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Na úvod

V uplynulých 12 měsících jsem zaznamenal
zvýšenou aktivitu obyvatel našeho města.
Když s nimi hovořím a ptám se jich, co by
vlastně chtěli od města? Co očekávají? Dostává se mi různých odpovědí. Některé nespokojené, jiné lhostejné, občas někdo něco
i pochválí. Přemýšlím nad tím a nedává mi
to úplně smysl. Někteří chtějí nižší koeficient daně z nemovitosti, jiní čisté a opravené silnice, další zase praktickou školu, vodovod s pořádným tlakem, upravené náměstí,
kvalitní výuku ve škole, kanalizaci, více kulturních pořadů, rybníky, opravené budovy
a mnoho dalších požadavků a námětů. Když
se ale zeptám, kde na to má město vzít peníze, odpovědí bývá většinou mlčení, nebo
konstatování typu: „Od toho tam přece jste
vy, zastupitelé, to je vaše starost.“ A právě
tato lhostejnost a touha brát, dostávat, aniž
bych něco dal, je důvodem stávající nepříjemné atmosféry ve městě. Atmosféry, která k mé veliké nelibosti nespravedlivě odsuzuje a zastiňuje poctivou práci zastupitelů

Blahopřání
Dne 23. 5. 2012 oslaví významné životní
jubileum úvalský rodák prof. Ing. arch. Miroslav Masák, dr. h. c., významný architekt
a čestný občan města Úvaly. Rádi bychom
mu i touto cestou popřáli pevné zdraví, hodně životních úspěchů a tvůrčích sil a v neposlední řadě také vyjádřili hrdost nad tím, že
patří mezi občany našeho města.
Za vedení města
Úvaly MUDr. Jan Šťastný, starosta
K srdečnému blahopřání a přání potřebného zdraví, svěžesti, vitality a tvůrčí mysli
i nových sil se připojuje také redakční rada
Života Úval. Ještě dlouhá léta, pane profesore!
Dr. Vítězslav Pokorný,
předseda redakční rady

Pozvánka na řádné
zasedání zastupitelstva
Zveme občany na řádné veřejné
zasedání Zastupitelstva města
Úvaly, které se koná ve čtvrtek
3. 5. 2012 od 18 hodin v sále domu
s pečovatelskou službou.
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a úspěchy, kterých se podařilo dosáhnout.
Ano, péče o naše město, vytváření co nejlepších podmínek pro jeho obyvatele je
prací zastupitele, potažmo vedení města.
Zastupitelé ale nenesou odpovědnost pouze za výdajovou stránku, ale též za příjmy,
které mají bohužel spíše klesající tendenci.
A zde se nabízí pouze dvě řešení. Hledat investiční prostředky a snažit se je navyšovat
a pomocí dotací zvyšovat investiční schopnost města, nebo se smířit s tím, že budou
probíhat investice v řádu několika málo milionů Kč ročně a město nebude mít na svoji
obnovu, na novou školní jídelnu, vodovod,
kanalizace, nebude mít na obnovu koupaliště, na rekonstrukci silnic, na rozšiřování
školy a školky, na dotace na veřejnou dopravu, na úpravu veřejných ploch a prostranství a postupně se z Úval stane ospalá
díra, kde bude vzrůstat vnitřní dluh, město
bude chátrat a nikdo v něm nebude chtít
bydlet. A nejen v tuto chvíli přichází odpovědnost všech občanů Úval, aby nejen při
volbách, ale také v diskuzích, prací v komisích a výborech města a spoluprací rozhod-

li, jaké Úvaly mají být. Kam mají směřovat?
Není jednoduché vyhovět všem vznášeným požadavkům, protože peněz není
nazbyt a časy, kdy se veřejná prostranství upravovala v Akci Z, jsou nenávratně
pryč. Dnes prakticky nikdo není ochoten
přijít v sobotu na brigádu a svojí prací,
případně profesí pomoci. Požadavků na
investice je ale stále více než volných prostředků města a je opravdu nelehké volit
priority, protože každé rozhodnutí může
být kritizováno jinou skupinou obyvatel.
Podlehnout tomuto tlaku však znamená nezřízené zadlužování města, ztrátu
investiční schopnosti a v důsledku právě
špatné zastupování občanů při správě
majetku města. Není právě v době finanční krize vyrovnaný rozpočet města důkazem odpovědnosti? Nejsou probíhající
investiční akce a postupné obnovování
našeho města projevem maximálního
úsilí o zlepšování životních podmínek
jeho obyvatel? Každá mince má přeci dvě
strany, když něco chci, musím něco dát.
Josef Štěpánovský, radní města

Jednalo zastupitelstvo města Úvaly dne
29. března 2012 (komentář)
Poslední březnový čtvrtek byl ve znamení
jednání úvalského zastupitelstva. Přítomno
bylo 14 volených zástupců (1 byl omluven).
Občanů v sále DPS postupně přibývalo až na
celkový počet 42 lidí. Kapacita místnosti tak
byla téměř zaplněna. V sále byli také přítomni
zaměstnanci městského úřadu a mezi přihlížejícími byli opět mnozí úvalští podnikatelé
a živnostníci, kteří čekali zejména na projednávání bodu o koeficientu daně z nemovitosti.
Neméně početnou skupinu tvořili tentokrát i
obyvatelé z oblasti V Setých, Hodova, Hájovny a lokality U Horoušánek, kteří se dostavili
zejména kvůli problematice několikaměsíční
uzavírky jediné přímé přístupové komunikace
do těchto lokalit. Těsně po 18. hodině zahájil
starosta města MUDr. Jan Šťastný vlastní jednání. Tradičně prvním bodem byla starostova
zpráva zastupitelům a občanům o činnosti
rady města za uplynulé období od posledního
řádného jednání zastupitelstva. Starosta informoval o nejdůležitějších problémech, které
rada na svých jednáních řešila, a vyjmenoval
zásadní usnesení, která přijala. K tomuto bodu
se rozvinula diskuse ohledně veřejného osvětlení v ulici Pernerova. Dalším bodem byla
kontrola plnění usnesení zastupitelstva města.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí další splnění
svých konkrétních usnesení z let 2009 – 2012.

Rozsáhlá přehledná tabulka o plnění dříve
přijatých usneseních a jejich plnění je pro zájemce k nahlédnutí na městském úřadě. Tuto
tabulku naleznete na základě nedávného rozhodnutí zastupitelstva nově i na webu města.
Hned následující bod programu vyvolal velmi obsáhlou a emotivně vyhrocenou diskusi.
Na jednání zastupitelstva dne 9. 2. 2012 byla
projednávána Petice občanů na podporu zamítnutí pětinásobného zvýšení daně z nemovitosti, proti zavedení místního koeficientu
v maximální možné výši 5, kterou podepsalo 1053 občanů. Vedení města se za uplynulé
téměř 2 měsíce intenzivně zabývalo proble-

POZVÁNKA
Zveme občany Úval
na vzpomínkové shromáždění a
kladení věnců, které se bude konat

ve čtvrtek 3. května 2012
v 17 hodin
na hřbitově u památníku padlých
za spoluúčasti zástupců města
a střediska Junáka Úvaly.
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matikou dopadu zvýšené daně, byla svolána
schůzka se zástupci úvalských podnikatelů,
dále se problematikou zabýval finanční výbor, zejména s ohledem na dopad na rozpočet města. Finanční výbor doporučil zastupitelstvu určit pro rok 2013 místní koeficient 3
a pro letošní rok nepřijímat žádný kompenzační program. Důvodem pro ponechání koeficientu 5 byla i skutečnost, že vzhledem k tomu,
že ne všichni majitelé mají své pozemky v katastru nemovitostí zařazeny správně do zpevněných ploch, dopad by pocítili především ti
„poctiví“, a pro ty ostatní by nebyl důvod si
pozemky správně nechat přiznat a zařadit do
zpevněných ploch. Důvodem pro vyloučení
kompenzace je i problematická zpětná vazba
finančního úřadu a administrativní náročnost.
Po úvodu pana starosty přednesl Mgr. Borecký detailní vysvětlení problematiky a historie
předchozích kroků vedení města směřujících
k současně platnému koeficientu 5 a ke kompromisu v podobě koeficientu 3, navrženého
pro další období (od 1. 1. 2013). Následně
se rozpoutala téměř hodinová diskuse, opět
místy emotivně vyhrocená a přecházející do
osobní roviny slovních přestřelek mezi dotčenými občany a zástupci města. Občané
se dotazovali na systematiku výběru daně,
procentní poměr výnosu daně vůči rozpočtu
města a na to, jak jsou pokryty případy, kdy
bude zpožděno placení daně. Dotaz se týkal
i případu jestli bude zachováno znění smlouvy o revolvingovém úvěru i při snížení koeficientu. Opětovně zazněly nesouhlasné názory podnikatelů a občanů. Návrhy směřující
k zastupitelům se pohybovaly od koeficientu
1 a 2. Někteří další občané však vznášeli otázky, které vůbec nesouvisely s projednávaným
bodem. Další občané hlasitě vyjadřovali svůj
nesouhlas s investičními akcemi v té či oné
městské lokalitě. Paní Hájková z městského
úřadu informovala, že již v srpnu 2011 byl
založen speciální podúčet města, na který se
ukládají finanční prostředky, které městu přicházejí od finančního úřadu z vybrané daně
z nemovitostí. Současně byl s tímto bodem jednání spojen podnět zastupitelů Ing. Černého,
pana Kolaříka, pana Krutského, Ing. Váňové
a pana Linharta, týkající se místního koeficientu daně z nemovitostí. Ve svém podnětu navrhli
sérii návrhů postupu ve věci přijetí nižšího koeficientu daně z nemovitosti v Úvalech. Zastupitelstvo po dlouhé diskusi nakonec schválilo
koeficient daně z nemovitosti ve výši 3, a to
s platností od 1. ledna 2013 a to opět formou
nové městské vyhlášky. Pro letošní rok 2012
platí koeficient 5 bez jakýchkoliv kompenzací.
Z důvodu velkého počtu přítomných občanů
z oblasti U Horoušánek, V Setých, Hájovny
a z Hodova dlouhodobě dotčených uzavírkou
přejezdu tratě na Jirenské se přešlo k projednávání bodu zajištění náhradní dopravy pro
tyto oblasti. Zástupci občanského sdružení 3H
(zastupující občany z lokality Hájovna, Hodov
a Horoušánky) definovali potřeby zajištění
spojů veřejné autobusové dopravy po celou
dobu uzavírky. Na městský úřad se snesla
kritika ohledně objízdných tras a zajištění
autobusového spojení a návrhy na zpřístupnění průjezdu do zbytku města po pozemcích
Českých drah. Paní Tesařová vysvětlila, že
se jedná o rekonstrukci připravenou krajem
a že město, poté co se v únoru letošního roku
o této rekonstrukci dozvědělo, udělalo maxi-

mum pro zajištění spojů a současně potvrdila
negativní stanovisko Českých drah ohledně
průjezdu přes koleje nepoužívané vlečky a po
nákladové rampě ČD. Zastupitelstvo města
Úvaly pak schválilo u dopravce ROPID zajištění spojů po dobu objížďky na silnici II/101
(směr Jirny), a to v pracovní dny (78 pracovních dnů) a uložilo ekonomickému odboru zapracovat potřebnou finanční částku 63.102 Kč
do rozpočtu města pro rok 2012.
Poté na řadu přišel čtvrtý bod jednání, a sice
zápis ze společného jednání Výboru pro výstavbu a investiční komise. Předmětem jednání byly tyto body: zpomalovací práh u MŠ
Pražská – poloha umístění prahu, studie proveditelnosti – rekonstrukce bytového domu
na hudební školu Úvaly, generel dopravního
řešení, plán oprav a rekonstrukcí komunikací
– řešení připomínek občanů, záměr výstavby
v lokalitě V Setých – rovnoběžně s ulicí Pernerova, záměr výstavby 31 řadových rodinných domů v ulici Škvorecká, zastavovací
studie Vinice, zastavovací studie – lokalita
Radlická čtvrť, žádosti o změnu ÚP a metropolitní optická síť. Po termínu jednání Výboru
pro výstavbu byl na město Úvaly doručen dodatečně požadavek o zařazení komunikace do
návrhu rekonstrukcí v ulici Prokopa Velikého
– část od ulice Žižkova po ulici B. Němcové
a ulici Čechova. Zastupitelstvo vzalo na vědomí zápis z tohoto jednání, dále schválilo
zařazení požadavků obyvatel na provedení
rekonstrukce komunikace do Seznamu komunikací navržených k rekonstrukci a opravám, konkrétně se jedná o ulice: ul. Diamantová – prodloužení, ul. Jirenská, ul. Sovova,
U Kaberny, ul. U Výmoly, Lužická. Rovněž
byly schváleny dodatečné požadavky občanů
o zařazení komunikací do Návrhu rekonstrukcí v ulici Prokopa Velikého (část od ul.
Žižkova po ul. B. Němcové) a ul. Čechova.
Zastupitelé také uložili Výboru pro výstavbu
u schválených komunikací k rekonstrukci a na
základě dopravního řešení stanovit konkrétní
skladby povrchů a technologie oprav v jednotlivých ulicích dle kategorií. O každém bodu se
hlasovalo zvlášť, s tím, že v usnesení bude kromě mapy se zákresem rekonstruovaných ulic
i jmenný seznam ulic, tak aby nemohlo dojít
k pochybnostem ohledně zařazených ulic.
V následujícím bodě jednání zastupitelstvo
na základě shromážděných podnětů občanů
a doporučení Výboru pro výstavbu souhlasilo se zařazením změny funkčního využití
pozemku parc. č. 2609 k. ú. Úvaly u Prahy
z veřejné zeleně na území nerušící výroby do
připravovaného územního plánu, dále nesouhlasilo se změnou funkčního využití pozemku
parc. č. 2630 k. ú. Úvaly u Prahy z izolační zeleně na území nerušící výroby a nesouhlasilo
se změnou funkčního využití pozemků parc.
č. 3660/19, 3649 k. ú. Úvaly u Prahy z izolační zeleně na čistě obytné území.
Další bod jednání přinesl opět velmi obsáhlou diskusi. Zastupitelé se vyjádřili k zastavovacím studiím. Během projednávání tohoto
bodu byly promítnuty navržené developerské
projekty. V případě poměrně rozsáhlé zastavovací studie v oblasti Vinice a Radlické čtvrti tyto záměry popsal pan Fritz a paní Aranka
Bergnerová. Ke studii v oblasti Vinice vystoupil zastupitel Dr. Pokorný, který se dotazoval zejména na veřejnou zeleň v navržených uličních sítích. Další připomínky, které

byly diskutovány, byly zejména šířka ulic v
nových lokalitách, likvidace dešťových vod
u nových projektů, dopravní řešení lokalit, zatíženost oblasti nádraží, odhad počtu obyvatel
v lokalitách, dopad na stávající služby a pěší
dostupnost intravilánu města z těchto lokalit.
Po dokončení projektu Hostín a po překročení
hranice 10 000 obyvatel bude diskutovaným tématem i městská doprava v Úvalech. Zejména
k současným parkovacím možnostem u nádraží
vystoupila řada občanů. Výměry pozemků pro
individuální výstavbu v těchto dvou lokalitách se pohybují mezi 800 – 1100 m2. S oběma plochami bylo již pro výstavbu počítáno
v územním plánu. K otázce likvidace dešťových vod, kterou otevřel pan zastupitel Kolařík,
se vyjádřil místostarosta Petržílek a poukázal
na jednání s Povodím Labe, které se uskuteční
15. 5. 2012 a kde budou diskutovány podmínky
(retenční nádrže, poldry) pro Úvaly, Květnici
a Zlatou. Druhý developer, kterého zastupoval
přítomný pan Ing. Zbyněk Šoulák, představil
dva projekty pod názvem „Slunečné terasy“.
Prvním zamýšleným projektem byla studie
v oblasti ulice Purkyňova za bývalou Masnou
v blízkosti Klánovického lesa. Jedná se o projekt 27 dřevostaveb řadových domů. Následně
se rozpoutala diskuse ohledně vhodnosti řadové zástavby do této lokality a nakonec tento
záměr nebyl zastupitelstvem schválen. Druhý
projekt stejného názvu se týkal rovněž projektu řadových domků v ulici Škvorecká, vedle
současné odstavné plochy kamiónů. Jedná se
opět o dřevostavby řadových rodinných domků. Tento záměr projektu byl schválen a podle
vyjádření developera by projekt mohl být realizován v roce 2013.
Dále zastupitelé souhlasili se sloučením školských právnických osob Mateřská škola Úvaly, Pražská 525 a Mateřská školy Úvaly, Kollárova 1260. Sloučením těchto předškolních
institucí práva a povinnosti včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů přejdou
na školskou právnickou osobu Mateřská škola
Úvaly, Kollárova 1260. Současná ředitelka
MŠ Pražská avizovala svůj odchod do důchodu a vzhledem k tomu, že se školka dlouhodobě potýká s nedostatkem finančních prostředků na mzdy (z důvodu malé kapacity tohoto
školského zařízení) bylo přistoupeno k tomuto
kroku. Sloučením dojde k úspoře při vedení
administrativy, efektivnímu využití majetku
i pracovní síly (zástupnost v době nemoci
a dovolených), k operativnosti řízení a financování těchto školských zařízení.
Další bod se týkal členství paní zastupitelky
Ing. Heleny Váňové ve Finančním výboru.
Na zasedání zastupitelstva dne 9. 2. 2012
byla Ing. Váňová odvolána z funkce předsedy finančního výboru. Nadále má zájem být
členem finančního výboru. Vzhledem k tomu,
že na ustavujícím zasedání zastupitelstva bylo
přijato usnesení, kterým zastupitelstvo zvolilo
předsedu finančního výboru přímo (nevolili se
nejdříve členové a z nich poté předseda), bylo
třeba Ing. Váňovou zvolit členem finančního
výboru. Současně byl dalším členem finančního výboru zvolen pan Ing. Petr Jankovský.
Zastupitelstvo města dále schválilo plán práce kontrolního výboru na rok 2012, který v
letošním roce bude pracovat na těchto úkolech: kontrola plnění usnesení rady, kontrola
plnění usnesení zastupitelstva, kontrola vyři➜ ➜ ➜ strana 4
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zování stížností, kontrola vyřizování podnětů,
návrhů a připomínek, podaných zastupiteli
a občany na jednání zastupitelstva, kontrola
formálního postupu při přidělování a čerpání
finančních prostředků přidělených sportovním
a zájmovým organizacím, kontrola formálního postupu při přidělování bytů a kontrola
procedurálního postupu při zadávání a realizaci veřejných zakázek financovaných z rozpočtu města. Veškerá kontrolní činnost se týká
roku 2011.
Další bod jednání se týkal současné „ruiny“
v Riegerově ulici čp. 65. Jedná se o projekt:
Rekonstrukce objektu čp. 65 nabízející volnočasové aktivity. Na základě rozhodnutí rady
města zajistil odbor investic podání žádosti
o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS 2
Střední Čechy, oblast podpory 3.2 – oblast
volnočasových aktivit. Dne 15. 7. 2011 byla
podána žádost o dotaci. Dne 6. 3. 2012 starosta města obdržel oznámení o schválení
projektu k financování. Pan Ing. Lacko ze
společnosti A.L.T. Architekti, v.o.s., promítl
přítomným návrhy a vizualizaci zamýšlené
rekonstrukce a zodpověděl vznesené otázky
k funkčnosti objektu a řešení nejbližšího okolí,
zejména s ohledem na parkování. Zastupitelé
poté schválili přijetí dotace a současně schválili i uzavření smlouvy s Regionální radou
o poskytnutí dotace ve výši 15.356.762,40 Kč
a rovněž schválili vyčlenění peněžní částky ve
výši 3.839.190,60,- Kč, odpovídající spolufinancování projektu „Rekonstrukce objektu čp.
65 nabízející volnočasové aktivity“.
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Další bod se týkal změn v personálním obsazení postů místostarostů. Místostarosta JUDr.
Petržílek spolu s místostarostou Ing. Bredou
předložili návrh, aby zastupitelstvo rozhodlo
o tom, že s účinností od 1. 4. 2012 nebude JUDr.
Petržílek pro funkci místostarosty dlouhodobě
uvolněn. Navrhli, aby zastupitelstvo rozhodlo pro výkon této funkce dlouhodobě uvolnit
s účinností od 1.4.2012 místostarostu Ing. Bredu. JUDr. Petržílek by nadále vykonával funkci
neuvolněného místostarosty. Výši odměny neuvolněnému místostarostovi určuje v souladu se
zákonem o obcích zastupitelstvo. Ve městě naší
velikosti může měsíčně v souladu s nařízením
vlády č. 37/2003 Sb., pobírat odměnu až do výše
25 149 Kč (odměna se skládá z pevné částky za
výkon funkce místostarosty 7 134 Kč a z příplatku za počet obyvatel 16 086 +1929 Kč).
Součástí materiálu byl i návrh odměny ve výši
12 000 Kč pro nového neuvolněného místostarostu JUDr. Petržílka. Tato odměna však nebyla
zastupitelstvem schválena.
Posledním bodem jednání byla otázka pořizování audiovizuálního záznamu z jednání
zastupitelstva. Na základě schváleného „Programového prohlášení pro volební období
2010 – 2014“, části VIII. ÚŘAD MĚSTA, se
koalice rozhodla mimo jiné prosazovat lepší
informovanost obyvatel v souvislosti s činností volených orgánů města. K návrhu pořizovat
z jednání videozáznam a následně ho zpřístupnit občanům se vyjádřili jednotliví zastupitelé,
avšak tento záměr nakonec nebyl schválen,
a videozáznam záznam tak nebude realizován.
V průběhu jednání dostali samozřejmě pro-

stor pro své dotazy i přítomní občané. Některé dotazy byly již zodpovězeny v tematicky
odlišných bodech jednání. Občané se dotazovali zejména na sběrné nádoby na komunální
odpad v oblasti Hájovny. K problematice přeplněných kontejnerů v této oblasti, kam bohužel zaváží odpad i občané jedoucí kolem,
se vyjádřila paní Tesařová a pan místostarosta
Petržílek. Paní Tůmová poukázala na kritickou dopravně-bezpečnostní situaci parkování
v blízkosti základní školy, pan Jelínek poukazoval na průjezdnost městem a možnosti
parkování, pan Vlas na služby České pošty
v kontrastu s nárůstem počtu obyvatel, pan
Urban hovořil o kvalitě vozovky na náměstí
a o odstranění stavby pana Vlase v ulici Osadní, kde byl podle Ing. Bulíčkové nejzazší
termín odstranění prodloužen do 30.6.2012.
V rámci bodů „Různé“ byly diskutovány personální otázky na městském odboru územního plánu, Ing. Černý poukázal na chybějící
část chodníku v oblasti u Fabráku (most přes
Výmolu) a Ing. Váňová na dopravní značení
v oblasti V Setých (poškozené dopravní zrcadlo, zpomalovací práh) a na zajíždění čistícího vozu do této lokality.
Zcela „vydýchaný“ sál postupem doby značně
prořídnul a pět minut po půlnoci bylo jedno
z nejdelších zasedání úvalského zastupitelstva
ukončeno. Další řádné jednání zastupitelstva
se konalo ve čtvrtek 3. května 2012. Informace z tohoto jednání přineseme s ohledem na
redakční uzávěrku v červnovém vydání Života
Úval.
Mgr. Marek Mahdal, DiS.,
zastupitel města Úvaly

Informace o hlavních činnostech a cílech vedení města
Jistě není žádným tajemstvím, že se po
Úvalech šíří „blbá nálada“. Ano, má své lokální příčiny, vyplývá však také z celkové
nepřívětivé politické a hospodářské situace. V tomto článku bych se však rád zmínil
o tom, co je pro současnou dobu charakteristické a o čem se, v návalu kritiky na současné vedení, bohužel, pozapomnělo.
Po podzimních komunálních volbách se
v roce 2010 v čele města ocitla široká koalice, složená ze zástupců Občanské demokratické strany, České strany sociálně demokratické a sdružení Otevřené Úvaly. Ukázalo
se, že takto pojatá koalice je pro Úvaly velmi výhodná za podmínky, že se prioritou
zástupců jednotlivých stran stane problematika města. A to se skutečně stalo a důsledkem je široké spektrum cílů, které – pokud
by byly realizovány, zásadně by k dobrému
změnily tvář našeho města. Celá řada těchto
cílů je v současné době již plněna, či splněna. Mezi investiční priority technického
charakteru patřilo budování splaškové kanalizace, dokončení rozšíření kapacity čistírny odpadních vod, realizace stavby „Pitná
voda z Káraného“, příprava dalších vodohospodářských staveb „Dostavba a rekonstrukce vodovodní sítě Úvaly“ a „Obchvat
Jiren“, které zajistí dostatek pitné vody a
její plynulý tlak ve všech částech města.
Mezi investiční priority sociálního charakteru patřila „nástavba základní školy“, „přístavba pavilonu mateřské školy Kollárova“
a příprava rekonstrukce objektu čp. 65, kte-
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rý je v dezolátním stavu. Celkově se dá konstatovat, že město Úvaly využilo možností
financování investičních akcí prostřednictvím fondů Evropské unie i českých fondů
více nežli dobře, troufám si říci, že nejlépe
ze všech měst stejné velikosti. Jedná se o investiční akce, jejichž výše již dnes značně
přesahuje částku půl miliardy Kč a do konce
tohoto volebního období to jistě bude přes
700 milionů Kč. Ať jsou výhrady proti mé
osobě či jiným členům současného vedení
města jakékoli, Úvaly v tomto období prožívají historický a v budoucnosti již jen těžko
opakovatelný investiční boom. Z objektivních důvodů se nemohlo podařit to, na co
občané Úval nejvíce upozorňují, tedy opravit podstatnější část komunikací ve vlastnictví města; na tyto rekonstrukce, bohužel,
rozsáhlejší dotační programy neexistovaly.
Přesto se podařilo získat dotaci na opravu
ulice Vítězslava Nováka, která patřila k jedné
z nejvíce postižených. Ve spolupráci se
Středočeským krajem se rozjela příprava
projektové dokumentace k rozsáhlé rekonstrukční akci na komunikacích ve správě
kraje, tak zvaný „průtah městem“, kam patří i rekonstrukce náměstí Arnošta z Pardubic. Byla provedena i rozsáhlá pasportizace
komunikací ve vlastnictví a správě města,
s určením investičních priorit. V neposlední řadě došlo i k přípravě financování
rekonstrukcí komunikací, neboť se jedná
o částku dosahující několika set milionů
Kč. V rámci těchto příprav schválilo zastu-

pitelstvo města i podstatné navýšení daně
z nemovitosti – a právě zde narazila koalice na velký odpor. Byla sepsána petice proti
navýšení této daně, kterou podepsalo velké
množství občanů. Co se koalici totiž nepodařilo, bylo zvládnout přípravu některých
důležitých akcí, tedy i oprav komunikací
i „marketingově“, tedy vysvětlit občanům potřebu navýšení příjmů města tak, aby to bylo
jasné, srozumitelné a „uchopitelné“. Podobný problém měla koalice i v případě výpovědi nájmu Základní a Praktické škole Úvaly
(zřizované krajem v prostorách města), která
byla – v zájmu rozšíření kapacity městské
školy základní, v roce 2011 podána. Na druhé
straně se v tomto roce podařilo (doufejme definitivně) vytvořit podmínky pro existenci pobočky Základní umělecké školy Český Brod
v Úvalech.
V období od komunálních voleb 2010 byly
ovšem připraveny i některé důležité akce,
které se týkaly životního prostředí a místních vodotečí. Podařilo se získat dotaci na
prvou část rekonstrukce úvalských rybníků (Kalák, Jámy, Fabrák) a bylo požádáno
o řadu dotací, které se týkaly parkových
úprav, cyklotras a podobných „menších“
akcí. Získali jsme finanční prostředky na
částečnou rekonstrukci areálu Multitec,
budovy za sochou Arnošta z Pardubic a základní školy. Připravuje se rozšíření stravovacího komplexu při základní škole.
Kromě výše popsaných investičních akcí
vznikla z podnětu vedení města i řada akcí
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kulturních, společenských a sportovních.
Jedná se například o Vítání občánků, Vánoce ve městě, Paměť města, Bezpečná sobota
a Závody horských kol. Jen málokdo dnes
již ví, že právě „Vítání občánků“ bylo obnoveno až v roce 2007. I do rozvoje kulturních, společenských a sportovních akcí bylo
v minulém i tomto volebním období vloženo
mnoho milionů Kč.
Závěr:
Úvaly v současné době začínají žít intenzivním kulturně-společenským životem a zároveň se úspěšně vypořádávají s vyrovnáním
„vnitřního dluhu“ na technické i sociální
infrastruktuře, který celkově činí přibližně
1,5 miliardy Kč. V tomto trendu je potřeba
za každou cenu pokračovat, a to zejména
v současné chvíli, kdy lze „vyškrábat“ poslední zbytky evropských peněz.
MUDr. Jan Šťastný, starosta města

Ještě ke koeficientu
daně z nemovitosti
Petr Borecký ve svých článcích popisuje velmi detailně důvody, které nás vedli
k přijatému rozhodnutí. Nechci ho v této
nepopulární roli „nechat samotného“,
proto mi též dovolte několik poznámek
k tomuto tématu. Moje čísla nebudou tak
přesná a formulace brilantní, ale chci jen
shrnout naše úvahy.
Rozpočet města v oblasti investic počítá zhruba s částkou 5-6 mil. Kč. Za tyto
peníze můžeme kvalitně zrekonstruovat sotva 2 ulice nebo jich zazáplatovat
o něco víc anebo to proinvestovat nějak
jinak. Na velké vyskakování to není. My
ale chceme konečně udělat něco s ulicemi ve městě hned a pořádně. Proto jsme
hledali způsob, jak získat větší finance
co nejdříve. Máme možnost získat desetiletý úvěr 110-130 mil. Kč, víc nám
dnes nikdo nepůjčí ani na delší dobu.
Na splátky tohoto úvěru budeme ročně
potřebovat odhadem 14 mil. Kč. K ročním prostředkům města viz výše musíme
tedy přidat cca 8-9 mil. Kč. Tyto peníze
chceme zajistit navýšením daně z nemovitosti, loni by to bylo díky koeficientu
5, letos k tomu stačí 3. Myslím, že tyto
úvahy jsou naprosto transparentní.
Ještě k petici proti navýšení koeficientu:
Vyjádření v této petici byla napsána tak,
že i já bych, kdybych neznal další souvislosti, snad s nimi musel souhlasit. Ani
mně se nechce platit další daně. S čím
ale nemohu souhlasit, jsou prohlášení
pana Hrubého, která pronesl na zasedání zastupitelstva. Tvrdil, že Úvaláci jsou
za ta léta na blátivé ulice zvyklí a že to
ještě dalších 20 nebo 30 let vydrží, hlavně když nebudou platit navýšené daně.
Tomu se mi nechce věřit, já ani nikdo
z našeho okolí takhle neuvažuje. Na druhou stranu, pokud se sejde pod tímto prohlášením stejných tisíc podpisů, tak tím
naše snaha o hezčí Úvaly končí.
Ing. Michal Breda, místostarosta

Připojování na kanalizaci
– výzva k předkládání projektů
Od dubna roku 2011 probíhají intenzivní stavební práce na splaškové kanalizaci, na kterou
město čerpá dotaci z OPŽP ve výši 142 mil.
Kč. Na nově vybudovanou kanalizaci, případně
vodovod v jejím souběhu, je nutné i z hlediska podmínek dotace připojit v nejkratší možné
době maximum nemovitostí. Proto vyzýváme
všechny občany, u kterých již výstavba proběhla, aby neprodleně zahájili práce na projektech
přípojek.
Připravené projekty je možné předkládat na
Stavební úřad Úvaly k vydání Územního souhlasu. Ten může být vydán pouze v následujících lokalitách, kde byla kanalizace uvedena
do předčasného užívání:
✘ Radlická čtvrť
✘ V setých
✘ Centrum – Pražská, Švermova, Šafaříkova.
Následně, po vydání Územního souhlasu,
je možné přípojku realizovat. Zároveň upozorňujeme na povinnost uzavření smlouvy
s provozovatelem, společností Vodovody
a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., o odvádění
odpadních vod, případně dodávce pitné vody.

Projekty z ostatních lokalit prosím na stavební úřad nepředkládejte, výsledkem by
bylo pouze zamítavé stanovisko a zbytečné
přetěžování úřadu, který musí do 30 dnů reagovat.
Obecné informace pro projektanty jsou k dispozici u provozovatele Vodovody a kanalizace
Mladá Boleslav, a.s., nebo na adrese http://
www.mestouvaly.cz/files/Zasady%20op.pdf.
Údaje ze skutečného zaměření veřejných částí
přípojek a hlavního řadu splaškové kanalizace
jsou k dispozici na webu města Úvaly:
✘ h ttp://www.mestouvaly.cz/files/splasky/
radlicka.zip
✘ h ttp://www.mestouvaly.cz/files/splasky/
vsetych.zip
✘ h ttp://www.mestouvaly.cz/files/splasky/
centrum.zip
Definitivní ukončení výstavby splaškové kanalizace je stanoveno na polovinu roku 2013.
Ing. Ivo Kokrment, projektový manažer vodohospodářských investic
vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Alej úvalských dětí se zpozdí
S ohledem na průběh zemědělských prací na
dotčených pozemcích, resp. pole Na Vinici
(chemické ošetření polnosti ledkem a postřikem proti plevelům), nemůžeme na jaře začít s výsadbou aleje úvalských dětí, jak bylo
původně plánováno. Na těchto polnostech již
také došlo i k osevu obilovin. Nedorozuměním se zemědělci došlo k tomuto nechtěnému
a námi neplánovému sledu okolností. Tímto se
omlouváme za slib, že se bude sázet již na jaře.
Z důvodu, že ledek a chemický postřik by po-

škodily kořenový systém vysazených dřevin
a došlo by k jejich poškození, popřípadě úhynu, nelze to na jaře uskutečnit. Dohodli jsme,
že výsadba definitivně začne na podzim tohoto roku. Ještě jednou děkujeme všem zúčastněným stranám, které se podílely na rozjezdu
této akce a přispěly finančními podporami.
V blízké budoucnosti doufáme v širší zapojení
úvalské veřejnosti při obdobných akcích.
Dr. Vítězslav Pokorný
Petr Urban
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Životní jubileum
V květnu oslaví úvalský rodák Miroslav Masák významné životní jubileum. Pana profesora jsem požádal o rozhovor.
V.P.: Pane profesore, občas Vás potkávám
na nádraží, když čekáte na vlak do Prahy.
Domnívám se, že do hlavního města nejezdíte jen kvůli tomu, abyste na vltavském
nábřeží krmil racky nebo labutě.
M.M.: Ne, teď jsou rohlíky dost drahé.

V.P.: Domníváte se, že je reálné v době hospodářského útlumu stavět budovy, které
nejsou v daný čas nezbytné a které jistě
nebudou levné?
M.M.: Důležitější než stav hospodářství je
stav společnosti. Nezajímá nás přeci jen růst
růstu. K životu patří i pocity radosti, vzrušivých zážitků a uspokojení. Ty chybné předpoklady vedení měst, netýká se to jen Prahy,
že respekt k hospodářským problémům musí
jejich činnosti naprosto dominovat, že dopravní stavby, kanalizace a infrastruktura musí mít
absolutní přednost, jsou nedomyšlené. Jistě,
že jsou nutné, ale žebříček sdílených hodnot
je jiný.
V.P.: Pokud by byl záměr pana primátora
přijat, o jaký druh koncertní síně by mělo
jít a kde by měla stát?
M.M.: O klasickou koncertní síň pro symfonickou hudbu s kapacitou 1 800 posluchačů.
Jestli typu shoebox nebo vineyard, není zatím
rozhodnuto. Zvolit vhodné místo je problém,
jehož řešení nás čeká. Pražští radní páchali stejné hlouposti jako představitelé jiných
měst, prodávali a prodávali. Pozemky jsou
prodány, nejsou stanoveny urbanistické limity,
neexistují regulační plány. Je to problém společenství, která jsou řízena v krátkodobých
funkčních obdobích. Politici žijí v perspektivách čtyř let. Tak se rozvoj měst koncipovat
nedá.
V.P.: Jsou nějaké výjimky z takového krátkozrakého zacházení s životním prostředím, které bychom mohli následovat?
M.M.: Historie je jich plná. Pokud jde o Prahu, mohli bychom začít u Karla IV. a pokračovat dál. Je zde příklad Hradce Králové a jeho
rozvoje pod vedením Františka Ulricha, nebo
Zlína za éry bratří Baťů. Také Liberce z 60. let
dvacátého století.
V.P.: Co hrálo rozhodující roli?
M.M.: Jasná vize. Dnes, v době postmodernismu, je skoro módou tvrdit, že diskontinuita
je nezbytná, že chtít vyřešit vyčerpávajícím
způsobem problémy v čase jediné generace
by bylo katastrofou. Ale rozumná vize nic
takového nepředpokládá, jen jasně stanovuje
žebříček hodnot a vymezuje mantinely. To se
mnohdy nehodí.
V.P.: Proč myslíte, že se to nehodí?
M.M.: V lepších případech to může být nedůvěrou v pokrok, potom vize nejsou třeba. Ale

6

Foto Pavel Štecha

V.P.: Mířil jsem tou otázkou na Vaši stálou
odbornou angažovanost. Primátor Prahy
Bohuslav Svoboda prý řadí k prioritám
svého funkčního období stavbu nové koncertní síně. Slyšel jsem, že do skupiny svých
poradců jmenoval i Vás.
M.M.: Ano, proč, to skutečně nevím.

může to být i obavami z nestálé současnosti,
z rychlého toku změn anebo z vlastní neschopnosti. V tom horším případě by to mohl
být i záměr, podporující vidinu zisků z krátkodobého a jednostranného řešení problémů,
z přežívajícího chaosu. Taktika kmotrů.
V.P.: Jak z toho ven?
M.M.: Myslím, že přívětivost naší krajiny
a našich měst stojí na jiných základech než
na ekonomické stabilitě. Je na čase vrátit se
k celistvějšímu a širšímu porozumění životu. Je nutné obnovit společnou řeč. Nabídnout nové příběhy, příběhy vzájemné důvěry
a sociální soudržnosti. Vzdělanosti a krásy.
Nabídnout i stavby, které takové záměry podporují, třeba ty koncertní síně, kultivované
knihovny, společenské domy, parky, příležitosti k odpočinku.

Například schválený silniční obchvat a odhlasované bydlení za obchvatem. Jakoby koncepční myšlení zdržovalo. Jiný příklad: Úvaly
mají dvě významné hodnoty – železnici, tedy
krátké spojení se životem Prahy, a krajinný
rámec. Před časem jsme pozvali expertku evropské úrovně z lednické fakulty ke konzultaci
o atraktivním údolí Výmoly od Králičiny po
Hodov, zahrnující i hřbet Vinice a Holou Hostýň. Záměr paní doktorku zaujal, nabídla projekt, který by mohl posloužit k žádosti o podporu EU. Myslím, že tím to skončilo. Přestože
v rámci této vize mohly být zajímavě umístěny i očekávané stavby společenského domu,
důstojné knihovny nebo padesát let plánované
víceúčelové haly.

V.P.: Ale kde na to brát peníze?
M.M.: Když se v 16. století pokračovalo ve
stavbě dnešní Královské zahrady, nebyly
peníze na dostavbu Míčovny. Bonifác Wohlmut, německý autor a stavitel díla, prosil
dělníky, aby přesto v práci pokračovali, a
Maxmilián II. si na dostavbu všelijak vypůjčoval. Co je dnes důležitější – někdejší
finanční trable, nebo Královská zahrada a
stojící Míčovna? Důležitější než ekonomika je atmosféra, která ve společnosti vládne.
Dobře naladěná společnost dojde i k hospodářským úspěchům. Abyste mi rozuměl, nevyzývám k neodpovědnosti, jen je mi proti
mysli ta myšlenková plochost některých
politiků, ta primitivní důvěra v dožívající
ideologie.

V.P.: Je škoda, že vedení města nedokázalo takovou nabídku využít. Tak alespoň
já využiji tu možnost a zeptám se Vás na
budoucnost některých lokalit. Jde především o bývalý cukrovar. Jeho území se
v důsledku rozvoje Úval postupně stává
středem města. A tím roste jeho atraktivita pro různé developery. Podle informací
zveřejněných v ŽÚ se vedení města rozhodlo pronajmout své pozemky společnosti Headhend, s.r.o., která by zde chtěla
zřídit sportovně relaxační centrum. To je
jistě široký pojem, ale nebylo by to snad
tak špatné?
M.M.: Já ten záměr neznám, nevím, jaké
služby by centrum nabízelo a kdo by byl jeho
správcem. I ve velkých městech však bývá
obtížné pokrýt provozní náklady, nezbytnou
režii takového centra.

V.P.: Myslíte si, že se to může vztahovat i na
politiku vedení našeho města?
M.M.: Já ji neznám. Mám jen útržky informací a zpráv. Občas tomu něco naznačuje.

V.P.: Zmínil jste se, že v rámci toho neuskutečněného krajinářského projektu mohlo
být vyřešeno umístění některých služeb,
které městu chybí. Kde by, podle Vás, bylo
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nejvhodnější místo pro kulturní dům,
knihovnu a sportovní halu?
M.M.: Zvažovaných míst je několik, o sportovní hale se mluví desítky let. Uvážlivá odpověď by však měla vycházet z podrobné znalosti záměrů a z vize rozvoje města. Ani jedno
neznám, a proto vám neodpovím.
V.P.: Tak tedy poslední otázka na téma Úvaly. Které místo či budova ve městě, třeba
i zanedbaná, Vám leží na srdci?
M.M.: Riegerova ulice, sousedka náměstí a cesta do školy. Kdyby alespoň ten její jediný chodník odpovídal stupni civilizace našeho věku.
V.P.: Pane architekte, víme, že pokračujete
ve své pedagogické i publikační činnosti.
Chtěl bych se zeptat, jestli, promiňte, ve
svých letech pokračujete i v architektonické praxi?
M.M.: Ne. Vlastně tak trochu. V roli supervizora u některých zlínských staveb nebo
u chystaného nového zastupitelského úřadu
ve Washingtonu D.C. Včera večer (10. 4.) mě
Karel Schwarzenberg seznámil s podobným
záměrem, který by měl nahradit starší ambasádu v Berlíně. A také čas od času koncipuji
instalace výtvarných výstav, především českých sklářů. Různě ve světě, je to příjemná
práce a podívám se při ní do míst, kam bych
se jinak asi nedostal.
V.P.: Chtěl bych Vám popřát k Vašim kulatým narozeninám všechno nejlepší, především pevné zdraví, a ať se Vám ve Vaší práci
daří stejně jako dosud.
M.M.: Děkuji a děkuji i za rozhovor.
Rozhovor vedl Vladislav Procházka.

Prof. Ing. arch. Miroslav Masák, dr. h. c.
Narodil se v Úvalech 23. 5. 1932. S úvalským Sokolem se zúčastnil X. a XI. všesokolského
sletu, byl spoluzakladatelem oddílu atletiky, hráčem a funkcionářem házené. Od konce 2.
světové války do roku 1949 byl členem úvalské skautské organizace. Působil i jako dirigent
pěveckého souboru Marie Majerové. Vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze. Jeho
profesionální kariéra byla až do počátku 90. let 20. stol. spojena s libereckým Stavoprojektem a ateliérem SIAL, který s architekty Otakarem Binarem a Karlem Hubáčkem v roce
1968 zakládal a jenž představoval od 60. let 20. století jeden z mála výrazných a osobitých
proudů tehdejší české architektury. Je autorem téměř stovky významných návrhů staveb,
například kaple pro norský Storsand, Galerie umění ve Washingtonu, Památníku proti násilí v arizonském Scottsadle, nákupního střediska v Liberci, obchodního domu Máj v Praze,
lyžařského stadionu ve Svatém Petru, renovace Veletržního paláce pro Národní galérii, interiérů kanceláří prezidenta republiky na Pražském hradě, renovace prezidentské rezidence v Královské zahradě a mnoha dalších. Je nositelem ceny Vladimíra Karfíka a získal řadu
ocenění v národních a mezinárodních přehlídkách a soutěžích. Jeho práce byly představeny
na zahraničních výstavách a publikovány v předních světových časopisech a publikacích. V
letech 1968 - 1971 byl členem předsednictva Českého svazu architektů, od prosince 1989
byl jedním z pěti představitelů nové Obce architektů. V roce 1992 byl u zrodu České komory architektů a v letech 1992 až 2001 byl místopředsedou jejího představenstva. Od ledna
1990 spolupracoval s prezidentem republiky Václavem Havlem jako jeho poradce a ředitel
kulturní sekce Kanceláře prezidenta republiky. Byl místopředsedou Rady Pražského hradu,
členem národního komitétu Icomos, pracovních skupin Akreditační komise vlád ČR a SR a
členem několika vědeckých rad fakult a škol. Mezi roky 1994 – 2004 působil jako pedagog
na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně, kde byl v roce 1999 jmenován řádným profesorem v oboru architektury. V listopadu 2004 mu byl udělen vědeckou
radou Vysokého učení technického v Brně titul čestného doktora věd. V roce 2007 obdržel
poctu České komory architektů a v roce 2011 mu byla udělena cena Ministerstva kultury
ČR v kategorii architektury, za celoživotní dílo a prosazování architektury jako kulturní a
společenské disciplíny. Je autorem knih „Mašinisti“ (1996), „Tak nějak to bylo“ (2006),
„Architekti SIAL“ (2008) a spoluautorem knihy „SIAL“ (2010), které získaly v roce svého
vydání titul „Nejkrásnější kniha roku“. V letech 2002 a 2004 byla jeho spolupráce s vedením našeho města oceněna předáním Plakety města a v roce 2010 mu bylo uděleno čestné
občanství města Úvaly.

Místní koeficient daně z nemovitosti se v Úvalech od příštího roku sníží z čísla 5
na číslo 3
Uplynulé měsíce v Úvalech byly ve znamení místy bouřlivé a vyhrocené diskuse kolem
výše koeficientu daně z nemovitosti v Úvalech.
Proti koeficientu 5, který byl prosazen současnou úvalskou koalicí (a který jsme my osobně výrazně podporovali a hájili) se v Úvalech
zvedla velká vlna odporu. Petici proti tomuto
koeficientu podepsalo 1 100 občanů. Současně
s tím došlo ke změně zákona o dani z nemovitosti, která počínaje 1. 1. 2013 razantně zvýšila
platby za zpevněné a ostatní plochy. Bylo evidentní, že se zde dostaly do střetu zájmy města,
které potřebuje získat každou korunu na profinancování svých rozvojových akcí - zejména
v oblasti silniční infrastruktury, a části občanů,
která jakékoli zvýšení daně z nemovitosti od-

KOMU VADILY?
Když jsem v sobotu 14. 4. odpoledne odvážela tříděný odpad do Žižkovy ulice v Úvalech,
byla jsem šokována. Na místě, kde před tím
stály kontejnery na tříděný odpad, bylo spáleniště. Po kontejnerech zbyla jen kolečka.
„Vy, co jste se postarali o likvidaci kontejnerů z jakýchkoliv pohnutek, myslete
příště na nás, co poctivě vyvážíme tříděný
odpad, ať máme kam jej odvážet. Neničte
ty věci, které jsou prospěšné nám všem.
Pokud máte potřebu rozbíjet…ničit, ničte
svoje vlastní věci!
Jitka Pokorná

mítá. O důvodech pro vyšší koeficient a i proti
němu bylo sepsáno několik článků v Životě
Úval, takže asi nemá smysl je opakovat.
Faktem je, že se nám zřejmě nepodařilo dobře
vysvětlit, že peníze takto vybrané budou skutečně investovány zde ve městě, pod veřejnou
kontrolou, ze zvláštního účtu a za jasných
pravidel. Na druhou stranu je také fakt, že pozdvižení kolem koeficientu vzniklo i proto, že
minulá zastupitelstva nenašla dost odvahy na
tento koeficient „sáhnout“, protože se jedná
o nepopulární krok. Jsme si vědomi toho, že
nelze trvat na něčem, co sice považujeme za
správné, ale co je velkou částí obyvatel našeho
města odmítáno. Proto i s ohledem na legislativní změny a názor občanů a podnikatelů

jsme v rámci koalice a finančního výboru zastupitelstva navrhli snížení místního koeficientu na kompromisní číslo 3. Tento návrh byl
společně s ostatními koaličními partnery přijat
počínaje rokem 2013.
Jak ukazují naše propočty, výnos z tohoto koeficientu přibližně odpovídá původně navrženému koeficientu 5 před legislativními změnami
a měl by umožnit další rozvoj a rekonstrukci
infrastruktury v našem městě, i když zřejmě o
něco pomalejším tempem, než jsme původně
plánovali. Věříme, že se snad podařilo nalézt
rozumný kompromis v této věci, který umožní
další rozvoj našeho města při přijatelné zátěži
podnikatelů a občanů.
Petr Borecký, zastupitel za Otevřené Úvaly

Informace ze školství
Základní škola
V dubnu 2012 proběhl na základní škole průzkum, organizovaný společností Kalibro. Dotazník byl určen pro žáky 1. a 2. stupně, jejich rodiče i pro učitele. Cílem bylo získat informace o tom, jak naše škola z pohledu dotazovaných funguje, v čem je dobrá, ale také v čem se
musí zlepšit. Celý průzkum proběhl anonymně, aby byla získána co možná nejvěrohodnější
data. Dotazník měl poměrně velkou odezvu v počtu odevzdaných odpovědí. S výsledky tohoto
průzkumu seznámíme veřejnost v červnovém čísle Života Úval.
Mateřská škola Kollárova
Letní uzavírka v mateřské škole bude využita k již dlouhá léta odkládané a tolik potřebné
rekonstrukce sociálního zařízení. Rekonstrukci provedou pracovníci Veřejných prospěšných
služeb města Úvaly (VPS). Úvalské předškoláky tedy přivítá od září modernější a příjemnější
zázemí.
Dana Poláková, radní pro školství
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Vladimír Lopaťuk

Při slavnostním aktu ve Vladislavském sále
Pražského hradu dne 28. října 2011 propůjčil
prezident republiky Václav Klaus panu Vladimíru Lopaťukovi Řád Tomáše Garigua Masaryka za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva. Proč opakuji
zprávu, kterou jsem už jednou napsal do ŽÚ,
č. 12/2011. Z jednoho smutného důvodu: pan
Vladimír Lopaťuk po těžké nemoci 15. března
2012 zemřel. Už se s ním nemůžeme setkat
a rozhovor uveřejnit na stránkách ŽÚ.
Vladimír Lopaťuk se narodil 17. 12. 1929
v Praze jako prvorozený syn emigranta
z Ukrajiny a Otýlie Kuchařové z Úval. V roce
1939 se přistěhoval s rodiči do Úval a s přestávkami zde žil do roku 1956. Absolvoval
gymnázium, zřejmě v Českém Brodě, některé
prameny uvádějí, že maturoval na gymnáziu
v Příbrami. V Úvalech již žije velmi málo lidí,
kteří se na něho pamatují. Jedním z nich je
pan Ing. Roman Bubák, který vzpomíná, že
Vladimír Lopaťuk chodil do úvalského skauta.
Po maturitě se zapsal na teologickou fakultu
v Litoměřicích. V polovině úspěšného studia
v roce 1950 mu bylo toto studium přerušeno. Byl povolán do Pomocných technických
praporů (PTP) – Vojenských táborů nucených
prací k PTP Komárno. Vojenská služba mu
byla prodloužena na základě zvláštního rozkazu ministra obrany Čepičky formou tzv.
mimořádného cvičení o dalších 15 měsíců.
Celkem 39 měsíců pracoval na vojenských
stavbách převážně na Slovensku. Po propuštění do civilu pracoval dále jako stavební dělník, později si doplnil technické vzdělání při
zaměstnání na střední průmyslové škole s maturitou. Vykonával potom funkce stavebního
technika, mistra a stavbyvedoucího.
V roce 1968 se zúčastnil zakládajícího sjezdu
Svazu PTP v Praze na Žofíně. Snaha o rehabilitaci příslušníků PTP byla přerušena normalizací po sovětské okupaci. Po listopadu 1989
se plně věnoval činnosti ve Svazu PTP a usiloval o rehabilitaci jeho členů. V roce 1992 byl
zvolen do Ústřední rady Svazu PTP do funkce
jejího předsedy, kterou úspěšně vykonával až
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do konce svého života. Byl několik let členem
rehabilitační komise ministerstva obrany, kde
se podílel na formování zákona o mimosoudní
rehabilitaci členů PTP, zajistil dohodu o spolupráci s Ústřední vojenskou nemocnicí ve Střešovicích a usiloval o mimořádnou zdravotní
péči pro zdravotně postižené členy PTP. Byl
neúnavným iniciátorem řady rehabilitačních
opatření, kterými byly aspoň částečně zmírněny křivdy spáchané komunistickým režimem
na příslušnících PTP nejen v letech 1950 –
1954, ale následně i na jejich rodinných příslušnících po celých 40 let. S jeho jménem je
spojena spolupráce Svazu PTP s ministerstvy
obrany, vnitra a spravedlnosti.
Pomocné technické prapory byly zřízeny ministerstvem obrany od 1. září 1950. Sloužily
k internaci a převýchově tzv. politicky nespolehlivých osob podléhajících tehdejšímu brannému zákonu. Důležitým důvodem bylo i zajištění levné pracovní síly pro práci v dolech,
na stavbách, v kamenolomech, v lesích a v zemědělství. Byly nástrojem perzekuce a pracovní exploatace nepohodlných osob. Prošlo jimi
cca 40 000 občanů (v některých podkladech
se uvádí až 60 tis.), z nichž na 400 tuto službu
vlasti nepřežilo. Po politických změnách v roce
1953 (po úmrtí Stalina a Gottwalda) a také po
mezinárodním tlaku byly v roce 1954 zrušeny.
Z iniciativy Vladimíra Lopaťuka byla zmapována situace v dalších zemích bývalého
východního bloku. Bylo zjištěno, že obdobné
pracovní vojenské organizace byly zřízeny téměř ve všech zemích střední a východní Evropy, ve kterých vládly režimy řízené Moskvou.
V těchto táborech bylo umístěno cca 950 000
občanů z důvodu politické, třídní a náboženské represe. V roce 1996 byla v Praze založena Konfederace vojenských táborů nucených
prací za účasti zástupců z ČR, SR, Maďarska,
Polska a Rumunska. Vladimír Lopaťuk byl
zvolen prezidentem této konfederace.
Pan Vladimír Lopaťuk se rád vracel do Úval, jezdil sem i po roce 1989. Nebyl jediný, kdo z Úval
byl nucen místo standardní základní vojenské
služby projít psychicky a fyzicky náročnou služ-

Slepičí šílenství
V poslední době nám rostou ceny potravin
neskutečně. A co teprve vajec. Téměř dvousetprocentní zvýšení ceny vyvolalo slepičí
šílenství. Slepice nezešílely, ale lidi, dav.
Skupují slepice, i vynešené, ve velkém, a tak
se na každoroční doplnění či obnovení chovu
slípek v Úvalech nedostalo. Celkem se dalo
předpokládat po zhlédnutí televizních šotů
s kilometrovými frontami aut a klecemi na
desítky slepic, že to tak dopadne. Ale inzerát
je nabídka, která se každoročně spolehlivě
opakuje, tak to stálí drobní chovatelé drůbeže
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zkusili. Čekali na náměstí hodinu před ohlášeným příjezdem firmy, pak chvíli po stanoveném čase a pak to zklamaní vzdali, protože jeden z čekajících zavolal majitele. Prý v
Brandýse měli tisíc kuřic a všechny prodali,
tak už není co dovézt do Úval. Třeba se za pár
týdnů situace zklidní a chovatelé slepic v klecích na balkonech paneláků zjistí, že to není
to pravé ořechové a mladé slípky zas budou.
Pozitivní na tom je, že farmy na „výrobě“ slepic a vajec se napakovaly, nebo ne?
Alena Janurová

bou u PTP. Dalšími muži z našeho města byli:
Bánský Otakar, Brousek Vladimír, Bubák Roman, Kadeřábek Vladimír, Kameník Ota, Kodr
Zdeněk, Loskot Jiří, Skorkovský Karel, Švestka
Saša, Tykač Evžen a Vondráček Tomáš.
Ing. Ivan Černý

Přehled projektů zaměřených
na zlepšení Úval
Vážení obyvatelé města Úval, tento článek si
bere za úkol vás seznámit s tím, na jakých projektech zaměřených na zlepšení života v našem
městě pracujeme a v jakých časových horizontech a s jakými náklady počítáme. Inspirací
k napsání tohoto článku byla diskuse kolem
místního koeficientu daně z nemovitosti, protože jsme zjistili, že vám tyto informace nejsou
všeobecně známé.
Bereme to jako naši chybu a zkusíme pro příště o těchto věcech informovat lépe. Jelikož není
v možnostech Života Úval, abychom na jednom
místě všechny projekty dopodrobna popsali, je
zde nyní zveřejněn jejich přehled. Detailnější
informace k projektům budou průběžně zveřejňovány na webu města (www.mestouvaly.cz)
a v Životě Úval. Samozřejmě, pokud máte zájem, na městském úřadě vám příslušní pracovníci nebo představitelé města rádi poskytnou
doplňující informace.
Projekty jsou rozděleny do dvou částí – projekty
realizované (což jsou ty, které jsou buď uskutečňovány nebo budou provedeny letos) a projekty připravované, což jsou projekty, na kterých
se nyní pracuje a jejich realizace bude spadat
do období počínaje rokem 2013. Současně se
u každého projektu připravuje jeho „krycí list“,
kde budou pojmenovány odpovědné osoby za
projekt a dále stanoven způsob jeho realizace
a financování. Všechny zmíněné projekty budou
realizovány tak, aby zadlužení města, které je do
určité míry nezbytné, nepřesáhlo bezpečnou, rozumnou a splatitelnou hranici.
Jak je z tohoto přehledu zřejmé, jedná se o rozsáhlý projekt modernizace našeho města, který
zcela jistě ještě bude revidován a podrobován
diskusi ve vedení města, výborech a zastupitelstvu. Byli bychom rádi, pokud by se těchto projektů ve formě připomínek, návrhů, kritiky, ale
i účasti v komisích, výborech atd. účastnila v co
nejširší míře úvalská veřejnost. Ostatně jí, tedy
nám všem by měly tyto projekty sloužit.
Petr Borecký, zastupitel města

zprávy z města
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Přehled projektů města
PŘIPRAVENÉ A REALIZOVANÉ AKCE (údaje jsou v milionech Kč)
Cena v mil. Kč

Projekty a příprava

Výše dotace

Financování městem

Kanalizace

244,0

ano

142,0

102,0

Vodovod

96,0

ano

65,0

31,0

Dostavba školní jídelny

15,0

ano

0,0

15,0

Revitalizace rybníků Kalák, Fabrák, Jámy

13,7

ano

9,6

4,1

CELKEM

368,7

216,6

152,1

Velké infrastrukturní projekty
Cena v mil. Kč

Projekty a příprava

Výše dotace

Financování městem

Rekonstrukce čp. 95 + 18 - přestěhování MěÚ

10,0

ano

4,1

5,9

Rekonstrukce čp. 65

22,0

zpracovává se

15,5

6,5

Rekonstrukce čp. 203 - hudební škola

2,0

zpracovává se

0,0

2,0

Rekonstrukce prostor ZŠ uvolněných ZaPrŠ

10,0

ano

0,0

10,0

Chodník Vít. Nováka

1,0

ano

0,0

1,0

Obchvat Jiren (vodovod)

36,0

zpracovává se

18,0

18,0

Průtah městem - (Pražská, Husova, náměstí,
Riegrova, Škvorecká) – projektová
dokumentace

3,3

ano

0,0

3,3

Průtah městem (Pražská, Husova, náměstí, 130,0
Riegrova, Škvorecká)

ano

90,0

40,0

Náklady spojené s rekonstrukcí koridoru

10,0

zpracovává se

0,0

10,0

Rekonstrukce náměstí

25,0

ano

0,0

25,0

Zateplení MŠ Kollárova

13,5

zpracovává se

3,5

10,0

Projektová dokumentace na rekonstrukce ko- 10,0
munikací

zpracovává se

0,0

10,0

Rekonstrukce ulic mimo výše uvedené komu- 77,0
nikace

zpracovává se

0,0

77,0

131,1

218,7

Celkem

349,8

Projekty v oblasti životního prostředí
Cena v mil. Kč

Projekty a příprava

Výše dotace

Financování městem

Vyhlášení PR Králičina

0,1

zpracovává se

0,0

0,1

Rekonstrukce horního ryb., Lhotáku

17,0

zpracovává se

13,6

3,4

Dokončení obnovy mostku v Králičině

0,2

ano

0,0

0,2

Cyklostezka - Bendlova

5,9

ano

4,5

1,4

Protizáplavová opatření - Horoušánky

2,0

ano

0,0

2,0

Třídění odpadů - nákladní auto

4,0

ano

3,2

0,8

Zpracování koncepce rozvoje městské zeleně

0,1

ano

0,1

0,0

Celkem

29,3

21,4

7,9

Projekty v oblasti zvýšení komfortu života obyvatel
Cena v mil. Kč

Projekty a příprava

Výše dotace

Financování městem

Zprůchodnění údolí Výmoly
- mostky Riegrova, žel. viadukt, popř. další

0,5

ano

0,0

0,5

Veřejné sportoviště a dětské hřiště

2,0

ne

0,5

1,5

Celkem

2,5

0,5

2,0

Celkem

750,3

369,6

380,7
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Uzavírky ve Škvorecké
ulici zkráceny

V oblasti silnice č. II/101 směrem na Škvorec (ul. Škvorecká) budou od 25. 5. probíhat
investiční akce třech stavebníků – Středočeského kraje, města Úval a společnosti Hostín
Development.
Úvaly budují vodovod a vodojem, definitivně
tak řeší problémy s tlakem vody na Slovanech. Hostín Development staví kompletní
infrastrukturu pro svoji rozvojovou lokalitu.
Krajská investice se zaměřuje na havarijní stav
mostu č. 80 přes Škvorecký potok.

Za účelem minimalizace dopadů na dopravní
obslužnost Úval byla městem iniciována pracovní skupina, které se podařilo původně plánované tříměsíční uzavření Slovan rozfázovat
a zkrátit na maximálně jeden měsíc.
Na Slovanech bude ve stejném období probíhat i výstavba kanalizace. Její postup bude
řízen tak, aby byl během úplných uzavírek
Škvorecké vždy ponechán průjezd pro osobní
dopravní obsluhu.
Autobusová linka 423 a vozidla nad 3,5 t budou vedeny objížďkou přes Dobročovice. Zastávka „Úvaly, Na Slovanech“ bude přemístěna cca 150 m severně na zastávku ČSAD v ul.
U Přeložky (naproti Penny marketu).
V současné době projednáváme se společností
ROPID konkrétní jízdní řády, které budou zveřejněny nejpozději týden před zavedením objízdných tras na internetových stránkách města
Úvaly a www.ropid.cz. Na zastávkách budou
informace vyvěšeny nejpozději 2 dny předem.
Omlouváme se vám za veškerá omezení, bez
kterých by nebylo možné takto rozsáhlé investice uskutečnit.
Ing. Ivo Kokrment, projektový manažer
vodohospodářských investic
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Plánovaná omezení ve Škvorecké ulici jsou následující:
datum

omezený úsek

typ omezení

dostupnost Slovan pro osobní dopravu

25. 5. – 7. 6.

U Přeložky – Ruská

jednosměrný provoz (průjezd povolen výjezd bez omezení
severním směrem – do centra)
vjezd z ul. U Přeložky – Bulharská

8. 6. – 24. 6.

Ruská – Srbská

provoz jedním pruhem v obou smě- Chorvatská, U Hostína
rech

25. 6. – 31. 7.

Srbská – Chorvatská

úplná uzavírka

od Úval: Ruská
od Škvorce: U Hostína

1. 8. – 31. 8.

Chorvatská – U Hostína

úplná uzavírka

od Úval: Ruská, Srbská
od Škvorce: objížďka přes Dobročovice*

1. 8. – 5. 11.

most 80 přes Škvorecký potok úplná uzavírka

od Úval bez omezení
od Škvorce: objížďka přes Přišimasy

* kritické uzavření křižovatky ulic U Hostína a Škvorecká bude pouze po dobu nezbytně nutnou, směřovanou ke konci srpna
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Konec Úval?
Dovolte mi, abych se s odkazem na obsah
předchozího (dubnového) čísla ŽÚ věnoval
projektu Úvaly-Hostín, který je prezentován
Tiskovou zprávou investora z 18. 3. 2012.
Tento projekt se z pohledu zde současně žijících obyvatel nezabývá ničím menším než výstavbou nového sídliště pro 2500 obyvatel…
Uchopit tento námět, nebo spíše pochopit
souvislosti vzniku takového projektu není pro
mne vůbec jednoduché, protože u mne převažují pocity starousedlíka, což je sobecký
a po výtce subjektivní pohled, ale zároveň je
nutné se rovněž vžít do role investora a druhé smluvní strany, kterou představuje místní
volené zastupitelstvo. Co se zastupitelstva
týče, tak to by - jen tak na okraj - mělo jednat
v zájmu a souladu s vůlí místních obyvatel,
kteří je do funkce zvolili.
Vlastní záměr investora je zřejmý a netřeba si
dělat zbytečné iluze. Jeho zájmem je zisk, to
znamená co nejlevněji koupit pozemky, udělat
patřičnou reklamní kampaň pro bydleníchtivé klienty, postavit a se ziskem prodat - pak
už nám může být jedno, zda zisk poputuje do
Holandska, Anglie či jiné spřátelené země.
Reklamní slogany, v příspěvku uvedené, jsou
profesionálně formulovány a prověřeny lety
úspěšných marketingových kampaní:
Myslíme na každodenní život (v Úvalech-Hostíně, Horní Dolní, Buenos Aires)
Myslíme na přírodu
Myslíme na provozní náklady (bydlení)
Myslíme ekologicky
Myslíme na kvalitu… čas….bezpečnost…
A dále v duchu „něco za něco“ investor zmiňuje podporu stávajících místních aktivit od
hasičů po analýzu kanalizace v duchu „promyšleného urbanismu“ tak, aby nová čtvrť
fungovala samostatně, ale zároveň se včlenila
do stávajících Úval.
Pro dokreslení uvádím doslovnou citaci argumentů delevoperské společnosti MEI:
„V době vrcholícího developerského boomu
se nabízelo mnoho příležitostí, kam investovat, a my jsme si vybrali Úvaly, které splňovaly všechna pro nás důležitá kriteria. Od začátku bylo naším záměrem řešit projekt po všech
stránkách koncepčně, tedy jinak, než bylo
v té době obvyklé. Nechtěli jsme postavit další
satelit. Hledali jsme místo s existující sociální
strukturou a komunitou, na kterou noví obyvatelé navážou a stanou se její součástí. Město,
které má historii, sportovní kluby a společenské organizace, kam se můžete začlenit, kde
nemusíte vybudovat vše od nuly, protože takové věci vznikají velmi dlouho. A Úvaly beze
zbytku naše očekávání splnily. Neméně důležitým kriteriem byla i dopravní dostupnost po
železnici.“
Zbytek Tiskové zprávy se nese v duchu propagační kampaně, oslovující potenciální zákazníky… Jak se dále ve zprávě uvádí, lokalita Hostín s plochou 70 ha je nejvýznamnější
dosud volnou ve městě.
Na tomto místě přichází na řadu otázka, jakou mělo zastupitelstvo motivaci, aby vůbec
začalo o tomto projektu jednat. Předem se
omlouvám za případnou neznalost bodů této
části ujednání, což může být tím, že jsem tuto
záležitost nesledoval od samého zárodku ane-

bo proto, že přínos developerské firmy ohledně benefitů chystaného projektu pro stávající
obyvatele nebyl dostatečně medializován,
event. že neproběhla veřejná diskuze k blahodárnému vlivu projektu na zlepšení stávající
infrastruktury a občanské vybavenosti.
Maně mi toto připomíná násilně ukončenou
diskuzi na stránkách ŽÚ ohledně výstavby továrny ESSA na místě, kde se v katastrálním
plánu počítalo právě s rozšířením občanské
vybavenosti, tj. služeb a dětského hřiště namísto monstrózní krabice, která je trnem v oku
obyvatel zmíněné městské části. Tato stavba
nepřinesla podle mého názoru byť sebenepatrnější prospěch městu a navíc si docela dobře
dovedu představit její realizaci v průmyslové
zóně podél dálnice D11, kam by se hodila
i vzhledem k dopravní dostupnosti.
Na tomto místě se nabízí výzva ke komentáři
rozvoje Úval za posledních 20+ let, ale zpět
k původnímu tématu.
Úvaly nedávno oslavily 700 let své existence a
lze konstatovat, že během posledních 80 až 90
let se počet místních obyvatel neodchýlil od
magické hranice pěti tisíc (5000) - při omezené migraci se jednalo převážně o přirozenou
reprodukci. V těchto dimenzích se rovněž formovalo a rozvíjelo něco, co bychom mohli nazvat jakýmsi duchem nebo espritem lokality.
Nicméně zejména v poslední době je čím dál
tím zřejmější, že stávající infrastruktura přestává odpovídat současným nárokům - pro příklady není třeba chodit daleko, stačí se jenom
ve všední dny projít kolem nádraží a středem
města. Úvaly patří na trati Kolín-Praha
k těm nejvytíženějším a jako centrum spádové
oblasti okolních vesnic se potýká a bude potýkat s enormními problémy ohledně parkování
(dosud jsem neměl možnost spatřit jedinou
studii MěÚ, která by se touto situací seriózně zabývala). Město této velikosti disponuje
jedinou velkoprodejnou a tou je Penny Market - ostatní služby se pohybují na nebo pod
hranicí únosnosti. Pokud opíšeme kružnici
o poloměru 2 km s centrem na náměstí Arnošta z Pardubic jako přirozeným středem města
a budeme v daném prostoru zjišťovat nabídku
služeb, tak dostaneme poměrně žalostný obrázek zejména s přihlédnutím k tomu, že žijeme ve stínu hlavního města. Vizitkou každé
lokality je bezpochyby stav jejích komunikací
a v tomto ohledu bych těžko hledal lokalitu
se srovnatelně zanedbanými vozovkami, jak
těmi původními, tak i „zrekonstruovanými“.
Naprosto nevyhovující, až nebezpečný je
úsek silnice od železničního podjezdu ulicí
Na spojce, který před nemnoha lety spáchala
firma IMOS, a již pro sebe nazývám polygonem starosty, za jehož funkčního období se
toto „dílo“ realizovalo. Podobných míst se najde více a je na každém, ať si dosadí „to svoje“. Na druhou stranu se úspěšně realizovala
řada projektů a nepochybně záslužným činem
byla modernizace hřiště v Pařezině, avšak
i zde naprosto chybí dostatečně dimenzovaný
odstavný prostor pro automobily. Co se však
vymyká mému chápání, je fakt, že v době, kdy
každá byť sebemenší lokalita se prostřednictvím svých představitelů snaží o zachování
a zvýraznění výjimečnosti jim svěřeného místa, na lékárnických vahách odměřuje povolení
k zahájení staveb nových objektů, aby nebyla
narušena stávající rovnováha a udržitelnost

stávajících a rozšíření nových služeb je, že
někdo jménem a v zastoupení občanů vůbec
přistoupí na zahájení jednání o projektu, který
ve finální podobě znamená praktickou likvidaci původního charakteru místa.
Ve zprávě je zmiňován jedním dechem boom
i krize, ale lze vážně z hlediska místních občanů brát tato prohlášení na pozadí situace, kdy
trh s nemovitostmi stagnuje a stavebnictví je
dlouhodobě neslabším článkem průmyslové
výroby? A i kdyby nakrásně tomu tak nebylo, vezmeme-li v úvahu současnou věkovou
strukturu místních obyvatel, dokáže si někdo
do důsledků představit nárůst obyvatel o polovinu s tím, že s největší pravděpodobností
v převážné míře se bude jednat o lidi v produktivním věku, kteří si do nového bydliště přinesou staré zvyky a způsoby. Někdy trvá dlouho,
než ulice vezme na vědomí a vstřebá byť jednoho nového spolubydlícího a jeho rodinu, co
však, když se bude jednat o celé sídliště…
A to ani nezmiňuji nároky na posílení stávajících složek, majících za úkol dohled nad zachováváním pořádku a prevenci kriminality.
V tradiční ulici každý pozná člověka odjinud,
co ale s novými tisíci?!
Shrnutím těchto faktů docházíme k závěru,
že dosavadní zastupitelstva se po roce 1989
prakticky soustředila na „porcování medvěda“ s cílem přeměnit veškerou dosud volnou
plochu katastru v bytovou zástavbu – viz Hostín nebo i Zelené Úvaly – aniž by přihlížela
k hlavnímu smyslu svého působení, kterým
by mělo být, jak vidíme z mnoha příkladů
i z blízkého okolí, vytváření kultivovaných
podmínek pro bydlení a trávení volného času
zdejších obyvatel.
Qui Bono?
Jiří Čapek

Sdělení Petičního výboru
Na mimořádném veřejném zasedání zastupitelů obce Úvaly konaném dne 1. 3. 2012 byl
zastupiteli panem Kolaříkem a Ing. Morávkem předložen návrh na doplnění jednání
o dva body: 1) zrušení vyhlášky č.02/2011 stanovující místní koeficient daně z nemovitosti,
2) zrušení výpovědi praktické škole z dosud
užívaných prostor ke dni 30. 6. 2012. Zařazení
bodů na pořad jednání bylo při hlasování zamítnuto. Při jednání před vlastním hlasováním
bylo opětovně konstatováno, že pro rozhodování o výši místního koeficientu bude jednáno
později, po předložení upřesňujících výpočtů,
které má zajistit paní Hájková a finanční komise obce s předsedou Ing. Boreckým. Nezbytné podklady z finančního úřadu má za
úkol od lednového veřejného zasedání zajistit
pan starosta.
Na veřejném zasedání zastupitelů obce Úvaly
konaném dne 29. 3. 2012 byl skupinou zastupitelů předložen návrh na zrušení místní vyhlášky 02/2011, stanovující místní koeficient
daně z nemovitosti ve výši 5. Za předkladatele
návrhu na zrušení místní vyhlášky stanovující místní koeficient ve výši 5 promluvil Ing.
Černý. Návrh byl promyšlený, ucelený a logický:
1) Požadoval zrušení místní vyhlášky stanovující místní koeficient ve výši 5 na tomto
březnovém zasedání z důvodů legislativy, aby
zrušení bylo platné pro rok 2013. Tímto zruše➜ ➜ ➜ strana 12
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ním by se místní koeficient dostal na základní
úroveň, na výši 1.
2) Požadoval nerozhodovat v současné době
o stanovení výše místního koeficientu pro příští rok.
Z hlediska legislativy lze toto rozhodnutí
provést až do konce září, aby jej bylo možné
uplatnit pro následující rok 2013. Posečkání
s rozhodnutím o zvýšení místního koeficientu
pro příští rok odůvodňoval dvěma podstatnými argumenty:
a) Ke dnešnímu dni nejsou dobře známy
dopady zvýšení místního koeficientu daně z
nemovitosti na jednotlivé skupiny poplatníků. To bude možné kvalifikovaně říci až po
květnu, kdy všem poplatníkům daně z nemovitosti přijdou složenky s přepočtenou daní po
navýšení.
b) Ze strany státu jsou připravovány další legislativní změny týkající se mimo jiné i daně
z nemovitosti a ostatních dalších daňových
zatížení občanů, které by bylo potřebné pro
odpovědné rozhodnutí o místním navýšení
daně z nemovitosti znát.
Ing. Borecký za finanční komisi požadované
druhy výpočtů a dopadů nepředložil. Nebyly předloženy ani žádné podklady získané
z finančního úřadu. Zopakoval, již v prosinci námi prezentovaný, hrubý odhad předpokládané částky, která by byla získána z daně
z nemovitosti. Tento odhad vychází ze skutečnosti, že dosud, při výši místního koeficientu
1, byl zisk z této daně cca 2 500 000 Kč/ročně.
Zavedením místního koeficientu ve výši 5, dojde k jejímu pětinásobnému navýšení, tzn. na
částku 12 500 000 Kč/ročně. V tomto hrubém
odhadu se kompenzuje skutečnost, že se místní koeficient neuplatní na pozemky vedené
v druhu pozemku orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad a trvalý travní porost,
avšak dojde k velkému navýšení částky daně
z nemovitosti za zpevněné plochy užívané
k podnikání. Pan Ing. Borecký předložil návrh
finanční komise na schválení výše místního
koeficientu daně z nemovitosti pro rok 2013
ve výši 3, bez provádění kompenzací v letošním roce 2012.
Ing. Hrubý za petiční výbor argumentoval pochybným přínosem navýšení místního koeficientu vzhledem k jeho absolutnímu přínosu.
Tento přínos může být mezi jednou patnáctinou až dvacetinou sumy k plánovaným investičním akcím v obci, což je zanedbatelné.
Dále upozornil na absolutní nepřipravenost
a nepromyšlenost při rozhodování o místním
koeficientu daně z nemovitosti nejen loni při
schvalování místní vyhlášky č.02/2011, ale
i nyní, po více jak roce, resp. půlroce argumentace ze strany obyvatel, petičního výboru
i podnikatelů, vlastníků nemovitostí užívaných k podnikání v obci.
Ing. Kolouchová v návaznosti na skutečnost,
že na výši vybírané daně z nemovitosti v letošním roce již nelze nic ovlivnit, doporučila
ponechat pro příští rok 2013 místní koeficient
v základní výši 1, což bude znamenat, po zprůměrování, že občané zaplatí za dva roky (2012
a 2013) daň z nemovitosti ve výši 3násobku
částky než dosud. Jde o výpočet ((5*Daň+1*Daň)/2roky = 3Daň).
Pan Vosecký vznesl na pana Ing. Boreckého
dotaz, zda je správná jeho informace z led-
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nového veřejného zasedání, že revolvingový úvěr města je podmíněn výší zvýšeného
místního koeficientu daně z nemovitosti na 5.
Když pan Ing. Borecký tuto informaci potvrdil, byla Ing. Hrubým, některými zastupiteli,
jakož i paní Hájkovou, tato skutečnost vyvrácena. Ve smlouvě je uvedena pouze podmínka
navýšení místního koeficientu daně z nemovitosti. Jak nám bylo sděleno, tato podmínka
byla do smlouvy doplněna na vlastní žádost
zástupců obce, nebyla podmínkou ze strany
banky!
Pan Ing. Borecký se za mylnou informaci ani
tentokrát neomluvil. Naopak sdělil, že Otevřené Úvaly získaly mandát v řádných volbách
na základě svého volebního programu, k jehož
prostudování vybídl.
Ing. Hrubý zdůraznil, že petiční výbor zastupuje velké množství občanů, kteří svým podpisem jednoznačně vyjádřili svou vůli a přání
ohledně místního koeficientu, který chtějí ponechat ve výši 1.
Označení ZASTUPITEL je odvozeno od slova
ZASTUPOVAT, což v tomto případě znamená
zastupovat zájmy obyvatel obce, prosazovat
jejich přání. Proto opětovně apeloval na ponechání místního koeficientu daně z nemovitosti
ve výši 1.
Přes veškerou argumentaci, jejíž některé důležité body jsme uvedli výše, bylo hlasováno o zrušení vyhlášky 02/2011 a o stanovení
místního koeficientu ve výši 3 pro rok 2013.
Výsledek hlasování je takový, že místní koeficient pro rok 2013 byl stanoven ve výši 3.
Prosíme čtenáře, aby si pro svou informaci
v zápisu z veřejného zasedání vyhledali, který
ze zastupitelů jak hlasoval. Jistě je tato skutečnost ovlivní při rozhodování v dalších volbách
zastupitelů.
Ing. Hrubý poděkoval zastupitelům, kteří
hlasovali v souladu s peticí a vyslyšeli hlas
občanů. Výsledek hlasování, stanovení místního koeficientu ve výši 3 pro rok 2013 v této
době považuje petiční výbor za ukvapený a
nekompetentní. Pokud tento koeficient skutečně zůstane ve výši 3, znamená to, že občané zaplatí po dva roky, 2012 a 2013, na dani
z nemovitosti 4násobek částky, jež platili dosud ((5*Daň + 3*Daň)/2roky = 4Daň). Navýšení však bude podstatně vyšší, neboť další koeficient, který je při výpočtu daně z nemovitosti
užíván, je odvozen od počtu obyvatel v obci.
Obec Úvaly v letošním roce přesáhne hranici
6000 obyvatel, tzn. hranici navyšující koeficient z hodnoty 1,40 na 1,60. Odmítnutím návrhu prezentovaného Ing. Černým je vidět, že
se někteří zastupitelé nepoučili ze situace, kdy
v březnu loňského roku zavedli místní koeficient ve výši 5 a stát následně od července upravil zákon o dani z nemovitosti. Neregistrovali
půlroční upozorňování spoluobčanů. Tím, že
o výši místního koeficientu pro rok 2013 rozhodli s předstihem již nyní, opakují stejný
chybný scénář. Tyto chyby bohužel zaplatí
občané. S touto skutečností petiční výbor nesouhlasí. Ze strany zastupitelů byla nabídnuta
petičnímu výboru možnost kontrolovat stav
speciálního konta, kam budou prostředky získané z daně z nemovitosti poukazovány. Tuto
možnost petiční výbor využije! Petiční výbor
upozorňuje občany, že na kontaktních místech,
tzn. v Pneuservisu Černý a v zařízení MAMUT, jsou připraveny k nahlédnutí příklady
výpočtů daně z nemovitosti, včetně variant-

ních řešení při různé výši místního koeficientu
(1,2,3,4,5) s procentuálním porovnáním. Počet
občanů, kteří se veřejných zasedání zastupitelů
obce zúčastňují, stále stoupá. Na tomto posledním zasedání z úst přítomných občanů zaznělo: „Jste naši zastupitelé, tak rozhodujte podle
toho!“ Na druhou stranu z úst místostarosty
pana Ing. Bredy na adresu občana vznášejícího
připomínky zaznělo: „Jste lhář!!!“ K omluvě
nedošlo ani po výzvě občana.
Z diskuzí jednoznačně vyplývá, že občané
mají zájem se aktivně podílet na rozvoji obce.
Např.:
✘ Rodiče dětí, které navštěvují Zvláštní a Praktickou školu Úvaly, svojí aktivitou dosáhli
možnosti setrvání školy v současných prostorách, přesto ze strany zastupitelů chybí
dobrá vůle se touto otázkou dále zabývat.
✘O
 bčanské sdružení Sever - 3H, o. s., vyjednalo se společností RAPID snížení původně
požadovaných nákladů na veřejnou dopravu
po dobu opravy mostu přes trať z cca půlmilionové částky na částku do jednoho sta
tisíc korun.
Pro občany, kteří mají zájem o dění v Úvalech,
jsou otevřené a pravdivé informace ze strany
zastupitelstva zásadní. Nedůvěryhodně působí
výměna pozic obou místostarostů: Ing. Bredy,
dosud neplaceného, a JUDr. Ing. Petržílka,
placeného, v době, kdy pan Ing. Breda je nezaměstnaný a bez příjmů. Neprošel návrh, aby
se stal i druhý místostarosta alespoň částečně
placeným, což pro obec naší velikosti ani není
běžné. Vždyť se jedná nejen o navýšení výdajů obce, která finančních prostředků nemá
nazbyt, ale vzhledem k tomu, že jsou oba místostarostové z různých stran, je tato výměna
spojena s porušením poměru vlivu stran nastaveného dle výsledků voleb.
Nedůvěryhodně působí nečekaná potřeba
dvojnásobně (!) zvýšit úvazek z 0,5 na 1 pracovníka zodpovídajícího za územní plán obce.
Proto se vyhlašuje výběrové řízení. Doposud,
po doplnění vzdělání, tuto pozici zastával pan
Šplíchal, zdá se ke spokojenosti všech, který
nabízí úvazek nanejvýš 0,80. S jasným a čitelným výběrovým řízením souhlasíme, jen
pokud by se nedostavila obava, že potřeba plného úvazku je vytvořena uměle se skrytým
zájmem na tuto pozici dosadit rodinné příslušníky, i kdyby bývalé. Prosíme a vyzýváme občany, aby dění v obci sledovali pozorně, jako
se o to snažíme i my. Kontakt: hruby.fimex@
gmail.
Za petiční výbor: Ing. Peter Hrubý, Bc.
Naďa Kouklová, Ing. Oldřich Dostalík

Opravdu si Úvaláci zaslouží
současné vedení města?
Současné události spojené se členy rady města
vedou k zamyšlení. Změna na pozici uvolněného místostarosty i přestupek pana starosty
vypovídají o morálním poklesu vedení radnice.
Na posledním jednání zastupitelstva byl zvolen uvolněným místostarostou Ing. Michal
Breda. Nikde jsem se však nedozvěděl jediný
důvod pro změnu pozice místostarosty z neuvolněného na uvolněného. Podle webových
stránek aktualne.cz a ihned.cz lze zjistit, že
pan Breda skončil koncem minulého roku
ve funkci technického náměstka ředitele In-
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stitutu klinické a experimentální medicíny
(IKEM). Nelze souhlasit s tím, aby funkce
ve vedení města byly přidělovány podle toho,
který ze zastupitelů zrovna ztratil práci a potřebuje se upíchnout jinde. Proč nebyl pan
Breda uvolněným místostarostou již od voleb
2010? Ve výše uvedených zdrojích lze také
najít, že pan Breda byl minimálně spoluodpovědný za veřejné zakázky, které byly podle
těchto zdrojů výrazně předraženy. Lze takovou osobu považovat za důvěryhodnou pro
práci na radnici?
Ani slovník pana Bredy není zrovna reprezentativní. Na posledním veřejném jednání
zastupitelstva tvrdil jednomu občanovi města,
že „lže“. Tím podle mého opět porušil kodex
úvalského zastupitele (část IV. bod 2): „Člen
zastupitelstva má na mysli při každém jednání
rovnost všech účastníků, lidskou důstojnost,
čest a právo každého vyjadřovat svůj názor.“
Ačkoliv nemusel mít dotyčný občan pravdu,
místostarosta nemá právo se takto na veřejnosti chovat.
Přečin pana starosty – jízda pod vlivem alkoholu, byl v minulém čísle Života Úval v článku
„Nová mediální hra – Hon na starostu“ bagatelizován a dáván na roveň různým (životu nesrovnatelně méně nebezpečným) přestupkům.
Pan starosta je odsouzen za trestný čin a dostal podmíněný trest a tím porušil kodex člena
zastupitelstva (část II. bod 5): „Člen zastupitelstva se zdrží jakéhokoliv chování, které by
vyvolalo pochybnosti o jeho důvěryhodnosti
a bezúhonnosti a navodilo podezření ze zaujatosti nebo ze střetu zájmů.“
Řízením po požití alkoholu, ať už je tento
skutek jakkoliv zlehčován, se pan starosta
takového chování nezdržel. Ačkoliv to zákon
kupodivu umožňuje, je morálně nepřijatelné,
aby člověk odsouzený za trestný čin, při němž
mohl svým jednání ohrozit občany na zdraví
i na životě, byl v čele města. Prohřešek pana
starosty byl klasifikován trestným činem právě
proto, aby bylo všem lidem jasné, že je takovéto jednání společensky neakceptovatelné.
Stejně tak je nepřijatelné vyznění výše uvede-

ného článku, kde se píše, že vlastně všichni
pácháme nějaké přestupky, a proto nesmíme
pana starostu nahlas kritizovat.
Věřím, že nejsem v tomto městě jediný, kdo
pod vlivem alkoholu skutečně nikdy neřídil,
a proto, vážení autoři článku a vážené (lze-li
to ještě říci) vedení města, házím kamenem.
Takové vedení města nechci.
Ing. Jan Černý

Reakce na prohlášení
redakční rady Života Úval
Občanské sdružení Sever 3H se musí důrazně
ohradit proti prohlášení redakční rady v Životě Úval 4/2012, kde se říká, že v redakční radě
jsou zastoupena všechna úvalská uskupení
a zastoupeny všechny zájmové skupiny Úval.
Není to pravda, protože za existenci (což je téměř 1 rok) sdružení Sever 3H se nikdo neobtěžoval naše sdružení Sever 3H oslovit, abychom se stali členy redakční rady. Jestli toto
prohlášení redakční rady má být důrazným
ohrazením proti různým nařčením, pak nám je
líto, že musíme konstatovat, že toto ohrazení
je neopodstatněné.
Za Sdružení Sever 3H, o.s.
Ing. Eva Kiššová
Ještě dodatek
Bylo by zajímavé sdělit občanům, která uskupení a zájmové skupiny představují současní
členové redakční rady.

Úvalské portréty
- vyjádření „hochštaplera“
Pan Josef Krutský mladší je v zastupitelstvu města
Úval nováčkem, ale již se mu podařilo zviditelnit
se. Na dvě otázky redakce odpověděl tak, že každému zasvěcenému by mělo být jasné, že na zastupitelstvo města Úval přišel člověk, který se vyjadřuje k věcem, kterým zřejmě vůbec nerozumí.

To, že hlasoval pro zvýšení daně z nemovitosti na koeficient, který nemá někde ani hlavní město Praha, koeficient 4,5-5, a který tím
pomohl zvýšil daň z nemovitosti pro občany
Úval 5x, je jen úvodem, který se nás netýká.
Druhé vyjádření vychází ze stejných, tedy nulových informací. Komunikace a vybudované sítě
Čechoslávie městu Úvaly daruje. K tomuto kroku již město Úvaly několik let vyzýváme. To, že
se Čechoslávie dostala rozhodnutím rozhodčího
soudu pod vedením profesora Růžičky, stejně
jako český stát rozhodnutím stejného předsedy rozhodčího senátu ve věci Diag Human, do
exekuce, neznamená, že Čechoslávie je nějaký
„hochštapler“ stejně tak, jako jím není český
stát. Proti tomuto rozhodnutí jsme se odvolali
k příslušným soudům. Dohoda o narovnání mezi
Čechoslávií a městem Úvaly řeší závazek města Úvaly uhradit námi vybudovanou kanalizaci
z centra města na Slovany. Náklady, které město
mělo uhradit za tuto výstavbu Čechoslávii, jsou
ve výši 8 mil. Kč. Usilovnou snahou vedení města
Úvaly a vstřícností Čechoslávie došlo k dohodě
o snížení této částky na 4 mil. Kč. Ta je členěna
na částku 1 mil. Kč a pozemek v hodnotě 3 mil.
Kč. Novému investorovi Hostín Development
jsme souhlas s napojením na naše sítě dali, příslušná Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností se připravuje k podpisu bez problémů.
Amatérský přístup p. Josefa Krutského mladšího je veden neznalostí a hodí se maximálně do
klubové šatny, a ne jako prohlášení nového zastupitele k řešení problémů města. Pro úplnost
uvádím, že otec nového zastupitele pan Josef
Krutský, v nedávné době radní města Úvaly, se
ve „věcech“ na rozdíl od svého syna vyzná. Slíbil
nám, že pokud nedostane 1,3 mil korun, nebo zainvestovaný pozemek v naší lokalitě, zdrží nám
stavbu minimálně o půl roku, a to také dodržel.
Podáváme toto stanovisko s tím, že být obyvateli
Úval, výběru zastupitelů bychom věnovali větší
pozornost.
ČECHOSLÁVIE, spol. s.r.o.
JUDr. Jaromír Reitinger, jednatel

kultura a volný čas

Beseda s Pavlou Jazairiovou

Sahara všedního dne, Setkání v buši, Cestou
hvězdy, Podél cest, Cesty za Afrikou, Afrikou v protisměru, ale také Izrael a Palestina,
Jiná Afrika, Egypt, V severní Indii, V Indii,
V jižní Indii, 8 511 970 km2 Brazílie. To jsou
názvy knih, jejichž autorka Pavla Jazairiová,
která je nejen cestovatelkou, ale také nezávislou publicistkou a spolupracovnicí Českého
rozhlasu, přijala pozvání kulturní komise na
besedu, která proběhla 13. dubna v kulturním
sálku DPS. V úvodu pořadu paní Jazairiová
vyprávěla o rozporuplných zážitcích z dětství ve Francii, kde žila s maminkou, a poté
o své práci ve vysílání rozhlasu pro zahraničí
v 60. letech minulého století. Z nepřeberného množství cestovatelských zážitků zvolila
paní Jazairiová vyprávění z cest po Indii po
poutních místech v Himalájích. Prostřednictví
videoprojekce fotografií bylo možné alespoň
letmo nahlédnout do prostředí, v němž žijí
prostí lidé často řešící jen základní potřeby své
existence. Před návštěvníky besedy defilovala

překrásná vysokohorská příroda, venkovský život, tváře
místních obyvatel, posvátná
zvířata, typická indická architektura chrámů nebo prostá
obydlí. To vše bylo podpořeno zasvěceným komentářem,
který přinesl hlubší pochopení života ve druhé nejlidnatější zemi světa s více než
miliardou obyvatel, kolébkou
několika světových náboženství a s velkým kontrastem
mezi bohatými a chudými.
Poutavé vyprávění doplnila
paní Jazairiová odpověďmi na
otázky z publika. Není divu,
že po skončení pořadu byl
také značný zájem o výhodné
zakoupení několika knižních
titulů včetně podpisu autorky.
Vladislav Procházka

Pavla Jazairiová při autogramiádě, foto Alena Janurová
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Musica Dolce Vita jako královny
Koncert souboru na téma Hudba královen
byl jedním z nejhezčích (o kvalitě nemluvě) z řady vystoupení oblíbeného tria Žofie
Vokálková, Daniela Demuthová a Zbyňka
Šolcová v Úvalech. Komise pro kulturu rady
města při uvážlivém plánování akcí nezapomíná, že koncertní trio s českými i mezinárodními úspěchy vždy rádo navštíví dvakrát
ročně naše „kulturní zázemí“ v DPS a přijede
s něčím novým ze svých tematických koncer-

tů. Posluchači to pokaždé velmi ocení. Jenže
úvalská návštěvnost kulturních akcí bývá nevyzpytatelná.
Minule se po 50 nádherných programech
jen zaprášilo a na dalších 30 návštěvníků
se nedostalo, tentokrát nám zhruba 30 kusů
z neméně krásných 80 zůstalo. A to se hrála
hudba opravdových šlechtičen mezi ženskými skladateli – královny Marie Antoinette
nebo (to určitě nikdo nevěděl, že známou

píseň složila) havajské královny Liliuokalani – Aloha Oe.
Řada skladatelek půvabných dílek byla
v příbuzenském vztahu se slavnými skladateli
(Fanny Mendelssohn – Hensel, Clara Schumann, Alma Mahler). Neméně krásná byla
skladba úvalské (můžeme být pyšní) harfistky
Zbyňky Šolcové – Láska v dešti. A posuďte
sami, na pódiu jim to sluší jako královnám.
Alena Janurová

zprávy z MDDM
TS Rytmus tančí v pohárových
soutěžích a zatím se daří
TS RYTMUS se koncem března a začátkem dubna zúčastnila několika pohárových soutěží. Vedoucí tanečního oddělení Alena Navrátilová spolu se svými externími lektory
nenechali nic náhodě a dobrá příprava se vyplatila. Děkuji
Alče, našim tanečnicím a tanečníkům a jejich vedoucím
za výbornou reprezentaci MDDM a Úval. Velký dík patří
i rodičům za spolupráci a podporu dětí.
Taneční scénická regionální soutěž Roztoky
Soutěže se účastnily celkem 4 choreografie. Porota
ocenila zejména kostýmy, světelné zpracování a technickou přípravu dětí. V choreografii Aleny Navrátilové tančil: R2 B „Stromy“, R1A „Náušnice z třešní“,
R2A „Živý obraz“ a v choreografii Máši Marouškové
R 3B „Ptačí sněm“.
Soutěž mažoretek v Děčíně – Dance Děčín
Účastnily se mladší mažoretky a starší kadetky Mabely
Úvaly při MDDM – choreograf Michaela a Karolína Zahrádkovy.
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Pohárová taneční soutěž O pohár starosty Prahy 4
Umístění

Skupina

Název

Styl

Choreograf

2. místo

Mladší děti

Born this way

disco

Katka Opálková

3.místo

Starší juniorky

Neverending dream

disco

Katka Opálková

3.místo

Rytmus Elitte

Mistr Dobalina

street

David Procházka

Obě skupiny skončily na 6. místě. Mladší mažoretky skladbu „ JÁ UŽ JDU“ tančily rovnou
ve finále z 8 kolektivů, starší kadetky si musely se svou skladbou „STOP AND REPLY“ finále nejprve vybojovat ze 14 souborů. Všechny naše děti si zaslouží pochvalu.
Pohárová soutěž formací - O pohár starostky města Hlinska
Na soutěži startovalo 7 formací a výsledky
jsou 2x druzí, 2x třetí… Úroveň soutěže byla

vysoká ve všech věkových kategoriích. Byla
i hojná účast souborů v moderně a streetu….
většinou 5-8 choreografií .
O atmosféře soutěží nejlépe vypovídají fotografie.
Nezbývá, než našim tanečníkům popřát hodně
radosti z tance a ať se jim v dalších soutěžích
i nadále daří a Alenu pochválit za ušití krásných kostýmů pro soutěžní týmy.
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Umístění

Skupina

Název

Styl

Choreograf

2.místo

RIII A

Ladies night

Modern, jazz junioři

Lucka Hofmannová

2.místo

Rytmus Elitte

Mistr Dobalina

Street Dance dospělí David Procházka

3.místo

R II B

Stromy

Modern, jazz děti

3.místo

RIII B

Sen o Kuličkách Modern, jazz junioři

Máša Maroušková

RI B

Letní

Modern, jazz

Alena Navrátilová

RII A

Montekové a
Kapuleti

Modern, jazz junioři

Alena Navrátilová

RIII

Can´t stop
dancing

Street Dance junioři

David Procházka

Alena Navrátilová
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Turistický kroužek na cestách…….
Je tu jaro, a tak vedoucí turisťáčků Olga Procházková se svými pomocnicemi Danou Konečnou a Janou Šveňhovou oprášily batohy,
nakrémovaly boty, vyndaly mapy a rozjely se
s dětmi po vlastech českých. Díky jejich výborné přípravě, chuti cestovat a stabilní dobré
náladě poznávají děti v pohodě celou řadu
krásných míst naší země.
V sobotu 17.3. absolvovali turisťáčci se svými pochodníčky 10 km pochod „ Turbanské
Černošice“ pořádaný Klubem českých turistů.
Krásné počasí a nádherná příroda kolem Berounky přispěly k výborné náladě.
V pátek 23.3.2012 byli turisté na Chvalském
zámku, kde si prohlédli dvě výstavy.
Dračí sluj na zámku aneb pohádková země
V. Klimtové děti zaujala. Děti viděly dračí
jeskyni uprostřed lesa a obydlí skřítků zvenčí
i zevnitř, jak žijí skřítci vedle svého dračího
souseda a jak se jim vzájemně daří.
Dinosauři aneb zázraky a proměny života na
planetě zemi - tuto výstavu malířky a ilustrátorky Inky Delevové můžete do konce května
navštívit i vy. Zajímá vás, jak vlastně vznikl
život na planetě Zemi? Nechcete studovat encyklopedie, ale rádi byste viděli vše přehledně
na obrazech a maketách? Malířka a spisovatelka Inka Delevová, autorka knihy o evoluci
živočišných a rostlinných druhů na naší planetě, představila na rozsáhlé výstavě své ilustrace, obrazy a modely pravěkých i současných
rostlin a živočichů, od drobných organismů
až po člověka. Zábavnou formou si tak stejně
jako naši turisťáčci rozšíříte své obzory.
V sobotu 14.4. absolvoval turistický oddíl
„Putování po Dětském ostrově v Praze“, opět
se zadařilo a sv. Petr potvrdil svůj patronát
krásným počasím. Nezbývá než dodat, že je
úžasné, jak v době charakteristické vysedáváním u počítačů jsou naši turisté aktivní,
a vyslovit díky Olince a jejímu týmu za skvělou práci. Poděkování Olče patří i za realizaci
turnaje v rapid šachu, o němž píše pan Petr
Slavík.
Velikonoce očima dětí…
31.3. výstava prací dětí z výtvarné sekce přilákala velké množství návštěvníků a věřte,
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že bylo na co se dívat. Krásné výrobky dětí
z keramických kroužků nápaditě nainstalované a nepostrádající invenci a vtip napovídaly,
že jsou děti v dobrých rukách. Jejich vedoucí
Jana Krejsová je výborná lektorka a s dětmi
to umí.
Kroužek lidové tvorby Jany Kubešové prezentoval pěkné výrobky čerpající z lidových
tradic a pro ně je charakteristická pečlivost,
přesnost a dokonalé zpracování. Však se dětem
jejich zručnost na Řemeslech Polabí vyplatila a mají celou řadu předních ocenění, stejně
jako autorky vystavených výšivek z kroužku
Ivy Pospíšilové. Děti z výtvarných technik
pod jejím vedením představily nápadité ovečky, kašírovaná a zdobená obří vejce a plstěné
velikonoční věnečky. Něžnou prezentaci výtvarných děl mladých autorů doplnily textilní
koláže a malovaní ptáčci, jejichž autory jsou
děti z kroužků Hanky Novosádové. Ivě, jejím
externím lektorkám i jejich svěřencům děkuji
za úžasnou tvůrčí atmosféru a nádherné artefakty, ke kterým děti dovedly.

Velikonoční jarmark…
31.3. se konal „Velikonoční jarmark MDDM
Úvaly“ a na něm představily svou tvorbu Ivana Prchalová / batikované šaty, trička, mikiny/, Olga Husenská / květinové vazby/ Magda Nováková / velikonoční zápichy, drátovaná
vajíčka, korálkové kytičky apod./ a Lída Benešová / kraslice/.
Na návštěvníky dýchla velikonoční atmosféra, umocněná malováním vajíček s Lídou,
kterého se zúčastnily nejen děti, ale i dospělí.
Zkrátka zase bylo v domečku dobře a vystavujícím patří náš obdiv
Putování s Vaškem Sůrou na severní pól
pořádalo stejně jako jarmark či výstavu fotografií Václava Vícovského oddělení pro mládež a kulturu.
I když přišel menší počet diváků, Vašek Sůra
se zhostil svého úkolu s vtipem a šarmem sobě
vlastním a diváci odcházeli spokojeni.
A to je od nás z domečku vše. Krásné jaro
a zachovejte nám přízeň 
Jana Pospíšilová, ředitelka MDDM
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Výstava Stavby v běhu staletí
Galerie Městského domu dětí a mládeže
v Úvalech poskytuje své prostory nejen dětským autorům, ale otevírá se také širší veřejnosti pro prezentaci umělecké tvorby. Tak
tomu bylo i v případě výstavy amatérských
fotografií pod názvem Stavby v běhu staletí,
která v galerii proběhla ve dnech 23. – 25. 3.
a jejichž autorem je Úvalák Václav Vícovský.
Fotografováním se zabývá více než čtyřicet
let. Začínal zprvu s prostým fotografickým
vybavením. Černobílé fotografie si zpracovával sám v domácí fotokomoře, a tak se mu
postupně dařilo pronikat do tajů fotografie.
Během zaměstnání ve Státní bance se zapojil do práce fotokroužku a své snímky ukázal
nejprve v rámci společných výstav, později
měl i vlastní autorské výstavy. Jeho fotografie
byly otiskovány v různých časopisech. Další

jeho zálibou je cestování. Je tedy samozřejmé,
že navštívené země pozoruje také hledáčkem
fotoaparátu. Ze snímků, které během cest pořídil, vybral pro březnovou výstavu nejzajímavější fotografie staveb.
Snímky staveb a architektury byly již od historických prvopočátků fotografie předmětem
zájmu mnoha autorů. Zachytit dvourozměrnými prostředky třírozměrný prostor s jeho
hloubkou v určité krajinné atmosféře a při sepětí s přírodou vyžaduje od tvůrce, který má
k dispozici hru světel, stínů a barev, zkušenosti a cit pro kompozici. Stavba může upoutat
naši pozornost čistotou tvarů, použitým materiálem, může být charakteristická honosným
provedením ukazujícím na společenské postavení majitele anebo naopak může být prostým
obydlím. Je vždy součástí prostoru, v němž

proudil nebo dosud proudí život. Snímek stavby může být též dokumentem, charakterizujícím dobu, v níž byla stavba dokončena. Václav Vícovský svými fotografiemi nám umožnil
zhlédnout místa nejen známá, ale i taková,
o jejichž existenci jsme možná neměli tušení.
Snímky vznikaly během cest, při nichž není
většinou mnoho času na uvažování nad úhlem záběru nebo čekat na vhodné dopadající
světlo. Možné překážky při vzniku snímku se
ale autorovi podařilo zdárně překonat a vybrat
výstavní soubor, který charakterizuje jeho fotografickou činnost.
Výstava byla jednou z mnoha akcí, kterými
úvalský městský dům dětí a mládeže systematicky seznamuje s uměleckou tvorbou autorů
místních nebo z nejbližšího okolí.
Vladislav Procházka

Březnový šachový turnaj v MDDM Úvaly
V sobotu 24. března 2012 se uskutečnil první
letošní šachový turnaj v prostorách MDDM
Úvaly.
Jak je již tradicí, turnaj se hrál tempem 2x15
minut na partii. Celkem sedm kol určilo tato
pořadí v jednotlivých kategoriích.
V kategorii dospělých se umístil na 1. místě
Oldřich Doležal, který ani jednou neprohrál

a získal 6,5 bodu. Na 2. místě skončil autor
těchto řádků a pomyslný bronz získal Robert Radics. Mezi dětmi vyhrála jediná dívka
v turnaji Nela Vlasáková a na stupně vítězů
ji gentelmansky doprovodili druhý Timothy
Fernando a třetí Lukáš Saturka.
Všichni účastníci turnaje dostali diplomy
a drobné ceny na památku. K tomu si odnesli

Galerie MDDM představuje…
Vážení čtenáři,
3. května se v Galerii MDDM Úvaly uskuteční výstava fotografií Edwarda Owena Židovské
hřbitovy ve střední a východní Evropě, fotografií, o kterých v r. 1994 řekl Jiří Šetlík:
„Owenovy fotografie postihují atmosféru s neobyčejnou citlivostí jako fenomén, do něhož se
zjevně vpila osudovost života a smrti. Uměleckým viděním přesahují vymezené téma a překračují čas. Pro tento umělecký úhel pohledu,
který se navíc dotýká svébytnosti zdejšího prostředí a jeho příznačných rysů, si práce Edwarda
Owena vážím. “
Kdo je Edward Owen?
Fotograf, který pochází z Washingtonu D. C.
a již přes 35 let spolupracuje s kulturními institucemi, muzei a galeriemi na východním pobřeží Spojených států. Před r. 1996 intenzivně pracoval pro muzeum Holocaustu ve Washingtonu
(US Holocaust Memorial Museum), kde během

šesti let zpracoval celkovou dokumentaci muzea
a zároveň hlavní katalog ke stálé výstavě, jež
bude k vidění v MDDM.
Edward Owen se přestěhoval z USA do České
republiky v r. 1996 a již 12 let žije v Úvalech.
Poprvé navštívil Československo v r. 1983 v
rámci projektu pro Židovské muzeum v Praze.
Tento projekt byl financován Smithsonian Institut ve Washingtonu. Fotografoval objekty v Židovském muzeu pro katalog výstavy, která byla
posléze otevřena přímo ve Washingtonu. Název
katalogu a výstavy zněl "Precious Legacy" volným překladem "Drahocenné dědictví".
Během tohoto pobytu pana Owena oslovil jeden
z kurátorů Židovského muzea pan Arno Pařík,
zda by měl zájem fotografovat židovské hřbitovy v Čechách. Edward Owen fotografoval nejen
české židovské hřbitovy, ale na své studijní cestě zmapoval i některé lokality v Maďarsku. Výsledkem byla výstava v r. 1994 v Praze v budo-

pěkné zážitky z turnaje, který proběhl ve velmi přátelské atmosféře.
Celkem 19 účastníků ukázalo, že o šachové
turnaje je v Úvalech zájem, a tak je již nyní
možné přislíbit další pokračování, o jehož
přesném termínu vás budou pořadatelé prostřednictvím Života Úval včas informovat.
Petr Slavík

vě Maďarského kulturního centra. Tato výstava
o počtu 50 fotografií putovala do Washingtonu
a byla otevřena v r. 1995 na českém velvyslanectví. Později se výstava přesunula do New
Yorku do budovy Židovského kulturního centra.
Během posledních dvou let Edward Owen pracoval na projektech pro tyto výstavy: Ruské stříbro ve sbírkách Spojených států, Sevres porcelán, Historie fotografického alba (pro knihovnu
Kongresu Spojených států).
Pracoval též pro NG v Praze a Lobkovice, kteří
vlastní zámek v Nelahozevsi a palác s galerií na
Pražském hradě.
Pro naši malou galerii je ctí prezentovat výběr
fotografií Edwarda Owena. Spolu s ním děkuji
i PhDr. Lence Mandové za souhlas, že prostřednictvím úvodního slova seznámí návštěvníky
výstavy s židovskou historií v Úvalech a dík
patří i Míše Vaňousové za pomoc při přípravě
výstavy.
Vážení čtenáři, přijďte, srdečně vás zvu.
Jana Pospíšilová
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okénko knihovny
Jak vypadá beseda pro
žáky 3. tříd?
Třeťáky seznamujeme s prací v on-line katalogu,
kde jim ukazujeme, jak se vyhledávají knihy podle autora, názvu, případně literárního žánru. Na
procvičení máme pro ně připraveny dva úkoly.
Děti po dvojicích dostanou například takovéto
zadání:
Jejich úkolem je doplnit jméno autora a část
názvu knihy a pomocí počítače najít v katalogu
knihovny autora zadané knížky. Jednu z knížek
si pak vyberou a seznamují s ní své spolužáky.
Pohovoří o tom, jak se knížka jmenuje, kdo ji
napsal, kdo ilustroval a o čem je. Na závěr řeknou zda by si ji půjčily, nebo ne a proč.
Důležité je, aby i děti, které do knihovny nechodí pravidelně, měly možnost si vyzkoušet, jak to
u nás chodí. Že se knihy řadí vždy podle příjmení autora, v dětském oddělení i podle toho
o čem jsou, a když budou pozorné, poznají, že
barevné štítky na hřbetě jim napoví, pro jak staré
děti kniha je.
Setkání s knihovnicemi je zbaví ostychu zeptat
se na to, co potřebují, nevědí nebo nemohou nalézt.
Na setkání v knihovně se těší
knihovnice MěK Úvaly
Připomínáme, že výpůjční den pro
maminky s dětmi bude
2. 5. 2012 od 9.00 do 11.00 hodin.

1. Vypátrej na regálu knihu podle jména autora a doplň
chybějící slova z názvu knihy.
2/3 Strašidlo po ..............................

- autor Ibbotsonová, Eva

2/8 ....................... pověsti Pražské

- autor Wenig, Adolf

2/2 Jackova černá .........................

- autor Gantos, Jack

2. Vyhledej v počítači podle názvu knihy jejího autora a
doplň číslo oddělení, kde knihu najdeš.
Dívka z Atlantidy – autor .........................................................
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Ptáme se Mgr. Marka Mahdala, DiS., zastupitele za sdružení Otevřené Úvaly
Redakce: Jaké jsou Vaše priority ve městě
a co považujete za největší úspěch/neúspěch Vaší činnosti pro město?
MM: V Úvalech, na Nových Slovanech, bydlím necelých 5 let, takže jsem v podstatě novousedlík. Komunální politiku Úval však aktivně
sleduji od počátku předcházejícího volebního
období. V současné době jsem zastupitelem
města za občanské sdružení Otevřené Úvaly.
Od jara roku 2010 rovněž působím i jako člen
redakční rady měsíčníku Život Úval.
Za největší úspěch považuji právě současnou
podobu tohoto městského tištěného informačního zdroje. Stále mám v paměti ne příliš
zdařilou grafickou podobu a hlavně obsahovou chudobu měsíčníku v období kolem roku
2007. Redakční rada, která nyní pracuje ve
stejném složení již 2 roky, představuje podle
mého názoru dokonale vyvážený poměr členů, coby zástupců různých úvalských uskupení, politických stran a zájmových skupin.
V případě zveřejňování „kontroverzních témat“ je tak vnitřní autocenzurou každého člena
redakční rady zabráněno, byť jen potenciálnímu ovlivňování při výběru jednotlivých článků, a to je jistě dobře. Navzdory některým kritickým názorům z řad občanů jsem přesvědčen,
že se náš městský časopis, s více jak půl století
dlouhou tradicí, ubírá správným směrem, a to
jak po stránce obsahové, tak po stránce grafické. Tištěné médium má totiž i v době internetu
stále své nezastupitelné místo. Současně považuji za úspěch zapojení alespoň několika „novousedlíků“ do dění ve městě. Přesvědčil jsem
se, jak je působení v komunální politice, byť
pouze v pozici řadového zastupitele, věcí poměrně náročnou. Často se setkávám s kritikou,
kdy dotyčný stěžovatel či kritik zcela neguje
práci a rozhodnutí zastupitelstva, ale současně nedokáže přijít a nabídnout vlastní řešení
problému. Nikdo z nás přece nemá patent na
rozum. Je jednoduché a pohodlnější jen kritizovat. Bohužel jsem zaslechl i hlasy, které nás,
zastupitele, osočují z toho, že vše děláme „pro
peníze“. Těch 1038,- Kč čistého, které měsíčně
jako řadový zastupitel dostávám, posílám do
pokladny našeho sdružení. Z těchto prostředků
pak společně financujeme naše drobné projekty (např. lavičky, opravy úvalských památek,
naučnou stezku v Králičině a další) v katastru
našeho města. Takže tyto peníze v Úvalech zůstanou.
Za neúspěch považuji informování občanů
Úval o dění ve městě prostřednictvím internetu, webové stránky města pořád ještě nejsou
v ideálním stavu. Stále je co zlepšovat.
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?
MM: Navzdory tištěnému měsíčníku Život
Úval a existujících, chcete-li dalších „komunikačních kanálů“, představuje informovanost
občanů našeho města stále velkou slabinu.
Toto zastupitelstvo, ať již udělá cokoliv, bude
asi trvale spojeno s nepopulárním krokem výrazného zvýšení daně z nemovitosti. Přestože
na toto citlivé téma bylo napsáno hodně slov,
ukazuje se, že to nestačí, a i to vnímám jako
slabinu a zároveň poučení. Do měsíčníku Život
Úval pravidelně pro naše čtenáře zpracovávám

z jednání zastupitelstva, jak doufám, apoliticky
neutrální komentář. Trochu mne mrzí, že lidé
na jednání svých zastupitelů v podstatě vůbec
nechodí, sál DPS je vždy (až na výjimky, viz
„konfliktní“ jednání zastupitelstva dne 9. 2.
2012 a především pak 29. 3. 2012) poloprázdný. Lidé by se měli více zajímat o dění bezprostředně kolem nich. Je zřejmé, že každý má
dost svých starostí a volný čas raději věnuje
rodině a zálibám, nicméně jsou to právě tito
lidé, kteří jsou následně nejhlasitějšími kritiky
bez znalosti příčin, okolností a dopadů přijatých rozhodnutí. Moje neformální setkání s občany představují zejména přátelská sousedská
setkání u nás na Nových Slovanech, kde vždy
dojde řeč i na „úvalskou politiku“. Obávám
se, že lidé jsou znechuceni celostátní politikou
s jejími desítkami kauz a na komunální politiku
už jaksi nezbývá čas. Je to škoda, protože na
komunální úrovni člověk vidí hmatatelné důsledky rozhodnutí svých zástupců, ať pozitivní,
tak i ta negativní. Na březnové jednání zastupitelstva jsem předložil materiál týkající se pořizování a archivace audiovizuálního záznamu
z jednání zastupitelstev. Věřil jsem, že se podaří
uvést tento záměr v život a že od občanů budeme dostávat větší zpětnou vazbu k řešeným
otázkám. Lidé, kteří pracují s internetem, by se
tak pouhým kliknutím mohli účastnit jednání
svých volených zástupců, aniž by opustili svůj
domov. Bohužel, ze 14 přítomných zastupitelů
tento návrh podpořilo pouze všech 5 zastupitelů za Otevřené Úvaly, a návrh tak nebyl přijat.
Mrzí mne to, protože tato myšlenka se objevila
i v Programovém prohlášení pro volební období 2010 – 2014 a on-line přenosy by přispěly
k pohodlnější informovanosti občanů Úval.
Doufám, že s odstupem času se tento záměr
nakonec podaří naplnit.
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?
MM: Nejen zbývající 2 a půl roku do konce

tohoto volebního období, ale minimálně celá
další dvě desetiletí (a možná i déle) se bude v
našem městě hlavně řešit, jak s možnými budoucími příjmy do městského rozpočtu udržet
kontinuitu zahájených investičních akcí. Rovnice to v žádném případě není jednoduchá a
své místo v ní má každá položka příjmu, tedy
i příjem z daně z nemovitosti. Kdybychom
ponechali koeficient daně z nemovitosti na
úrovni 1, můžeme se rozloučit s rekonstrukcemi uliční sítě v časově rozumném horizontu a
městské komunikace budou dál ostudou Úval
a místem častých úrazů. Trochu se obávám,
jestli se z tématu výše daně z nemovitosti
nestane hlavní populistické téma na další měsíce. Pokud jde o mé aktivity v rámci města,
chtěl bych i nadále působit v redakční radě
Života Úval a přispívat ke zlepšení informovanosti našich občanů o dění ve městě. Věřím,
že i mé působení v současném zastupitelstvu
má svůj smysl.
Redakce: Děkujeme za přednesené názory.

Ptáme se Ing. Ludmily Milerové, zastupitelky
za sdružení Otevřené Úvaly
Redakce: Jaké jsou Vaše priority ve městě
a co považujete za největší úspěch/neúspěch Vaší činnosti pro město?
LM: Za tu krátkou dobu svého působení v zastupitelstvu města považuji za úspěch, že bylo
odhlasováno, že nebude golfové hřiště na Vinici, ale naopak, že budou vznikat nové aleje
a obnoví se zeleň ve městě. Jako velký neúspěch považuji nepochopení z jakého důvodu
byl zvýšen koeficient daně z nemovitosti. Tyto
finanční prostředky výrazně ovlivní financování oprav a rekonstrukci místních komunikací a chodníků. Aby město nejprve získalo
úvěr a následně ho bylo schopno splácet, je
jednou z podmínek dostatek vlastních finančních prostředků. Moc bych si přála, abychom
se v Úvalech už nemuseli brodit blátem. Bude
to sice ještě nějakou dobu trvat, ale snad se
nám tento projekt podaří nastartovat.
Redakce: Kde nebo v čem vidíte celkové
➜ ➜ ➜ strana 20
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slabiny, co se nedaří a jak vidíte svá neformální setkání s občany a zapojení veřejnosti do dění ve městě?
LM: Když jsem šla do komunální politiky,
měla jsem mylnou představu, že se nám
podaří spoustu věcí změnit k lepšímu. Že
občané ve městě jsou ochotni komunikovat,
naslouchat, diskutovat a společně řešit problémy. Poslední dobou mám pocit, že naši
občané jsou asi moc zaměstnaní svou prací
a podnikáním a nemají čas ani potřebu se
zúčastnit veřejného dění, ale až do té chvíle, než se jich osobně začne dotýkat nějaký
problém. V ten okamžik mají představu, že
to MěÚ vyřeší k jejich spokojenosti. Např.
na VZZM průměrně přijde 8 občanů. V momentě, když se zavře silnice na Jirny a nastane rozsáhlá rekonstrukce mostu přes trať
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a tím pádem jsou Úvaly rozdělené na dvě
části, dostaví se 50 rozezlených občanů.
To, že most opravují České dráhy společně
se Středočeským krajem je nezajímá. Oni
chtějí jezdit. Město podniklo opatření, aby
objížďka trvala co nejkratší možnou dobu,
ale oni to nechtějí slyšet. Např. tímto problémem netrpí pouze severní část Úval, ale
všichni, protože ti z jihu nemohou na sever
a musí tam z nejrůznějších důvodů také
a musí též objížďkou. Každý občan se dívá
na vzniklou situaci pouze ze svého subjektivního pohledu. Že mezi lidmi panuje všeobecná netolerance - co se mě nedotýká, tak
mě nezajímá. Samozřejmě nelze opravit 30
km ulic a chodníků během dvou let, ale někde a někdy se začít musí a argumenty, že
50 let chodíme bahnem, a tak v tom můžeme
pokračovat, je podle mě absurdní.

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?
LM: V současné době je rozjeto snad nejvíce
investičních akcí v celé historii města. Ufinancovat tyto akce považuji za největší a nejtěžší
problém. Pokud se nám podaří dotáhnout tyto
akce do zdárného konce, budu to považovat za
velký přínos městu. Budu se podílet, v rámci
FV, na kontrole čerpání finančních prostředků ze samostatného analytického účtu, který
byl zřízen na příjem daně z nemovitostí. Tyto
finanční prostředky by měly být použity pouze na opravu a rekonstrukci úvalských ulic
a chodníků, jak již bylo v minulosti mnohokrát řečeno.
Redakce: Děkujeme za odpovědi.

školství
Prázdninový provoz mateřských škol v roce 2012
Informace pro rodiče dětí, které navštěvují
mateřské školy v Úvalech. Prázdninový provoz v letních měsících červenec a srpen 2012 :
Úplata za předškolní vzdělávání o prázdninovém provozu je daná vyhláškou týkající se

úplaty za předškolní vzdělávání, která je vyvěšena na nástěnkách v mateřských školách.
Od 3. 9. 2012 začíná nový školní rok
2012/2013.
mš Kollárova, mš Pražská

MŠ KOLLÁROVA

MŠ PRAŽSKÁ

V týdnu od 2. 7. 2012 do 10. 8. 2012
je mateřská škola UZAVŘENA.
(6 týdnů)

V týdnu od 2.7.2012 do 10.8.2012
je mateřská škola UZAVŘENA.
(6 týdnů)

V týdnu od 13. 8. 2012 do 31. 8. 2012
je mateřská škola OTEVŘENA.
(3 týdny)

V týdnu od 13. 8. 2012 do 31. 8. 2012
je mateřská škola OTEVŘENA
(3 týdny)

Poděkování
Děkujeme dětem ze Základní
školy a Praktické školy Úvaly pod
vedením L. Holubové, K. Trapkové
a S. Papežovi za jarní úklid naší
školní zahrady.

Děti a kolektiv MŠ Úvaly,
Pražská 525

Škaredá středa v 1. A
Nesmíme se mračit, to byl náš první úkol.
Pro děti z 1. A to nebylo nic těžkého, protože do školy chodí většinou s dobrou náladou. Učebnice ani sešity jsme dnes nepotřebovali, místo nich jsme pracovali s moukou,
cukrem, vajíčky…. Holky zadělaly vláčné
těsto a potom už všichni zručně tvořili své
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velikonoční jidášky. Kromě tradičních pletýnek se na plechu objevili i zajíčci, kytičky,
srdíčka.
Děti trochu překvapilo, jak jejich výtvory
v troubě vyrostly, mnozí si je ani nemohli
poznat. Vůně se linula celou školou, a kdo
ochutnal, ten pochválil.

Kromě toho děti stihly i vyluštit velikonoční
osmisměrku, vytvořit přání v podobě vajíčka, naučit se koledu a poslechnout si příběh
o tom, proč vlastně Velikonoce slavíme.
A kdo se o Škaredé středě nemračil, bude
mít úsměv na tváři po celý rok.
Monika Halačková

školství
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Škaredá středa

„Škaredá středa“ nebyla pro děti z 2.B, 3.A
a 3.B vůbec škaredá.
Naopak, všechny se usmívaly a s dobrou náladou pracovaly celý den ve svých třídách
v centrech.
Všechna centra (centrum čtení, psaní, matematiky, geometrie, informační, ateliér) byla tematicky zaměřena na nadcházející Velikonoce.
Děti počítaly, kolik se vyrobilo zajíčků a ku-

řátek, přečetly si příběh o černém beránkovi
a hned si jednoho vyrobily. Dozvěděly se zajímavosti o posledním pašijovém týdnu, jak se
nazývají dny v tomto týdnu, co to znamená, co
by se mělo v tyto dny dělat a co rozhodně ne.
Třídily informace a zpětně je řadily a dávaly
do souvislostí.
Všechny činnosti probíhaly v družstvech, výstupy si děti zaznamenávaly do společných

skupinových listů, zkráceně i do svých osobních listů.
Nedílnou součástí celého projektu je hodnocení a sebehodnocení dětí, které si zapsaly.
Celý den velmi rychle utekl a všechny naše
děti se na nás budou příští rok jen a jen smát,
protože si prožily „Škaredou středu“ s úsměvem.
Třídní učitelky 2.B, 3.A a 3.B

hned první scénku s názvem Šmoulové, já
jsem zpívala píseň. Povídali jsme si o spisovatelích a soutěžili jsme. Přišel tam i Rumcajs s
Mankou. Potom jsme šli všichni do svých tříd,
kde jsme si připravili spaní. Naši kluci si vyrobili bunkr. Četli jsme si z knížek, napsali své
sny na papírové čepičky, paní učitelka nám při
baterce četla horory, které byly strašně zajímavé, ale trochu jsme se báli.

Okolo půlnoci jsme šli do knihovny, kde na
nás čekala moderní čarodějnice Filoména s interaktivní tabulí. Paní učitelka Morávková to
uměla hrát dokonale!
V noci jsme napsali ostatním školám, dívali se
na Erbenovu Kytici a hodně si povídali.
Ta noc byla prostě nejlepší a paní učitelce Javůrkové moc děkuji, že to s námi zvládla.
Nikola Frydrychová, 6. B

Noc s Andersenem 2012
Tato pohádková noc byla pro nás všechny
určitě báječná. Na šestou hodinu večer jsme
přišli do školy, kde u vchodu čekala paní učitelka a Violka. Měli jsme hned divadelní představení, a tak jsme se rychle převlékli a šli do
tělocvičny.
Tam už na nás čekaly ostatní třídy. Vstupenkou byly papírové čepice, jako nosí Večerníček. Jelikož jsme byli nejstarší, zahráli jsme

NOC S ANDERSENEM ANEB SPANÍ VE ŠKOLE
Letošní téma: VEČERNÍČEK
Každým rokem se scházíme kolem 18. hodiny ve škole a začíná zajímavý program. Většinou začínáme připravovat švédské stoly s jídlem. Následuje program v tělocvičně, který
je nachystaný pro více tříd najednou. Letos
jsme šili kalhotky pro krtečka, utkali se ve
hře Riskuj, sehráli několik scének z večerníč-

ků a pobavili se pohybem. Poté si každá třída
tvoří vlastní aktivity. Tento rok jsme měli diskotéku, psali jsme své přání na papírovou čepičku a četli si poučné příběhy před spaním.
Večer navštěvujeme čarodějnici, která sídlí
v naší knihovně. Chvíle s ní jsou velice vtipné. Nocujeme na zemi, kde máme roztažené
karimatky a spacáky. Většinou spíme málo,

ale máme pěkný zážitek, který určitě nekončí
ranním odchodem domů.
Marcela Průžková a děti ze 4. A
Názory dětí:
Spaní ve škole bylo moc pěkné. Každým rokem je spaní a hry v tělocvičně na jiné téma.
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Tento rok bylo téma - Večerníček. Je zvykem,
že jsme v tělocvičně na 1 hodinu, ale během té
hodiny prožijeme hodně her, zábavy a hlavně
srandy. Není to jenom o tělocvičně, ale o odvaze prožít noc ve škole.
David Fuxa
Spaní v naší třídě byl nejhezčí zážitek. Čarodějnice v knihovně byla velice zábavná. Hezký vstup byla večerníčková čepička. Všem
učitelům se to povedlo vymyslet a já vím, že
to musela být práce. Moc se mi to líbilo a nikdy na to nezapomenu.
Michaela Holubová
Noc s Andersenem byla moc pěkná. Nejvíc
se mi líbilo, jak jsme byli u čarodějnice nebo
když jsme šli potmě ve škole. Měli jsme tu
různé občerstvení a diskotéku. Večer jsme si
četli pohádky.
Kateřina Fořtová

Malované svátky
Úvalská ZŠ se v březnu zúčastnila výtvarné
soutěže, konané pod záštitou Středočeského
kraje, které se zúčastnilo 18 obcí ze Středočeského kraje. Po hlasování přes internetové
stránky projektu bylo vybráno 10 finalistů
z každé základní školy či mateřské školy
a dne 1. 4. proběhlo velké finále, ve kterém
vyhrál ve své kategorii se svým vajíčkem žák
úvalské ZŠ Matěj Ira z 1. D. Školní výlet na
míru, hlavní cenu pro vítěze, vyhrál nejen pro
sebe, ale i pro celou svoji třídu. Poukaz na
výlet Matějovi a jeho spolužákům předali organizátoři akce. Kam 1. D pojede, ještě není
domluveno, ale všechny děti se už moc těší.
Je fajn, že děti byly oceněny, protože tvořily
s velkým nadšením a všechna vajíčka byla
moc pěkná.
Akce Malované svátky bude pokračovat, a tak
se máme na co těšit.
Mgr. Lenka Foučková

Olympiáda v českém
jazyce (OČJ) v úvalské
škole
V prosinci roku 2011 jsme na naší škole opět
uspořádali školní kolo OČJ. Zájem o účast
mělo v letošním roce celkem 18 žáků z 8. a 9.
ročníků. Zadání je celorepublikové a přichází
z Národního institutu dětí a mládeže MŠMT.
Otázky z jazyka jsou záludné, slohová část je
náročná a čas neúprosný (dohromady 2 x 60
minut). Téma slohové části žáci obdrželi až
při zadání testu. Letošní téma bylo „ Za dveřmi je….“ a mohlo být zpracováno libovolnou
formou. Velmi dobře v prvním kole (zisk nad
20 bodů) uspěla Tereza Horová, 9. B, Karolína
Petráňová, 9. B, Klára Mandová, 9. B a Veronika Urbanová, 8. B, z nichž první tři postoupily do okresního kola OČJ, které se konalo
20. března 2012 na Gymnáziu J. S. Machara
v Brandýse nad Labem. Děvčata velmi dobře
reprezentovala naši školu. V okresním kole se
umístila na 4., 7. a 16. místě. Otázky z jazyka
byly ještě záludnější, slohová část náročnější,
čas neúprosnější a konkurence početná. Děkuji děvčatům za snahu a aktivní přístup.
Mgr. M. Havelková
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Biologická olympiáda a úspěchy našich žáků
Letos se naše škola opět zapojila do celostátně
vyhlašované biologické olympiády. Školního
kola se ve dvou kategoriích zúčastnilo celkem
20 žáků. Tři nejúspěšnější řešitelé z každé kategorie postoupili do okresního kola v Říčanech,
kde soupeřili se zástupci jiných základních
škol, ale také se stejně starými studenty gymnázií. Olympionici museli prokázat 3 úrovně
znalostí: teoretické, praktické v pozorování
mikroskopem a poznávání organizmů. Z našich žáků se v okresním kole nejlépe umístila

v kategorii C (8. a 9. roč.) Karolína Petráňová
z 9. B a v kategorii D (6. a 7. roč.) Lukáš Šmejkal ze 7. B. Lukáš se stal zároveň naším nejúspěšnějším reprezentantem, protože obsadil
4. místo, čímž porazil dalších 13 soupeřů. Oběma gratulujeme. Okresního kola se také zúčastnili Kateřina Dontová z 8. B, Michaela Vlachová ze 7. A a Ondřej Poláček z 6. B, i u nich
oceňujeme energii, kterou vložili do přípravy
a vypracování nezbytného vstupního úkolu.
Za ZŠ Úvaly Jana Šetková

Máme šikovné děti
Žáci prvního stupně se v tomto pololetí zúčastnili dvou matematických soutěží-Klokan( v kategorii Cvrček a Klokánek) a postupové soutěže Pythagoriády.
Úkoly Pythagoriády plnilo 67 žáků pátých
ročníků. Dva žáci postoupili do okresního
kola v Zelenči. Tohoto kola se zúčastnilo
celkem 49 žáků z okresu Praha-východ.
Velmi dobře se s připravenými matematickými záludnostmi popral Matouš Saidl, který
získal 14 bodů z 15 a dělil se o druhé místo.
Také Jakub Fliegl bojoval statečně a s 11,5
body se dělil o 22. místo.
Školního kola v recitaci se zúčastnilo celkem
62 dětí (58 z 1. stupně, 4 z 2. stupně). Nej-

lepší tři recitátoři z každé kategorie postupují do oblastního kola, které bude 13.6. 2012
v úvalské škole.
Děkuji sponzorům soutěže, manželům Rothovým, za krásná perníková srdce, která
věnovali všem dětem.
Žákyně 5.C Tánička Zvolská a Šárka Hájková se zúčastnily soutěže v recitaci Dětská
scéna 2012 v Open Gate-gymnáziu a základní škole v Babicích. Táňa postoupila do krajského kola, které proběhne v Kolíně. Držíme
palce a přejeme hodně úspěchů..
Všem dětem děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Arnoštka Březková

Úvalská škola včera, dnes a zítra
Možná že už v pravěku se děti bohatších „pralidí“ vzdělávaly. Učily se pravěkčtinu a jak
správně utíkat před nebezpečím. A to všude
po světě - v Řecku, Africe, Antarktidě a třeba
i v Americe. Nás zajímá ale jenom jedna škola. Ta úvalská, do které před 100 lety vstoupili
první žáci.
ZŠ Úvaly 1930
V Úvalech nebyla normální ZŠ, ale tzv. Měšťanská škola. Byla pouze pro vybrané žáky
z Úval a okolních vesnic s dobrými výsledky z prvního stupně. Byla zde jen jedna budova, ve které se učilo. Jídelna tady nebyla,
takže žáci obědvali až doma. Ředitelna byla
naproti schodům v prvním patře, u které byl
kabinet a učebna fyziky. Ve škole byla také
„kreslírna“, do které chodili žáci na výtvarnou výchovu. V jedné třídě bylo přibližně jen
30 kluků nebo holek. Kluci se zaměřovali na
práce v dílně a holky na vaření, šití…, a to jen
do 8. třídy. Za porušování školního řádu nedostávali poznámku, ale šli do kouta nebo na
chodbu, kde byla zima. Při nejhorším dostali
pohlavek. Tělocvik na jejich rozvrhu nebyl.
A už v první polovině 20. století byla v celé
škole zavedená elektřina. Jelikož byla škola
malá, měli ve třídě věšáky, na které dávali
bundy. Měli tabuli, na kterou se psalo křídou.
Rozdíl byl ale v tom, že tabule byla na stupínku.
ZŠ Úvaly 2012
V Úvalech je roku 2012 základní škola s 5 budovami. Učí se tady přibližně 650 žáků, pracuje zde 50 zaměstnanců. Škola má jídelnu,
kde je pořád fronta a je tam na výběr jedno
jídlo. Na této škole je první a druhý stupeň.

Škola má v každé třídě počítač a ve většině
tříd má také interaktivní tabuli. Také má počítačovou učebnu. K ZŠ Úvaly patří také praktická škola. Dále zde najdete školní pozemky
a dříve zmíněnou jídelnu. Na škole se vyučuje
spousta předmětů včetně několika cizích jazyků. Ve škole nebydlí školník, ředitel ani jiný
zaměstnanec školy.
ZŠ Úvaly 2220
Roku 2220 zde bude škola patřící k městu
Prague, která je ve společenství měst BigTowen. Je to malá škola s 15 000 žáky a dvanácti
budovami. Z toho jedna budova je malý mrakodrap s pouhými 154 patry. Tato stavba nese
jméno Daegu. Nazývá se stejně jako školník,
který tragicky zahynul před 12 lety při výbuchu školní jaderné kotelny. Ve škole nejsou
žádní učitelé ani uklízečky. Pouze hlídači nazývající se hovorově ochranka. Ve třídách se
ale nevyučuje. Děti sem chodí, jen aby byly
ve společnosti a neseděly u idPCea . Probíranou látku se žáci naučí díky speciálnímu přístroji, který je umístěn v trezoru v 85. patře.
Žák si sedne do groene-fauteuilového křesla.
Pomocí laser-erozivního paprsku a BlueTooth.DnA signálu se vytvoří vlna, která dokáže
v lidském mozku zanechat elektrickou stopu,
kterou mozek umí přečíst a následně navždy
uložit do paměti.
I když bude konec světa nebo se Evropská
unie rozpadne, budeme mít tu stejnou školu,
tu úvalskou. Třeba se tu nebude učit matematika a český jazyk, ale místo toho povrch planety 567-b83F. Ale učit se tu bude minimálně
dalších 100 let.
Jakub Jarolímek, 7. B

Zeměpisná olympiáda
14. března 2012 se konalo Okresní kolo zeměpisné olympiády, kategorie A a B v Čelákovicích a kategorie C v Říčanech. Žáci soutěžili ve třech kolech. Byla to práce s atlasem,
práce bez atlasu a praktická část. Kategorie A
se zúčastnil Ondřej Poláček ze 6.B a umístil
se na 7. místě. V kategorie B se umístil Petr
Seemann ze 7.A na krásném 5. místě. Kategorie C se zúčastnili dva žáci, Michal Korbel
z 9.B, umístil se na 11. místě a z 9.A Lukáš
Batlík skončil na 12. místě. Všem děkuji za
reprezentaci školy.
Mgr. Hana Korbelová

Dopravní soutěž
12. dubna 2012 se žáci naší školy zúčastnili
Okresního kola dopravní soutěže v Čelákovicích. Po loňském úspěchu staršího družstva,
které se umístilo na 1. místě a zúčastnilo se
dvoudenního krajského kola v Nymburce,
jsme se i letos chtěli pokusit o dobré výsledky.
A povedlo se, i když nám počasí nepřálo. Celé
dopoledne pršelo a všichni soutěžící museli
bojovat na maximum svých sil. Soutěžilo se
ve čtyřech disciplínách - jízda zručnosti, jízda
po dopravním hřišti pod kontrolou Policie ČR,
první pomoc a dopravní testy. Mladší družstvo
ve složení Michaela Matějková ze 6.B, Barbora Bednarčíková, Patrik Parma a Petr Seemann, všichni ze 7.A, se umístili na třetím
místě. Starší družstvo ve složení Filip Březina
z 9.A, Klára Mandová, Tereza Horová a Jakub
Matějka, všichni z 9.B, se umístili na krásném
druhém místě. Nové zkušenosti, zážitky a věcnou cenu si letos odváželi všichni naši žáci.
Všem děkuji za vynikající reprezentaci školy.
Mgr. Hana Korbelová

Co nás čeká v květnu?
✘ z ážitkové pobyty tříd 1. stupně
✘ s chůzka rodičů budoucích prv-

ňáčků

✘b
 esedy o energii
✘b
 esedy o výživě
✘ s běr papíru
✘D
 en matek v Domově důchodců
✘M
 cDonald's Cup

organizace a spolky
Poděkování
Klub přátel historie a přírody Úval a okolí
spolu se sdružením Otevřené Úvaly děkuje
Veřejně prospěšným službám města Úvaly
pod vedením pana Petra Prchala za instalaci tabulí s popisem Přírodní park Škvorecká
obora - Králičina, jejíž součástí je i osazení
čtyř laviček z kulatinového materiálu, které
budou sloužit našim občanům a turistům.
S organizací VPS máme dlouhodobě vynikající vztahy a věříme v další prohlubování
těchto užitečných činností pro naše město
a jeho občany.
Dr. Vítězslav Pokorný
Petr Urban
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Klubové výroční rokování

Ve středu 11. dubna se sešli členové Klubu
přátel historie a přírody Úval a okolí, občanského sdružení fyzických a právnických osob,
na svém výročním plénu. Jako host se jednání
účastnil i starosta města MUDr. Jan Šťastný.
Ve městě již klub pracuje od roku 2005 a byl
založen k podpoře poznávání regionální historie a přírodních památek a přírody, k propagaci, identifikaci a k podílení se na péči
a ochraně historických a přírodních památek
ve městě a v okolí, ke kulturní a publikační
činnosti, k připomínání historických událostí
a osobností ve městě a regionu. V současnosti
má 18 členů. V roce 2011 se klub zaměřil ve
spolupráci s vedením města zejména na realizaci audio a video projektu Paměť města. Byly
natočeny medailony s pamětníky Jindřichem
Líznerem a Jiřím Kejřem. 16. dubna 2011
byl členkou klubu, farářkou CČSH, požehnán
nový památný dub v přírodním parku Škvorecká obora – Králičina v lokalitě pod hájovnou. Ve spolupráci se sdružením Otevřené
Úvaly při této příležitosti byla organizována
vlastivědná vycházka, které se zúčastnilo na
40 Úvaláků. Tradičně se každoročně účastní
klub setkání na Klepci při příležitosti konání
regionální akce Den Země. V neděli 23.dubna 2011 členové Petra Kyselová a Mgr. Milan

Poděkování
Dne 14. 4. proběhl tradiční Otevřený úklid
Úval, tentokrát věnovaný lokalitě přírodního
parku Škvorecká obora – Králičina a úklidu
trasy turistické stezky s informačními tabulemi. Měli jsme štěstí, i přes nepříznivé předpovědi meteorologů nám počasí nakonec přálo
více než dobře.
Jedna skupina vyčistila lesík za Homolkou
i louku pod hradem Skara od odpadků a ořezaných větví, aby nebránily průchodu v cestě.
Druhá skupina uklízela v oboře u bývalé hájovny, kde vyhořel sklad plný skelné vaty hrozilo její rozfoukání po celém lese. Kromě toho
jsme společně posbírali i odpadky po cestě až
ke Starému splavu a opravili lávku přes Výmolu pod Skarou.
Chtěla bych poděkovat členům sdružení Otevřené Úvaly a všem dalším občanům, kteří
nám přišli s úklidem pomoct. Odvedli jsme
společně pořádný, a hlavně potřebný kus práce. Vyčištěná stezka nyní čeká na své první
jarní návštěvníky.
Mirka Borecká, Otevřené Úvaly, o. s.

Bednář znovu předvedli historickou scénku
o zlé selce. Dále po dokončení restaurátorských prací na soše sv. Jana Nepomuckého z roku 1701 se konalo slavnostní setkání
u sochy, které uspořádal klub se sdružením
Otevřené Úvaly dne 14. září 2011. Na tuto
akci pak navázala výstava "Svatý Jan Nepomucký a barokní tvář Úval a okolí", kterou
klub instaloval ve společenském sále Domu
s pečovatelskou službou v Úvalech. Po celý
rok 2011 věnoval klub mimořádnou pozornost
přírodě a životnímu prostředí. Dr. Vítězslav
Pokorný a dále Mgr. Jaromíra Borecká a Petr
Urban ze sdružení Otevřené Úvaly zpracovali
návrh na vyhlášení lokality Králičiny a Povýmolí přírodní rezervací, ale bohužel neuspěli.
Po domluvě se Středočeským krajem a Lesy
ČR, s. p., ještě jednou celý návrh předělali, a to podle nových skutečností a poznatků
z Agentury pro ochranu přírody a krajiny pro
Prahu a střední Čechy a po poradě s poradcem pro lesnictví a ekologii Ing. Vladimírem
Valentou, CSc. a vedoucím odboru ŽP a zemědělství Středočeského kraje PhDr. Josefem
Keřkou, Ph.D., byl podán na Středočeský kraj
návrh na vyhlášení cca 20 ha lužní nivy a suťového lesa přírodní památkou. Řešení přesáhlo
do roku 2012 a v současnosti je před dokonče-

ním. Dále Dr. Vítězslav Pokorný, Petr Urban
a JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D., zpracovali
návrh koncepce obnovy pěšin a alejí v katastru Úval. V prosinci 2011 byl na návrh klubu
a Petra Urbana Radou města Úvaly schválen
první záměr obnovy aleje v lokalitě na Vinici pod názvem „Alej úvalských dětí“. Dr. Vítězslav Pokorný společně s Petrem Urbanem
začali pracovat na koncepci této aleje, která
již začala být naplňována. Byla organizována sbírka mezi občany a rodiči dětí na nákup
hraničních stromů. S první výsadbou se počítá
na podzim letošního roku. Klub také ve spolupráci s městem připravil pro rok 2012 první
ročník soutěže Rozkvetlé ulice. V roce 2012
klub hodlá např. dále pokračovat v natáčení
medailonků s pamětníky v rámci projektu Paměť města, 22. dubna společně se sdružením
Otevřené Úvaly otevře naučnou stezku v přírodním parku Škvorecká obora – Králičina,
23. a 24. června se bude podílet na spoluorganizování koncertu pěveckého sboru Christi
v Úvalech a ve Škvorci, bude připravovat výsadbu aleje úvalských dětí a aleje prvňáčků, zasadí se o označení kulturních památek ve městě. V závěru jednání byl předsedou klubu na
další období opět zvolen Dr. Vítězslav Pokorný.
Mgr. Milan Bednář

Strom života u sv. Donáta

Výletníci i obyvatelé obcí, kteří se procházejí po polních cestách mezi Úvaly, Škvorcem
a Přišimasy, uvidí na křižovatce nedaleko lip
U sv. Donáta hromadu kamení, z níž vyčnívá
opentlený kůl a nedaleko něj dub obsypaný
pestrobarevnými stuhami, obvykle nevědí,
kde se tu vzaly a proč. Osvětleme jim proto
nyní příběh opentleného stromu.
Stromy života se nacházejí po celém světě.
Nebývají spojeny přímo s nějakým náboženstvím, neboť je akceptuje buddhismus,
hinduismus, křesťanství i islám. Důkazem je
například strom u Hadriánovy studánky ve
španělské Galicii, k němuž přicházejí křesťanští věřící, aby se u jeho paty léčili svěcenou
vodou, či stromy v Turecku uctívané muslimy.
Staří velikáni v Indii připomínají staré časy
hinduistům, jež je nechali žít při kácení pralesa kvůli získání ploch pro palmové háje, stejně
jako stromy přání na Srí Lance, které přežily
díky domorodcům při budování hotelů pro turisty. V řadě evropských zemí, nejblíže k nám

v Bulharsku a Rumunsku, věší červenobílé vlněné postavičky jako symboly plodnosti dne
1. března. S tradicí zdobení stromů pentlemi
připomínajícími lamaistické fáborky se můžeme setkat ojediněle dokonce na východním
Slovensku. U nás je pozůstatkem podobného
kultu oblíbené zdobení májky 1. května či na
sklonku roku zvyk krášlení vánočního stromku, který k nám přišel z Německa. Stromy
spojují pozemský svět s věčným vesmírným
bytím a lidé se odpradávna klaněli a milovali je jako symbol přetrvávajícího života. Proč
tedy nemít takový kouzelný strom i nedaleko
Prahy?
Dub na křižovatce nedaleko sochy sv. Donáta
byl vysvěcen 10. června 2009 jihosibiřským
šamanem Očur-oolovičem, jenž přijel do naší
republiky na pozvání občanského sdružení
Šamanská jurta a etnografky a spisovatelky
Pavlíny Brzákové, dlouhodobě se zabývající

Pozvánka

Dne 19. května 2012 ve 14 hodin
se uskuteční krojovaný průvod
pořádaný 1. župou polabských
baráčníků Pavla Stránského ze
Zápské Stránky, která slaví 110 let
od svého založení. Průvod vyjde
od Domova seniorů Úvaly, dále
půjde pod železniční přejezd ulicí
Smetanovou na náměstí Arnošta
z Pardubic, kde baráčníci zatancují
Českou besedu.
Srdečně Vás zveme na přehlídku
staročeských krojů a praporů.
Hana Černá, rychtářka
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studiem přírodních národů, nositelů dávných
tradic. Od té doby se u tohoto stromu pravidelně konají přírodní slavnosti, při nichž se
může každý zájemce zúčastnit obřadu spojeného s konkrétním přírodním svátkem (jarní
rovnodennost, letní slunovrat, letní slavnost
Zeleného muže, meditace na dušičkové téma,
zimní slunovrat). Všechny tyto slavnosti mají
jediný cíl – připomenout si, že navzdory hektičnosti života jsme součástí přírody a že domovem nám není pouze náš dům, ve kterém
žijeme, ale také krajina, kterou obýváme.
Organizátoři respektují křesťanský charakter protější památky – čtveřice lip a sochy
sv. Donáta – a tak případné přivázané stuhy
přenášejí na Strom života, přičemž prosí, aby
případní účastníci přírodních slavností tuto
zásadu rovněž respektovali. Pentle mohou
přivazovat na Strom života i mimo slavnosti,
kdykoliv, kdy se rozhodnou toto místo navštívit.
Nejbližší slavností, které se můžete zúčastnit,
je každoroční svěcení dubu, jež proběhne dne
17. května od 18 hodin. Pokud se budete chtít
tohoto jarního obřadu zúčastnit, přineste si
s sebou pentle v pěti barvách – žluté, červené,
bílé, modré a zelené. O významu těchto barev
a řadu dalších zajímavostí se dozvíte v podání etnografky Pavlíny Brzákové, která vás

Jihosibiřský šaman Očur-oolovič
světí dub dne 10. června 2009.
Foto Pavlína Brzáková.

společně s výtvarnicí Vladislavou Zítovou
provede jarním očistným obřadem. Budete
tradičně pohoštěni koláčem a čajem. Můžete
si s sebou vzít i jednoduché hudební nástroje
(bubínky, rolničky, chřestidla, flétny), neboť

společně rozezvučíme okolní krajinu. Vstup
je volný.
Martina Mládková
Další informace na www.pavlinabrzakova.
com. nebo www.samanskajurta.cz.

sport
Zápasy SK Úvaly oddíl kopané – květen 2012

Krajský přebor muži „A“
Výsledky:
11. 3. 2012 Úvaly – Mnichovo Hradiště
17. 3. 2012 Beroun – Úvaly
25. 3. 2012 Úvaly – Tatran Rakovník
01. 4. 2012 Kutná Hora – Úvaly
08. 4. 2012 Úvaly – Nymburk
14. 4. 2012 Nové Strašecí - Úvaly
Zápasy:
06. 5. 2012 Úvaly – Dobřichovice
13. 5. 2012 Úvaly – SK Rakovník
20. 5. 2012 Sedlčany – Úvaly
27. 5. 2012 Úvaly – Benátky nad Jizerou

Okresní přebor muži „B“
Výsledky:
24. 3. 2012 Mochov „A“ – Úvaly
31. 3. 2012 Úvaly – Pacov
07. 4. 2012 Měšice „A“ – Úvaly
Zápasy:
05. 5. 2012 Kostelec nad Č. lesy
12. 5. 2012 Nehvizdy
19. 5. 2012 Stříbrná Skalice „A“ – Úvaly
26. 5. 2012 Dobřejovice – Úvaly
Dorost I. A třída
Výsledky:
24. 3. 2012 Milovice – Úvaly
01. 4. 2012 Úvaly – Bakov nad Jizerou
08. 4. 2012 Jirny – Úvaly
Zápasy:
05. 5. 2012 Březno – Úvaly
13. 5. 2012 Bezno – Úvaly
20. 5. 2012 Úvaly – Benátky
26. 5. 2012 Semice – Úvaly
Žáci I. A třída
Výsledky:
24. 3. 2012 Úvaly - Mezno
31. 3. 2012 Zruč nad Sázavou – Úvaly
07. 4. 2012 Úvaly – Týnec nad Sázavou

14. 4. 2012
Zápasy:
05. 5. 2012
12. 5. 2012
19. 5. 2012
26. 5. 2012

1:0 (0:0)
1:0 (0:0)
2:1 (1:0)
5:0 (0:0)
2:2 (1:1)
1:0 (1:0)
neděle
neděle
neděle
neděle

17:00
17:00
17:00
17:00

doma
doma
venku
doma

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

17:00
17:00
17:00
17:00

venku
venku
doma
venku

10:15
10:15
10:15
10:00

3:3 (0:2)
6:2 (3:2)
4:0 (2:0)

Úvaly – Čerčany
Úvaly – Mnichovice
Mukařov – Úvaly
Úvaly – Kostelec n.Č. lesy

Přípravka okresní přebor
05. 5. 2012 Zeleneč – Úvaly
13. 5. 2012 Úvaly – Hovorčovice
20. 5. 2012 Klecany – Úvaly
27. 5. 2012 Úvaly – Čelákovice
Minikopaná
05. 5. 2012 Jirny – Úvaly
20. 5. 2012 Světice - Úvaly
26. 5. 2012 Úvaly – Velké Popovice

2:0 (1:0)
sobota
sobota
sobota
sobota

10:00
10:00
10:00
10:00

doma
doma
venku
doma

sobota
neděle
neděle
neděle

08:30
10:15
10:15
10:15

venku
doma
venku
doma

sobota hlášenka venku
neděle 11:30
venku
sobota 14:30
doma
Ing. Petr Jankovský

JÓGA V ÚVALECH
Přijďte se protáhnout, posílit své tělo a přitom zklidnit svou mysl…
Zvu vás na lekce jógy. Cvičíme v krásném a novém prostředí Kačenčiny školičky na náměstí Arnošta z Pardubic 16 v Úvalech.
Pravidelné cvičení jógy protahuje a posiluje celé tělo, pomáhá proti
bolestem zad, vyrovnává nadměrné sezení (v autě, u počítače, ve
škole,…), snižuje stres a vede ke zklidnění.

1:1 (0:1)
0:1 (0:0)
0:2 (0:1)
sobota
neděle
neděle
sobota

Sedlčany „B“ – Úvaly

pondělí 19.30 – 20.30 powerjóga – dynamický a silovější typ
jógy
venku
venku
doma
venku

neděle 18.00 – 19.30 hathajóga – pomalá jóga, zaměřená na
správné provedení pozic, dech a relaxaci
Lekce jógy probíhají formou kurzu, pokud jsou na kurzech volná
místa, je možný individuální vstup, lekce powerjógy 140 Kč, hathajóga 160 Kč. Více informací naleznete na mých stránkách www.
irenayoga.cz , informujte se mailem irenajoga@email.cz nebo tel.
737 076 337.
Irena Pohanová
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Orientační závod v Klánovicích pro celou rodinu
Možnost projet se v Klánovickém lese a přitom si otestovat své orientační schopnosti nabídne závod Klánovické MTBO. Ten se odehraje v neděli 20. 5. a zváni jsou všichni bez
rozdílu věku. Pro nejmenší děti do 6 let bude
připraven veselý miniorienťák v blízkosti areálu závodu (v prostoru klánovické základní
školy). Ti starší se již mohou vydat na kole
spolu se svými rodiči na závod, jehož podstatou bude nasbírat co nejvíce bodů během hodinového limitu. Pro závodníky starší 15 let je

časový limit 90 minutový. Všichni obdrží před
startem mapu, na níž budou zobrazeny rozdílně hodnocené kontrolní body, ke kterým musí
závodníci dorazit.
Závod je součástí Újezd.net „Seriálu tří závodů pro zdraví“, který vstupuje do třetí sezony
s mottem „Když zážitek je víc než výkon“.
Jedna z pravidelných účastnic Iva Taške to
potvrzuje: „Odhoďte ostych a obavy, zda na
to máte! Záleží přeci jen na vás, jaké tempo si
určíte, závody jedete pro sebe.“ Handicapova-

BĚH NADĚJE,
běh pro zdraví

církev

V sobotu 19. 5. 2012 se bude v Klánovicích
konat pátý ročník Běhu naděje, jenž navazuje
na velmi úspěšný Běh Terryho Foxe.
Srdečně zveme všechny příznivce pohybu,
kteří si rádi zaběhají na čerstvém vzduchu.
Kromě příjemného prostředí Klánovického
lesa si užijete i doprovodný program s hudbou, soutěžemi, občerstvením a kulturním
programem. Součástí dopoledne bude úspěšný knižní bazar, který pořádá už poněkolikáté
klánovická knihovna. Na své si přijdou běžci,
cyklisté, sportovci na kolečkových bruslích,
chodci, rodiče s kočárky i lidé s pejsky.
Přijďte si zasportovat a podpořit výzkum
rakoviny, nemoci, která zasahuje do života
mnoha lidí. Výtěžek běhu je celý věnován na
výzkum rakoviny. V loňském roce vybraly
a odevzdaly Klánovice nejvíce peněz v republice, za což všem přispěvatelům děkujeme. Nejen o rozdělení finančních prostředků
se můžete více dozvědět na webových stránkách Běhu naděje.
Akce bude odstartována od klánovické školy.
Zápisy začínají v 8.30 hodin, samotné běhy od
10 hodin. Opět budou připraveny různé trasy.
Za organizační výbor Jolana Fuchsová
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ní cyklisté ze sdružení Černých koní vás svou
aktivní účastí přesvědčí, stejně jako loni, že
závod je opravdu pro každého a sami si budete
moct vyzkoušet jízdu na handbiku. Vždy pestrý doprovodný program nově doplní i koncert
hudební skupiny a na závodníky čeká tombola
se zajímavými cenami od našich partnerů.
Na webové stránce závodu www.triprozdravi.
cz získáte kompletní informace a můžete se
tam také přihlásit na naše závody.
Tomáš Eisner, Tři pro zdraví

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ V ÚVALECH
HUSOVA KAPLE V KVĚTNU
6. 5.
neděle
Liturgická bohoslužba
13. 5.
neděle
Liturgická bohoslužba
27. 5.
neděle
Svatodušní bohoslužba (Letnice)
10. 5.
čtvrtek
Křesťanský klub
15. + 29. 5.
Kroužek křesťanské výchovy
Každé pondělí
pěvecký sbor Christi
Kontakt: CČSH v Úvalech, Pražská 180,
250 82 Úvaly, tel. 605920773
Mgr. Jitka Pokorná - farářka

zahrajte si šachy
Zahrajme si šachy
V následující úloze bílý útočí, ale musí najít cestu k zisku materiální výhody. Bílý je
na tahu a vy si budete moci zkontrolovat
správné řešení v červnovém čísle Života
Úval.
Řešení diagramu z březnového čísla má podobu oběti dámy bílého na poli f6. Tedy:
1.Dxf6+ gxf6 2.Jd5 mat. Na tah 1…. Kxf6
následuje také 2.Jd5 mat.
Petr Slavík

9h
9h
15 h
15.30 h
18 h
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církev

Úvalák na cestě kolem
světa, část 1
(Belgie, Holandsko)

fejeton
Tak si tady ležím
Tak si tady ležím, překážím a sleduji dění
z mravenčí perspektivy. Trpím frustrací,
protože nemohu být užitečný. Můj výhled
je omezen na pohyb pestré obuvi pánů
tvorstva, kol dětských kočárků a zvířecích
končetin. Závidím svým kolegům, kteří
se vypínají k nebesům. Čekám, kdy si mě
někdo všimne, aby mě povolal k vykonání
dobrého skutku a splnění mého poslání. I já
mám přece právo a hlavně chuť podívat se
na svět z výšky! Už jen proto, co jsem tady
na tom místě musel zakusit za dobu svého
desetiletého promarněného života…Za tu
dobu jsem zažil mnoho různých událostí. Ne
jenom výměny zástupců moci státu a mého

města Úvaly, ale i lidí mně nejbližších, před
jejichž domkem vegetuji. V mém ponurém
životě mě těší alespoň to, že jsem to právě
já, komu mí sousedé věnují první pohled
při opouštění svého obydlí. Mám rád, když
přichází jaro a nade mnou se rozvívají pupeny javorů a ve větvích zpívají ptáci. Horší
pocity zažívám, když kolem mne projíždějí
kola aut, padají do stále hlubších děr ve vozovce a v době dešťů mi tak přidělují špinavé spršky. Rád bych se někdy ze zoufalství
raději rozpadl na milion pevných kousků
a posloužil třeba jako plnivo oněch nepřátelských děr, nebo se konečně stal užitečnějším
pro potřeby lidí. Odvezte si mě už, prosím,
někdo!!! Váš betonový sloup Alešova ulice.
Stanislava Vícovská

Úvodem – kam, jak, proč a přípravy před
cestou
Jedu kolem světa, píši si deník a celkem náhodou jsem se dozvěděl přes pana šéfredaktora,
že by čtenáře ŽÚ mohlo zajímat, kdybych se
s nimi podělil o střípky svých postřehů z cesty.
Vyjel jsem před necelými dvěma lety, takže se
je nejdřív pokusím čtenářsky dohonit. Cestuji východním směrem po trase na mapce, po
souši a po vodě jak moc to jde, zatím jsem musel letět jen jednou. Můj důvod je prostý: když
letím, nevím co je mezi těmi dvěma místy,
nemohu si vychutnat, jak se kolem mění krajina, lidé, zvyky, a pak letadlo není příliš šetrné
k přírodnímu prostředí.
A proč jedu? Odpověď je dosti složitá a během
času se měnila. S rodiči jsem trochu cestoval,
po vysoké škole jsem dva roky učil a tak si
vydělal na roční cestování, které se vyvinulo
v mou první cestu, po které jsem si představoval pokračovat „normálním“ životem jako drtivá většina jiných. Během této cesty se však
můj pohled na život zvolna měnil, z trochu naivního a nezodpovědného člověka jsem nyní,
myslím a doufám, člověk s daleko větším porozuměním pro svět kolem.
Cestování je droga, ze které není snadné se
vymanit. Jakmile jí člověk propadne, zjistí,
že ještě neviděl to a to, nebyl tam a tam, je
jí lapen, i když si je vědom její sisyfovské
dimenze. Byly důvody, proč zůstat: přátelé,
pohodlnost dobrého zaměstnání a života, varování, co bude po návratu s kariérou a obavy, že nebudu schopen někde zakotvit, založit
rodinu, usadit se. Na svých cestách jsem se
setkal s mnoha cestovateli, kterým bylo přes
čtyřicet, neschopných přestat. Věřím ale, že až
se vrátím, této droze odolám.
Je halda praktických věcí nutných před odjezdem zařídit, jako cestovní pojištění (málo
pojišťoven člověka pojistí na více než 18 měsíců), zajít k zubaři a pokusit se sehnat sponzora (y). Tady jsem vůbec neuspěl, nechal
jsem to příliš na poslední chvíli. Při balení
člověk zjistí, že potřebuje přibližně stejně
věcí na cestu na jeden jako na mnoho měsíců. Nakonec se mi to podařilo vměstnat do
batohu o 17,5 kg. Byl tam stan, karimatka,
spacák, oblečení, diář, 2 klobouky… zkušenosti z letních skautských táborů 66tky přišly
velmi vhod.
I když mám stan, pro ubytování používám
ponejvíc couchsurfingu. To je cestovatelský
fenomén posledních let, velmi populární
hlavně mezi mladými, ale ne jenom. O co
jde? Je to webová síť lidí-hostitelů po celém
světě, kteří zdarma poskytují své domovy
a/nebo svůj čas. Hostitelé mají na internetu
svůj profil, tj. jsou tam „registrováni“ jménem, místem (nikoli adresou) a krátkým
mini cv. Buď nabízejí možnost noclehu,
nebo jen setkání u kávy (třeba ti, co nocleh
nabídnout nemohou) s popovídáním o místě, zvycích, často provedou cestovatele po
místních zajímavostech. Cestovatel tam také
má svůj profil.
➜ ➜ ➜ strana 28
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Etapa 1. (Belgie, Nizozemí)
Ve svém vyprávění se budu snažit se s vámi
podělit o své postřehy a zážitky, které většinou nejsou v turistických příručkách. Budu
vděčen, když mi napíšete na http://tchecossais.blogspot.com (tam jsou také všechny
mé fotografie), jestli se vám to takto líbí nebo
ne; a když ne, jak. Svůj blog píši v angličtině,
řeči cestovatelů, tato hodně zkrácená verze
pro ŽÚ je jeho emailově volný překlad.
Belgie
Přestože jsem Belgií projížděl v minulosti
mnohokrát, nikdy jsem se tu nezastavil. A přitom je Belgie sama o sobě velmi zajímavou
zemí, např. je jasně rozdělena podél etnicko-jazykových hranic, výborně se tu jí, pije dobré pivo a vyrábí výborná čokoláda, je kolébkou komiksu (Tintin), vynalezli tu chipsy a je
to de facto hlavní město Evropy. Na téma pivo
tu existuje určitá kultura jeho pití, kterou tady
dohnali skoro do umělecké formy. Belgičané
při pití piva nepospíchají a své pivo si vychutnávají, v lepších podnicích můžete dostat
pivo třeba do „své“ sklenice různě tvarované,
s malými chuťovkami a sýry hodícími se pro
to které pivo. To všechno mi řekli mí přátelští
hostitelé v Bruggách (prý nejhezčí belgické
město, s množstvím kanálů) na túře několika
hospodami.
Do Antverp jsem jel z Bruselu vlakem, na
velkoměstských okruzích a výpadovkách se
špatně stopuje a ta krátká vzdálenost nestála za námahu. Nádraží je tam postaveno do
hloubky, vlaky přijíždějí a odjíždějí ze čtyř
pater. Kolem nádraží je čtvrť působící dosti
zanedbaným dojmem, a přece je to čtvrť, pro
níž jsou Antverpy světoznámé – tady je soustředěno 80% obchodů a dílen se surovými
a 50% s broušenými diamanty a 4 diamantové
burzy.
Přes svou jiskřivou a nóbl diamantovou pověst
nevábnost a zchátralost čtvrti je vidět a banky z nebankovních zemí jako Thajsko, Indie,
Jižní Afrika, Nigerie tomu moc nepomohou.
Obchod s diamanty je z velké části v židovských rukách, takže nepřekvapí přítomností
příslušníků Haredi s jejich typickými copánky, dlouhými kabáty a podivnými klobouky,
trochu malý Jeruzalém. V poslední době jim
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zdatně konkurují Indové. Prý se tu začínají dít
i nepřístojnosti, ale pro obyčejného chodce je
tu poměrně bezpečno, jen je lépe nefotit různá individua postávající kolem. Antverpy jsou
také druhým největším přístavem Evropy, to
dodává městu s početnou populací námořníků
(a všelijakých služeb pro jejich potřeby) jistý
kosmopolitní ráz.
Nizozemí.
Na cestě z Antverp na sever jsem vyjel z Belgie do Nizozemí, pak zase zpátky do Belgie
a zase do Nizozemí. Ne, nejezdil jsem kolem
dokola, ale nalézal se v malém severobelgickém městečku Baarle Hertog-Nassau. Na
mapě to vypadá jako malá belgická enkláva
do Holandska, ale při pohledu na mapku vidíte, že ty belgické enklávy mají v sobě ještě
menší holandské…. předpokládám, že obyvatelé BH-N byli jedni z nejspokojenějších s
příchodem Schengenu a eura.
Cestování je v Holandsku hrozně lehké: vzdálenosti jsou malé, veřejná doprava hustá, na
stop se čeká chvíli a většina Holanďanů mluví
anglicky, a dobře. To umožňuje i složitější diskuse o politice, náboženství, rodinném životě,
prostě o věcech, jimiž lidé žijí. A Holanďané
jsou více než přívětiví, třeba o Velikonocích
pán a paní provozující jeden z převozů rozdávali čokoládová velikonoční vajíčka, pasažéři
si mohli vzít dle libosti. Druhý den průvodčí
ve vlaku měla s sebou malou dcerku, kterou
nechala štípat jízdenky, holčička to dělala
s velkým gustem.
Frísko
Většina návštěvníků Nizozemí zůstane v jeho
jižní části. Já chtěl poznat také tu severní, jejíž
velkou část Holanďané vyzískali z moře. Je to
Frísko, nekonečná rovina nejproduktivnějšího
zemědělského regionu na světě. A tak jsem se
vydal do malého města Joure v jižním Frísku.
Chtěl jsem tady vidět pár věcí, ale také ač ve
velkých městech jsou i stovky členů couchsurfingu, v malých je člověk často rád, když tam
je aspoň jeden, v Joure to byl Eelco. Město je
hlavně známé tím, že tu bylo ředitelství Douwe Egberts. Kávoví labužníci jistě tuto značku
znají a velká továrna tu stále je; to se pozná
při určitém směru větru, celé město příjemně
voní, poměrná rarita v téhle části země (ale o
tom kousek dál).

Eelco a jeho rodiče byli zapsáni v couchsurfingu jako hostitelé již déle, ale protože sem
jezdí turistů málo, já byl jejich prvním hostem. Nevím, jestli to byl důvod, ale zdáli se mi
zvlášť přátelští a přívětiví, v každém případě
se velmi zajímali, hodně jsem se od nich dozvěděl o Frísanech a jejich kultuře (není malé
země, kde neexistuje ještě menší menšina se
svým jazykem a zvyky).
Pro poznání okolí mně moje rodina půjčila
kolo. Jen na kole je možné poznat skutečné
venkovské Holandsko. Kolo je velmi populární, jezdí se jím všude a jsou tady na to zařízeni
jako asi nikde jinde: výborná infrastruktura,
cyklostezky, mapy, stojany, možnost jet proti
proudu dopravy v jednosměrkách. Skutečnost,
že země je tak moc plochá jistě pomáhá. Jen
kdyby ta kola byla méně babičkovská…těžká,
pomalá, bez převodů, sedí se jako za stolem,
brzdí se šlápnutím dozadu. V Holandsku nejsou kopce, ale je vítr. Prvních 40 km šlo, jsem
zvyklý, ale váhu kola, žádné rychlosti a protivítr kopce více než nahradily.
Proto jsem přijel o čtvrt hodiny po zavírací
době prohlídky čerpací stanice, ale starší pan
průvodce, vida můj vyčerpaný pohled spojený
se zklamáním, se nade mnou slitoval a sám mě
provedl. Woudegemaal běží na páru, byla postavena ve dvacátých letech minulého století,
a stále pomáhá čerpat těch celkových 6 milionů tun vody za hodinu. Představíme-li si, že
20% rozlohy země je pod hladinou moře, lze
to dobře pochopit, je to otázka přežití.
První věci, které si cyklista všimne, je množství kanálů, hlavně těch malých, prakticky
kolem každého domu. Bál jsem se, že uvidím
monstrózní lány superfarem, ale ne, farmy
byly vesměs poměrně malé. Intenzitu obdělávání bylo cítit jinak: ne právě příjemný, zato
všudypřítomný pach siláže s ještě potentnějším zápachem živočišných výpustků se mísily se silným vizuálním dojmem čerstvě zelené trávy (později jsem se dozvěděl, že tekutá
hnojiva tady vpravují přímo do půdy, tolik se
jich neztratí smytím deštěm, proto je jich třeba méně, a tak je to ekologicky šetrnější). Při
představě záměny všudypřítomných traktorů
např. za koně, nešlo by si představit více idylickou krajinu, než byla ta kolem mne.
(Příště pokračuji do hansovního Německa,
Dánska, Švédska a Norska).
Váš Erik Jelínek

Belgické Baarle Hertog-Nassau, žluté patří
Belgii, smetanové je Holandsko.

osobní
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společenská rubrika
Květen 2012

Vítáme nové spoluobčánky
Mikuláš Novák
Nela Alexandra Belousová
Štěpán Bartoš
Liliana Vrzalová
Rozálie Špíšková
Vanesa Hávová
Vojtěch Řezáč
Anežka Bařáková
Barbora Karásková
Jakub Krupička
Veronika Müllerová
Všem dětem přejeme, aby vyrostly ve zdravé
a šťastné občany našeho města.
Květnová životní jubilea
70 let – Antonín Roháček
Milada Chumová
Jitka Literová
Emanuel Mrázek
Aleš Morávek
75 let – Eva Boubínová
Alena Váchalová
Jan Lorčenko
Vlasta Piknerová
80 let – Ludmila Sedlmajerová
Jaroslav Hora
Miroslav Masák
Jaroslava Městecká
81 let – Ludvík Haužvic
Jaroslav Potěšil
Miloslav Macán
83 let – Roman Bubák
Božena Petráňková
Marie Ludvíková
84 let – Jiřina Daňková
Jiří Drvota
85 let – Miloslava Brodská
86 let – Eliška Čumrdová
Miroslav Daněk
Jaroslava Mouchová
Růžena Hromasová
Jaroslava Homolková
87 let – Zdeňka Váňová
Jarmila Weisová
Jaroslav Moucha
Miloslav Musil
88 let – Růžena Vondráčková
Karel Hlaváček
89 let – Helena Kramářová
Blanka Jakubínská
90 let – Milena Pražáková
93 let – Veronika Bohatová
Všem jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví
a spokojenosti do dalších let.
Navždy jsem se rozloučili
Hana Krulichová
Věra Čápová
Růžena Brajerová
Josef Koting
Všem pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
Upozornění
Občané, kteří nechtějí být uváděni ve společenské kronice (narození, jubilea, úmrtí), ať
tuto skutečnost nahlásí na správním odboru
MěÚ Úvaly, tel.281 091 528, 281 982 485
nebo mobil 723 929 928, vždy do 15. dne
předcházejícího měsíce. Pokud nám nebude
oznámen nesouhlas, budou tato výročí v Životě Úval uváděna.
Marie Černá – matrikářka

Poděkování

30. března jsem oslavila uprostřed své milující
rodiny významné narozeniny - 75 uzlíků na provázku života. V Úvalech žiji již přes půl století v
klidu, pohodě a skromnosti, bez jakékoli veřejné
angažovanosti. O to více mě překvapily hned tři
milé gratulace, které jsem ke svým narozeninám
obdržela. Chtěla bych poděkovat nejen vedení
města Úval za blahopřání s upřímným textem,
redakci Života Úval za připomenutí mého výročí
v březnovém čísle, ale především čtyřem nebývale ochotným a spolehlivým dámám z domu pečovatelské služby — paní Vladislavě Blochové,
Lence Paulové, Soně Křížové a Pavlíně Frýdmanové, které nám seniorům rozváží obědy. Jejich
písemné přání doplněné vřelými slovy mě velmi potěšilo, až dojalo, a v dnešní nelehké době
utvrdilo v přesvědčení, že „dobří lidé ještě žijí“.
S úctou a poděkováním všem výše uvedeným
Marie Holíková, Úvaly, 5.května 157

V měsíci dubnu oslavila své 99. narozeniny paní Zdenka Kašparová, nejstarší občanka našeho města.
Do dalších let přejeme hodně zdraví,
štěstí a životního optimismu

inzerce
Podlahářství
Karel Dvořák
Pokládka a broušení parket, montáž
plovoucích podlah
Tel.: 724 092 797
dvorakparket@seznam.cz

Pronajmu novostavbu RD v Úvalech
4 + 1 nezařízený od 1. 6. 2012. Informace
po 18. hodině, tel.: 731 455 211

Vyžehlím vaše prádlo, nebo ráda
vypomůžu s hlídáním dětí (u nás – u vás).
Máme 3 letou holčičku.
Zahrada, houpačky atd. k dispozici.
Tel.: 603 225 921

Pronájem nebytových prostor 87 m2
a 42 m2 v centru Úval.
Tel.: 602 947 461

Opravy praček
automatických a vířivých
Josef Táborský, Praha-Újezd nad Lesy,
Žichlínská 1670
Tel.: 602 949 765, Tel.: 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
Angličtina v Úvalech
Zkušená lektorka,
individuální i skupinová výuka,
příprava na FCE,
důraz na komunikaci.
Tel.: 774 106 514, 281 860 587

STŘECHY A-Z STŘÍŠKA

POKLÁDKA VŠECH STŘEŠNÍCH
KRYTIN
OPRAVY A REKONSTRUKCE
NÁTĚRY A ZATEPLENÍ
PERGOLY
P.ZEMAN 776 77 10 44,
azstriska@seznam.cz
Hledám nebytové prostory k pronájmu
v centru města o rozměru cca 70 m2
se sociálním zařízením a členěním na
3 místnosti.
Tel.: 777 047 486

Prodám rodinný dům v Úvalech,
tel.: 602 947 461

Autoškola Úvaly Martínek
zahajuje v květnu a červnu kurs na osobní
automobil, platba na splátky,
tel.: 607 761 383, 281 982 803

M. VOTAVOVÁ
ING. B. KOLOUCHOVÁ
Jiráskova 100,
250 82 Úvaly

Tel/Fax: 281 981 475

Prodává
● Instalační materiál
● Vybavení koupelen
● Obklady a dlažby

Vyrábí a prodává
● Betonové zboží

Provozní doba:

Po – Čt 8.00 – 13.00 15.00 – 17.00
Pá 8.00 – 17.00
So 8.00 – 11.00
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Pohřební služba
Jan Žížala

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

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

Milan Petružálek
Praha 9 – Běchovice
Český Brod

MULTIKÁRA, AVIA, LIAZ, TATRA, IVECO
ZEMNÍ – výkopové práce – DEMOLICE
Tel.: 281 931 419,
mobil: 603 242 142, fax: 281 931 512
www.sute-pisky.cz
milanpetruzalek@sute-pisky.cz
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Pohřební ústav
Pavel Kos

nabízí tyto služby:
Naší zárukou je, že v pohřebnictví pracujeme více než 20
let.
Zařídíme pro vás vše potřebné, dle vašeho přání, kdekoli,
za ceny nejlevnější v našem oboru. Můžete se nezávazně
informovat telefonicky nebo e-mailem. Komu svěříte důstojný odchod vašeho blízkého, záleží jen na vás.
Kde nás najdete?
Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 1384
(novostavba vedle spořitelny)
Tel. + fax: 321 622 615 nonstop linka: 602 221 511
Email: kos.tismice@seznam.cz
www. pohrebnisluzbykos.cz
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Potřebujete právně chránit své zajímavé a
nové nápady, postupy, výrobky, služby, názvy či loga nebo jiné předměty tzv. průmyslového vlastnictví?

PATENTFORM

- patentová a známková kancelář
Vám nabízí služby patentového zástupce
pro zajištění právní ochrany v oblasti:
✔ vynálezů
✔ průmyslových vzorů
✔ užitných vzorů
✔ ochranných známek
✔ chráněných označení původu.

PATENTFORM, Ing. Stanislav Dušek,
Medinská 530,
190 14 Praha – Klánovice.
GSM: 603 25 26 82, tel. 281 963 369,
e-mail: p-form@seznam.cz
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Plánujete stavět, přistavovat, rekonstruovat, instalovat nová okna či dveře?
Stavební firma BESEDASTAV s.r.o., sídlící na Praze 21, v centru Újezda nad Lesy, si Vám dovoluje
nabídnout své komplexní služby pro stavební projekty:
●

stavební práce všeho druhu včetně zateplování fasád

●

rekonstrukce interiérů a bytových jader

●

kompletní realizace střech

●

okna plastová, dřevěná, hliníková a střešní okna

●

interiérové i vchodové dveře, garážová vrata

●

parapety a stínící technika

●

poradenská činnost, dozorování staveb a mnoho dalšího…

Nabízíme profesionálně pojaté služby za zajímavé ceny.
Navštivte náš web www.besedastav.cz či přímo naší vzorkovnu umístěnou na adrese Staroújezdská 45,
Praha 21 (blízko křižovatky Klánovice-Koloděje).
Těšíme se na Vaši návštěvu a na následující spolupráci.
BESEDASTAV s.r.o., Staroújezdská 45, 190 16 Praha 21, mobil: 777 56 33 46
mail besedastav@centrum.cz, www.besedastav.cz
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Pozemek na RD, ul. Dobrovského
Prodej nádherné parcely 1068 m2 s rod. domem, garáž.
1.950.000,-Kč za ½ id.
pol., celé nem. za 3,9 mil.Kč.Volný byt 2+1 v 1. patře ihned.
čp. 886, kontakt: Čeněk Hrdlička 602 201 666.
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NOVÝ UNIKÁTNÍ
PROJEKT

ENERGETICKY
ÚSPORNÉ DOMY A BYTY.

Provozní měsíční náklady domu
již od 3 000 Kč!*
*Kontaktujte naše prodejce pro více informací.

Rodinné domy od 4 945 tis. Kč
vč. pozemku a DPH

Byty od 1 695 tis. Kč
vč. parkovacího stání a DPH

• vytápění tepelným čerpadlem
• vysoký standard vybavení Classic, Classic+
• testovací dům v místě projektu
Prodejce: TopQReal, s.r.o.
tel.: + 420 608 40 50 48
e-mail: info@uvaly-hostin.cz

www.uvaly-hostin.cz
800 10 11 22
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Ceny inzerce:
Plošná inzerce
Formát
A4
A4 v textové části
1/2 A4
1/3 A4
1/4 A4
1/8 A4
III. strana obálky
IV. strana obálky
Řádková inzerce
soukromá - do 120 písmen
soukromá - 120 až 360 písmen
komerční - do 120 písmen
komerční - 120 až 360 písmen
zvýraznění rámečkem + 50%
tučný nadpis

3.900,- Kč
7.800,-Kč
1.950,- Kč
1.500,- Kč
1.100,- Kč
830,- Kč
4.200,- Kč
5.500,- Kč
140,285,280,570,-

+ 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
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Rozměry inzerce šířka x výška v mm
1/1 celá stránka

194 x 273

1/3 třetina strany

1/2 polovina strany

194 x 133
93 x 273

1/4 čtvrtina strany
1/8 osmina strany

194 x 86
60 x 273
93 x 133
93 x 63

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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