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O čem jednalo

Pozvánka na řádné zasedání zastupitelstva
Zveme občany na řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Úvaly,
které se koná ve čtvrtek
29. 3 .2012 od 18 hodin v sále domu s pečovatelskou službou.
Program jednání bude oznámen na úřední desce městského úřadu.

První letošní zasedání úvalského zastupitelstva
se konalo ve čtvrtek 9. února 2012. Přítomno
bylo všech 15 volených zástupců. Občanů v
sále DPS bylo tentokrát hodně, během jednání
jich postupně přibývalo až na konečný počet 45
lidí, kteří zaplnili všechna volná místa k sezení.
Hloučky občanů se tísnily i v zadní části jednacího sálu. V sále byla také přítomna ředitelka
Základní a Praktické školy paní Bubáková se
svými zaměstnanci, ředitel ZŠ Úvaly pan Mgr.
Březka a zaměstnanci úřadu. Mezi přihlížejícími byli i úvalští podnikatelé a živnostníci.
Krátce po 18. hodině zahájil starosta města MUDr. Jan Šťastný vlastní jednání. Oproti
původnímu programu jednání navrhl starosta
další bod hlasování o svém odvolání. Reflektoval tak osobní záležitost, spáchaný přečin, kdy
byl přistižen s alkoholem v krvi během řízení
automobilu. Tento prohřešek nemá po právní
stránce vliv na výkon funkce starosty, jedná
se o záležitost morální. Předseda Otevřených
Úval Ing. Breda přečetl do zápisu stanovisko
sdružení k tomuto problému. Taktéž učinil i
JUDr. Petržílek za úvalskou ČSSD. Z řad občanů zazněly hlasy volající po rezignaci starosty.
Následně proběhlo tajné hlasování, na základě
kterého navržené usnesení o odvolání nebylo
přijato. Starosta tak pokračuje ve výkonu své
funkce.
Prvním bodem podle programu jednání byla
informace o činnosti rady města za období od
8. 12. 2011, kdy se rada sešla celkem 3 krát.
Pan starosta informoval o nejdůležitějších problémech, které rada na svých jednáních řešila,
a vyjmenoval zásadní usnesení, které přijala.
Dalším bodem byla kontrola plnění usnesení
zastupitelstva města. Zastupitelstvo vzalo na
vědomí další splnění svých konkrétních usnesení z let 2009 – 2011. Rozsáhlá přehledná
tabulka o plnění dříve přijatých usneseních a
jejich plnění je pro zájemce k nahlédnutí na
městském úřadě. Tuto tabulku naleznete na
základě rozhodnutí zastupitelstva i na webu
města.
Následující bod vyvolal dlouhou a místy vyhrocenou diskusi. Jednalo se o problematiku
výpovědi ZŠ a PRŠ z úvalské školní budovy.
Zastupitelstvo města Úvaly vyslechlo přítomné zástupce Základní školy a Praktické školy
Úvaly, paní ředitelku Bubákovou se svými zaměstnanci, a dále pak ředitele ZŠ Úvaly pana
Mgr. Březku, kteří se vyjádřili k problematice
lhůt výpovědi škole (k 30. 6. 2012 versus 30.
6. 2013) ve vazbě na sociální adaptaci dětí na
změnu jejich školy. Ředitel školy nabídl navýšení počtu speciálních tříd v ZŠ na 3. Předseda
školské komise Mgr. Borecký vylíčil současný stav, nepříznivou demografickou situaci, a
z toho vyplývající potřeby ZŠ Úvaly na další
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Zastupitelstvo města Úvaly dne 9. února 2012
prostory, kdy neustále narůstá počet dětí v naší
základní škole, které je již kapacitně na hranici možností. Paní Trávníčková komentovala
jednání školské komise, kdy komise jednala
zejména z pohledu výuky a potřeb žáků, ale
nebrala vůbec v potaz doby nutné rekonstrukci prostor pro potřeby ZŠ a nezvažovala tudíž
ani termíny uvolnění těchto prostor PRŠ. Mgr.
Březka informoval, že k zápisu do 1. tříd ZŠ
pro budoucí školní rok 2012/2013 se dostavilo
na 150 dětí a 40 dětí musí být z kapacitních důvodů odmítnuto. Hlasovalo se i o protinávrhu
Ing. Morávka na zrušení usnesení rady města,
kterým byla před necelým rokem výpověď škole dána. Toto usnesení nebylo přijato a stále tak
trvá termín výpovědi k 30.6.2012. Zastupitelé
vzali na vědomí Petici proti výpovědi z nájmu
nebytových prostor, kterou město této škole
dalo, a současně přislíbili, že se budou touto
problematikou zabývat ještě na svém březnovém jednání. Z pléna přítomných občanů zazněl návrh na další jednání se zástupci Středočeského kraje, poslanci Parlamentu ČR, paní
Klasnovou (VV) a panem ministrem školství
Dobešem (VV) ve věci získaní finančních prostředků na provoz školy. Radní Mgr. Poláková
a zastupitel Mgr. Borecký občanům přislíbili,
že se s občany v případě potřeby těchto jednání
zúčastní, pokud by byla šance, že tato jednání
povedou k příznivějšímu řešení situace.
Další bod jednání volal velmi rozsáhlou, déle
jak hodinu trvající a místy značně konfrontační diskusi. Týkal se totiž petice proti zavedení
místního koeficientu daně z nemovitostí v maximální možné výši 5, který nyní v našem městě
platí. Petici podpořilo 1053 podpisů. Na sklonku roku 2011 proběhlo jednání se členy petičního výboru, kteří požadují ponechat koeficient
v původní výši. Rada města trvá na schváleném
koeficientu, ale současně na svém jednání dne
14.12.2011 uložila vedoucí úřadu vypracovat
návrh kompenzačního mechanismu týkajícího
se zmírnění dopadu navýšení koeficientu daně
z nemovitosti pro vymezené, sociálně slabší
skupiny obyvatel. Kompenzační program byl
předložen na jednání rady dne 11.1.2012. Na
základě připomínek rady byl upraven a byl
součástí projednávaného bodu. Nakonec bylo
ale rozhodnuto, že záležitost eventuálních
kompenzací bude projednána na jednání zastupitelstva v březnu. Zastupitelstvo města Úvaly
vzalo uvedenou petici na vědomí. V následné
diskusi vystoupilo několik velmi rozhořčených
úvalských podnikatelů a živnostníků, kteří
ostře protestovali proti dopadu koeficientu 5
daně z nemovitosti na jejich podnikaní. V diskusi vystoupil pan Ošťádal a paní Kolouchová.
Pan zastupitel Ing. Morávek uvedl demonstrativní příklady navýšení daně a jejich dopad jak
pro fyzické osoby, tak pro podnikatele. Zastupitel Mgr. Borecký následně vysvětlil možnost
zajištění rekonstrukce úvalských komunikací z
prostředků vybrané daně ve spojení s dalšími a
cizími zdroji. Roční příjem z daně z nemovitostí je pro tento rok odhadován na úrovni cca
7,5 mil. Kč. Eventuální kompenzační program
pro fyzické osoby by město přišel na cca 150
tis. Kč ročně. Paní Kouklová z petičního výboru přečetla dopis pana Ing. Hrubého o dopadu koeficientu 5. Po schválení koeficientu 5
v březnu 2011, došlo totiž novelou zákona o

dani z nemovitosti k dalšímu navýšení daně ze
zpevněných ploch užívaných pro podnikatelskou činnost. Zastupitelé přislíbili na své březnové jednání rozpracování materiálu, jakým
způsobem se město k danému protestu postaví.
Město se zavázalo svolat schůzku s místními
podnikateli k projednání možných opatření.
V dalším bodě jednání Zastupitelstvo města
Úvaly souhlasilo s předloženým návrhem oprav
a rekonstrukcí komunikací v Úvalech zpracovaným Výborem pro výstavbu a uložilo Výboru pro výstavbu projednat na nejbližším jednání
připomínky občanů, které byly městu doručeny
v termínu do 9.2.2012. Dále uložilo posoudit a
případně navrhnout doplnění do zpracovaného
návrhu plánu oprav a rekonstrukcí. Definitivní seznam plánu rekonstruovaných ulic bude
předložen na jednání Zastupitelstva města dne
29.3.2012. V diskusi se k problematice vyjádřili obyvatelé části Úvaly „U Horoušánek“.
V závěru tohoto bodu jednání vystoupil místostarosta Ing. Breda a inicioval odvolání paní
Ing. Váňové z funkce předsedkyně finančního
výboru Zastupitelstva města Úvaly (FV). Jako
hlavní důvod uvedl, že v závažných úkolech
zastupitelstva např. v případě záležitosti PPP
projektů a zabezpečení financování rekonstrukce ulic, neplní FV zpracování požadovaných
podkladů pro zastupitelstvo města. V následné
tajné volbě byla paní Ing. Váňová odvolána. V
návazné další tajné volbě byl do funkce předsedy FV zvolen Mgr. Borecký.
Následující projednávaný materiál iniciovala
občanka Úval paní Ing. Lucie Trávníčková, Na
městský úřad byla doručena žádost o zveřejňování podkladových materiálů k jednání zastupitelstva. Tuto povinnost sice zákon o obcích
neukládá, v současné době jsou na webových
stránkách města zveřejňovány zápisy z jednání zastupitelstva a soubor usnesení z jednání
zastupitelstva spolu s hlasováním jednotlivých
zastupitelů. Zveřejňují se též zápisy z jednání
rady města. Rada města žádost projednala na
svém jednání dne 1.2.2012 a doporučila zastupitelstvu souhlasit se zveřejňováním podkladových materiálů k jednání zastupitelstva Úvaly
v rozsahu krycího listu materiálu včetně důvodové zprávy. Zastupitelé toto schválili. Přílohy
a graficky objemné doplňky materiálů budou
pro zájemce k nahlédnutí v podatelně městského úřadu. Nově tedy na webu města naleznou
občané materiály, které dostávají úvalští zastupitelé. V následné diskusi došlo i k výměně
názorů na nezávislost měsíčníku Život Úval. K
problematice zveřejňování příspěvků v Životě
Úval vystoupila Ing. Trávníčková a Mgr. Černá. Proti předneseným informacím se ohradil
zastupitel a vedoucí redaktor ŽÚ Dr. Vítězslav
Pokorný. Starosta města se zavázal prověřit dodržování pravidel pro přijímání a zveřejňování
příspěvků v úvalském periodiku.
Zastupitelé dále schválili Zásady pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu města Úvaly pro zájmové, kulturní a sportovní
organizace a spolky, a to na základě podnětu
ze zastupitelstva konaného dne 28.4.2011. Ve
spolupráci se zastupiteli Mgr. Boreckým a
panem Krutským byl zpracován návrh zásad,
který byl projednán na společném jednání zástupců Kulturní komise a Komise pro sport a
turistiku. Rada města doporučila zastupitelstvu

přijmout zásady upravené v několika kritériích
a bodových hodnoceních. Připomínky z řad zastupitelů se týkaly vrácení celé nebo části dotace v případě změny účelu nebo nedočerpání
přiznané dotace. Došlo k úpravám počtu bodů
a zohlednění práce s mládeží.
V následujícím bodě Zastupitelstvo schválilo
upravená kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách v Úvalech. Po konzultaci s Krajským úřadem Středočeského kraje, bylo tato, již dříve schválená
kritéria zpřesněna a do nových kritérií byla tak
doplněna věta: „ Pokud údaje uvedené v přihlášce neodpovídají současnému stavu, musí
být doloženy potvrzením příslušného úřadu,
případně čestným prohlášením rodičů. Doplněním tak bude dosažena rovnost účastníků řízení
v souladu se správním řádem.
Zastupitelstvo dále schválilo darování 10 kusů
osobních počítačů pro Základní školu Úvaly.
Tato výpočetní technika byla za cenu cca 160
tis. Kč dodána městu na základě výběrového
řízení firmou COPPEX spol. s r.o.
Dalším bod se týkal zrušení Obecně závazné
vyhlášky č. 7/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem
financí. Od 1. 1. 2012 nejsou již obce dle zákona o místních poplatcích oprávněny zpoplatnit
provoz žádných výherních hracích přístrojů.
Bylo proto nutné zrušit obecně závaznou vyhlášku, která tento poplatek stanovovala. Od
nového roku bude tento poplatek v obdobné
výši hrazen finančnímu úřadu, který jej bude
přerozdělovat příslušným obcím. V současné
době nelze ani odhadnout, jaký a zda vůbec
způsobí tato změna propad v rozpočtu a dle jakého časového harmonogramu budou finanční
prostředky přicházet.
Zastupitelé dále zrušili usnesení Z- 033/09 ze
dne 16.4. 2009 (uzavření smlouvy o budoucí
kupní smlouvě mezi manželi Misárkovými na
pozemky v lokalitě Na Ztraceném korci), které
bylo přijato z důvodu budování splaškové kanalizace. Důvodem tohoto kroku byl nepřijatelně
vysoký požadavek vlastníků na cenu pozemků
(600,- Kč a následně až 1.200,- Kč za m2). Jelikož lokalita, které se výkup pozemků týkal, je
až na pátém místě v časovém harmonogramu
výstavby splaškové kanalizace a majitelé na
svém cenovém požadavku trvali, bylo od jednání o smlouvě ustoupeno.
Zastupitelé dále na vlastní žádost odvolali pana
Ing. Zdeňka Jukina z finančního výboru.
V posledním bodě únorového jednání úvalští
zastupitelé souhlasili s přijetím daru od firmy
Evocati s.r.o, která Základní škole a Praktické
škole Úvaly věnuje 4 kusy výpočetní techniky.
V průběhu jednání dostali samozřejmě prostor
pro své dotazy i přítomní občané, kteří ale především vystupovali během projednávání konkrétních bodů.
Ve 23:40 hodin bylo náročné jednání zastupitelstva po téměř 6 hodinách ve zcela zaplněném sále ukončeno.
Další řádné jednání zastupitelstva se bude konat ve čtvrtek 29. března 2012. Informace z tohoto jednání přineseme s ohledem na termíny
uzávěrky až v květnovém vydání Života Úval.
Mgr. Marek Mahdal, DiS.,
zastupitel města Úvaly
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Zveřejňování podkladových
materiálů k jednání
zastupitelstva
Na MěÚ Úvaly byl doručen otevřený dopis
Ing. Lucie Trávníčkové adresovaný starostovi a zastupitelům, ve kterém dává podnět
na zveřejňování podkladových materiálů
pro jednání zastupitelstva na webových
stránkách. Tento podnět byl projednán radou města a zastupitelstvem města, které na
svém zasedání dne 9.2.2012 zveřejňování
schválilo.
Podkladové materiály budou zveřejňovány
v rozsahu krycího listu materiálu včetně
důvodové zprávy na www.mestouvaly.cz
v sekci zastupitelstvo 7 dní před zasedáním
zastupitelstva. Kompletní materiály budou
k nahlédnutí v podatelně MěÚ Úvaly.
vedoucí úřadu

Kdo bude
JUNIOR ROKU 2012?
Zastupitelstvo města Úvaly rozhodlo na
návrh kulturní komise 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.
Za tímto účelem byla v závěru roku
2011 schválena zastupitelstvem města Pravidla pro ocenění „Junior města
Úvaly“. Kandidáti na ocenění by měli
být nominováni školskými zařízeními,
místními organizacemi a spolky, Policií
ČR, městem Úvaly nebo občany města.
Nominační formulář spolu s pravidly
je k dispozici v podatelně MěÚ Úvaly,
v Městské knihovně Úvaly a ke stažení
je na www.mestouvaly.cz v sekci školství, lze jej doručit do podatelny MěÚ
Úvaly kdykoliv v průběhu roku, nejpozději však do 31.10.2012.
Jana Tesařová
vedoucí úřadu

Výzva místním
organizacím a spolkům
Město Úvaly vyzývá zástupce místních kulturních, sportovních a zájmových organizací a spolků k podání žádostí o přidělení
finančních prostředků na rok 2012. Zastupitelstvo města na svém jednání dne 9. 2.
2012 schválilo „Zásady pro poskytování
finančních příspěvků z rozpočtu města Úvaly“, jejichž součástí je i žádost a hodnotící
kritéria. Všechny tyto dokumenty jsou ke
stažení na www.mestouvaly.cz v sekci spolky nebo k vyzvednutí na odboru správním
mě Úvaly. Žádosti včetně povinných příloh
je nutno podat na MěÚ Úvaly nejpozději do
31. 3. 2012.
Jitka Hamouzová,
pověřená vedením správního odboru
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OTEVŘENÝ DOPIS

Žádost – zveřejňování materiálů
k jednání zastupitelstva
Úvaly, 13. ledna 2012

Vážený pane starosto, vážení zastupitelé,
v závěru loňského roku vyjádřila část občanů nespokojenost se zvýšením koeficientu
pro výpočet daně z nemovitosti sepsáním
petice. Domnívám se, že k tomuto kroku výrazně přispěla i jejich nedostatečná informovanost. Lidé nebyli seznámeni s tím, že na
zastupitelstvu bude projednáván bod, který
bude mít důsledky pro každou jednotlivou
domácnost.
Současná praxe v Úvalech je taková, že před
zastupitelstvem je vždy zveřejněn program (v
souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích). Nejsou ale zveřejněny materiály k zastupitelstvu (toto zákon výslovně neukládá).
Tyto jsou přístupné pouze omezenému množství osob, zastupitelům, případně členům různých (politických) uskupení, kteří si materiály distribuují mezi sebou. A přitom část obcí
se vydala cestou otevřeného/transparentního

zveřejňování informací, vztahujícím se k chodu měst, včetně materiálů k jednání zastupitelstva. Jako příklad mohu uvést Černošice,
Kuřim či Český Krumlov. Občané v těchto
obcích mají možnost dozvědět se s předstihem
obsah bodů programu na webových stránkách
města. A v případě zájmu se mohou zúčastnit
zastupitelstva, na kterém se projednává bod,
jenž je pro ně důležitý.
Obec, která svým občanům stanoví daň z
nemovitosti v nejvyšší možné výši, by podle
mého názoru měla být stejně pokroková i v oblasti poskytování informací svým občanům.
Z uvedených důvodů Vás žádám o zveřejňování materiálů na jednání zastupitelstva všem
občanům Úval.
Jelikož zákon č. 128/2000 Sb.o obcích povinnost zveřejňovat uvedené dokumenty neukládá, je toto na rozhodnutí zastupitelstva města.
Proto Vás žádám o zařazení tohoto bodu na
únorové jednání zastupitelstva města.
Děkuji a přeji příjemný den.
S pozdravem
Lucie Trávníčková

Upozornění občanům – odpady

Do všech domácností byly doručeny složenky na platbu za svoz a likvidaci komunálního
odpadu.
Platbu prosím proveďte složenkou, bankovním převodem nebo
přímo v pokladně MěÚ Úvaly, Pražská 276
v úředních hodinách tj.:

pondělí 7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
středa 7.30 – 12.00
13.00 – 17.00
Známky na popelnicové nádoby na rok 2012
jsou k vyzvednutí po prokázání provedené
platby na odboru správním MěÚ Úvaly.
Pokud Vám nevyhovuje osobní vyzvednutí
známky, kontaktujte nás prosím na tel. 281
982 485, 723 929 928.
Zároveň upozorňujeme, že místní poplatky se staly s účinností od 1.1.2011 v souvislosti s platností zákona č. 280/2009 Sb.

(daňový řád) daní, je bezpodmínečně nutné dodržet termín splatnosti 15.3.2012. V
případě nedodržení termínu splatnosti nám
zákon ukládá neprodleně vystavit platební výměr a následně daň vymáhat spolu se
sankčními opatřeními, k tomuto kroku bychom neradi přistupovali.
Ve smlouvě se svozcem komunálního odpadu, společností A.S.A., spol. s r.o. jsou
pevně dány dny, ve kterých svoz ve městě
probíhá (tj. pondělí, úterý středa – dle jednotlivých lokalit), svoz může být prováděn
v kteroukoliv denní i noční dobu. Žádáme
občany, aby popelnicové nádoby vystavovali před nemovitosti již ve večerních
hodinách předchozího dne, tímto předejdou jejich případnému nevyvezení.
Jitka Hamouzová
pověřená vedením odboru správního

Dopravní situace
v oblasti ulice Husova II
V předminulém čísle Života Úval
(1/2012) byl uveřejněn článek, kde
jsme Vás informovali o některých
opatřeních, které město podniklo pro
zlepšení kritické situace s parkováním v ulici Husova. Obdobné vyrozumění jsme taktéž odeslali dopisem
č.j. 11886/2011 ze dne 29. 12. 2011
obchodníkům v ulici Husova. Tyto
informace nyní doplňujeme o skutečnost, že město Úvaly v současné době
zadalo zpracování kompletní dopravní studie v ulici Husova projektantovi, který v současné době zpracovává
řešení v ulici Husova, ale taktéž i v
ostatních ulicích např. v ulici Jiráskova. O dalším vývoji Vás budeme
informovat.
Odbor investic a dopravy

městský úřad
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Rekonstrukce mostů a silnice II/101 směr Jirny
Od 23. 3. do 15. 7. tohoto roku bude probíhat rekonstrukce mostů č. 78 a 79 na silnici č.
II/101 (směr Jirny). Návazně bude provedena
v termínu od 16. 7. do 5. 8. rekonstrukce povrchu silnice č. II/101. Investorem obou akcí je
Středočeský kraj. Důvodem je prošlá životnost
a špatné šířkové uspořádání komunikací.
Rekonstrukce si vyžádají po dobu výstavby
úplnou uzavírku silnice č. II/101 v úseku od

ul. Klánovická po lokalitu V Setých. Ve druhé
fázi pak od ul. Pražská po ul. Guth-Jarkovského.
Oficiální objízdná trasa v délce 11,7 km bude
vedena přes Tuklaty, Tlustovousy, Horoušany
a Horoušánky.
Ve druhé polovině roku proběhne rekonstrukce mostu č. 80 na silnici č. II/101 (směr
Škvorec). Proběhlo již několik koordinačních

jednání s cílem uzavírku minimalizovat a využít ji i pro výstavbu vodohospodářské infrastruktury v ul. Škvorecká. O konkrétních opatřeních vás budeme informovat v příštím čísle
Života Úval.
16. 2. 2012
Ing. Ivo Kokrment, projektový manažer vodohospodářských investic
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Objízdná trasa

Kritéria pro provádění oprav a rekonstrukcí komunikací ve městě
Rada města Úvaly usnesením R – 0163/011 ze
dne 1. 6. 2011 schválila kritéria pro zařazení
komunikací do pořadí na provedení oprav a
rekonstrukcí komunikací ve městě.
Tato kritéria jsou následující:
1. v komunikaci musí být uloženy všechny inže-

nýrské sítě (splašková kanalizace, vodovod, plynovod, veřejné osvětlení případně rekonstruované el. rozvody). Výjimkou je dešťová kanalizace,
která by byla budována v rámci rekonstrukce
komunikací jako odvodnění komunikací,
2. musí být vyřešeny majetkoprávní vztahy –
komunikace musí být v majetku města,

3. komunikace je ve svahu a dochází k masivnímu splavování,
4. komunikace zajišťuje provoz k významným objektům ve městě z hlediska frekvence dopravní obslužnosti odbor investic a
dopravy
podpis
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Svoz bioodpadů – informace a průzkum zájmu o tuto službu
Na téma zavedení svozu bioodpadů na území města se v poslední době stále častěji
objevují dotazy občanů. Z tohoto důvodu
byla oslovena společnost .A.S.A. Praha a.s.,
která na území města zajišťuje svoz komunálního odpadu (popelnicové nádoby) a tříděného odpadu (papír, plasty. sklo a kompozitní obaly – tetrapak), aby sdělila za jakých
podmínek lze tuto službu na území města
zavést. Na základě dodaných informací
rada města rozhodla o jejich zveřejnění a
provedení průzkumu zájmu o službu. Svoz
bioodpadů je založen na bázi dobrovolného
rozhodnutí zájemců a jedná se o placenou

službu. Bližší informace jsou uvedeny v následujícím letáku.
Aby mohl být svoz bioodpadů na území města realizován, je třeba, aby byl o tuto službu
zájem minimálně 25 domácností. Z tohoto důvodu je přílohou tohoto příspěvku „Přihláška
zájemce o službu – svoz bioodpadů“, kterou je
nutno, aby zájemci po vystřižení a vyplnění
doručili nejpozději do 30.3. 2012 do podatelny
MěÚ Úvaly (přihlášku je též možno získat na
podatelně MěÚ, případně na vebových stránkách města). V případě dostatečného zájmu
bude přihlášeným zájemcům doručena k vyplnění objednávka s dokladem o úhradě služeb

svozu biologicky rozložitelného odpadu na
rok 2012 (tento tiskopis bude taktéž k dispozici na podatelně MěÚ a na vebových stránkách
města). Po odevzdání objednávky současně
s provedením úhrady v pokladně MěÚ Úvaly (nutno provést nejpozději do 20.4. 2012),
bude zájemci přidělena a dovezena odpadní
nádoba. Svoz bioodpadů by tak mohl být zahájen od měsíce května 2012 s tím, že samozřejmě cena za celé vegetační svozové období
uvedené v letáku, bude poměrně krácena. V
případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na tel.
č. 281091527.
Bohuslav Prokůpek, vedoucí odboru ŽP a ÚP

SVOZ BIOODPADU
Společnost .A.S.A., spol. s r.o. nabízí ve spolupráci s Vaší obcí zajištěný komplexní systém svozu
a využití biologicky rozložitelných odpadů ze zahrad a z domácnosti občanů.
CO NABÍZÍME ?

✘ Přistavení sběrových nádob o objemu 120
a 240 litrů
✘ Pravidelný vývoz 1x 14 dní přímo od vašeho domu (zejména v době vegetačního
období)
✘ zajištění využití bioodpadů na kompostárně

Proč se do systému zapojit?

✘ Věděli jste že biologicky rozložitelný odpad
tvoří v současnosti až 40% komunálního
odpadu? Odděleným sběrem umožníte jeho
další využití.
✘ Odpadnou Vám každoroční starosti, kam
s padanými jablky, listím a trávou.
✘N
 a odpad Vám dodáme popelnice se speciální konstrukcí o objemu 120 nebo 240 litrů,
která omezuje zahnívání a šíření zápachu.
✘K
 ompostování je levnější než skládkování
a není zatíženo rostoucími zákonnými poplatky za uložení odpadu na skládku.
✘ p ovinnost třídění bioodpadu přijde s novým
Zákonem o odpadech v nejbližším období i
do ČR.

PRO JAKÝ ODPAD JE SLUŽBA
URČENA?

✘ BIOODPAD ZE ZAHRAD
listí, tráva, plevel, spadané ovoce, větve keřů
a stromů (zkrácené)
✘ BIOODPAD Z DOMÁCNOSTÍ
zbytky zeleniny a ovoce, pečivo, odpad
z přípravy kávy a čaje, skořápky z vajec,
ořechů, exkrementy drobných domácích
zvířat apod.

JAKÝ ODPAD DO NÁDOBY NEPATŘÍ?
✘ kosti, maso, uhynulá zvířata
✘ jedlý olej
✘ tekuté a kašovité zbytky jídel

✁
PŘIHLÁŠKA ZÁJEMCE O SLUŽBU – SVOZ BIOODPADŮ
Jméno:.........................................................................................................................................
Příjmení:......................................................................................................................................
Adresa trvalého bydliště:............................................................................................................
Adresa umístění nádoby
obec:....................................................., ulice:.................................................., č.p.:................
Telefon:................................. , e-mail.:..............................................
Datum:..................................... Podpis:..............................................
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✘ o baly, směsný komunální odpad
✘ k amení, suť či jiné nerozložitelné odpady
Cenové podmínky pro vývoz 1x14 dní,
1. 4. – 30. 11.
(cena zahrnuje pronájem nádoby, svoz odpadu
a využití na kompostárně )
nádoby o objemu:
120 l 478,- Kč za svozové období bez DPH
240 l 681,- Kč za svozové období bez DPH
Více informací může získat též na:
www.asa-cz.cz/services_bioodpad.htm

zprávy z města
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Několik poznámek k diskusi o dani z nemovitosti v Úvalech
V uplynulých měsících a týdnech se v Úvalech zvedla vlna odporu proti koeficientu 5 týkajícího se daně z nemovitosti v Úvalech. Na
toto téma vznikla v Úvalech petice požadující
návrat ke koeficientu 1, kterou podepsalo nezanedbatelných téměř 1100 obyvatel Úval.
Zkusím k této diskusi doplnit několik argumentů a pohledů na věc.
Námitka 1
Daň z nemovitosti je už z principu nemorální,
protože zdaňuje majetky nabyté prací a již několikrát zdaněné (DPH, daň z příjmu). Jedná
se o „trest“ pro lidi, kteří se snaží. Prakticky
se jedná o pokutování občanů za vlastnictví
nemovitého majetku.
Odpověď:
Daň z nemovitosti někdo může kritizovat jako
nemorální zdanění majetku, na který si člověk
ušetřil ze svých již několikrát zdaněných příjmů. Dle mého názoru realitě spíše odpovídá
chápání této daně jako jakéhosi „příspěvku do
fondu oprav“, či poplatku za služby a investice, které obec svým občanům coby držitelům
nemovitostí zajišťuje. Je nutné si uvědomit, že
daň z nemovitosti je jediná daň, kterou vybírá
a 100% dostává bez jakéhokoli dalšího přerozdělování státu přímo obec.
Námitka 2
Koeficient 5 je příliš vysoký. Pro mnoho lidí
se jedná vysoké zatížení jejich už tak dost zatížených rozpočtů.
Odpověď
Doposud průměrný vlastník rodinného domku v Úvalech platil kolem 800 Kč daně ročně, nyní to bude kolem 4 000 Kč ročně. To
jsou dvě nádrže do auta. Dle mého názoru je
to sice zásah do rozpočtu, pro většinu obyvatel Úval unositelný. Pro opravdu sociálně slabé obyvatele našeho města máme připraven
kompenzační program. Jiný dopad může být
na podnikatele (zejména daň ze zpevněných
ploch), kde došlo ke zvýšení plateb po odsouhlasení koeficientu zastupitelstvem rozhodnutím parlamentu a vlády ČR. Město určitě
nechce komplikovat podnikatelské prostředí
v Úvalech, věřím, že najdeme řešení ještě pro
letošní rok.
Námitka 3
Koeficient 5 je příliš vysoký, stav města –
rozbité silnice, chodníky, zanedbané náměstí
tomu rozhodně neodpovídá.
Odpověď
To je naprostá pravda. Ale právě proto, že toto
chceme razantně změnit, přistoupili jsme i k
razantnímu navýšení daně. Zvýšení daně z ne-

UPOZORNĚNÍ
MUDr. Michaela Maříková,
praktická lékařka,
upozorňuje na nové číslo
na mobilní telefon do ordinace:
776 092 930.
Pevná linka se nemění:
281 982 853

movitosti spolu s dalšími zdroji města (úspory, úvěr, splacení některých dluhů, prodej části
majetku) nám umožní v příštích 3 letech investovat do obnovy města částku cca 130 milionů Kč. To již poznat na tváři města bude.
Námitka 4
Sami tvrdíte, že vnitřní dluh města na infrastruktuře činí téměř miliardu Kč, 7 milionů
Kč z daně z nemovitosti navíc tento problém
nevyřeší.

Odpověď
Pokud porovnáme částku 7 mil. Kč k jedné
miliardě Kč, tak je to pravda. Je potřeba si
ale uvědomit několik věcí. V tomto volebním
období město provede investice do vodovodu a kanalizační infrastruktury téměř za 450
milionů Kč, daň z nemovitosti nám umožní
proinvestovat dalších cca 130 milionů Kč do
zlepšení tváře města. Znamená to, že během
několika příštích let podstatnou část tohoto
dluhu odmažeme.
Námitka 5
Proč zdaňujete peníze lidí? Ať si město sežene
zdroje jinde.
Odpověď
Tady je namístě protiotázka. Kde jinde? Čas
velkých dotací je za námi a buďme rádi, že
město v jejich získávání bylo poměrně úspěšné. Příjmy města jinak tvoří peníze z rozpočtového určení daní (k Úvalům velmi nespravedlivé, oproti sousední Praze získáváme na
jednoho občana 4x méně peněz), dále pak příjmy z dotací, zbývají příjmy z daně z nemovitosti, odprodeje městského majetku (jednorázová záležitost) a poplatky od developerů.
Námitka 6
Vláda uvažuje, že podstatně zvýší majetkové daně a zejména pak daň z nemovitosti. V
kombinaci s koeficientem 5 se stane zdanění
občanů Úval neúnosné.
Odpověď
Máte pravdu, vláda o této změně a hlavně podstatném zvýšení daně skutečně uvažuje. V tuto
chvíli ale nikdo z nás neví, jak bude budoucí
koncept daně vypadat. Naším záměrem však
není dále zvyšovat daňové zatížení obyvatel
Úval, takže s ohledem na tuto věc bude daň z
nemovitosti v budoucnu řešena.
Námitka 7
S zvýšením daně problém nemám, spíše se
obávám, že tyto peníze se nesmyslně utratí
nebo „prožerou“.

Odpověď
To je legitimní námitka. Z tohoto důvodu se
takto peníze ukládají na zvláštní účet a lze je
vynaložit pouze na infrastrukturní investice. I
proto byl zveřejněn seznam navrhovaných ulic
občanům k vyjádření, proto zveřejňujeme na
webu města smlouvy uzavřené s dodavateli a
je právem každého občana na veřejnou kontrolu vynakládaných peněz. Dle mého názoru
je právě zde potřeba transparentnosti a veřejné
kontroly.
Možnosti využití zvýšeného (dodatečného)
příjmu z daně z nemovitosti jsou v zásadě
dvě:
Postupně – dodatečných cca 7 mil. Kč ročně
investovat do staveb přímo. Prostým výpočtem vychází, že těch potřebných 130 milionů
bychom takto byli schopni zaplatit a všechny
komunikace opravit za 19 let. Ale to bohužel
tak není. Problém je v tom, že během těch let
bychom museli investovat také čím dál více
do dočasných oprav ulic s odloženou rekonstrukcí a i tak by jejich pozdější oprava stála
mnohem více. Když necháte poškozený lak na
autě, prorezne Vám karosérie. Když necháte
popraskaný nebo rozbitý asfalt, rozpadne se
rychle vozovka celá a poškodí se i podkladové
vrstvy.
Zkrátka těch cca 130 milionů platí pro podstatnou část rekonstrukcí v příštích třech letech. Při postupné rekonstrukci by zřejmě ani
za 20 let naše město nevypadalo, jak bychom
chtěli. Vnitřní dluh v podobě zanedbané a nedokončené infrastruktury je příliš velký a další
její degradace příliš rychlá.
Koncept rychlé rekonstrukce, vychází z úvahy, že pokud existuje shoda v tom, že žádoucí
cílový stav je mít zpevněné kvalitní komunikace, pak je vhodné postavit je nyní při nízkých
cenách stavebních prací a bankovních úvěrů,
při zajištěné transparentnosti celého procesu,
zabránit dalšímu narůstání skrytého majetkového dluhu skrze další degradaci infrastruktury, a hlavně již nyní začít užívat nově postavené a opravené ulice a chodníky… a teprve
pak je splácet, stejně jako u hypotéky na dům.
Městu to přinese kvalitnější životní prostředí
(nižší hlučnost, prašnost), lepší vzhled i vyšší bezpečnost, a mj. také snížené náklady na
opravy, které by jinak musely být prováděny.
Petr Borecký
petr.borecky@otevreneuvaly.cz
Poznámka: při psaní tohoto článku jsem využil
některé poznatky a zkušenosti pana Filipa Kořínka, starosty města Černošice, které podobně
jako Úvaly přistoupily ke koeficientu 5

téma měsíce
Den učitelů slavíme již po padesátéšesté
Den učitelů je vyhlášený k poctě učitelů. Poprvé se v naší republice slavil 28. 3. 1955. Celosvětově se slaví 5. října. V České republice
je určen na 28. března, kdy je výročí narození
významné osobnosti našich dějin Jana Amose
Komenského.
Odkaz Komenského díla pro současnost
spočívá hlavně v tom, že kvalitní učitel by
měl napomáhat zlepšování prostředí, ve kterém se odehrává výchova a vzdělávání, pře-

dávat své znalosti, motivovat svěřené žáky
k získávání znalostí z dalších zdrojů, ale
také rozvíjet jejich morální hodnoty. Učitel
by neměl zapomenout ani na sebevzdělávání, neboť stejně jako jde vpřed doba, mění
se i pohled na svět a přibývají nové znalosti.
Postava učitele, ať už v jakékoli podobě, je
a byla ve všech kulturách ztělesněním vzdělávání a kultivace.
➜ ➜ ➜ strana 8
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téma měsíce
➜ ➜ ➜ ze strany 7
Připomeňme si proto při této příležitosti dějinnou osobnost Jana Amose Komenského.
Narodil se 28. března 1592 v Nivnici
u Uherského Brodu. Byl významným českým spisovatelem, humanistou, filozofem,
teologem a zakladatelem moderní pedagogiky. Je posledním biskupem Jednoty bratrské
a politickým mluvčím české protikatolické
emigrace.
Studoval na německých protestantských univerzitách (Herborn, Heidelberg), později učil
v Přerově a byl duchovním správcem ve Fulneku. Po bitvě na Bílé hoře (1620) se musel
skrývat, roku1628 opustil vlast a usadil se
v polském středisku Jednoty bratrské v Lešně. Podnikl několik cest do Anglie, Švédska
a Uher, kde uplatňoval své pokrokové pedagogické názory (proto je nazýván učitelem národů). V Lešně setrval do požáru v roce 1656,
při kterém mu shořely materiály k velkému
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slovníku českého jazyka. Poslední léta trávil
v Amsterodamu.
Celý život se zabýval myšlenkou zpracovat souhrn lidského vědění tzv. pansofie (vševěda), neboť byl přesvědčen, že dokonalé vzdělání může
převychovat celé lidstvo, vést k tzv. všenápravě
věcí lidských i k trvalému míru založenému na
vzájemném porozumění. Tyto myšlenky chtěl
zahrnout do svého encyklopedického díla Plán
vševědy, které zůstalo nedokončeno.
Psal filosoficko-náboženská díla (Labyrint
světa a ráj srdce, Kšaft umírající matky Jednoty bratrské), pansofická díla (Všeobecná pravda o nápravě věcí lidských), pedagogická díla
(Svět v obrazech – Orbis pictus, Škola hrou
– Schola ludus) a díla, která měla podpořit
rozvoj českého jazyka (O poezii české).
Zemřel 15. listopadu 1670 v Amsterodamu,
jeho ostatky leží v Naardenu, kde má i památník patřící českému státu.
Dr. Vítězslav Pokorný

názory čtenářů
Jednání zastupitelstva 9. 2. 2012 – hořkosladká komedie
Protože tuhé mrazy nám zabránily trénovat
žáky venku, udělal jsem si čas (a to až do
23:30 hodin) na absolvování celého jednání
Zastupitelstva města Úvaly.
Jednání mělo několik klíčových bodů:
1) Doplnění programu o požadavek pana starosty, aby mu zastupitelstvo projevilo důvěru.
Po diskusi bylo navrženo tajné hlasování a
výsledek byl 6 pro odvolání 6 proti odvolání
a 2 hlasy zdržel se. Pan starosta tedy hlasování přežil a jeho přečin zřejmě někteří chápou
jako pouze „osobní selhání“. Já osobně si to
nemyslím. Starosta nereprezentuje sebe, ale
město a na veřejnou osobu jsou zcela jiné požadavky. Také si myslím, že hlasovat zdržel se
je čistý alibismus, anebo cílená dohoda.
2) Jednání o základní a speciální škole. Protože jsem všechny argumenty slyšel již podruhé,
mohl jsem si je podrobně promýšlet. Zajímavé
je, že o všech údajných jednáních není žádný
ověřený zápis. Jasné je, že úvalská základní
škola má nedostatek místa a tento směr vývoje
bude dále pokračovat nejméně 5, ale možná
10 let. Jasné je, že škola v Českém Bodě má
dostatek volného místa a dostupnost je stejná
jako do Úval. Jde jen o 10 minut času navíc
s velmi kvalitním vlakovým spojením. Je jasné, že budova základní a speciální školy se
bude muset zrekonstruovat a to si vyžádá nějaký čas (myslím si, že prázdniny na to nebudou stačit). Odložení výpovědi o rok odkládá
problém pouze o rok, a potom tu bude téměř
ve stejné podobě, ale s tím rozdílem, že příliv
prvňáčků a nedostatek místa bude ještě větší.
Svalování viny na kraj bez zápisů z jednání
jsou pouze politické hrátky. Řešení je pouze
„rozumná“ integrace žáků do ZŠ s převzetím
specialistů-asistentů. Také nevím, zda někdo
předložil zastupitelům reálnou analýzu struktury žáků. Asi ne, jinak by skutečný vládce
města (Ing. Borecký) nemohl tak chabě argumentovat.
3) Jednání o dani z nemovitostí s koeficientem 5. Jednání ohledně argumentace ze
strany města opět dominoval Ing. Borecký.
Co mne zaujalo, byla vazba na revolvingový úvěr, kdy banka údajně ve smlouvě jeho
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poskytnutí podmiňuje zvýšením koeficientu.
Připomíná mi to nátlak MFF na zadlužené
země. Argumenty podnikatelů jsou částečně
pravdivé, ale jen proto, že stát zvýšil daň ze
zastavěných ploch, které vláda prosadila až
těsně před koncem roku. Souhlasím s tím,
že daň z nemovitostí je nemorální. Jedinou
spravedlivou daní by byla daň z majetku a
to včetně majetku finančního. Je jasné, že
v letošním roce se již vyhláška nedá zrušit.
Existuje však možnost ji změnit na příští rok
a to do konce března 2012. Doporučoval
bych podnikatelům uvažovat a přemýšlet o
poskytnutí daru městu v roce 2013, který si
pak budou moci odepsat z daní.
4) Plán rekonstrukce místních komunikací.
Tento bod přímo souvisí s bodem předcházejícím. Argumentace města zazněla od Ing.
Bredy. Nemohu posoudit, jak byly jmenované
komunikace a jejich realizace v čase vybrány.
Následovalo hlasování a bod byl uzavřen.
5) Nyní nastal nejkontroverznější okamžik
jednání. Po uzavřeném hlasování a tedy mimo
schválený program navrhl Ing. Breda doplnění
již uzavřeného hlasování o dalším usnesení a

Sdělení Petičního výboru

to o odvolání Ing. Váňové z funkce předsedkyně finančního výboru a navržení Ing. Boreckého. Zastupitelé tento nezákonný postup
schválili a hlasování (tajné) dopadlo v obou
případech 9 pro a 6 proti. Doufám, že správní
odbor MV ČR tento případ spravedlivě posoudí a pokud ne, navrhuji podat podnět Ústavnímu soudu. Celé jednání mi připomíná případ,
kdy jeden předseda MNV řekl mému dědovi,
významnému prvorepublikovému právníkovi:
„My zákony neznáme, my vládneme“.
6) Posledním velmi sporným bodem bylo poskytnutí, místo penalizace, ZŠ 4 kusů počítačů
značky ACER. Tato firma je typický internetový systém a ceny i kvalita tomu odpovídá.
Dodavatel tak ze svých pochybení „vyklouzl“
velmi levně.
Závěr: Jednání legalizovalo moc dvou lidí.
Ing. Breda bude ovlivňovat investice a stavební úřad a Ing. Borecký finanční komisi a
komisi pro školství. Jakákoliv opozice je tak
zcela vyloučena a z pana starosty se stal „rytíř
smutné postavy“ bez vlivu na zásadní ekonomické otázky.
Ing. Petr Jankovský

na podporu zamítnutí pětinásobného navýšení daně z nemovitosti, proti zavedení místního koeficientu v maximální možné výši 5
Na veřejném zasedání zastupitel obce Úvaly ti užívané k podnikání. Porovnání podkladů ze
konaném dne 8. 12. 2011 jsme prvně sezná- Života Úval a námi zpracovaných ponecháme
mili zastupitele obce s naší Peticí. Postřehy z na vašem uvážení.
tohoto jednání:
Na veřejném zasedání zastupitelů obce Úvaly
✘ panem Boreckým byl zpochybněn nárůst dne 9. 2. 2012 bylo jednáno o petici.
daně z nemovitosti na pětinásobek, bylo ře- Postřehy z tohoto jednání:
čeno, že se jedná o 3,6 násobek;
✘ n ebyl proveden přepočet námi doložených
✘ bylo přislíbeno uveřejnění příkladů výpo1051 podpisů na počet plnoletých obyvatel
čtů navýšení daně na stránkách Života Úval
či na počet popisných čísel nemovitostí, ani
(vyšlo na str. 4 v Životě Úval 1/2012).
nebyla porovnána průměrná účast obyvatel
v obci na volbách s počtem obyvatel podpoUmístili jsme na kontaktních místech (Pneurujícím petici. To je škoda, protože z výše
servis Černý, Dobročovická ulice a MAMUT,
uvedeného by bylo patrné, že zastupujeme
nám. Svobody) příklady výpočtů s vysvětlevelkou skupinu obyvatel a zastupiteli obce
ním, z nichž jednoznačně plyne, že je možné
by měla být jejich přání věnována zvýšená
považovat nárůst výše daně z nemovitosti v
pozornost;
průměru za pětinásobný. Příklady zahrnují výpočet pro objekt rodinného domu i nemovitos- ✘ pan Borecký prvně zveřejnil, že zvýšený

názory čtenářů
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koeficient daně z nemovitosti na maximum, tj. 5, je zárukou a podmínkou pro
revolvingový úvěr, který má obec uzavřen. Tato informace nás udivila, neboť
byla nová. Není však správná, neboť v
bodu 8.1.7 Smlouvy o revolvingovém úvěru obce je pouze uvedeno, že „Odkládací
podmínkou prvního čerpání je předložení
obecně závazné vyhlášky dokládající výši
místního koeficientu pro výpočet daně z
nemovitosti (zvýšení daně z nemovitostí)“
ale o nutnosti maximální výše místního
koeficientu 5 se zde nehovoří. Smlouva
je k nahlédnutí na www.mestouvaly.cz/
prehled-smluv-2011 pod číslem 43;
✘ na dotaz, jak navýšily místní koeficient jiné
obce, pan Borecký odpověděl, že většina
obcí zvolila místní koeficient ve výši 3.
Tato informace není správná. Z celkového
počtu obcí v České republice 6246 (počet
obcí převzat na www.obceamesta.info) si
od 1. 1. 2012 zavedlo pouze 416 obcí místní koeficient, z čehož místní koeficient ve
výši 2 má 353 obcí, ve výši 3 má 41 obcí,

ve výši 4 mají 4 obce a ve výši 5 má 18
obcí (převzato na www.mfcr.cz, daně a cla,
20. ledna – aktuální informace k dani z
nemovitostí, přehled koeficientů platných
k 1. 1. 2012, místní koeficient podle §12
zákona);
✘ byl navržen kompenzační program pro skupinu seniorů a sociálně slabých. Bohužel
se nejedná o systémové řešení a týká se jen
malého počtu obyvatel;
✘ na veřejné zasedání se ve velké míře dostavili majitelé nemovitostí užívaných k podnikání a upozornili na likvidační výši daně
z nemovitosti, neboť od 1. 1. 2012 vstoupil
v platnost nejen místní koeficient ve výši 5,
ale jsou nově zpoplatňovány i zpevněné plochy užívané k podnikání. Výše daně z nemovitosti se u těchto nemovitostí pohybuje
ve stovkách tisíc.
✘ i když bylo o místním koeficientu jednáno
opakovaně, zdrželo se více zastupitelů hlasování o zrušení obecní vyhlášky, kterou
byl tento koeficient zaveden;
✘ zastupitelé se problematice daně z nemovi-

tosti, především výši místního koeficientu,
budou věnovat na březnovém veřejném zasedání (29. 3.), tedy pouhé 2 dny před údajně posledním možným termínem k provedení změny výše místního koeficientu pro
následující kalendářní rok 2013.
Daň z nemovitosti je jednou z nejnemorálnějších daní. Daní majetek občanů, kteří si na
něj vydělali, majetek, který spravují a udržují
včetně jeho okolí. Nejenom, že vlastník nemovitosti, ať už podnikatel nebo fyzická osoba,
zdanili svůj příjem, ale zaplatili další daně
např. ve formě DPH z nákupu materiálu a práce včetně spotřební daně.
Děkujeme těm zastupitelům, kteří na základě
předložených faktů a projevené vůle obyvatel
obce hlasovali pro zrušení obecní vyhlášky č.
2 o místním koeficientu, i když jejich hlasy k
jejímu zrušení nestačily.
Věříme, že přání většiny obyvatel obce bude
vyslyšeno!
Za Petiční výbor Ing. Peter Hrubý,
hruby.fimex@gmail.com,
Bc. Naďa Kouklová, Ing. Oldřich Dostalík

Odklon dopravy z náměstí – možnost nebo utopie? Ještě se nikdo seriózně nezeptal
Téma průtahu dopravy městem je na pořadu
dne. Dřív to bylo nepřímo debatováno s přestavbou náměstí Arnošta z Pardubic, ale ke
zvolení konkrétního řešení, které by se líbilo,
nikdy nedošlo. Průtah činil potíže všem, řešitelům a výsledek posléze i zadavatelům.
Největší svízelí stávající hlavní dopravní tepny
náměstím je bezpečnost chodců na náměstí a
hlavně dětí v dolní zatáčce kolem školy (a ta se
bude ještě rozšiřovat, situace se tudíž zhorší),
parkování ve středu města a kolony aut před
závorami. Po nešťastném (dle mého silnějšího
názoru nezodpovědném) rozhodnutí výstavby
Hostína v zamýšleném rozsahu a jeho dobudování přibude skokově dalších aut (s 3000 lidmi vlastnícími odhadem 800 aut může jezdit k
nádraží dalších padesát a více aut) a situace se
dále, a podstatně, zhorší (už teď však slyším
důvody tohle zpochybňující, jako častá autobusová doprava, do Prahy budou jezdit po velkém obchvatu Úval, atd., ovšem i tyto mohou
být zase nazpět velmi úspěšně zpochybněny).
Nevím o nezávislém praktickém kvantitativním rozboru tohoto problému.
Před pár měsíci jsem na veřejném zasedání zmínil, že ještě než se začne za větší peníze budovat
náměstí se zachovaným průtahem městem, by
bylo rozumné se zabývat širší otázkou tohoto
průtahu. Odkázal jsem se na setkání před asi
třemi lety, které se konalo v průjezdu budoucí
Radnice na náměstí po skončení tehdejší výstavy představ několika architektů na téma rozvoje
Úval. Na výstavě byly plánky, modely, představy a fotky o Úvalech v příštích desetiletích. V
průjezdu se shromáždilo kolem 25 zajímajících
se včetně několika zastupitelů a živě diskutovalo
mezi sebou a s přítomnými architekty.
Tam jsem se otázal jednoho ze starších architektů, jestli se někdo zajímal, resp. někdo položil mnohem zásadnější otázku, zdali by bylo
možné hlavní tah z náměstí velmi omezit ne
zákazem či omezením vjezdu, ale jeho umožněním popř. vyvedením mimo náměstí. Jeho
odpověď byla zajímavá: zda by to šlo? Ano,
mohlo by to být sice obtížné, ale nějaké možnosti si dovedl představit, zmínil např. jednosměrky, parkovací plochy blízko, ale mimo

náměstí atp., zmínil existenci prostoru podél
trati za závorami vpravo ve směru na Kolín.
Podle jeho názoru by bylo rozumné zadat v
prvé řadě nezávislou rámcovou studii s jednoduchým zadáním a v této fázi bez jakýchkoli
omezujících podmínek - jaké jsou možnosti
odklonění dopravy z náměstí.
Otázka je to absolutně zásadní, a pokud bylo
známo onomu architektovi, tato otázka seriózně položena nebyla (v debatách ano, ale byla
na místě vyřešena názorem, že „to prostě nejde“). A přitom kdyby se nějaké řešení našlo,
bylo by to nepochybně ku prospěchu věci.
Podmínkou takové studie by bylo začít bez jakýchkoli předsudků a vyjít ze dvou extrémů
tj. - na jedné straně nedělat nic (a bezmocně se
dívat na špatnou a s časem a 100% jistotou se
stále zhoršující situaci kolem školy) anebo na
druhé straně vybudovat úvalskou Blanku (někdy se i bizarní nápad, po praktickém zcivilizování, může projevit jako princip vhodného
a životaschopného řešení; např. krátký tunel,
někde, by mohl být oním pověstným klíčem
k rozlousknutí „neřešitelného“ problému). A
zkusit najít něco mezi.
Pokud jsem si vědom, veškeré architektonické
studie a návrhy úpravy náměstí (za ta léta jich
bylo již více) byly spíše kosmetické, jeden pošoupl silnici vlevo, druhý vpravo, přidal, ubral
parkování, vysadil stromy tady a tam, více či
méně kandelábrů světel, ale více nic. To není
kritika navrhujících, při zadání, že všechna
auta musí jezdit přes náměstí, nic moc jiného
navrhnout nejde.
Faktem je, že jakmile se začne projekt náměstí
uskutečňovat se zachovaným hlavním tahem,
je na generace (a spíš prakticky navždy) tento problém zakonzervován. Potom to nebude
nikdy možné nejen z finančních, avšak také z
prostorových důvodů, změnit.
Je sice za minutu dvanáct (nebije-li již dvanáctá), ale peníze se ve velkém ještě nezačaly
vynakládat a rámcová studie může být relativně rychlá a za poměrně malé peníze. Spíše se
obávám konzervativního přístupu a nedostatku
radniční vůle takovou studii uskutečnit, protože co kdyby přišla s něčím nadějným. To pak

jen zkomplikuje stávající situaci, protože může
vyvstat nutnost se novým pohledem podívat
na stávající projekty a vize a tím nevyhnutelně
způsobit komplikace a zdržení, tak raději ne
(Otevřené Úvaly by si však měly znovu pročíst své názory před 3-4 lety). To sice nemusí,
a paradoxně i může těmto projektům prospět
(např. využití prostoru cukrovaru), ale jako
protiargument poslouží. A tento národ ví, že
zdůvodnit lze absolutně všechno.
Jiří Jelínek

Setkání s olympioniky
dne 10. 2. 2012
Dne 10. 2. 2012 se uskutečnilo v DSP setkání s olympioniky pány Srstkou, Svojanovským a Engelem. Já osobně jsem se
těšil na setkání s paní Danou Zátopkovou a
panem Čtvrtečkou (rychlostní kanoistika).
Bohužel oba jmenovaní se nemohli setkání
zúčastnit. Paní Dana z důvodů akce v Uherském Hradišti (vyhlášení sportovce roku)
a pan Čtvrtečka pro nemoc. Paní Dana je
dlouholetou přítelkyní mojí rodiny. Teta
Anna závodila se Zátopkovými v Baťově
Zlíně a k panu Čtvrtečkovi mne pojí nostalgie. Můj otec byl v roce 1936 na olympiádě v Berlíně náhradníkem v rychlostní
kanoistice, kde závodil v lukostřelbě.
Výše uvedená sestava však byla dostatečně
reprezentativní. Pan Srstka vyprávěl svým
osobitým způsobem o své herecké a kaskadérské kariéře, v čemž mu zdatně sekundoval
pan Engel. Jeho vyprávění o lásce k pejskům
ukázalo jeho citlivou povahu a velmi mne
zaujaly jeho modulace hlasu a jiskra lásky
v očích. Pan Svojanovský čistě sportovními
příběhy nám osvětlil mnohé, co bylo dosud
zahaleno temným stínem cenzury.
Akce byla moc hezká, škoda jen, že počet
účastníků byl minimální. Ukazovala trochu
o pohrdání lidmi, kteří pro naši zem něco
skutečně hmatatelného udělali. Počasí neomlouvá. Když se chce, všechno jde.
Ing. Petr Jankovský

9

názory čtenářů

Život Úval 3/2012

Obyvatelé Úval doplácejí na propojenost časopisu s radnicí
Vyhrocená diskuse mezi občany a radnicí
ovládla 9. února zasedání zastupitelstva města. Místní podnikatelé napadli zastupitele,
že schválený koeficient daně z nemovitosti
připraví řadu z nich o výdělek: „Podnikatelé
budou nuceni z Úval odejít, ztratíme pracovní
místa, sníží se ceny nemovitostí…“ „Budeme
městem duchů,“ zaznívalo z pléna.
„Zastupitelstvo je dnes zcela nepřipraveno a
nebylo, ani když schvalovalo koeficient. Kdyby byli občané včas informováni a problém
byl s nimi diskutován, nikdy bychom se do
takové situace nedostali,“ ozývalo se mezi
přítomnými. Přitom nástrojů, jak informovat
místní obyvatele o tom, co se v Úvalech nejenom děje, ale i plánuje uskutečnit, má radnice
spoustu.
Vedle úřední desky, vývěsek či veřejných zasedání, má město i internetové stránky nebo
časopis, který právě čtete. Bohužel ale právě
Život Úval, který by v první řadě měl sloužit
občanům, slouží v našem městečku spíše radnici, než lidem.
Časopis je tiše (např. třetina redakce je zároveň koaličními zastupiteli) zneužíván k
jednostrannému informování o činnosti radnice. Ani rok starý statut měsíčníku nezajistil skutečnou pestrost názorů a nesnížil vliv
rady města na řízení redakční rady (redakce)
časopisu. Statut Života Úval: „Systematicky
zavádí prvky, které mají v zásadě povahu

cenzury (například schvalování konkrétního
obsahu vydání komisí rady, tedy pod přímým
vliv exekutivy města),“ napsal nezávislý odborník na obecní periodika Oldřich Kužílek
v článku, který před rokem zaslal do Života Úval, ale bohužel se nikdy nedočkal jeho
zveřejnění.
Pravomoci starosty, místostarostů a tajemníka městského úřadu při minimálních pravomocech samotné redakční rady Života Úval
jen umožňují radnici řídit tento měsíčník
k obrazu svému, aniž by občan cokoliv postřehl. Nedostává se nám proto kvalitních,
nezkreslených, úplných, názorově pestrých
a jinak objektivních a plnohodnotných informací o událostech a rozhodnutích týkajících
se našeho města. Kdyby jim byl dán prostor,
občané by mohli se svými volenými zastu-

piteli lépe diskutovat a obě strany by si lépe
porozuměly.
Život Úval by měl sloužit obyvatelům města
bez rozdílu věku, politické příslušnosti nebo
toho, jak dlouho ve městě žijí. Stávající redakční rada toto bohužel nezajišťuje. Redakce Života Úval by proto nadále neměla být
komisí rady města, ale nezávislou institucí s
oddělenými orgány redakce a redakční rady,
vedenou nezávislým šéfredaktorem a řízenou
etickým kodexem. Jsme občany Úval a otevřeně žádáme, aby se Život Úval stal za pomoci
těchto kroků nezávislým periodikem sloužícím místním obyvatelům, kteří ze svých daní
měsíčník Život Úval platí.
Občanky Úval Michaela Černá
(michaela@cernych.com), Lucie Trávníčková
(Lucie.Travnickova@atlas.cz)

Výzva k bezpečnému pohybu na silnicích v Úvalech
Vážená redakce. Jsem maminka malé školačky, která navštěvuje základní školu. Před Vánocemi během konání dětských besídek jsem přecházela se svoji dcerkou přes náměstí ke škole
a málem nás obě srazilo auto, které bezohledně rychle projelo zatáčkou směrem k závorám.
Každý den vidíme v televizi kolik lidí zbytečně zahyne díky rychlé jízdě bezohledných řidičů
a díky alkoholu za volantem. Nedávno zbytečně umřel ten mladý člověk na kolínské silnici.
Vyzývám občany, aby dodržovali dopravní předpisy a neohrožovali zdraví a životy našich
dětí a také apeluji na svědomí starosty Úval pana Jana Šťastného, který byl přistižen s alkoholem za volantem a tyto přepisy hrubě porušil.
Š. Lukavcová

číslo měsíce
162. let od narození T. G. Masaryka, prezidenta Osvoboditele
Tomáš Garrigue Masaryk se narodil jako Tomáš
Jan 7. března roku 1850 v Hodoníně. Jeho otec
Jozef Maszárik pocházel ze Slovenska a jeho
matka Terezie Kropáčková z Německa. Měl
také dva mladší bratry Martina a Ludvíka. Tomáš po absolvování čejkovické školy a reálného
gymnázia v Hustopečích nejprve praktikoval v
Hodonínské škole a posléze se učil zámečníkem
ve Vídni. Po ukončení zámečnictví se vrátil zpět
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a začal se vyučovat kovářem. Brzy ale nastoupil do gymnázia v Hustopečích jako podučitel.
Tomáš roku 1876 odjel na roční pobyt na univerzitě v Lipsku. Tam se také seznámil s jeho
budoucí ženou Charlottou Garrigue. Roku 1878
v New Yorku se s Charlottou oženil. Poté se i s
rodinou odstěhovali do Vídně, kde živil sebe i
rodinu suplováním na střední škole a přednáškami. V roce 1879 se jim narodila dcera Alice a
roku 1890 syn Herbert. Díky rozdělení Karlovy
univerzity na českou a německou se s rodinou
roku 1882 přestěhovali do Prahy a tam přednášel. Roku 1890 byl přijat do strany mladočechů
a roku 1891 byl zvolen do Zemského sněmu.
Psal mnoho studií i vědeckých statí a také psal
články do odborných časopisů, jako byly Naše
doba nebo Čas. Nezaměnitelné datum je 1. dubna 1900, kdy T. G. Masaryk založil Českou stranu lidovou. Za 1. světové války T. G. Masaryk
emigroval do zahraničí a působil jako hlavní
z těch, kteří pracovali za zviditelnění českého
národa. Během války přesvědčoval státníky velmocí o potřebnosti a důležitosti samostatného
československého státu. V lednu 1915 odjel do
Švýcarska. 6. července 1915 v Ženevě pronesl svůj slavný projev na počest upálení mistra
Jana Husa. Masaryk obdivoval sicilskou mafii,
a proto byla česká odbojová organizace nazvána
Mafie. V září za Masarykem emigroval Beneš
a v Paříži se setkali se Štefánikem. Masaryk
navštívil také Anglii, Ameriku, Japonsko nebo
Rusko. A 28. října 1918 vznikl samostatný československý stát. 14. listopadu 1918 byl poprvé
zvolen prezidentem. Z diplomatických cest se
vrátil 20. prosince 1918, kdy ho vítaly miliony

československých občanů. Z lodžie Národního
divadla hrála Libuše a Masaryk ve Sněmovní
ulici složil prezidentský slib. Roku 1920 byl
zvolen podruhé. Otevřeně projevoval sionismus
(ideový směr) - cílem bylo přesídlení židů do
země izraelské. Roku 1921 překonal trombózu,
ale jeho manželka se těžké nemoci nezbavila a
13. května 1923 zemřela. Roli první dámy převzala Alice. Ta založila i Československý červený kříž. Měl ještě další děti, např. syn Jan většinou pobýval jako diplomat v zahraničí. Masaryk
jako prezident navštívil Belgii, Anglii a Francii,
předtím ještě soukromě Egypt a Palestinu. Představoval světu jeden z moderních a vyspělých
států meziválečné Evropy. V květnu 1927 byl
prezidentem zvolen potřetí. V roce 1926 a 1932
přijel na koni na 8. a 9. všesokolský slet na Strahově. Poslední projížďka Prahou byla k oslavám
15. výročí republiky. Prezidentem byl zvolen i
v květnu roku 1934, počtvrté a naposled i přes
jeho špatný zdravotní stav. 14. prosince 1935
abdikoval ze zdravotních důvodů a pobýval na
zámku v Lánech. Jeho poslední vystoupení bylo
4. července 1937 za Zborovských oslav na stadionu na Strahově, který za jásotu a dojetí statisíců
občanů několikrát objel v otevřeném automobilu a naposledy jim zamával šátkem v levé ruce.
14. září 1937 na zámku v Lánech zemřel.
Poznámka:
8. 10. 1919 Úvaly projížděl na koni prezident
republiky T. G. Masaryk a u závor v Husově
ulici se setkal a rozprávěl i s místními občany.
Historie – českoslovenští a čeští prezidenti –
připravil Dr. Vítězslav Pokorný
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Tančí se stále

Krize nekrize, recese nerecese, čas nečas,
stále plesáme a možná víc, než před pár lety.
Každoročně spokojeně konstatujeme, že lístky na ples jsou téměř vyprodány. Letos až
na pár míst úplně. Vstup tentokrát střeží dva
pánové z úvalské obce baráčníků v krojových
košilích. Má to úroveň. Ani tombola nezůstává
co do úrovně pozadu a jen devět plesajících
je zklamáno. Je jasné, že ceny jsou rozdílné,
ale většinou kulturně hodnotné. Stejně si ale

příchozí „brousí zuby“ na atraktivní dorty, přímo patrové, nebo na klobásky, které přijdou
k chuti také každému výherci. I vstupenky do
divadla jsou nadšeně přijímány a páry oceněné jako nejaktivnější se také těší z pěkných
klenotů. Tradičně zahajuje ples omladina z
MDDM a předtančení úvalského páru dojme
zvláště prožitou volnou kreací v krásných šatečkách… Ale! Nadešel asi čas změny. Březovanka hraje pořád dokola, sice nadšeně

Beseda s olympioniky
Příroda se spikla spolu s vlakovým neštestím proti nám. Přesto předsedkyně kulturní
komise přivítala naše „rodinné stříbro“ či
spíše „zlato“ mezi námi v Úvalech. Původně pozvaná čtveřice českých olympioniků a
držitelů různých medailí se ztenčila o paní
Danu Zátopovou, která se s osobních důvodů
v posledním týdnu omluvila, a o nemocného kanoistu Jiřího Čtvrtečku. Vodní sporty
však plně zastoupil a nahradil veslař Pavel
Svojanovský, který se s bratrem Oldřichem
účastnil Olympijských her v Mnichově, kde

byli svědky teroristického útoku. Asi věčně
dobře naladěný zápasník a herec kaskadér
Karel Engel povyprávěl o natáčení dvou filmů velmi východně od Česka a vtipně glosoval typické vyprávění nepřehlédnutelného
vzpěrače a rovněž herce kaskadéra Zdeňka
Srstky. Pan Srstka se vžil do vyprávění tak,
že předvedl i natáčecí akci z filmu a přizval
k tomu přihlížející nadšené diváky. Kdo překonal třeskuté mrazy a našel si cestu do sálku
DPS si to náležitě užil.
Alena Janurová

a dobře, ale skoro se dá odhadnout, co bude
následovat. Během večera se šíří poznámky
mezi tančícími k hudebnímu kolovrátku – dechovka/disko, pak ale lehce rozjařeni vínem,
pivečkem či pohybem samotným přistupují
na hru kapely a tančí s rukama nahoře, vesele.
Přece se přišli bavit, zkazit si to nenechají. Tak
za rok zase? Na šťastnou XIII. Na zdraví!!! A s
novou kapelou!!!
Alena Janurová

Přijďte si společně
zazpívat
Komorní sbor CHRISTI Úvaly je zájmovou
kulturní skupinou lidí v Úvalech a nejen z
Úval. Všechny především spojuje láska ke
sborovému zpěvu a tak členové sboru zpívají nejen pro své potěšení a klid na duši, ale i
pro potěšení a duchovní posilu druhých. Sbor
se na kulturní scéně Úval a okolí pohybuje již
jedenáctý rok. Pod vedením Dr. Vítězslava Pokorného, varhanního a klavírního doprovodu a
též i odborné pomoci Mgr. Evy Nádeníčkové,
vystupováním i sólových zpěváků, se sbor snaží interpretovat klasickou duchovní hudbu representovanou například středověkou a barokní písní. Sbor vystupuje nejen při církevních
svátcích, ale též při různých společenských
událostech. Kromě písní a skladeb s varhanním a klavírním doprovodem zařazuje sbor do
svého repertoáru i skladby bez doprovodu – a
cappela, a sólová vystoupení svých členů, příležitostně i externích spolupracovníků a hostů.
Za koncertní činností sboru CHRISTI Úvaly
se skrývá mnoho usilovné náročné práce nejen
vedení sboru, ale všech jeho členů. Věkově je
sbor CHRISTI nesourodý, zpívají zde lidé na
jedné straně kolem dvaceti a třiceti let, tak na
druhé straně i sedmdesátníci a osmdesátníci.
Ale navenek je soubor kompaktní a jednotný,
zkrátka jak se říká dobrá parta. To si ale žádá
časté vyhledávání nových zájemců o sborové
zpívání, členů sboru. Vždyť v současné hektické době hudba a zpěv léčí duši, má tu moc
naplnit naše srdce pokojem a radostí, krásou
a dobrotou. Víte, že v hudbě existuje mnoho
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různých stylů, ale umění léčit duši se asi nejvíce týká právě duchovní a lidové hudby.
Proto zveme ke zpívání do sboru CHRISTI
Úvaly, všechny zájemce o sborové zpívání
bez jakýchkoliv požadavků. Ale především
v kategoriích ženy/soprán, muži/tenor a bas.
Zkoušky se konají vždy v pondělí od 18 hodin
na faře CČSH v Úvalech, Pražská 180. Případní zájemci se mohou také hlásit na tel. č.
607120386.
V současnosti se sbor připravuje na svůj koncert 23. 6. v Úvalech a 24. 6. 2012 ve Škvorci
a vystoupení na Festivalu pěveckých sborů v
chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze 5. 7. 2012.
Rádi bychom, aby práce ve sboru CHRISTI,
při zpívání duchovní a lidové hudby a písně,
vás přiměla ke zpomalení životního tempa a
dala vám možnost se v klidu zastavit, vydechnout a do dalšího životního běhu nabrat nové
síly.
Dr. Vítězslav Pokorný, vedoucí sboru

zprávy z MDDM

Galerie MDDM Úvaly
představuje …

Kulturní komise Rady města Úvaly pořádá koncert
HUDBA KRÁLOVEN
v podání souboru
MUSICA DOLCE VITA
Daniela Demuthová – mezzosoprán
Žofie Vokálková – flétna
Zbyňka Šolcová – harfa
31. března 2012 od 18 hodin
v kulturním sále DPS v Úvalech
Vstupné dobrovolné
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…autora fotografií výstavy „Stavby v běhu
staletí“ pana Václava Vícovského, který žije
v Úvalech od roku 1948, roku jeho narození.
Po ukončení úvalské školy, absolvování českobrodského gymnázia a ekonomické školy
nastoupil do PZO Pragoexport, kde pracoval deset let. V tomto období se začíná ve
volnočasových aktivitách věnovat svému
koníčku – fotografování. Ve svém dalším
zaměstnání ve Státní bance československé
se zapojuje do práce fotokroužku. Své snímky vystavuje v rámci společných výstav. Po
roce 1993, kdy vzniká Česká národní banka, má v galerii G i svoje autorské výstavy.
Jeho fotografie jsou otištěny v různých časopisech (včetně našeho měsíčníku). Ke
svým zájmům o cestování a fotografování
mi řekl:
„K cestování mě vedli rodiče a k fotografování otec. Svou první cestu jsem podnikl v šestnácti letech s kamarádem Jirkou
na malém motocyklu do Vysokých Tater.
Pamatuji si i název prvního fotoaparátu –
Beirete. Černobílé fotky vznikaly doma ve
fotokomoře. Později jsem si pořídil zrcadlovku Prakticu MTL 5, začal cestovat se
svojí rodinou a navíc i filmovat osmičkovou
kamerou na východoněmecké filmy ORWO.
K barevným fotografiím (nejraději na materiál FUJI) přibyly i diapozitivy. Skříně se
začaly zaplňovat fotoalby a i v éře digitální
fotografie uchovávám obrazové vzpomínky
elektronicky i v papírové formě. V současné době fotografuji digitální zrcadlovkou
Canon EOS 400D. Láska k cestování trvá i
v důchodovém věku a těším se na další cesty.“
Vážení čtenáři, srdečně vás zvu na výstavu
fotografií, které dokumentují stavby v běhu
staletí a slibují opravdu zajímavou podívanou.
Jana Pospíšilová

zprávy z MDDM
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Šachový turnaj v MDDM Úvaly
MDDM Úvaly vyhlašuje turnaj v rapid šachu (2x15 minut na partii) v
kategorii dospělých i dětí. Turnaj se koná v sobotu 24. března 2012 od
14 do 18 hodin.
Rádi na turnaji 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.
Přijďte si zahrát, jste srdečně zváni!
Petr Slavík

okénko knihovny
Novinky v Městské knihovně
Období zimy je jako stvořené pro chvíle s pěknou knihou. Proto vám
nabízíme malý výběr z toho, co jsme v posledním půl roce nakoupily.
Další nové tituly najdete na našich webových stránkách v záložce
Knižní novinky, nebo v on-line katalogu v odkazu seznamy a novinky.

MĚSTSKÝ DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE V ÚVALECH,
V. NOVÁKA 372
SRDEČNĚ ZVE DO MDDM 30. 3. 2012 V 18 HODIN
NA BESEDU S POLÁRNÍKEM VAŠKEM SŮROU
VSTUPNÉ 50 KČ

Beletrie pro dospělé:
Berwin, Margot – Devět rostlin touhy
Banáš, Jozef – Kód 9
Cussler, Clive – Znamení půlměsíce
Dousková, Irena – Darda
Formanová, Martina – Nevěra po Americku
Gabaldon, Diana - Mořeplavec
King, Stephen – Černočerná tma
Kulhánek, Jiří – Vyhlídka na věčnost
Mičanová, Daniela – Jakubovy housle
Neomillnerová, Petra – Hon na lišku
Pospíšilová, Jarmila – Peří v průvanu
Révay, Theresa – Všechny sny světa
Soukupová, Petra – Marta v roce vetřelce
Šochová, Anna – Rozpusť vlasy, otevři bránu
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Taylor, Patrick – Doktore, to byste se divil!
Tyone, Simon – Sanctus
Vigan, Delphine de – No a já
Vondruška, Vlastimil – Přemyslovská epopej
l. Velký král
Wood, Barbara – Zlatá země
Žamboch, Miroslav – Visio in extremis
Literatura pro děti a mládež:
Drijverová, Martina – Nezbedníci

Život Úval 3/2012
Gálová, Irena – Lískulka v pohádkovém světě
Kinney, Jeff – Deník malého poseroutky. Ošklivá pravda
Kratochvíl, Miloš – Modrý Poťouch
Poznanski, Ursula – Erebos
Říčanová, Tereza – Noemova archa
Scott, Michael – Válečník
Přejeme všem našim čtenářům dobré počtení
a těšíme se na setkání v knihovně.
Knihovnice, MěK Úvaly

Magnesia Litera – Cena čtenářů 2012

Milí čtenáři,
rádi bychom vás upozornily na čtenářskou část každoroční soutěže Magnesia Litera.
Jedná se o udělování prestižních cen nejlepším českým knihám za předchozí rok 2011.
Kromě porotních cen (kde rozhodují komise odborníků a literární akademie), je vždy
udělována také Albatros Media Cena čtenářů. Každý z vás máte možnost hlasovat pro
(podle vás) nejlepší původní českou beletrii (próza, poezie, dětská kniha) vydanou
v roce 2011.
V čtenářské soutěži zvítězí kniha, která do 23. března 2012 získá nejvíce hlasů. 23. březen je
tedy dnem uzávěrky hlasování.
Slavnostní předávání cen se uskuteční 4. dubna 2012 ve Stavovském divadle v Praze.
Hlasovat můžete prostřednictvím webového formuláře na stránkách www.magnesia-litera.
cz , odkaz na hlasovací formulář najdete také na stránkách úvalské knihovny www.knihovnauvaly.cz .
Každý platný e-mail bude zařazen do slosování. Vylosovaných 1000 čtenářů obdrží cenu od
vydavatelství Albatros. Seznam výherců bude uveřejněn na webových stránkách
www.magnesia-litera.cz
Hlasování může být pro každého z nás připomínkou toho, že březen byl, je a bude vnímán v
české kultuře jako měsíc knihy a čtenářů.
Gabriela Modřanská, knihovna Úvaly

Co je špatně?
Na žádost maminek jsme zavedly každou první středu v měsíci speciální půjčovní den pro
maminky s dětmi. Pro děti je nachystaný hrací
koberec, hračky i knížky a maminky si můžou v klidu vybrat něco na čtení bez toho, aby
se děti pletly ostatním čtenářům pod nohama.
Maminky nemusí mít strach, že někomu bude
vadit pobíhání, nebo hlasitější dětské projevy.
Z počátku to vypadalo, že o tyto středy bude
zájem. Poprvé přišlo asi 5 maminek i s potomky a snad byly i spokojené. Druhou středu (v
prosinci), sem zabloudili asi 2 čtenáři omylem
a jedna maminka. A naposledy (v lednu), nepřišla ani noha o mamince nemluvě.
Docela nás to zarazilo, protože podle námi
provedeného průzkumu mělo o tuto službu zájem mininálmě 10 maminek a teď nic.
Proč?
Rády bychom věděly, co je špatně.
Nicméně nebudeme házet flintu do žita a ještě
nějaký čas budeme každou první středu v měsíci očekávat, jestli si k nám maminky cestu
najdou.
Pro ty, co by nevěděly, sídlíme na adrese Husova 98.
A když nenajdou, službu zase zrušíme.
Ale byla by to škoda.
Knihovnice MěK Úvaly

Další výpůjční středa pro maminky
s dětmi bude
7. 3. 2012 od 9.00 do 11.00 hodin.

úvalské portréty
Ptáme se Ing. Ivan Černého, zastupitele za Sdružení nezávislých kandidátů a Top09
Redakce: Jaké jsou Vaše priority ve městě
a co považujete za největší úspěch/neúspěch Vaší činnosti pro město?
IČ: Mám trochu pochybnosti, zda tato forma,
tj. stejné otázky postupně pro všechny zastupitele, bude pro čtenáře přínosná a zajímavá.
Otázky jsou velmi obecné. Zřejmě se z toho
stane série velmi podobných odpovědí. Proč?
Protože už volební programy všech stran a
sdružení, které v Úvalech v roce 2010 v komunálních volbách kandidovaly, byly velmi
podobné. Asi všichni víme, co městu chybí,
co je potřeba dobudovat, co podpořit. Takže
problémem až tak není co, ale jak toho dosáhnout.
Pokud jde o přímou odpověď na otázku, ano,
podporuji a považuji za velký úspěch výstavbu
kanalizace a dalších sítí, rozšiřování kapacity
úvalských škol a přípravu rekonstrukce místních komunikací. Rovněž, když se v zastupitelstvu jedná o sportovních nebo zájmových
organizacích nebo o kulturních akcích, tak
jsem pro jejich podporu.
Naopak za poměrně velký neúspěch považuji, že se mi nepodařilo přesvědčit zastupitelstvo, aby redakční rada Života Úval nebyla
komisí rady města, ale o tom jsem psal již
před rokem v ŽÚ č. 3/2011. I na posledním
jednání zastupitelstva jsem patřil k těm, co
byli přehlasováni při pokusech změnit některá předchozí usnesení. A tak neprošel návrh odložit výpověď o rok Základní škole a
Praktické škole Úvaly, kterou navštěvují handicapované děti a umožnit hledat o rok déle
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přijatelné náhradní řešení. Samozřejmě také
vím, že „klasická“ Základní škola Úvaly potřebuje další prostory, ale rok by zřejmě ještě
vydržela, zvlášť když má od ledna t. r. k dispozici několik nových učeben v dokončené
nástavbě.
Neprošel ani návrh na zrušení vyhlášky o
místním koeficientu k dani z nemovitosti ve
výši 5. Jistě, pro letošní rok to již nelze změnit, ale jeho zrušení, nebo aspoň snížení pro
další rok (roky) by místním pomohlo, zejména
pak podnikatelům. Přiznám se, že jsem před
rokem také hlasoval pro tuto vyhlášku. A jako
ostatní jsem nezaregistroval, že o několik měsíců později byla schválena nenápadná novela
zákona o dani z nemovitosti, která zjednodušeně řečeno zdvihla daň ze zpevněných ploch
sloužících pro podnikání z 0,2 Kč/m2 na 5 Kč.
Místním koeficientem vynásobeno je konečná
výše 25 Kč/m2, tj. 125x více než v minulém
roce. Myslím si, že v tomto případě mělo zastupitelstvo přiznat, že udělalo chybu, vyhlášku zrušit a znovu zahájit diskuzi o výši daně
z nemovitosti.
Redakce: Kde, nebo v čem vidíte celkové
slabiny, co se nedaří a jak vidíte svá neformální setkání s občany a zapojení veřejnosti do dění ve městě?
IČ: Současná vládnoucí koalice, tj. ODS,
Otevřené Úvaly a ČSSD, se soustřeďuje na
technicko-ekonomická řešení úvalských problémů. Zejména zastupitelé z Otevřených
Úval vyvíjejí velké úsilí, aby se i za cenu nepopulárních kroků podařilo v relativně krát-

kém čase odstranit dlouholeté úvalské dluhy
v občanské vybavenosti. Většinou nacházejí
podporu v celém zastupitelstvu. Ale zřejmě
jsme jako zastupitelstvo některá rozhodnutí přehnali. A i když jistě všichni chtějí mít
např. upravené povrchy ulic a chodníků, tak
je reakce občanů, viz petice, negativní.
Bez určitého všeobecného pochopení ale nelze
v demokratické společnosti realizovat takový
rasantní program. Asi nestačí jen jednostranné, jistě dobře myšlené, vysvětlování v ŽÚ. K
zapojení více občanů by měly sloužit např. se-

úvalské portréty

Život Úval 3/2012
mináře zaměřené vždy na jeden okruh problémů s následnou diskuzí všech přítomných. A
nejen s diskuzí, ale i se zpětnou vazbou. Pořád
je co zlepšovat v informovanosti občanů, určitě tomu pomůže zveřejňování podkladů pro
jednání zastupitelstva na webu města.
V Úvalech jsem prožil prakticky celý svůj život, osobně se znám se stovkami občanů. Neformálních setkání, či spíše rozhovorů, absolvuji mnoho, takže si myslím, že znám názory
lidí, kteří se místní politikou zabývají třeba
i jen okrajově. Mnozí se na mne obracejí se
svými problémy ve vztahu k městu nebo městskému úřadu, říkají mi svoje názory, nebo naopak chtějí ode mě informace. Už před mnoha lety jsem zjistil, že řešení, které se zdá při
rozhodování v zastupitelstvu jasné a logické,
nemusí obstát u občanů. Proto je zpětná vazba
tak důležitá.
Redakce: Co bude podle vás největším problémem města v období 2012 – 2014 a jak

chcete přispět k řešení těchto problémů,
k efektivní práci ZM a k rozvoji města vůbec?
Při tak náročných plánech, jaké město má,
bude velkou starostí finanční zabezpečení
investičních akcí. Na místní komunikace nejsou nikde zřízeny fondy, které by mohly poskytovat dotace a pomoci tak s financováním
jejich rekonstrukce. Obdobně je to se školní
jídelnou, rovněž bude stavěna jen z prostředků
města, bez podpory kraje, státu, či EU. To je
pro město velká finanční zátěž, která se vždy
odrazí na všech dalších plánovaných projektech.
Pokud se jedná o získání úvěru v uvažované
výši 120 až 150 mil. Kč, mám obavy, že je to
příliš velké sousto pro Úvaly. I kdyby se podařilo získat tak velký úvěr, znamenalo by to pro
město, že dalších cca 15 roků by jen splácelo
a nemohlo již nic nového řešit.
Určitá naděje spočívá v připravovaném novém zákoně o rozpočtovém určení daní,

podle kterého by Úvaly mohly každoročně získávat z celostátního přerozdělování
výnosů z daní více peněz, odhady navýšení činí 5 až 8 mil. Kč. Zřejmě bude nutné
udělat pořadí důležitosti a postupovat tak
rychle, jak budou peníze. Návrhy postupu
by měly připravit výbory finanční a pro výstavbu. Jsem členem výboru pro výstavbu a
tak předpokládám, že se zúčastním práce na
těchto návrzích.
Nevím, co si mám představit pod pojmem
efektivní práce zastupitelstva. Především by
na zasedání zastupitelstva měly přicházet
návrhy, které jsou připravené i se všemi případnými dopady a které jsou prodiskutované
nejen v Radě města, ale i ve výborech a komisích. Ale i diskuze, připomínky a námitky
přímo na zasedání zastupitelstva mají velký
význam a měly by přispívat ke zkvalitnění konečných rozhodnutí.
Redakce: Děkujeme za přednesené názory.

Ptáme se Miloslava Kolaříka, zastupitele za Občanskou demokratickou stranu v Úvalech
Redakce: Jaké jsou Vaše priority ve městě
a co považujete za největší úspěch/neúspěch Vaší činnosti pro město?
MK: V zastupitelstvu města již pracuji páté
volební období a mými prioritami vždy byly
a jsou i v současnosti problematiky týkající se
kvality pitné vody, rybníků, kanalizace a vodovodu jako celku.
Za posledních osmnáct let se toho vskutku v
Úvalech hodně zlepšilo a musím s trochou hrdostí říci, že k lepšímu. Zavedl se plyn do domácností, neustále se buduje kanalizace a stále
více domácností je napojeno na městskou kanalizační síť, čímž výrazně kleslo vypouštění
splašků do Výmoly, je vybudována a vylepšuje se čistírna odpadních vod, jsou připraveny
již v konečné fázi projekty na opravu rybníků
Kalák, Jámy, Fabrák. Pokračuje rekultivace
toku Výmoly od státovky až po p. Prokůpka,
snažíme se zamezit rozlévání Výmoly po okolí a tím povodním. U všeho jsem byl a účastnil
jsem se v zastupitelstvu rozhodování.
Za neúspěch považuji nepostavení školy a žalostný stav úvalských vozovek a chodníků a
pomalé tempo v přípravě jejich rekonstrukce.

Redakce: Kde nebo v čem vidíte slabiny, co
se nedaří a jak vidíte svá neformální setkání s občany a zapojení veřejnosti do dění ve
městě?

MK: Ta otázka je velmi obecná a mohl
bych se v odpovědi shodovat s dalšími zastupiteli. Já bych začal od jejího konce. S
občany města jsem opravdu denně a to díky
především činnosti své firmy. Lidé mě často
oslovují a přednášejí své problémy, např. s
tlakem vody, se stavem silnic, problémy s
veřejným osvětlením apod. Ale jeden veliký
poznatek si z toho beru, má i negativní nádech. Lidi totiž zajímá hlavně jen to a pouze
to, co se jich bezprostředně dotýká, dotýká
osobně, dotýká jejich peněženek podle hesla
„můj dům, můj hrad“. Také mě velice mrzí,
jak málo občanů, s ohledem na počet trvale žijících lidí v Úvalech, sleduje nebo se
osobně účastní jednání zastupitelstva města,
které je veřejné, a málo využívá diskuse s
přednesem svých návrhů a námětů. Do diskuse občas vstupují hlavně s kritikou. A to
je málo.
Redakce: Co bude podle Vás největším problémem města v období 2012 – 2014 a jak
chcete přispět k řešení těchto problémů,
k efektivní práci ZM a k rozvoji města vůbec?
MK: Řeknu vám jedno. Problémy si utváříme sami. Stále jsem ovlivněn průběhem
posledního veřejného zasedání zastupitelstva
města 9. 2. 2012 a mám takový nepříjemný

dojem, že na tomto jednání se podařilo soustředit do svých rukou jednou stranou, spíše
politickým sdružením, ekonomickou moc,
finance, výstavbu a rozvoj města. A to dobré
není. To právě může vytvořit obrovské problémy v těch letech 2012 – 2014. Budu se
snažit sledovat v tomto období dění ve městě,
v zastupitelstvu i na radnici tak, aby opravdu
za ty dva roky vše dopadlo dobře a ve prospěch občanů.
Redakce: Děkujeme za Vaše názory.

školství
Úvalská základní škola – ohlédnutí ředitele školy
Na základní škole v Úvalech působím ve
funkci ředitele školy více jak 7,5 roku. Do této
funkce jsem tehdy vstupoval s určitou konkrétní vizí o nutné proměně základní školy. O
potřebných změnách ve školství se už tehdy
mluvilo dlouho a vše úzce souviselo s měnícím
se trhem práce a novými požadavky na pracovní sílu. I dnes se stačí podívat na požadavky firem hledajících nové pracovníky. Většina
z nich vyžaduje flexibilnost, kreativitu, rychlé
zvládání nových jevů, schopnost formulovat i
argumentovat a týmovou spolupráci. Proto se
během svého působení ve funkci ředitele velmi často zabývám celou řadou otázek - zda se
nám daří naše žáky na změny ve společnosti

připravovat, zda by nešlo něco urychlit, zda
je ve škole příznivá atmosféra, zda jsme dostatečně vstřícní k rodičům a žákům, zda se
nám s nimi daří spolupracovat, zda se jim na
naší škole líbí, zda jsou v ní spokojeni nejen
žáci, ale i učitelé, zda se nám daří efektivními metodami výuky žáky k učení motivovat,
zda jsme dostatečně vstřícní ke vzdělávání
každého žáka, zda umíme výuku dostatečně
individualizovat, aby každý žák zažil ve škole
úspěch, zda umíme řešit nekázeň některých
žáků, zda jsou studijní výsledky žáků dobré a
nemohly by být lepší, zda je dobré technické
vybavení školy i výzdoba chodeb a tříd, zda se
škola zapojuje do projektů a daří se jí získávat

další finance na vybavení i modernizaci výuky,
zda máme kvalitní pedagogický sbor i jaký je
jeho postoj a ochota k dalšímu vzdělávání, zda
kvalitní činnosti nabízí školní družina, v jaké
kvalitě se vaří ve školní jídelně, ….a mnoho
dalších otázek, které se někdy nahrazují otázkou jedinou - zda jsme dobrá škola?
Z nástinu otázek je vidět různorodost možných pohledů na dobrou školu, a proto ani odpovědět na tuto otázku není jednoduché a jednoznačné, protože každý si pod tímto pojmem
představuje a preferuje něco jiného a mnohdy
jsou preference hodnotitelů zcela protikladné.
Z mého pohledu mohu potvrdit, že se o to, být
„dobrou školou“ v naznačených směrech vel-

➜ ➜ ➜ strana 16

15

školství
➜ ➜ ➜ ze strany 7
mi snažíme, že se nám i v mnoha směrech daří
požadovaný posun rychleji než v jiných, ale i
to, že je stále co zlepšovat.
Ale rychlejší posun v některých směrech není
vždy závislý jen na schopnostech a snaze
všech zúčastněných, ale i na koncepčních a
ekonomických okolnostech, která jsou mnohdy kontraproduktivní a naší snahu a výsledky
zpomalují. Např. soustavné výměny ministrů
(za posledních 7 roků se jich vyměnilo už 8)
a soustavné změny v legislativě s tím souvisejících, nám pedagogickým pracovníkům naší
práci rozhodně neusnadnily a s vypětím sil se
v nich snažíme aspoň částečně zorientovat a
uspořádat. Proto mnohdy zcela chápu i nespokojenost mnohých učitelů i rodičů s neustálými překotnými změnami a „inovacemi“ s
jejichž obsahem nejsou v časovém předstihu
obeznámeni, natož přesvědčeni o jejich smysluplnosti.
Jsem velmi rád, že i přes tyto komplikace stále
převládá u většiny našich pedagogických pracovníků optimismus, ochota spolupracovat i
snaha o vytvoření příjemné atmosféry, která
se následně promítá do kvality práce s žáky i
spolupráce s rodiči.
Jsem potěšen, že zájem rodičů našich žáků o
školu i metody naší práce roste, že se nám většinou daří spolupracovat a významně roste i
počet dotazů rodičů, kteří si teprve školu vybírají. Stále častěji se setkávám ze strany rodičů
nových žáků s dvěma opakujícími otázkami.
Jak bojujeme na naší škole s šikanou a dalšími
kázeňskými přestupky žáků a jak si vedou v
různých srovnávacích testech? Proto bych rád
na tyto dvě otázky reagoval.

Život Úval 3/2012
Jak bojujeme s nekázní žáků?
Dnes víme, že demokracie je přes všechna svá
úskalí tím nejlepším známým společenským
uspořádáním. Ta již nevyžaduje bezmeznou
poslušnost, ale aktivitu, iniciativu a zodpovědnost. Také ve škole se demokracie uplatňuje např. v spolurozhodování – učitel nerozhoduje o všem sám, ale společně se žáky tvoři
pravidla ve třídě, nenařizuje a nevnucuje pravidla pouze shora. Rozhodně to však neznamená,
že si každý žák dělá co chce. Co to ta kázeň
vlastně je? Kázní se označuje dodržování určitých norem, pravidel a očekávaných sociálních rolí. Existují dva typy kázně, vnější, jejíž
dodržování je vynucováno zvnějšku, a vnitřní,
která vychází z vlastního přesvědčení. Vím, že
většina pedagogických pracovníků naší školy
už neřeší prioritně kázeň žáků vynucováním
zvnějšku, protože vědí, že ať je příčina nekázně
žáka jakákoliv, cesta moci, kázeňských postihů
a trestů je cestou, která buď nesprávné chování utvrdí, nebo ho sice potlačí, ale jen navenek
a dočasně. Jakmile nehrozí postih, nesprávné
chování se objeví znovu.
Proto se na naší škole především snažíme o
posilování aspektů kázně vnitřní, kterými
jsou: metody a formy výuky založené na aktivitě dětí; péče o vztahy mezi dětmi (pravidelná
péče i v hodinách OSV); tvorba smysluplných
pravidel; přibírání dětí k řešení problémů, případně i práce s rodiči jako partnery. Bezesporu nejsilnějším ze školních faktorů ovlivňujících výsledky a chování dětí je kvalita práce
učitele. Postoj k dětem, který může být mocenský nebo respektující, se výrazně promítá
do podoby uplatnění výše uvedených složek
výchovně vzdělávacího procesu. Jsme si však

vědomi, že ne vždy je možno stavět pouze na
kázni vnitřní a že nelze dosáhnout stavu, aby
veškeré zajištění kázně ve škole vycházela
pouze z vnitřního přesvědčení žáků. Přesto o
ní prvotně na různých úrovních i za spolupráce školního psychologa a metodika prevence
usilujeme. Pokud to však přes veškerou naši
snahu i snahu výchovné komise nefunguje,
spolupracujeme navíc i s policií, PPP a používáme dle klasifikačního řádu i kázeňské tresty
od napomenutí třídního učitele až sníženou
známku z chování.
Porovnávání studijních výsledků našich
žáků
Probíhá většinou formou testů a naše škola se
již zúčastnila několika takovýchto srovnání.
Bohužel se z nich většinou nedá z našeho pohledu o konkrétní práci školy mnoho vyčíst.
Navíc každý z aktérů potřebuje informace o
jiných aspektech vzdělávacího systému a očekává odpověď na jiné otázky.
Žák – jaké jsou jeho znalosti, dovednosti a
předpoklady uplatnit se
Učitel – jak jeho působení ovlivnilo rozvoj
žáka
Ředitel školy – jaká je účinnost školního vzdělávacího programu a jak efektivně pracuje tým
pedagogů Zřizovatel – -jak nasměrovat další
rozvojová opatření
Řada důležitých informací je monitorována
jen zčásti nebo vůbec – např. nerovnosti na
vstupu do vzdělávacího systému, neexistuje
sdílená představa o kvalitě pedagogické práce,
hodnocení neslouží primárně ani k poskytování zpětné vazby žákovi.
Jaroslav Březka

Úvaha o úvalských školách ke Dni učitelů 28. března
Nadčasové názory učitele národů Jana Amose
Komenského jsou platné i dnes: Vzdělávejme
všechny děti, které jsou vzdělávání schopné, v
přirozených podmínkách jejich života. Škola
je chloubou obce, je to stánek vzdělanosti a
kultivace všech.
Pedagogika mě provází celým životem. Od
dětství, kdy jsme si s kamarádkami ze Slovan
hrály na školu, přes vystudování speciální pedagogiky na PFUK v Praze, následné 17leté
ředitelování úvalské zvláštní školy až po dobu
21letého působení na ministerstvu školství,
mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v Praze v
koncepčním odboru speciálního vzdělávání.
Nikdo není prorokem ve svém městě. Dovolte mi však vyjádřit se obecně k problematice
vzdělávání dětí se zdravotním postižením, která je v současnosti řešena v Úvalech.
Humanizační trendy, které zasáhly v posledních letech i naši republiku, významně
ovlivnily život lidí se zdravotním postižením.
Vývojem prošla i speciální pedagogika, zajišťující vzdělávání dětí dnes pojmenovaných
jako „děti se speciálními vzdělávacími potřebami“. Mají stejná práva i povinnosti jako děti
zdravé. S ústupem od precizní diagnostiky
druhů a typů zdravotního postižení mizí i jejich oddělování od života dětí běžné populace.
Tento trend se promítá i do oblasti školství.
Nazývá se integrace a představuje snahu začlenit co nejvíce dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných škol mezi zdravé
vrstevníky. Uvedený systém samozřejmě vyžaduje vytvoření nezbytných podmínek, např.
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podpůrné služby asistenta pedagoga, využívání speciálních didaktických a kompenzačních
pomůcek, speciálních učebnic apod. Integrace
dětí se speciálními vzdělávacími potřebami,
jejichž rozsah určuje školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna
nebo speciálněpedagogické centrum) má podle platné školské legislativy 3 podoby:
1. individuální integraci, což znamená zařazení jednoho žáka se speciálními vzdělávacími potřebami do běžné třídy mateřské,
základní nebo střední školy,
2. skupinovou integraci, která spočívá ve
vytvoření samostatné třídy nebo tříd pro
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole,
3. vzdělávání v samostatně zřízených speciálních školách pro děti s nejtěžšími formami
zdravotního postižení, pro které není individuální nebo skupinová integrace vhodná
nebo vzhledem k míře speciálních vzdělávacích potřeb vůbec možná.
Zřizovatelé škol, což jsou obce, krajské úřady, MŠMT a soukromé či církevní subjekty,
v uplynulých letech postupně své školské
nabídky upravili. Iniciátory změn byli především rodiče dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami, kteří mají eminentní zájem na vytvoření nejvhodnějších podmínek pro své děti.
Bez akceptování stanoviska rodičů zdravotně
postižených dětí, kteří nesou na svých bedrech
veškerou tíhu a zodpovědnost za kvalitní život svých dětí, lze považovat každý zásah do
dostupného vzdělávacího systému za nede-

mokratický, za nešetrné a neetické „sociální
inženýrství“.
Požadavek na humanizaci i racionalizaci v
oblasti školství zasáhl i Úvaly. Týká se především základního (a středního) školství, které
v současnosti plynule nenavazuje na slibně se
rozvíjející předškolní vzdělávání. S ředitelem
základní školy Mgr. Jaroslavem Březkou jsme
již v minulosti, především na akcích Stálé
konference asociací ve vzdělávání (SKAV),
kterých se pan ředitel téměř pravidelně iniciativně zúčastňuje, konzultovali otázku integrovaného vzdělávání úvalských dětí. Diskuse
byly vedeny na ryze pedagogické úrovni, v
prospěch dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Oblast majetkoprávní, ekonomická a
personální byla považována za následnou, která bude za profesionálního vedení následovat
po konsenzuálním přijetí případné strategie
změn v oblasti úvalského školství. Ta zatím
nebyla, např. i prostřednictvím stránek Života
Úval, veřejnosti nabídnuta.
Diskutovali jsme o možném sloučení základní i speciální školy pod jeden právní subjekt
zřízený městem Úvaly, především s uplatněním výše popsaných variant č. 1 - individuální integrace pro nejschopnější a klidné žáky
se speciálními vzdělávacími potřebami, a č.
2 - vytvoření samostatných speciálních tříd
pro ostatní. S uvedenými kroky má dobrou
zkušenost mnoho obcí (Klecany, Odolena
Voda, Líbeznice, Čelákovice, Mukařov…),
nejen okresu Praha - východ Středočeského
kraje. Výsledek, kdy VŠECHNY děti popu-
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lace společně navštěvují jednu školu s vnitřní
diferenciací podle jejich speciálních vzdělávacích potřeb, je tou nejspravedlivější variantou.
Úvaly nemusí „objevovat Ameriku“, ale na
základě mnohých již ověřených zkušeností
přistoupit ne k rušení speciální školy, ale k
fúzi obou škol do jednoho právního subjektu.
Úspěch je podmíněn ne ultimativní výpovědí
speciální škole z objektu v majetku města a
taxativním rozhodnutím o změnách, ale pregnantní koncepční přípravou se zodpovědným
projednáním kladů i rizik s občany, především rodiči dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami, včetně partnerů v nejbližším okolí
s dopravně dostupnými školami zejména 2.
stupně povinné školní docházky v Českém
Brodě, Čelákovicích a Praze 14.
Děkuji všem pedagogům u příležitosti Dne
učitelů za činnost v jedné z nejnáročnějších
profesí a pevně věřím – s využitím opět volně
citovaného odkazu učitele národů Jana Amose
Komenského, že až hněv a zloby přejdou, vláda rozumu se opět navrátí. Úvalské děti, včetně těch se speciálními vzdělávacími potřebami, si zaslouží dobrou školu a je povinností
nás všech se o ni postarat.
PhDr. Marta Teplá
marta.tepla@atlas.cz

Úvalská škola dříve, dnes a zítra

Naše škola je krásná budova, které si jistě
všimne každý, kdo projíždí náměstím Úval.
Při pohledu na starou budovu školy je jasné,
že do ní chodili žáci již před mnoha lety. A
je to opravdu tak. Blíží se sté výročí založení
Měšťanské školy v Úvalech, slavit budeme v
červnu a v září 2012. Protože se jedná o výročí vskutku kulaté, začínají učitelé i děti s
přípravami. Na škole bylo vyhlášeno výtvarné a literární téma „Naše škola dříve, dnes a
v budoucnosti“. Děti začínají tvořit, zamýšlejí
se nad tím, jaká ta naše škola vlastně je. Jak
to v naší škole vypadalo dříve moc nevědí, ale
třeba by díky tomuto tématu mohli oslovit své
rodiče nebo prarodiče. A to by bylo moc fajn.
Vždyť mezi našimi dětmi je spousta žáků, jejichž rodiče nebo i prarodiče chodili do stejné
školy jako jejich děti. Mohli by toho vyprávět… Společné chvilky, kdy dítě naslouchá a
povídá si se svým tátou nebo babičkou, třeba
i o tom, jaká byla naše škola dříve, jsou ty z
nejkrásnějších.
Možná téma výročí vyprovokuje nějakého pamětníka školy k tomu, že napíše o tom, jaké to
bylo ve škole v době, kdy do ní chodil. Rádi
uvítáme příspěvky bývalých žáků naší školy.
O minulosti školy toho já moc vyprávět ne-

mohu, pracuji zde třetím rokem. Jednu výhodu ale mám. Prošla jsem několika školami a
mohu srovnávat. Naše škola v Úvalech je plná
schopných, pracovitých lidí. Učitelé na sobě
pracují, snaží se vytvářit tým, který táhne za
jeden provaz. Cílem všech je, aby se děti učily v bezpečném a přátelském ovzduší. Aby se
učily v pěkném prostředí a používaly moderní
techniky výuky. Téměř všechny třídy jsou dnes
vybaveny interaktivními tabulemi, učitelé na
ně samy vytváří výukové programy nebo využívají interaktivní učebnice a další materiály.
Sami vymýšlejí spoustu akcí pro děti, jezdí do
divadel, na koncerty, výstavy, školy v přírodě….Jsem pyšná, že mohu pracovat na škole,
o které si myslím, že je opravdu dobrá.
Moc se těším na to, až si přečtu úvahy našich
dětí na toto téma. O některé práce se podělíme
i se čtenáři Života Úval. V každém dalším čísle vyjde úvaha některého našeho žáka.
Zavzpomínejte s námi a napište, jaká byla
škola ve vašich očích. Není snad jiná budova,
která by se stala druhým domovem pro takové množství lidí, kteří do ní postupně chodili.
Její zdi jsou plné příběhů. Škoda, že nemohou
vyprávět.
Mgr. Lenka Foučková

Přemysl Pitter pomáhal dětem, které byly v
nebezpečí, které byly utlačovány nebo o které se nikdo nestaral, ať to byli Židé, Němci či
Češi. I když to bylo nebezpečné!
(opsáno z listu Jíti Ježkové)

Držte se při sobě!!
Přemysl Pitter byl Čech a člověk, který poznal
život ve válce. Jaké to je, když ti umře přítel a
když musíš někoho zabít. Proto si řekl, že zbytek svého života stráví tím, že bude pomáhat
ostatním. Pomáhat těm, co byli Židé, těm, co jim
ve válce umřel tatínek a také německým dětem.
Pomáhal před i po 2. světové válce, pomáhal, i
když to bylo na jeho nebezpečí a šlo o jeho život. Proto bychom na něj neměli zapomenout a
měl by zůstat v našich srdcích. Jako zůstal těm,
kterým pomáhal.
(zapsala Šárka Hájková)
➜ ➜ ➜ strana 18

Projektový den v 5. C
V páté třídě se seznamuje v učivu vlastivědy s
dějinami naší země. Učíme se o 1. a 2. světové
válce. V tomto projektu jsme si ukázali, jak
dějiny ovlivňují život jednoho člověka – Přemysla Pittera.
V úvodní prezentaci jsme se dozvěděli o životě P. P., který se narodil v Praze a žil v letech
1895-1976. Staral se o děti, které v 1. sv. válce
ztratily rodiče, o židovské děti, ale i o německé
děti po 2. sv. válce, staral se o děti, které zůstaly samy. Řekl: Všichni jsme lidé, máme stejná práva. Nesmíme být trestáni za to, kdo
jsme. Jací jsme lidé, a jaké jsou naše činy, to
můžeme ovlivnit a máme za to odpovědnost.
Chránil slabé a ty, které ostatní opomíjeli nebo
nenáviděli. I když to bylo nebezpečné. Za své
činy byl oceněn v Německu, Švýcarsku, u nás i
v Izraeli (strom v Aleji spravedlivých).
V další části projektu jsme pracovali ve skupinách, kde jsme se seznamovali s příběhy dětí,
o které se staral P. P. na zámcích v okolí Prahy.
Pracovali jsme s textem, vybírali nejdůležitější části textu, prezentovali jsme své myšlenky
a seznámili jsme ostatní skupiny s příběhem
„našeho dítěte“.
Dále jsme se zabývali myšlenkami P. P. a využili
je k řešení problémů v současnosti v naší třídě.
Pro tuto činnost jsme využili dramatizaci.
Na závěr celého projektového dne každý ze
třídy vytvořil list do „Knihy vzkazů Přemysla
Pittera“.
Kniha vzkazů bude uložena v naší školní
knihovně.
A co se objeví v knize????
Přemysl Pitter chtěl, aby lidé k sobě byli spravedliví, aby se měli rádi, vždyť nezáleží na
tom, jak vypadáme, ale jak se chováme. Vždyť
nikdo není nadřazený a nikdo není podřazený
druhému, všichni jsme si rovni: všichni jsme
lidé!
Jací jsme lidé, a jaké jsou naše činy, to můžeme ovlivnit a máme za to zodpovědnost!!

Pomoc+Pravda=Hrdina
Měli bychom pomáhat slabým. Stát si za
pravdou. Je to těžké! Ale když to zkusíme,
většinou dostaneme mnohem víc. Nejtěžší je
začít! Nebojte se pomoci!
Přemysl Pitter zachránil 800 dětí. Podle mě je
to hrdina!!
(napsala Táňa Zvolská)
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Pomáhejme si
Pomáhejme všem bez ohledu na národnost.
Všichni lidé by měli žít v míru a být si rovni.
Vždyť jsme všichni lidé. Neměli bychom
ostatním ubližovat. Přemysl Pitter to věděl, a
proto za svůj život pomohl mnoha lidem.
(zapsal Libor Prchal)
Pomož, když můžeš!!!
Mezi námi žil jeden laskavý člověk, Přemysl
Pitter. Bohužel, když byl malý, zemřel mu tatínek. Narukoval a chtěl padnout za vlast. Ale
na bojišti poznal, co znamená zabíjet…
A tak zasvětil svůj život pomoci. Chtěl, aby
děti z koncentračních táborů zapomněly na to,
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co zažily. Za druhé světové války a po ní zachránil 800 židovských, německých i českých
dětí.
(zapsal Tomáš Siblík)
Nikdy bys neměl odlišovat děti ani dospělé
podle barvy pleti, podle toho, z jaké země pochází, jakým jazykem mluví. P. P. také neodlišoval děti, které zachránil, ani mu nevadilo, že
zachránil děti svých nepřátel
(zapsal Sam Pengsawang)
Z ostatních listů už jen stručně
Chovejme se k sobě hezky (Petra)
Mluv pravdu a pomáhej (Dominika)
Přemysl Pitter měl rád děti (Vládík)

Je potřeba pomáhat druhým (Bára)
Musíš se zachovat tak, aby to nevadilo
ostatním a hlavně ne tobě (Hana Klír.)
Buďme stateční jako on (Kryštof)
Buďte hodní na sebe i lidi v okolí vás (Kája)
Zachránce dětí (Filip)
Pomáhejte si a poslouchejte svůj rozum
(Lukáš)
Buď ochotný pomáhat druhým (Věra)
Měj všechny rád (Anetka)
Je třeba pomáhat druhým (Vašek)
Děkuji p. učitelce Dagmar Bartoňkové, která
pro děti tento projekt připravila v rámci své
diplomové práce.
Za třídu 5. C sepsala Arnoštka Březková

„Domeček“ - náš cihlový přítel
Byl to náš domeček. Hodně jsme toho prožili,
ale život jde dál a my také. Nebyl to jen takový
malý dům se dvěma třídami, byl to náš cihlový přítel. Hodně jsme se v něm naučili, skamarádili, zamilovali. Domeček byla a navždy
bude náš přítel. David
Domeček je dost malá budova, ale je v ní zábava. Kryštof
Moje nejhezčí vzpomínky jsou na dobré
známky, na srandu a vtipy, na pohodu a klid,
na besídky, na kamarády a kamarádky, s kterými jsem prožil pěkných 3,5 let. Fanda
Pro Tebe domečku
Je mi líto, že to tu končí všem,
před domečkem asi položím len.
V hlavě mám jen vzpomínku,
na tu naši rodinku.

Masopust
Už od rána se ve škole ozývá veselí. Připomínáme si tradice a zvyky, jak se slavilo
dříve a dnes. Převlíkáme se do masek a je
slyšet smích, masopustní popěvky, říkadla,
písničky.
Průvod se vydává po škole a míří k našemu p.
řediteli Březkovi a prosí o povolení:
Tydli, fidli, bumtarata,
otevřete kmotře vrata,
maškary k vám přišly, hej
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Ta rodinka je celá třída,
že to končí je fakt bída.
Všechno jsme tu dělali rádi,
vždyť jsme tu i kamarádi.
Pro tebe domečku,
ať máš na nás vzpomínečku.
Alenka
Tzv. „domeček“ mě okouzlil od prvního
okamžiku, kdy jsem nastoupila na ZŠ Úvaly. Rodinné prostředí zapůsobilo snad na
každého. Vše krásné někdy končí, aby mohlo něco nového začít, a tak jsme se přestěhovali do nové třídy v nástavbě školy. Na naše
společné začátky v oáze klidu nikdy nezapomeneme a budeme s radostí vzpomínat.
Děkujeme!
Marcela Průžková se třídou 4. A

„Milý pane řediteli,
prosíme o povolení našeho
masopustního veselení.
Půjdeme po škole i městečkem,
čeká nás zpěv s tanečkem.“

začal masopustní rej.
Pozdraven buď hospodáři,
ať svítí úsměv na tvé tváři,
právě přišel průvod masek,
aby se tu chvíli zasek.
Průvod se vydává po škole a nejbližším okolím. Nechybí muzikanti s různými hudebními
Nástroji, různé pestrobarevné masky a odebíráme se do místní sokolovny na
Veselé taneční. Na závěr nesmí chybět pro

všechny dozlatova osmažené masopustní
koblihy. Dobrá nálada a radost nás provází a
všem, kdo se na MASOPUSTU podílel, patří
velké poděkování.
Zdeňka Křížová
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spolky a organizace
Alej úvalských dětí

Anketa k rekonstrukci ulic

Klub přátel historie a přírody Úval a okolí ve
spolupráci s městem Úvaly a za spoluúčasti
pana Petra Urbana zajišťuje organizaci finanční sbírky na vysazení aleje na Vinici, která
bude věnována úvalským dětem.
Rodiče, kteří mají zájem za své děti nechat
vysadit strom, u něhož bude instalována jmenovka dítěte v této „Aleji úvalských dětí“, se
mohou přihlásit – kontaktovat na e-mailu:
klubuvaly@volny.cz, tel. 607 120 386, kontaktní osoba Dr. Vítězslav Pokorný, předseda
Klubu.

V týdnu od 21. 1. do 29. 1. 2012 uspořádalo
občanské sdružení Sever 3H anketu občanů v
lokalitě U Horoušánek, ve které občané mohli
navrhnout úseky ulic, které by měly být podle
jejich názoru rekonstruovány. Anketa vznikla
na základě nesrovnalostí v mapce, kde byly
špatné údaje o některých komunikacích. Mapka byla uveřejněna v lednovém Životě Úval.
Náš návrh částečně kopíroval návrh Výboru

Zlepšení zázemí SDH Úvaly

na výroční členskou schůzi
MO ČRS ÚVALY.

V posledních letech se výrazným způsobem
zlepšily podmínky pro činnost Sboru dobrovolných hasičů v Úvalech. V roce 2010 se podařilo z finančních prostředků města a ze získané
dotace z evropského zemědělského fondu pro
rozvoj venkova v rámci osy IV LEADER prostřednictvím MAS region Pošembeří opravit
klubovnu, garáž a střechu hasičského domu.
Členové SDH Úvaly si převážně vlastními silami opravili šatnu. Objekt má nové sociální
zázemí. Město zajistilo finance na nové zásahové vozidlo Tatra a průběžně zajišťuje obnovu a modernizaci výzbroje a výstroje JSDH.
Tato vylepšení jsou zpříjemněním nejen práce
členů JSDH, ale i „hasítek“ (dětí věnujících se
hasičskému sportu – snad i budoucích členů
JSDH).
Petr Rytina

Pozvánka

Koná se ve středu 28. března 2012 od
18.00 hod. v sále DPS na nám. Svobody v Úvalech.
Program:
✘ hodnocení roku 2011
✘ plán činnosti na rok 2012
✘ informace o novinkách v rybářské

problematice

✘ Diskuse k předloženým zprávám
✘ USNESENÍ

Srdečně zve výbor MO ČRS ÚVALY.

pro investice a výstavbu. Každý z respondentů měl možnost navrhnout svoji variantu
nebo souhlasit s předloženým návrhem. Do
dopisních schránek jsme vhodili 73 anketních
lístků, odpovědí se vrátilo 56, tj. 76,7 %. Při
vyhodnocování ankety jsme spočítali hlasy
pro jednotlivé úseky ulic v lokalitě U Horoušánek – výsledky jsou v tabulce. Anketa měla
pomoci vedení města i Výboru pro investice
a výstavbu při výběru ulic, určených k rekonstrukci. Výsledek ankety nás docela překvapil.
Po uveřejnění dopravní studie a kritérií připravíme další anketu, která by měla lépe zobrazit
skutečnou potřebu obyvatel této lokality.
Požádali jsme o zveřejnění kritérií pro výběr
ulic v Životě Úval. Důležité je, že po vypracování generální dopravní studie se budeme
moci k této studii znovu vyjádřit.. Doufáme,
že tato kritéria budou jasná, průhledná a naprosto srozumitelná.
Na veřejném zasedání Zastupitelstva města
Úvaly dne 9. 2. 2012 jsme se dozvěděli, že případná rekonstrukce ulic závisí na výši koeficientu domovní daně. Ten byl v Úvalech, jak už
všichni asi vědí, stanoven na 5. Takto zvýšená
daň z nemovitosti má přinést do rozpočtu Úval
přibližně 7,5 milionu Kč ročně, z čehož by se
mělo využít přibližně 10 % na kompenzace
daně pro sociálně slabé občany. Kolik metrů
ulic se za takto získané prostředky podaří ročně zrekonstruovat asi odhadne každý sám.
Za občanské sdružení Sever 3H
Ing. Eva Kiššová
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Výsledky ankety o výběru komunikací k rekonstrukci v lokalitě U Horoušánek
Ulice
Glücksmanova:
Glücksmanova:
Tigridova:
Tigridova:
Tigridova:
Tigridova:
Tigridova:
Šámalova:
Šámalova:
E. E. Kische
E. E. Kische:
Těsnohlídkova:
Dr. Strusky
Oty Pavla:
Oty Pavla:
U Horoušánek:

Úsek od – do
U Horoušánek – Šámalova
Glücksmanova – Tigridova
U Horoušánek - Glücksmanova
Glücksmanova - Šámalova
Šámalova - Oty Pavla
Oty Pavla - E. E. Kische
E.E. Kische - Dr. Strusky
U Horoušánek - Glücksmanova
Glücksmanova - Tigridova
Šámalova - Oty Pavla
Oty Pavla - Tigridova
Oty Pavla - Tigridova
Oty Pavla - Tigridova
Dr. Strusky - E.E. Kische
E.E. Kische - Tigridova
Šámalova - Oty Pavla

Počet hlasů
21
12
3
14
39
4
4
10
35
17
4
2
4
45
40
41

sport
Mladší přípravka SK Úvaly
Hráči mladší přípravky SK Úvaly (ročník
2003/2004) Adam Exner, František Francl, Daniel Ryšavý, Jan Rubeš, Jan Stejskal, Martin
Borecký, Hubert Aust, Martin Vobiš, Jakub Hrušovský, Jakub Hauser, Jakub Zbubna, Jakub Havel, Filip Ulrich a Lukáš Čejka trénují pod vedením zkušeného trenéra Ladislava Drbohlava a
asistentů Jiřího Ryšavého a Libora Stejskala. V
podzimní části fotbalové sezóny 2011/2012 se
klukům vedlo velice dobře. V okresní soutěži
postupně porazili týmy FK Radošovice 8:1, SK
Strančice 8:1, FK Říčany 4:1, SK Světice 4:1,
FC Velké Popovice 6:0 a FK Kunice 7:2. Jediným týmem, se kterým prohráli 0:1, byla SK
Viktorie Jirny. V podzimní tabulce obsadili průběžné 2. místo s 18-ti body a skórem 37:7.
Kromě uvedené okresní soutěže se do konce
roku 2011 zúčastnili ještě třech zimních halových turnajů. V prvním turnaji v Říčanech,
za účasti osmi převážně pražských oddílů, se

umístili na krásném 3. místě. Počátkem prosince kluci vyjeli na víkendový silně obsazený turnaj do Hlušic u Nového Bydžova. Tento turnaj
byl pro ně víceméně ohromnou zkušeností. Po
prohraných zápasech s týmy jako jsou FK Baumit Jablonec, Bohemians 1905, FK Náchod
apod. obsadili předposlední 9. místo. Týden
na to odehráli turnaj opět v Říčanech, který po
čtyřech výhrách a jedné remíze vyhráli. Úspěšně tak zakončili fotbalový rok 2011.
V současné době zahájili přípravu na jarní část
okresní soutěže, která začíná dne 8. dubna 2012
domácím zápasem s FK Radošovice. Všichni
pevně věříme, že kluci budou stejně úspěšní.
Více informací naleznete na našich webových
stránkách www.skuvaly2003.webnode.cz
Děkujeme všem příznivcům, fanouškům, rodičům a vedení SK Úvaly za podporu našeho
týmu.
Mladší přípravka SK Úvaly

Když zážitek je víc než výkon
„Když zážitek je víc než výkon“ jest nové motto
Újezd.net „Seriálu tří závodů pro Zdraví“, který
letos napíše své čtvrté pokračování. V plné síle
jsme se vrhli do příprav a rádi bychom Vám oznámili několik novinek.
Také letos Vás rádi přivítáme na našich závodech:
22. dubna – Újezdský Duatlon (Praha - Újezd
nad Lesy)
20. května – Klánovické MTBO (Praha - Klánovice)
1. září – Velká cena města Úval (Úvaly u Prahy)
Registrace je již spuštěna na www.triprozdravi.cz,
tak neváhejte a přihlaste se, co nejdřív.
Nově jsme přichystali slavnostní zahájení sezóny formou vernisáže fotek zobrazující průřez
závody od roku 2007. Zveme všechny do polyfunkčního domu v Újezdu nad Lesy na pátek 16.
března, kde vše vypukne v 18.30 hodin. Vstup
je zdarma a všichni jste srdečně zváni. Baví Vás
náš seriál – přepošlete newsletter svým známým
a pozvěte je na naše pohodové závody. Chcete se
zapojit do organizace a pomoci nám na závodech?
Rádi uvítáme Vaši pomoc, podívejte se na stránkách www.triprozdravi.cz do sekce „O nás“.
Chcete získat 5 bodů do hodnocení seriálu ještě
před prvním závodem a zároveň se připravit na
Újezdský duatlon? Poběžte s námi Palestra Kbelskou desítku, běžecký závod na 10 km. Můžete nás
navštívit na stánku, občerstvit se, zeptat se na informace a přihlásit se za speciální cenu 100 korun
na Újezdský duatlon. Každý, kdo poběží, získá bonusových 5 bodů do celoseriálového hodnocení.
Pro nejaktuálnější informace o závodech se připojte k našim fanouškům na naší facebook stránce. Napište nám tam, s jakým cílem jdete letos do
seriálu a můžete startovat na duatlonu zadarmo.
Nejoriginálnější cíl totiž odměníme.
novinky@triprozdravi.cz

zahrajte si šachy
Postavení černého krále nevzbuzuje mnoho důvěry. A vskutku. Bílý má efektní cestu k matu v
několika tazích. Najdete ji? Bílý je samozřejmě
na tahu. Správné řešení si budete moci zkontrolovat v příštím čísle Života Úval.

V diagramu z únorového čísla jste měli najít pokračování útoku bílého. Správný postup spočíval v rozrušení obranného krytu černého krále:
1.Jxf7 Vxf7 2.Vxe6+ Se7 3.Vxe7+ Kxe7 4.Ve1+
Kf8 5.Dxh6+ Kg8 6.Dg5+ Kh8 7.Dxd8+ s materiální převahou a vyhranou pozicí.
Petr Slavík
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historie
VÍTE, NEVÍTE?
Stalo se v Úvalech
Císařovna Marie Terezie potvrdila 7. 3. 1750
zřízení poštovní stanice v Úvalech. Reskriptem ze dne 7. března 1750 potvrdila císařovna Marie Terezie, že na příště poštovní
trať z Vídně přes Eugerndorf, Stokerau, Hollabrünn, Jekelsdorf, Znojmo, Vraynersdorf
Mor. Budějovice, Želetavu, Stonařov, Jihlavu, Německý Brod, Habry, Čáslav, Kolín,
Plaňany a Ouvaly do Prahy jíti má, stará
pak trať přes Ujatěnín a Slavovice měla býti
opuštěna. Poštovní stanice pak zahájila činnost v roce 1754.
7. března 1930 byla uspořádání školní akademie u příležitosti oslav osmdesátých narozenin prezidenta T. G. Masaryka, na níž
se poprvé objevil prapor úvalských škol,
symbol ušlechtilého cítění, myšlení a konání. Prapor byl zhotoven podle nejlepších
návrhů žáků měšťanské školy, kteří se zúčastnili školní soutěže. Byl vyšit na hedvábí.
Pracovalo na něm 44 žákyň měšťanské školy
celkem 440 hodin. Prapor měl dvě strany.
Na jedné straně v barvách trikolory byl znak
Úval uprostřed lipového věnce. Ten symbolicky vyjadřoval jednotu všech Úvaláků,
Čechů a Slovanů. Na druhé jednobarevné
straně byl kruh ze srdíček spojených stuhou
směřujících k slunci a srdci uprostřed. Tato
strana nesla nápis: „Úvalské školy k sluncím
poznání a vzájemné lásky.“ Na slavnostní
akademii také zazněla nová hymna úvalských škol. Slova složil ředitel Josef Kožíšek, hudbu odborný učitel Štancl.
Úvaly byly jednou z prvních obcí, která
zaslala dvě „děkovné adresy“ Svatováclavskému výboru, jehož zástupci měli ve Vídni jednat o petici, která požadovala obnovu
státoprávního celku zemí Koruny české,
všeobecný výkup roboty a zrušení poddanství, zavedení obecní samosprávy, svobodu
tisku, shromažďování, náboženského vyznání a podobně již 25. 3. 1848. Na dopisech
najdeme podpisy místního rychtáře Václava
Hladíka, učitele Antonína Bukwitze, měšťana Františka Herfurta, hradešínského kaplana Karla Würbse i představitelů úvalské
židovské obce Jakuba a Bedřicha Gersonových. Jejich zájem o revoluční dění nebyl
náhodný, neboť také Židé si od požadovaných změn slibovali tolik toužené získání
všech občanských práv a odstranění staleté
diskriminace.
V březnu 1941 byly pro vojenské účely zabrány německými vojáky obě školní budovy,
takže vyučování muselo probíhat ve Škvorci
a v úvalském hostinci U Srazilů na Slovanech, ruční práce vyučovala učitelka paní
Horálková-Bartáková ve svém bytě v Tyršově ulici. Teprve v červnu 1941 byla značně
poškozená budova uvolněna. V říjnu 1944
byly zabrány dvě učebny pro výuku německých žáků. Děti německých rodičů jezdily
do německé školy v Klánovicích.
Dr. Vítězslav Pokorný

církev
CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ V ÚVALECH
HUSOVA KAPLE V BŘEZNU 2012
4. 3
neděle
Liturgická bohoslužba
9h
11. 3
neděle
Bohoslužba slova s výročním shromážděním
9h
25. 3.
neděle
ongová bohoslužba
15 h
6. + 20. 3.
úterý
Křesťanská výchova pro děti
16 h
8. 3.
čtvrtek
Křesťanský klub s postní pobožností
15.30 h
Pěvecký sbor Christi
pondělí
18 h
Kontakt: Duchovní správa CČSH v Úvalech, Pražská 180, 250 82 Úvaly, mobil: 605920773
Mgr. Jitka Pokorná, farářka

fejeton
Kam s ním
Snad nezačnu, aniž bych se neopřela o berličku citátu klasika. Tak kam s ním? S čím? S tříděným a komunálním, objemným a nebezpečným odpadem, s psími exkrementy, se sněhem
(to je letos asi bezpředmětné) …(pozn. aut.:
přeci padá – 7. 2.)
Neruda nevěděl, jak se zbavit proleželého slamníku ve století páry. Ten problém v našem století
nemáme. Dnes máme sběrný dvůr. Dvakrát ročně máme přistavené kontejnery, máme popelnice a můžeme třídit. Jedenkrát týdně se vyváží
tříděný odpad (jen doufám, že nekončí smíchaný na skládce, to by mně fakt naštvalo). Jednou
za čtrnáct dní odvezou komunální odpad. Máme
zelené sáčky a úhledné koše na psí hovínka.

Přesto odpady končí někdy jinde, než mají.
Za a) Spalují se!!! Občan spalující doma třeba
PVC ohrožuje nejen svoje zdraví a třeba ani
neví, že uvolňuje do vzduchu velmi toxické
látky, skoro bojové plyny. Za b) Vyhazují se
do přírody. Děsivé černé skládky dráždí oko i
duši nejen ekologa. Cožpak to „likvidátorovi“
nevadí? Za c) Cpou se do košů na veřejných
prostranstvích, až přetékají. Ach jo! Za d) Nechávají se na místě odpadnutí. Komu nevadí,
že do toho šlápne? Vzpomínám na překvapený
a rozmrzelý pohled prince Charlese, když se
podíval na podrážku svých bot po čvachtnutí na pražském chodníku. A jaké překvapení,
když vidím majitele pejska, který sáček použije. Jaký je asi poměr majitelů psů používajících sáčky proti těm opouštějícím zápašnou
mazlavou minu na
místě? Humus! Třeba se budou jednou
odpady čipovat, aby
prozradily majitele.
A s tím sněhem? Milosrdně skryje přes
zimu výše uvedené,
ale na jaře o to hůř.
Jestli bílá nadílka letos nebude, zůstaneme alespoň ušetřeni
překvapení. Úspěšný
slalom na (většinou
příšerných) chodnících a v ulicích, zejména potmě, přeje
Alena Janurová
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společenská kronika
Březen 2012
Vítáme nové spoluobčánky
Jakub Černý
Eliška Balášová
Marie Lancová
Barbora Hanzlíková
Eliáš Růžička
Nela Erlebachová
Adam Kučera
Všem dětem přejeme, aby vyrostly ve zdravé
a šťastné občany našeho města.
Březnová životní jubilea
70 let – Josef Havlík
Dagmar Rybáková
Ivan Kišš
Miloslav Skůpa
75 let – Růžena Zemková
Josef Dlouhý
Marie Kozmiková
Irena Navrátilová
Marie Holíková
80 let – Miroslav Klouda
Jozefína Sládečková
Ludmila Kodrová
Radko Fiedler
81 let – Růžena Tesařová
Marie Neugebauerová
Věra Karbulková
83 let – Marie Mikšíčková
Ilsa Nováčková
84 let – Jiří Rýdl
Věra Černá
86 let – Václav Šťastný
Marie Petýrková
88 let – Eliška Milotová
Sidonia Hakenová
91 let – Miloslava Kotlandová
Stanislav Kunc
92 let – Marie Dovolilová
97 let – Antonie Svobodová
Všem jubilantům přejeme hodně štestí, zdraví
a spokojenosti do dalších let.
Navždy jsme se rozloučili
Pavel Bartoš
Zdeněk Tischer
Zdeněk Kučera
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 uváděn.
Marie Černá – matrikářka
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úvalská vařečka
VEPŘOVÁ PANENKA SE SLANINOU A ŠVESTKAMI

INGREDIENCE: (pro 4 osoby)
1 větší vepřová panenka
150g anglické slaniny
2 lžičky bazalkového pesta
2 stroužky česneku
100g sušených švestek
sůl, pepř, koření na vepřovou pečeni
olivový olej, 50g másla

POSTUP:
Vepřovou panenku omyjeme, dobře odblaníme a podélně rozkrojíme, abychom vytvořili
plát. Maso zlehka naklepeme, osolíme, ope-

příme, potřeme bazalkovým pestem a rozetřeným česnekem. Poté poklademe plátky
anglické slaniny a švestkami. Maso pevně srolujeme a zavážeme provázkem, aby při pečení
drželo tvar. Roládu potřeme olivovým olejem
a posypeme kořenící směsí. Necháme 1 hodinu odležet. Poté zprudka opečeme na pánvi, přendáme do pekáčku, obložíme kousky
másla, podlijeme vodou a dáme na půl hodiny
dopéct do trouby. Na závěr zaprášíme šťávu
polohrubou moukou a necháme povařit. Maso
nakrájíme na plátky a podáváme se šťouchanými brambory a zeleninovým salátem.
Dobrou chuť přeje Mgr. Romana Vorlíčková

osobní
V únoru jsme vzpomněli na úmrtí nám nejbližších Hany Líhové, naší maminky a Jaroslava Líhu.
Vzpomínají: Míla s manželem, synovec ing.
R. Zapletal s rodinou, PhDr. Klárka Zapletalová-Beránková s manželem a Hedvika.

Prosíme o tichou vzpomínku na paní Marii
Lacinovou rozenou Hrubou, rodačku z Úval,
která zesnula dne 6.2.2012.
sestry Oldřiška a Milada

Dne 10. 3. by se dožil 90 let pan Václav Vosátka. Byl společenský člověk a měl rád lidi.
Za vzpomínku děkuje
rodina Vosátkova

inzerce
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PRODEJ – NOVÉ BYTOVÉ NÁSTAVBY
6 nových bytů 3+kk vč. 2 mezonetů Újezd n./Lesy,
s. Rohožník, ul. Žehušická
www.rohoznik.cz, Tel.: 602 339 870
Doučování MATEMATIKY 2.st. ZŠ, SŠ maturita, VŠ 1.sem.
Tel: 602 525 705
Angličtina v Úvalech
Zkušená lektrorka, individuální i skupinová výuka,
dospělí i děti od 6-ti let. Důraz na komunikaci.
Tel.: 774 106 514
Provedu stavební práce levně kvalitně: obklady, dlažby,
rekonstrukce, stavba plotů, zateplování fasád, podbití, krovy,
pokládku střech.
723 109 951
Nabízíme:
Neinvazivní diagnostiku krve
Neinvazivní metoda, která poskytne klientům ucelené informace
o jejich zdravotním stavu, je bezbolestná a nemá žádný vliv na organismus vyšetřovaného pacienta. Doba vyšetření je cca 15-20 minut.
Metoda hodnotí až 117 parametrů lidského organismu
bez nutnosti odběru krve.
Máte-li zájem o toto vyšetření, kontaktujte nás na
tel.: +420 724 004 599,
www.nedia.cz, email: nedia@email.cz
Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky
snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant žíhaný,
kropenatý, černý, žlutý a bílý. Slepičky pouze z našeho chovu!
Prodáváme slepičky těsně před snáškou.
Stáří slepiček 18-20 týdnů, cena 138-152 Kč / ks,
starší 20 týdnů-158 Kč/ks
Prodeje se uskuteční:
v neděli 25. března 2012
Úvaly u drogerie na náměstí v 16 hod.
Informace: 728605840, 415740719

Realitní kancelář CENTURY 21 Elán
oznamuje svým klientům,
že od 1. 2. 2012 sídlí na adrese
Smetanova 240, Úvaly,
v blízkosti vlakového nádraží.
Do našeho týmu hledáme nové
makléře. Info na tel: 604 700 022
E-mail : elan@century21.cz
www.century21.cz
K dispozici je pro vás také nově
jediná advokátní kancelář v Úvalech
advokátky Mgr. Petry Krejčí.
mobil: 724260982
E-mail: ppkrejci@seznam.cz
www.pravnisluzby.eu

Koupím pianino
723 564 383
Podlahářství
Karel Dvořák
Pokládka a broušení parket, montáž plovoucích podlah
Tel.: 724 092 797
dvorakparket@seznam.cz
Hledám spolehlivou paní na menší úklid v rodinném domku
v Úvalech 1 x za 14 dní, odměna po dohodě.
Tel.: 281 981 334
Opravy praček
automatických a vířivých
Josef Táborský, Praha-Újezd nad Lesy, Žichlínská 1670
Tel.: 602 949 765, 246 082 355

Prodáme 3 nové byty 2+KK
v bytovém domě v Úvalech na Slovanech
Více na www.byty-slovany.cz, tel.: 281 983 093
e-mail: bytyslovany@seznam.cz
K prodeji též nebytové prostory 30- 50 m2.
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Pohřební služba
Jan Žížala

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

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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Ceny inzerce:

III. strana obálky
IV. strana obálky

Plošná inzerce
Formát
A4
A4 v textové části
1/2 A4
1/3 A4
1/4 A4
1/8 A4

Rozměry inzerce šířka x výška v mm
1/1 celá stránka
194 x 273
1/2 polovina strany
194 x 133
93 x 273
1/3 třetina strany
194 x 86
60 x 273
1/4 čtvrtina strany
93 x 133
1/8 osmina strany
93 x 63
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3.900,- Kč
7.800,-Kč
1.950,- Kč
1.500,- Kč
1.100,- Kč
830,- Kč

4.200,- Kč
5.500,- Kč

Řádková inzerce
soukromá - do 120 písmen
140,soukromá - 120 až 360 písmen
285,komerční - do 120 písmen
280,komerční - 120 až 360 písmen
570,zvýraznění rámečkem
+ 50%
tučný nadpis
+ 30%
10% sleva na opakovanou inzerci pro formáty ½ A4 a A4 při objednání minimálně na půl
roku s platností od 1.1.2011
Uvedené ceny jsou bez 20% DPH.

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

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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