými dílničkami, protože děti z naší
školky poprosil skřítek „Podzimníček“, aby
mu pomohly se „zamykáním zahrady“. Děti
si doma připravily lucerničky (svítilny z lahví) a ve školce na svých třídách si je s pomocí
rodičů vyzdobily polepením různých papírových tvarů s podzimním námětem nebo
skutečnými listy. Asi nejvíce se děti těšily na
to, až se s ozdobenými a osvětlenými lucer-

ničkami vydají do tmavé zahrady, kde pro ně
Podzimníček připravil překvapení. Zahrada
je přivítala blikajícími světýlky a tajuplnými
zákoutími.
Tu na ně vykoukla blikající ježibaba, myšky
v mechu, svítící dýně, veverka v pelíšku, ježčí rodinky, světelné řepy, drak, zajíc v trávě,
lesní zvířátka v šiškách obklopená houbami
a Podzimníček.
Byl to úplně tajuplný pohled, zahrada vypadala jako „pohádkově kouzelná“ se všemi
světýlky a zákoutími. Nakonec děti pomyslně zamkly velkým klíčem zahradu před zimním spánkem a odešly domů. A možná se jim
v noci zdálo, že se prochází v takové pohádkové a kouzelné zahradě a skřítek Podzimníček
jim plní jejich tajná přání.
Kolektiv MŠ Kollárova

Veselý rozhovor

Příjemné prožití
vánočních svátků,
hodně zdraví, štestí
a úspěchů v novém roce

2012

přejí děti a kolektiv
MŠ Kollárova

Sběr kaštanů a žaludů
Sběr proběhl v měsíci říjnu 2011 - zapojili se děti, rodiče, prarodiče, další
příbuzní, ale i vyučující naší školy.
Velmi si vážím této pomoci a všem
velmi děkuji.
Rovněž pochvala a poděkování patří
rodině Hyblbauerové za pravidelný
odvoz a finanční příspěvek, třídě 4. C
za aktivní pomoc se sběrem. V zimním
období tento sběr pomůže zvířátkům
v lese a v oboře daňkům.
Celkem se nasbíralo 1858 kg kaštanů a
920 kg žaludů.
Zdeňka Křížová
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Výběr z prací dětí 2.B
Kolik je dětí?
Jak prachu a smetí.
Kolik je medvědů? Dnes za ním pojedu.
Kolik je ti let?
Sto anebo pět.
Kolik je culíků?
Jak malých čertíků.
Kolik je copánků“ Jak pentlí a volánků.
Kolik je pětek?
Je to skrytý zmetek.
Proč liška tancuje?	Jde na záchod do sluje.
Proč liška kváká? Chytila ptáka.
Kolik máš zubů? Jako velbloud hrbů.
Kolik máš vlasů? Jako pole klasů.
Kolik je hrochů?
Už jenom trochu.
Kolik je vlasů?
Jako lidských hlasů.
Kolik je koňů?
Jako zvonů.
Kolik je vlasů?
Máme dost času.
Kolik je domů?
Jako stromů.
Kolik je mraků.
Jako fraků.
Kolik je dětí?
Jako smetí.
Kolik je židlí?
Jako vidlí.
Kolik je hodin?
Sedm rodin.
Kolik je draků?
Jako malých mraků.
Kolik je psů?	Máš jich plnou kapsu.
Kolik je věcí?
To ví jen brouci.
Kdy chodíš spát? V deset padesát.
Kdo učí vědu?
Sto medvědů.
Kolik je střech?
Jak na vesnici blech.
Kolik je ti let?
Deset a pět.
Jaké je tam počasí?	Jdeme do salónu
krásy.
Jaké máš vlasy?
Jak ze salónu krásy.
Jaký máš byt?
Chci tě rád mít.

Život Úval 12/2011
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Velký talent v jachtingu,
ale i prima kamarád
V regionálních novinách se již  psalo o  našem  
spolužákovi ze  třídy 4. C Tadeáši Hejnicovi,
který se stal se svou kormidelnicí Míšou mistrem republiky v jachtingu a   sbíral   i další
úspěchy a ocenění po světě – např. v Německu, ve Španělsku, v Maďarsku, v Polsku. Příští
rok ME ve Francii. Prožívali jsme s  ním závody, fandili a netrpělivě čekali na zajímavé
vyprávění. Jednou se nám Tadeáš svěřil: „Až
budu mít 21 ocenění, tak je přivezu do třídy
a společně to oslavíme. Povedlo se. Díky Tadeášovi a jeho rodičům jsme se společně radovali a slavili – viz foto. Děkujeme a blahopřejeme!
Spolužáci ze třídy 4. C
a paní učitelka
Křížová
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Zápis do 1. ročníku ZŠ Úvaly

Zápis do 1. tříd naší školy proběhne 20. 1.
2012, náhradní termín bude 10. 2. 2012.

Při přijímání žáků do ZŠ Úvaly se bude postupovat podle následujících kritérií:
1/ Žáci s trvalým pobytem v Úvalech
2/ Žáci ze spádových obcí, které nemají zřízenu základní školu

3/ Pořadí došlých písemných přihlášek k zápisu do Základní školy Úvaly od zákonných
zástupců žáků ze spádových obcí (v termínu
od 1. 12. 2011 do 15. 1. 2012)
4/ Pokud pro stanovení pořadí  nebudou stačit
předcházející kritéria, rozhodne los.
Mgr. Lenka Foučková

Poděkování

Děkujeme za vstřícný přístup
a milé chování zaměstnancům společnosti Albra, kteří nám dodávají
učebnice a v každé situaci najdou
řešení.
Za ZŠ Úvaly Mgr. Lenka Foučková

Jak to bude se speciální školou v Úvalech?
„Město (pan Breda, pan Borecký – dosaďte libovolnou osobu z města)
prý ke konci roku 2011 zrušilo v Úvalech speciální školu, je to pravda?“ V posledních 14 dnech jsem tuto otázku dostal několikrát. Takže,
jak to tedy je?
1) Město, pan Breda ani nikdo jiný z Úval nerozhodl o zrušení Základní
školy a Praktické školy Úvaly. Město Úvaly pouze podalo této škole ke
dni 30. 6. 2011 výpověď ze své budovy s výpovědní lhůtou 1 roku.
2) To, o čem rozhodlo město (konkrétně rada města), je dání výpovědi
Základní škole a Praktické škole Úvaly (dále jen speciální škola) z prostor vlastněných městem. Tuto výpověď městská rada dala ke 30. 6. 2012,
a to na návrh předsedy školské komise rady pana Petra Boreckého a místostarosty města pana Petra Petržílka, kteří o celé věci předtím jednali
s krajským radním zodpovědným za školství – panem Milanem Němcem.
Důvody, které k tomu radu města vedly, byly následující:
a) speciální škola sídlí ve školském objektu, který patří městu
b) nájem placený ročně krajem za umístění speciální školy ani nepokrýval roční náklady na vytápění a údržbu
c)z celkem 60 žáků, kteří navštěvují Základní školu a Praktickou školu
Úvaly, jsou pouze 3 děti přímo z Úval. V případě speciální školy neplatí
omezení „spádovostí školy“ /toto je informace přímo od paní ředitelky
Bubákové ze dne 11.10.2011/
d) kapacita ZŠ v Úvalech nebude stačit nejpozději od roku 2014 pro
očekávaný počet dětí, a to ani po dostavbě
e) Středočeský kraj se odmítl z důvodu nedostatku finančních prostředků jakkoli podílet na nákladech na další dostavbu úvalské základní
školy. Obsazení prostor, nyní obývaných speciální školou, nám tento
problém pomůže vyřešit.
Po podání výpovědi město nabídlo kraji v Úvalech celkem 3 objekty
ve svém vlastnictví + 1 objekt v Dobročovicích, které by kraj mohl
pro potřeby speciální školy použít. Zástupce kraje si byl tyto objekty
na konci srpna prohlédnout, zkonstatoval, že některé jsou využitelné.
Na konci září jsme dostali neoficiální cestou informaci, že kraj roz➜ ➜ ➜ strana 19

Otazníky kolem Základní školy a Praktické školy Úvaly
V současné době se v souvislosti s naší školou množí dotazy i různé dohady. Je na místě,
abych se jako ředitelka školy, o které se tolik hovoří, rovněž k aktuální situaci vyjádřila
a uvedla některé méně známé či opomenuté
skutečnosti.
1. ZŠ a PrŠ Úvaly obdržela od města Úvaly
výpověď z pronájmu  budovy, a to k 30. 6.
2011 s výpovědní lhůtou jeden rok. Jako
důvod byla uvedena nutnost využití budovy pro žáky základní školy.
2. Naše školní budova byla projektována
na míru našim žákům (třídy max. pro 12
žáků), takto malé prostory nevyužije ani
běžná třída ZŠ, ani školní družina. Stavba
byla plně hrazena ze státních prostředků.
V roce 1992 byla dokončena a do majetku
města přešla v roce 1994. Od té doby platíme nájem.
3. Zastupitelé města nabídli našemu zřizovateli Středočeskému kraji náhradní prostory,
které by bylo nutno odkoupit a zrekonstru-
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ovat, ale tato nabídka byla pro účely školy
zcela nevyhovující.
4. Náš zřizovatel trvale usiluje o zachování
sítě všech škol a neruší ani malé školy.
V našem případě byl v důsledku výpovědi
z budovy donucen rozhodnout o zrušení
této školy. Přesně se jedná o její sloučení
s likvidací. Žákům bude nabídnuta možnost přejít do školy stejného typu v Českém Brodě. Pro mnohé rodiny ale nebude
možné zvládnout z finančních i časových
důvodů dojíždění. Škola v Českém Brodě
bude dostupná jen několika našim žákům.
5. Všech 12 zaměstnanců ZŠ a PrŠ Úvaly dostane výpověď z pracovního poměru.
6. Městský úřad Úvaly nyní přichází s návrhem
zřízení dvou specializovaných tříd při místní
základní škole, ve kterých by mohlo být integrováno několik našich žáků. V každé této
třídě by se vyučovaly 4 ročníky společně,
což není právě příznivé. Rozhodnutí k přestupu do ZŠ je především na rodičích, další

nezbytnou podmínkou je souhlas psychologa se zpětnou integrací. Integrovat žáky se
sníženou úrovní rozumových schopností do
ZŠ není jednoduché a v konečném důsledku
nepřináší prospěch ani jedné skupině. Řada
dětí přišla do naší školy právě pro neúspěšnou integraci na ZŠ, kde zažívaly pocity neúspěchu, vlastní neschopnosti a navíc měly
často zkušenosti se šikanou.
Rozhodnutí zastupitelů našeho města by bylo
pochopitelné, kdyby ZŠ okamžitě potřebovala
další prostory. Argument o tom, že není dostatek místa pro žáky ZŠ v době, kdy se bude kolaudovat celé nové patro (5 specializovaných
učeben), je pro nás nepochopitelný.
Příští rok by naše škola oslavila dvacet let v
nové budově. Místo toho nás čeká loučení.
Škola samostatně zřízená pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami je v dnešní době vzácností, které bychom si všichni měli vážit, protože
slouží těm nejslabším. Pomáhá jim vhodnou formou získat vzdělání, aby se mohli později plnohodnotně zapojit do naší společnosti.
Eva Bubáková

školství
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hodl o zrušení speciální školy s tím, že její
žáci mají být umístěni do Českého Brodu a
Klánovic.
Komise pro školství na svém zasedání dne 11.
10. projednávala s ředitelem ZŠ panem Březkou a ředitelkou SŠ paní Bubákovou možnost, aby byly alespoň úvalské a spádové děti

integrovány pomocí asistentů či vyrovnávacích
tříd do naší základní školy. Závěr je tento:
1) ředitel ZŠ je schopen od příštího roku zajistit provoz dvou speciálních vyrovnávacích
tříd s kapacitou celkem 24 žáků, zároveň již
s potenciálními aprobovanými pedagogy pro
tuto činnost
2) bude třeba zjistit přímo u rodičů, zda o to
vůbec mají zájem a v jakém rozsahu.

Jednu poznámku na závěr: chápu, že se některých z vás může zrušení speciální školy
v Úvalech osobně dotknout, město Úvaly
však nemůže ze svých omezených prostředků řešit školské problémy, které má v gesci
Středočeský kraj. Prioritou města je zajistit
řádné provozování a rozvoj svých zařízení.
Petr Borecký,
předseda školské komise

organizace a spolky

Sv. Jan Nepomucký opět v plné kráse

Plakáty s tímto heslem se na začátku září
objevily na úvalských vývěsních deskách
a zvaly na akce spojené s dokončením projektu obnovy 310leté sochy sv. Jana Nepomuckého v Úvalech. Ve středu 14. září 2011 proběhlo setkání nejprve přímo u památky, kde farář
P. Krysztof Lach sochu posvětil a seznámil
přítomné s okolnostmi vzniku sochy na počátku 18. století, kdy Čechy zasáhla krutá
morová rána. Milan Bednář krátce pohovořil

o historii sochy a Petra Kyselová připomenula
nejvýznamnější milníky projektu a poděkovala všem, kteří se na něm podíleli.
Poté se účastníci akce přesunuli do domu
s pečovatelskou službou, kde na ně čekala výstava „Sv. Jan Nepomucký a barokní tvář Úval
a okolí“. Zahájení výstavy se zhostil starosta
MUDr. Jan Šťastný a místostarosta Ing. Michal Breda, který je současně předsedou sdružení Otevřené Úvaly, jež celý projekt obnovy
realizovalo. Oba připomenuli, že vedle projektů všední povahy je třeba si v Úvalech cenit i projektů zachovávajících hodnoty našich
předků. Samotnou výstavu připravili členové
Klubu přátel historie a přírody Úval a okolí
v podobném složení jako již jednou spolupracovali na vydání publikace o drobných památkách regionu. Autoři Milan Bednář, Jirka
Jindřich a Petra Kyselová pak seznámili přítomné s jednotlivými částmi výstavy a zahájili
neformální diskuzi o historii nebo současném
stavu památek v regionu. Obě akce se těšily
hojné účasti.
Důležitým předpokladem realizace projektu
bylo zajištění dostatečného množství finančních prostředků, protože celkové náklady projektu přesáhly 250 000 Kč. Konečné vyúčtování projektu proběhlo k 31. 10. 2011 a podrobně
jej lze nalézt na www.otevreneuvaly.cz. V první fázi projektu se Otevřeným Úvalům podařilo
získat grant od Nadace VIA ve výši 70 000 Kč,
realizaci druhé fáze umožnila Nadace OF a jejich grant ve výši 80 000 Kč a mezi významné
dárce se ve finální fázi projektu zařadilo město

Úvaly. Nemenší poděkování ovšem patří i dalším dárcům: paní Mahdalové, paní Ježkové,
CFS Finance, BN Leasing, přispěvatelům z adventního charitativního prodeje vánočních dekorací, panu Lesákovi, EKOZINK Praha, paní
Chottové, FUTURITY Praha, přispěvatelům
z charitativního prodeje velikonočních dekorací na Klepci, panu Rackovi za materiální dar.
Bez těchto lidí a firem by nebylo možné opravu
tak jedinečné památky nadregionálního významu uskutečnit.
Petra Kyselová, Otevřené Úvaly, o. s.

125. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Úvalech
Fotografiemi se ještě vracíme k oslavám 125. výročí založení SDH
v Úvalech 24. 9. 2011.
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Tradiční podzimní výstava v Úvalech
O posledním říjnovém víkendu proběhla
v chovatelském areálu v Úvalech již tradiční
podzimní výstava králíků, holubů a drůbeže.
S výstavou byla spojena okresní soutěž holubů. Výstava se konala již pod nově vyměněnou
střešní krytinou na výstavní hale, na kterou byla
poskytnuta dotace z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS region Pošembeří. Na
výstavě bylo možno vidět 110 králíků, 33 kusů
hrabavé a vodní drůbeže a 140 holubů. Výsta-

va se řadila dle počtu vystavených zvířat mezi
menší, ale rozmanitostí jednotlivých druhů naopak. Na králíky bylo uděleno celkem 10 čestných cen, dále Pohár města Úval pro nejlepšího
králíka   výstavy, který získal Moravský modrý přítele MVDr. Jaroslava Talacka, a poháry
na nejlepší čtyřčlennou kolekci. Nezapomněli
jsme ani na mladé chovatele, kde byla ohodnocena nejlepší kolekce a udělena čestná cena na
nejlepšího jedince. Na drůbež byly uděleny dvě

ZAKRSLÝ TŘÍSLOVÝ ČERNÝ - M. LAMEŠOVÉ
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čestné ceny a Pohár města Úval pro nejlepšího
jedince výstavy mezi drůbeží získala zdrobnělá
Wyandotka bílá přítelkyně Jany Švíbkové. Holubáři se mohli těšit taktéž na deset čestných
cen a pohár Města Úval pro nejlepšího holuba
výstavy, který získal Český stavák černý sedlatý přítele Martina Dvořáka. Celý průběh výstavy se nesl v přátelském duchu a nechyběl ani
tradiční gulášek.
Za ZO Úvaly Ing. Jaroslav Poděbradský

ČESKÝ ALBÍN – K. VORLÍČKA
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ZAKRSLÁ WYANDOTKA BÍLÁ –
J. ŠVÍBKOVÉ

ZAKRSLÁ KACHNIČKA
– K. ČADILA

Výstava

AMERICKÝ KING
– J. PODĚBRADSKÉHO

Klub chovatelů králíků Českých
černopesíkatých pořádá ve
dnech 9. -10. 12. 2011 speciální
klubovou výstavu v chovatelském areálu ZO ČSCH Úvaly.
Otevřeno pro veřejnost pá 9.12.
od 12.00 do 18.00 hodin,
v neděli 10.12. od 8.00 do 11.00
hodin. K návštěvě srdečně zvou
zástupci klubu Ččp a ZO ČSCH
Úvaly.

Za ZO ČSCH Úvaly
Kotusová Jitka

ČESKÝ STAVÁK – M. DVOŘÁKA

Zlepšení chovatelského prostředí v areálu ČSCH ZO Úvaly
Spolek chovatelů v Úvalech potkala v letošním roce velmi významná událost. Stále
se prohlubující problémy s původní střešní
krytinou, na které se velmi významně začal

podepisovat zub času, jsou vyřešeny. Původní
skeptické myšlenky jak, kdy a za co vyřešit
problémy s na několika místech již narušenou
střechou, jsou minulostí. V dubnu v roce 2010

se nám naskytla příležitost podat žádost o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova
prostřednictvím MAS region Pošembeří. Neváhali jsme a za významné pomoci Městského
úřadu v Úvalech jsme se pustili do sestavování
žádosti včetně veškerých příloh. Úsilí vynaložené do tvorby projektu se nám bohatě vyplatilo, protože naše žádost o dotaci byla vybrána
ke spolufinancování. Poté následoval podpis
dohody o poskytnutí dotace. Proběhl výběr
dodavatele a práce na výměně střešní krytiny
byly úspěšně zakončeny koncem září letošního roku, takže výstavy mladých holubů Českých staváků a tradiční podzimní výstava ZO
Úvaly již proběhly v nově zastřešené výstavní
hale. Výsledkem našeho snažení je nová střešní krytina o výměře 505 m2 v celkové hodnotě
428 000,- Kč. Celková výše přiznané dotace
činí 385 200,- Kč, příspěvek ze společenství
EU 308 160,- Kč a příspěvek z národních
zdrojů 77 040,-Kč. Realizací projektu došlo
ke zlepšení chovatelského prostředí v areálu. Zůstal nadále zachován v okolí unikátní
chovatelský areál umožňující realizovat chovatelské aktivity nezávisle na klimatických
podmínkách a získávat tak i nadále zájem
o chovatelství a povědomí veřejnosti o práci
se zvířaty – tradiční venkovskou aktivitu.
Ing. Jaroslav Poděbradský
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Rybářské žně 2011

Jako každým rokem dospěla i v roce 2011 MO
ČRS Úvaly k výlovům rybníků, které jsou
v držení organizace rybářů v Úvalech. Vzhledem k plánované rekonstrukci na povodí Přišimaského potoka a Výmoly /hlavní tok/ bylo
strojení rybníků zahájeno o týden dříve. Výlovy byly spuštěny 24. resp. 25.10. slovením
Jam a Kaláku. Ukončeny byly 29. 10. slovením hlavního rybníka Horní úvalský.  
Údaje v přiložené tabulce jsou v kilogramech
a celkový výlovek činil 12 141 kg.
Ve statistikách se výlovek jeví jako průměrný
a zajišťuje bezproblémový chod MO v roce
2012. Za zmínku stojí výlov revíru Výmola1Fabrák, který spadá do plánované rekonstruk-

Tabulka uvádí výlovek dle jednotlivých rybníků:
Druh/rybník

Kapr

Amur
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Bílá ryba

Ostatní

Dolní+Třecí	  836	  166	  160	  70	  17
Lhoták	 2511	  230	  311	 233
Horní	 6060	  280	    26	 113
Celkem

10.208	  802	  652	  462	   17

ce vodohospodářských zařízení v Úvalech v
roce 2012 – 13. Výlov potvrdil předpoklad
maximálního vytěžení revíru sportovními rybáři. Revír byl sloven 1. 10. lovící četou ČRS
ÚS hl. m. Prahy. Naše MO se účastnila pouze

na asistenční činnosti, tj. na odpouštění rybníka a transportu vylovených ryb. Slovená ryba
byla vysazena do zbývajících revírů ČRS ÚS
hl. m. Prahy.
Za výbor ČRS MO Úvaly Slavík Zbyněk

V roce 1785 císař Josef II. zrušil tento klášter,
který až v 19. stol. noví majitelé upravili pro
potřeby zámeckého bydlení.  Součástí prohlídky byl barokní refektář, gotická kapitulní síň,
barokní kostel sv. Prokopa a krypta s ostatky
tohoto světce. Zajímavá byla i zahrada kláštera se základy kostela sv. Kříže z 11. stol.
Po společném obědě v sázavské restauraci „Za
vodou“ se senioři vydali do prodejny podniku
CRYSTALEX, kde si za výhodné ceny nakoupili výrobky z varného skla.
Odpoledne strávili účastníci zájezdu na zámku Jemniště a v jeho zahradách. Barokní zámek si dali postavit Frauttmannsdorfové v le-

tech 1717 - 25 podle projektu F. M. Kaňky. Po
požáru v r. 1754 byl opraven v duchu rokoka.
Barokní fresky a plastiky v reprezentačním
sále i v kapli sv. Josefa jsou považovány za
významná díla českého baroka. Některé sochy
si dali přivést Štemberkové, tj. dnešní majitelé.
Nově zde instalovali sbírku historických map,
převážně nizozemských kartografů. Okolní
anglický park pochází z konce l8. století.
Výlet se vydařil, krásné podzimní počasí vydrželo až do večera. Všichni se vrátili spokojeni.
Poděkování všech tedy patří kulturní komisi
a zastupitelům MěÚ za finanční příspěvek
na tuto kulturní akci.
Havlíková Eva, Klub důchodců Úvaly

Podzimní výlet seniorů
Na podzim se úvalští senioři vydali na poznávací zájezd do kláštera Sázava a zámku Jemniště. Zájezd pořádal Klub důchodců Úvaly.
Dopoledne senioři navštívili malé městečko
v Posázaví, kde obklopena krásnou přírodou,
stojí jedna z nejvýznamnějších památek českého středověku - Sázavský klášter. Podle legendy se v místě dnešního kláštera v r.1032
setkal poustevník Prokop s knížetem Oldřichem, poustevník nabídl knížeti vodu, která
se proměnila ve víno. Z vděčnosti za tento
zázračný čin pomohl kníže Prokopovi založit
benediktinský klášter, který se stal kvetoucím
centrem duchovního života a písemnictví.

Lín

Jámy+Kalák	  701	  126	  155	  46
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Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace,
která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti –
materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
Více na www: diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
✘ Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
✘ Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
✘ Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky
látek)
✘ Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
✘ Vatované přikrývky, polštáře a deky
✘ Obuv – veškerou nepoškozenou
✘ Hračky – nepoškozené a kompletní
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
✘ ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce
– z ekologických důvodů
✘ nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
✘ znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční
dne 7. 12. 2011 od 14.00 d 18.00 hodin
na náměstí Arnošta z Pardubic před domem čp. 95.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem.
Děkujeme za vaši pomoc.
Bližší informace vám rádi sdělíme:
Tel.: 224 316 800, 224 317 203

Betlémské světlo

sport

Během vánočních svátků se můžete i vy zapojit do dlouhého řetězu těch, kteří se snaží
přinést lidem kolem nás s malým plamínkem
z Betléma i radost z toho, že nejsou sami, že
na ně někdo myslí. Připomenout sobě i jiným,
že Vánoce nejsou (jen) bohatě prostřený stůl,
hromady dárků pod stromečkem či pozlátko
vánočních ozdob, snažících se nás oslnit svým
leskem.
23. 12. 2011 od 17:30 do 19:00 si můžete světlo vyzvednout na náměstí Arnošta z Pardubic.
Betlémské světlo – světlo, které se postupným
předáváním šíří po celém světě.
Více informací o Betlémském světle si můžete
přečíst na stránce www.betlemskesvetlo.cz.
Za úvalské skauty Tereza Glocová

Zápasy sezony 2011-2012 SK Úvaly listopad – všechna
družstva

Pozvánka
Zveme všechny členy Klubu důchodců Úvaly
na předvánoční setkání, které se koná 14. 12.
2011 (středa) v sálku domu s pečovatelskou
službou. Je připraveno příjemné posezení
s občerstvením a tombolou. Těšíme se na setkání.
Rada Klubu důchodců, o.s.

Vánoce plné radosti a dobré
pohody, v novém roce 2012
hodně zdraví, štestí a spokojenosti
všem spoluobčanům přejí členové
a členky o.s. Klub důchodců Úvaly

Výsledky zápasů do 13. 11. 2011:
Muži „A“
Ne 23. 10. Úvaly – Sedlčany
Ne 30. 10. Benátky – Úvaly
Ne 6. 11. Úvaly – Louňovice
So 12. 11. Č. Brod – Úvaly

1:4 (0:2)
2:1 (1:0)
3:1 (2:1)
0:2 (0:0)

Muži „B“
Ne 13.11. Úvaly - Vyžlovka
0:2(0:2)
Další viz nástěnka u nádraží a webové stránky
Dorost
So 22. 10. Benátky – Úvaly
Ne 30. 10. Úvaly – Semice 	

2:0 (0:0)
4:0 (2:0)

Ne 6. 11. Č. Brod – Úvaly
5:2 (4:0)
Ne 13. 11. Úvaly – Lysá nad Labem 1:4 (0:1)
Žáci
So 22. 10. Úvaly – Mukařov
So 29. 10. Kostelec n. Č. L. – Úvaly
So 05. 11. Úvaly – U. Janovice 	
So 12. 11. Jesenice – Úvaly 	

0:2(0:1)
2:4(2:3)
0:4(0:1)
1:2(0:1)

Přípravka
Nemám informace
Minipřípravka
Nemám informace.
Zbývající výsledky všech družstev a postavení
po polovině soutěže zveřejním v lednu 2012.
Ing. Petr Jankovský

Skvěle načasovaná forma karatistů z Úval
V sobotu 5. listopadu 2011 proběhlo v Českém Krumlově Mistrovství České republiky JKA 2011 za účasti členů oddílu Sport
Úvaly. Někteří měli báječnou formu, takže
se zachovali přesně podle hesla: „Přišel jsem,
viděl jsem a zvítězil jsem“. Jana Konečná,
sensei úvalského dóža, nastoupila v kategoriích kata masters ženy a kumite masters ženy,
v obou přesvědčivě zvítězila a tím se stala
i vítězkou kombinace kata a kumite. Antonín
Brožíček, další z trenérů tohoto oddílu, obsadil první místo v kumite masters muži. Jsem
velmi ráda, že se v Úvalech objevili lidé, kteří

v sobě spojili vynikající profesionální úroveň
s úžasnou lidskostí, s níž se věnují nejen našim dětem, ale i dospělým (KPŽ – Karate pro
život).
Báječného umístění dosáhli i jiní… Michaela
Krajíčková získala 5. místo v kata mladších
žákyň a 7. místo v kumite. Miloš Ulrich obsadil 5. místo (kata starší žáci) a Filip Konečný
7. místo (kata mini žáci). Všem srdečně gratulujeme!
Ze zdravotních důvodů nenastoupily tradiční
opory klubu – Pavel Zach a Anna Hiršlová.
➜ ➜ ➜ strana 24
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➜ ➜ ➜ ze strany 23
Pokud byste se chtěli dovědět něco více o
oddílu Sport Úvaly, podívejte se na stránky
www.sportuvaly.cz.
Za fanoušky a spřízněné rodiče
Šárka Coufalíková
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HÁZENÁ

Nový ročník soutěže házené Společné regionální ligy Prahy a Středočeského kraje byl
zahájen v září v novém tříkolovém systému.
Naše družstvo mužů Sokola Úvaly odehrálo
své zápasy se střídavými úspěchy. Prohráli
jsme obě utkání doma i na jejich hřišti s vedoucím družstvem soutěže s Kutnou Horou.
Naopak po úvodní porážce ve Zruči n/S jsme
na našem hřišti zvítězili a dokázali jsme přivést i body z haly v Ml. Boleslavi.

Výsledky družstva mužů
v podzimní části:
Zruč n/S – Sokol Úvaly
Sokol Úvaly – Vršovice
Kutná Hora - Sokol Úvaly
Sokol Úvaly – Mělník
Ml. Boleslav - Sokol Úvaly
Sokol Úvaly -  Zruč n/S
Vršovice - Sokol Úvaly
Sokol Úvaly – Kutná Hora

25:22
19:16
27:23
32:24
26:29
28:21
20:18
18:29

Celkový výsledek kazí zejména zbytečná
prohra v předposledním utkání ve Vršovicích, bohužel jsme soupeři nedokázali vnutit naši hru a po zbytečných chybách v útoku
i obraně prohráli o 2 branky. Po polovině
soutěže jsme na druhém místě s minimálním náskokem před našimi pronásledovateli. Družstvo Kutné Hory má dostatečný
náskok, aby neopustilo první příčku v jarní části soutěže, druhé postupové místo se
úvalský celek pokusí udržet.
Richard Saidl

TJ Sokol Úvaly hledá
cvičitele/trenéry pro pohybovou
přípravu dětí (ročník 2006-2003)
a pro přípravku v miniházené
(ročník 2002-2001).
Bližší informace poskytne
Richard Said,l tel: 724 160 687.

Tenisový club Úvaly

Na závěr tenisové sezony 2011 bylo uspořádáno několik turnajů, do kterých se zapojili naši
členové ve všech kategoriích.

Muži – turnaj čtyřher

1. místo  - M. Halák, R. Schwarz
2. místo - J. Šváb, R. Martinák
3. místo - J.Voňavka, O.Voňavka
Děkujeme sponzorům turnaje (pizzeria TRINCEA, Stavebniny Krutský. J. Hladeček- mycí
linka Trilobit) za věcné ceny.

Ženy – turnaj dvouher
1. místo – J. Dostalíková
2. místo – R. Komínková
3. místo – I. Procházková

Ženy -turnaj čtyřher

1. místo – M.Voňavková, D.Bláhová

Kategorie mladší děti:
1. místo – David Šindelář (uprostřed), 2. místo – Klára Ledvinová (vlevo), 3. místo – Marek Zendulka (vpravo)

24

Kategorie starší děti:
1. místo – Adam Exner (uprostřed), 2. místo – Tomáš Kvasnička
(vlevo), 3. místo – František Procházka (vpravo)
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2. místo – R.Komínková, I.Procházková
3. místo – L.Hejsková, P.Karásková

Turnaj Tenisové školičky TC Úvaly

Těm, kdo se zajímají o sportovní dění v našem
městě, jistě neuniklo, že na tenisových kurtech
TC Úvaly vyrůstá nová generace mladých tenistů a tenistek. Během letošní jarní a podzimní přípravy se tréninků zúčastnilo 52 dětí
a jsme rádi, že zájem o tento sport stále roste.
V neděli 16. října se za krásného, i když
mrazivého počasí uskutečnil turnaj, kterého
se zúčastnilo celkem 24 dětí. Turnaj proběhl
v kategoriích mladší a starší. Všichni přítomní měli možnost zhlédnout napínavá tenisová
utkání, za která by se nemuseli stydět ani na
mnohých turnajích okruhu ATP.

BUĎ FIT 2011

Do soutěže byla přihlášena celkem 3 družstva.
Všechna hrála II. třídu.
A družstvo se umístilo na posledním 8. místě,
bez jediného vítězství a pro rok 2012 sestupuje do III. třídy. B družstvo i přes 3 vítězství
také sestupuje do III. třídy, neboť skončilo
díky špatné bilanci vzájemných utkání s druž-

stvem Tenis Brandýs
„B“ a Lázně Toušeň
„C“ na konečném
7. místě. Radost můžeme mít z C družstva, které skončilo
celkově na 2. místě
II. třídy a pro rok
2012 postupuje do
I. třídy.   Družstvo
hrálo ve složení Šelíř
Vladimír, Mareček
Ivan, Vedral Čeněk
a Šelíř Vladimír ml.
K postupu blahopřejeme.
Veškerá tenisová klání
proběhla v příjemné
atmosféře tenisového areálu. Věříme, že
v příštím roce budou
pokračovat tenisová klání stávajících členů, ale
i nových zájemců o bílý sport. Dovolte mi na
závěr, abych poděkoval všem členům za pomoc
při údržbě tenisového areálu. Velký dík také patří MěÚ v Úvalech za přidělení dotace pro rok

2011, bez které by nebylo možné uskutečnit
plánované investiční záměry v areálu TC.
Na závěr bych chtěl všem popřát hezké Vánoce a šťastný nový rok 2012.
Michael Březina, předseda TC

Krajská soutěž – tabulka výsledků 2011

Nohejbal Úvaly

V letošní sezoně se úvalským nohejbalistům
vedlo docela dobře. Umístili se na krásném pátém místě a od čtvrtého místa je dělilo pouze
pár míčů. Příští sezonu si mužstvo nohejbalu
zahraje opět krajskou soutěž a čeká pouze na
to, jak dopadne kvalifikace a kdo v soutěži
případně nahradí NK Zaječov a Nohejbal Přišimasy. Rozpis zápasů pro příští sezonu bude
zveřejněn opět na stránkách SK Úvaly a nově
také na stránkách úvalského koupaliště www.
koupaliste-uvaly.cz, kde se hrají domácí zápasy. Celou sezonu nohejbalisté ukončili pořádáním nohejbalového turnaje, který se konal
v areálu koupaliště dne 22.10.2011. Počasí nám
moc nepřálo, celý den převládala silná mlha,
ale ani to neodradilo mužstva ve velmi pěkných
výkonech. Na třetím místě se umístilo družstvo
z Vavřince (Vach, Zimmermann, Smejkal), na
druhém se umístilo domácí mužstvo Úval (ve
složení Kloss, Čermák ml., Kovář) a vítězem
celého turnaje bylo složení mužstva z Kostelce
a Mukařova (Bílek,Žák,Pokorný). Fotky z tohoto turnaje najdete opět na stránkách SK Úvaly http://sk-uvaly.xf.cz/ odkaz nohejbal. Pro
příští sezonu se budeme snažit sehnat do oddílu
nové posily, o kterých vás budeme informovat
prostřednictvím Života Úval a internetových
stránek v jarních měsících.
SK Úvaly – oddíl nohejbalu

p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Název klubu
NK Zaječov
TJ Slavoj Český Brod
Nohejbal Konojedy
SK Vavřinec
SK Úvaly
TJ Neratovice
NK Osnice
Nohejbal Přišimasy

Utkání
14
14
14
14
14
14
14
14

Výhry
12
8
9
6
6
4
3
0

Remízy
2
4
1
2
2
1
1
3

Prohry
0
2
4
6
6
9
10
11

Skóre
82:23
73:56
68:50
59:58
52:60
52:73
50:72
37:81

Body
26
20
19
14
14
9
7
3

církev
CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ V ÚVALECH
Husova kaple v prosinci
4. 12.
11. 12
18. 12.

2. adventní neděle
3. adventní neděle
4. adventní neděle

liturgická bohoslužba
liturgická bohoslužba
liturgická bohoslužba

24.12.

Štědrovečerní bohoslužba s koledami

9h
9h
9h

21.30 h

25. 12. 	 neděle - HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ - oslava narození Ježíše Krista 	
9h
30. 12.
Křesťanský klub		
15 h
Kroužek křesťanské výchovy pro děti
úterý
13. 12.
16.15 h  
úterý
10. 1. 201
16.15 h     
Kontakt: Duchovní správa CČSH, Pražská 180, 250 82 Úvaly, tf. 60592077
Mgr. Jitka Pokorná, farářka
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zahrajte si šachy

V této pozici našel bílý na
tahu pěknou cestu k zisku rozhodující materiální převahy.
Najdete ji? Jako obvykle si
správné řešení můžete zkontrolovat v dalším čísle Života
Úval.
Jestlipak jste přišli na řešení úlohy z minulého čísla?
Bílý našel kombinaci s obětí
dámy, která vedla k jeho výhře: 1.Dg6 fxg6 2.Jxg6+ hxg6
3.Vh3+ Dh4 4.Vxh4 mat. Pokud jste správný postup odhalili, pak se můžete srovnávat
s ex-mistrem světa Alechinem, který v partii vedl bílé figury ;)
Chcete si zahrát na úvalském vánočním šachovém turnaji? Pak najdete
bližší informace v rubrice, která se věnuje zprávám z MDDM.
Petr Slavík

historie

Svatá Anežka Česká – žena, jež předběhla svou dobu

Letos si připomínáme 800. výročí narození
sv. Anežky České, která se narodila jako česká princezna, nejmladší dcera českého krále
Přemysla Otakara I. a královny Konstancie
Uherské. Patřila k nejvýznamnějším představitelkám panovnické dynastie Přemyslovců.
Sv. Anežka Česká dokázala svým životem,
že život věnovaný chudým a bezbranným má
a vždycky bude mít svůj význam. Dne 20. 7.
2011 jí byla v Senátu Parlamentu ČR odhalena socha. Na základě spolupráce s páterem
Mgr. Krzysztofem Lachem, farářem v Úvalech, vám předkládám projev profesora Piťhy,
který pronesl při této příležitosti. Myslím,
že k němu není co dodávat, ale je třeba se nad
ním v klidu zamyslet. Historia magistra vitae
(dějiny jsou učitelkou života).
„Dominea, Domini, honorabiles Bohemiae,
Moraviae, Silsiaeque cives. (Páni, paní, představitelé Čech, Moravy, Slezska a občané).
Bonum est … je dobré, že v roce svaté Přemyslovny Anežky pozvali senátoři tuto výsostně ušlechtilou ženu mezi sebe. Nejde ani
tak o to, že tu nějaký čas bude stát socha mladého umělce, který pilnou, pevnou a zároveň
jemnou rukou vydobyl z beztvárného kamene
svou představu sv. Anežky. I to je ovšem poučné. Jde o to, že spolu s ní sem vstoupila nadčasová postava našich dějin se svou ideou, svým
příkladem a nárokem. Od doby, kdy žila, nás
dělí osm století vývoje. Její svět a náš svět
jsou nesmírně odlišné, ale mnohé, a dokonce
to nejdůležitější, zůstalo stejné. Zůstal státní
útvar a hranice naší vlasti a jako tehdy tu žijí
lidé, jejichž lidské vlastnosti, postoje a limity
zůstaly beze změn. Ve své jednoduché podstatě jsou naše problémy a problémy Anežčiny
doby stejné. Pro toto místo a toto auditorium
je to nejlépe vidět na jejím postoji ke sporu
Václava I. a Přemysla Otakara II. Otec a syn
se dostali do sporu a nebyli s to ho rozumně
vyřešit. Ambice a touha po vrcholné moci
dvou lidí přivodila občanskou válku. Nepevnost vlády otevřela dveře k neslýchané hrabivosti, úchvatům a násilným činům, obratnému
přebíhání z jedné strany na druhou. Vesnice
byly opuštěné, žebráci bez domova byli na
obtíž ve městech, lidé se báli. Narůstal hlad,

26

protože neobdělaná pole nerodí. Vládla pěst
a drzost, protože právní řád byl otřesen. Byly
vyslovovány dalekosáhlé plány a argumenty evropského významu zakrývaly skutečný
zájem: moc a zlato, stříbro a moc, moc zlata
a zlatý lesk moci. Lidé trpěli a země ztrácela sílu a význam. Byla nebezpečně ohrožena
vnitřním nepřátelstvím. Jedni i druzí se zapřísahali, že zem chrání, ale všichni ji ničili.
V této situaci vystoupila Václavova sestra
a Přemyslova teta žijící v ústraní kláštera
Na Františku a dojednala smír hlavních aktérů. Občanská válka skončila, do země se vrátil
klid a prosperita. Lidé se svobodně nadechli.
Jak toho mohla dosáhnout? Předně poznala
pravdu: země trpí, protože lidé hledají jen svůj
zájem. Za druhé proto, že v této velké pravdě
byla nestranná. A konečně proto, že sice silně milovala svou vlast a zachovala si pevně
tradici svého rodu, ale odešla z mocenskovlastnického dvorského světa do oblasti světa
služby a trvalých hodnot.
S jistou nadsázkou se dá říct, že Anežka vstoupila do občanské války beze zbraně a beze
strachu. Nemohla totiž nic ztratit, protože už
dávno nic neměla. Obavu měla za druhé. Sama
se mohla obávat jen o svou čest a tu by ztratila,
kdyby představitelům země neřekla pravdu.
Pro Anežčin příběh je v souvislosti s připo-

menutou pravdou třeba ještě něco dodat. Celá
země byla ihned po její smrti přesvědčena,
že Anežka je svatá. Žádost Elišky Přemyslov
ny, aby byla kanonizována, skončila nezdarem,
protože ji nepodpořil její manžel (Jan Lucemburský). Hádali se. Návrh sester klarisek ztroskotal, protože ho podepřel generální představený řádu minoritů. Byl rozhádaný s papežem.
Snahy z doby Karla IV. spláchla vlna husitských
rozbrojů. K Anežčinu svatořečení došlo teprve
v roce 1989, tedy ve chvíli, kdy se náš národ
sjednotil (bohužel jen na velmi malou chvíli),
aby vyslovil své NE komunistickému režimu
založenému na závisti a nenávisti. Přitom stále
platila a platí dnes i pro budoucnost Anežčina
výzva jako vytesaná do skály dlátem pravdy:
Nezájem o celek a hádky sobců ničí mou zem.
Je to i naše zem. Na vás je rozhodnout, zda
bude i vaší zemí. Je totiž možné ji přijmout jen
jako nedělitelný celek a brát účast na její slávě
či hanbě, velikosti stejně jako malosti, kráse či
špíně tak, jak je dnes přinášíme do dějinného
pokladu, který jsme zdědili. Vyčlenit se, nadřadit, odmítnout tuto celistvost znamená svou
zemí pohrdnout a ztratit právo na vlast, která
je domovem. Odvolání na literu, která v pase
uvádí českou státní příslušnost, nebude na dějinném soudu nic platné.“
Ing. Petr Jankovský

Některé prosincové historické střípky do mozaiky města
Po „sametové revoluci“ v roce 1989 bylo
v Úvalech založeno Občanské fórum. V bytě
Mandových v Čechově ulici se 2. prosince
sešlo několik občanů, aby „zvážilo politickou situaci a probudilo v lidech zájem o věci
veřejné“. 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.
Schválením rady ONV v Českém Brodě 4. 12.
1959 bylo v Úvalech potvrzeno založení Stavebního bytového družstva občanů.
Zastupitelstvo města schválilo 11. 12. 1995
vůbec první Územní plán sídelního útvaru
Úvaly, jehož zpracovatelem v letech 19931994 byl Ateliér D+ - Ing. arch. Durdík, Praha.
12. 12. 1837 „obětoval obci ouvalské z pouhé
lásky na věčnou památku slovutný pan Jan Šámal, zdejší obyvatel a přitom pekařský mistr,
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držitel čísla 13, pět střílecích moždířů a jeden
kancionál k nábožnému zpěvu …“
17. 12. 2002 byl slavnostně otevřen Dům s pečovatelskou službou v Úvalech.
Středočeský krajský národní výbor rozhodl
19. 12. 1968 s účinností od 1. 1. 1969 zřídit
městský národní výbor a město Úvaly.
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.

Po nákladné elektrizaci města se na Štědrý
večer 24. 12. 1922 za okny úvalských domácností rozsvítily první elektrické žárovky.
Obecní hospodaření v Úvalech končilo vždy
značným dluhem. Proto Josef Braun, vrchní
ze Škvorce a František Kramer, kancelářský,
provedli 31. 12. 1807 revizi, aby učinili nápravu. Petr Dufek, rychtář, Josef Procházka, konšel a oba členové výboru Antonín Pardubský,
hostinský a Václav Hladík museli společně
zaplatit propitých 105 zlatých.
Již od června 2007 se uvažovalo, jak zlepšit
grafickou úpravu a obsah Života Úval a přilákat více čtenářů. Byl přijat návrh grafické
úpravy Života Úval od akad. malířky Yvety
Absolonové z Mnichovic, která navrhla nejen
první barevné vydání, ale i další. Začátkem
prosince roku 2007 se dostalo ke čtenářům
první barevné číslo Života Úval. Na přípravě
tohoto čísla se podílela redakční rada ve složení: vedoucí redaktor: Ing. V. Procházka, členové: Ing. E. Kiššová, prom. fil. M. Měšťánek,
Dr. V. Pokorný, I. Prchalová, J. Štěpánovský,
Ing. H. Váňová, Mgr. R. Vorlíčková. Pro tisk
byla vybrána firma Tiskárna Úvaly v Klánovické ulici.
Dr. Vítězslav Pokorný

osobní
Děkuji Vám paní pečovatelky za pomoc při odvozu k lékaři. Též Vám děkuji za přání k
narozeninám.
vděčná Martínková Miloslava

inzerce
Opravy praček
automatických a vířivých
Josef Táborský, Praha-Újezd nad Lesy,
Žichlínská 1670
Tel.: 602 949 765, 246 082 355
Vedení účetnictví (a.s., sro., BD, SVJ)
daňová evidence, daně
tel.: 606 250 591
email: jindrich.svab@seznam.cz

Autoškola Úvaly Martínek
zahajuje v prosinci a lednu
kurs na osobní automobil,
platba na splátky,
tel.: 607 761 383, 281 982 803
Malířské a lakýrnické práce
Malování pokojů
Daniel  Bouzek
Tel.: 725 824 248

společenská kronika
prosinec 2011
Vítáme nové spoluobčánky
Sára Ficová
Jakub Máša
Daniel Forman
Michal Boháč
Filip Kavěna
Zdeněk Mach
Emma Mitáčková
Martin Tomašuk
Magdaléna Slavíková
Kamila Jahnová
Lea Zedníčková
Všem dětem přejeme, aby vyrostly ve zdravé
a šťastné občany našeho města.
Prosincová životní jubilea
70 let – Jiří Schwarz
Jaroslav Adam
Hana Šelířová
75 let – Eva Čermáková
Miloslav Breda
Milan Březina
Ivona Černá
Jiří Vinopal
80 let – Václav Manda
Josef Zemek
Miroslav Němec
81 let – Anna Jandejsková
Růžena Kolaříková
82 let – František Tuček
Ladislav Roučka
Josef Moravec
83 let – Marie Kováříková
84 let – Miloslava Kaňková
Anežka Pachtová
Helena Krůtová
85 let – Jaroslav Víšek
Josef Navrátil
Jarmila Šlemrová
86 let – Jiří Kejř
Vladimír Kazda
87 let – Olga Kuklová
Věra Říhová
92 let – Janina Jarochová
Zdeněk Knecht
93 let – Tomáš Vondráček
Všem jubilantům přejeme hodně štestí, zdraví
a spokojenosti do dalších let.
Navždy jsme se rozloučili
Ludmila Soukupová
Jan Kudrna
Marie Součková
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.
Z důvodu ochrany osobních údajů nebudou
čísla uváděny v této rubrice adresy bydliště.
Marie Černá – matrikářka
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Pohřební ústav
Pavel Kos

nabízí tyto služby:
Naší zárukou je, že v pohřebnictví pracujeme více než 20
let.
Zařídíme pro Vás vše potřebné, dle vašeho přání, kdekoli,
za ceny nejlevnější v našem oboru. Můžete se nezávazně
informovat telefonicky nebo 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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Pohřební služba
Jan Žížala

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

A DVO K ÁT N Í
K A N C E L Á Ř
Mgr. Tomáš Klinecký, advokát

● občanské právo ● převody nemovitostí ● obchodní právo ● zakládání a změny obchodních společností
● rodinné právo ● pracovní právo ● dědictví ● osobní bankrot ● zastupování před soudy
a správními orgány ● odborné právní konzultace ● sepis smluv a úředních písemností ●

adresa: Český Brod, Tuchorazská 1433/17 (areál bývalého pivovaru)
telefon: 723 440 574, email: advokat @ klinecky.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
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městský úřad
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