zprávy z města

Život Úval 8/2011

Město Úvaly

7–8/2012
Ročník 53
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Úvodní slovo

Léto je v plném proudu a čas dovolených
visí ve vzduchu. Přišel tolik očekávaný čas
prázdnin. V našem městě se však zahálet
nebude. Zejména v okolí školy bude možné zaznamenat čilou stavební aktivitu,
neboť se bude dokončovat školní jídelna
a kuchyně a rekonstrukcí také projdou
šatny. Dokončit by se měly také rekonstrukce komunikací, zejména rekonstrukce mostu přes dráhu spojující severní
město se zbytkem Úval a také rekonstrukce zbývající části silnice II/101 od tohoto
mostu ke křižovatce s „Kolínskou. Na to
se opravdu těším, protože objízdné trasy
jsou velice zdlouhavé a unavující.

Život Úval 7–8/2012
V čase odpočinku každý jistě myslí na
exotickou dovolenou, nebo přinejmenším
u moře. To může být námět pro velkou
dovolenou. Pro malé výlety se jistě hodí
poznávání krajiny české. K cyklotoulkám
na Úvalsku je možné využít červenou
turistickou trasu, která vede z Úval přes
Hradešín až do Louňovic. V nedaleké Vyžlovce je možnost přírodního koupání.
Pro pěší turistiku je ideální Škvorecká
obora-Králičina, která nabízí zachovalou přírodu s množstvím vzácných druhů
rostlin. Nachází se po levé straně silnice
I/12 (Kolínská), za odbočkou, ve směru na
Prahu. Zajímavým celodenním výletem,
ideálně na kole, nebo po přiblížením autem pěšky, může být Polabská cyklostez-

ka (zelená trasa) vedoucí z Kostelce nad
Labem do Brandýsa nad Labem a na ni
navazující modrá turistická trasa vedoucí
do Čelákovic. Po cestě je množství přírodních zajímavostí i příležitostí ke koupání
a občerstvení. Osvěžující může být také
výlet do Pošembeří, kam se dostaneme
přes Hradešín a Doubravčice, odkud vede
žlutá turstická značka k nejvyššímu bodu
Na Zámkách a odtud po červené ke zřícenině Šember a podél říčky Šembery až do
Tuchorazi, kde je k vidění tuchorazská tvrz.
Přeji vám, aby vaše letošní léto bylo naplněno hojností, zaslouženým odpočinkem
a obnovou duševních sil.
Krásné léto vám přeje
Josef Štěpánovský

Jednalo mimořádné zastupitelstvo města Úvaly dne 24. 5. 2012
Na poslední květnový čtvrtek bylo nutno svolat mimořádné jednání zastupitelstva města
Úvaly. Důvodem pro tento krok byla skutečnost, že Město Úvaly obdrželo sdělení Státního fondu životního prostředí ČR o zařazení
akce „Dostavba a rekonstrukce vodovodní sítě
Úvaly“ do seznamu potenciálně problematických projektů z pohledu Evropské komise.
Evropská komise vznesla požadavek na úpravu provozních smluv v souladu s podmínkami Operačního programu životní prostředí –
v tomto případě se jedná o smlouvu, kterou
uzavřelo město Praha s firmou Veolia ohledně
správy vodního zdroje Káraný, ze kterého je
napájen úvalský vodovod. Pozastavení schvalování registrací dotací bude trvat až do doby,
kdy SFŽP obdrží konečné stanovisko Evropské komise. Tento stav v podstatě ohrozil
výstavbu akce „Dostavba a rekonstrukce vo-

dovodní sítě Úvaly“ a narušil tak i koordinaci uzavírky silnice II/101 – Škvorecká ulice.
V kontextu s ohroženou dotací od EU na dostavbu vodovodní sítě je takto dramatická
situace v několika obcích. Starosta potvrdil,
že situace je vážná a že již inicioval společný
postup takto dotčených obcí vůči státu. Ing.
Kokrment z VRV potvrdil, že se jedná o nejzávažnější otřes v operačním projektu a že OPŽP
je prostředník, který může něco ovlivnit na
poli jednání s Evropskou komisí. Ing. Černý
přislíbil, že se touto vzniklou situací bude zabývat i Svaz měst a obcí ČR a nabídl schůzku
vedení města se současnou novou zastupující
hejtmankou. Starosta prohlásil, že každá iniciativa v zájmu vyřešení je vítána. Vzhledem
k tomu, že zatím není možné odhadnout, zda
tyto projekty budou nadále pokračovat, a pokud ano, tak v jakém časovém horizontu, bylo

Milé a užitečné setkání
Úvaly v pondělí 21. května 2012. Je překrásné slunečné dopoledne. Na místní radnici se
koná milé neformální setkání představitelů
města s čestným občanem Úval prof. Ing.
arch. Miroslavem Masákem u příležitosti jeho významného životního jubilea, kdy
se dožívá 80 let. Setkání s oslavencem se
účastnili starosta MUDr. Jan Šťastný, místostarosta Ing. Michal Breda, zastupitelé
Ing. Ivan Černý a Dr. Vítězslav Pokorný, tajemnice úřadu Jana Tesařová a předsedkyně
letopisecké komise Ing. Zdenka Havránková.
Po krátkém vstupním oficiálním entrée, kdy
starosta města oslavenci předal písemné blahopřání vedení města a občanů, se rozvinula

přátelská, otevřená a upřímná debata. Velkým debatním tématem byla otázka aktuálního umístění městské knihovny s vytvořením důstojných prostor pro práci knihovnic
s veřejností tak, aby konečně naše městská
knihovna odpovídala knihovnám 21. století.
Hovořilo se i o základní škole a možnostech
její dostavby. Z debaty vyplynuly mnohé
užitečné náměty. Zbyl i čas na řadu otázek
dalšího rozvoje města, jeho výstavby, řešení
infrastruktury apod. V závěru pan profesor
také zavzpomínal na svá úvalská sportovní
léta a podělil se o své životní zkušenosti.
Ještě dalších mnoho aktivních a tvůrčích let,
pane profesore!
Dr. Vítězslav Pokorný

(komentář)

tudíž nutné přistoupit k rychlému rozhodnutí, a to v jakém rozsahu bude město výstavbu vodovodu realizovat. Projektový manažer
vodohospodářských akcí VRV, a.s., zpracoval
vstupní dokument pro rozhodnutí zastupitelstva města, kde jsou uvedeny jednotlivé varianty možného řešení s uvedením investičních
nákladů pro jednotlivé varianty, pokud by došlo k tomu, že by akce byla financována pouze
z vlastních prostředků města.
V sále DPS bylo přítomno 11 zastupitelů
(4 byli omluveni). Přítomno tentokrát bylo
pouze 5 občanů včetně zástupce investora na
Hostíně pana Tomáše Ctibora. Starosta zahájil
jednání krátce po 18. hodině, přednesl důvody
tohoto svolání.
Mgr. Borecký následně seznámil zastupitele
s mimořádným zasedáním finančního výboru,
který se zabýval dotací na vodovod a současně
dalšími projekty, které může negativně ovlivnit zatčení bývalého hejtmana Davida Ratha.
Finanční výbor se zabýval i nejčernější variantou, že dotaci na vodovod město Úvaly vůbec nedostane. Hovořilo se o několika
možných technických řešení, z analýz je však
zřejmé, že bude nutné se snažit o realizaci co
největší části vodovodu. Finanční výbor doporučil zastupitelstvu, aby s ohledem na nejistotu ohledně přidělení dotace na akci „Vodohospodářské investice města Úvaly“ město Úvaly
neinvestovalo více než částku 62 mil. Kč
z vlastních zdrojů. Starosta dodal, že je optimista a věří, že dotaci nakonec město získá.
Celá vzniklá situace je velkým rizikem pro
město a vodovod je pro Úvaly životně důležitý. Rekonstrukce má za cíl zkvalitnění stávajících vodovodních řadů a zajištění dostatečného tlaku vody v celých Úvalech. Ing. Váňová
hovořila o důležitosti vodojemu Rohožník.
Ing. Kokrment zdůraznil, že se v součas-
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né době stále uvažuje o původním projektu,
ale v případě nutnosti bude stavba zahájena
v minimálním technicky nutném rozsahu.
Ing. Černý hovořil o současném stavu vodojemu Rohožník, který je ve vlastnictví města Úvaly, a sdělil, že tlak, který zajišťuje toto
vodní dílo je důležitý i pro Šestajovice a Jirny
a že Úvaly de facto dělají investiční akce i pro
tyto obce. Zastupitel Kolařík vyjádřil obavu,
že když se nepovede realizovat vodovodní
5,5 km dlouhý „obchvat Jiren“, který má vést
z části Klánovickým lesem, není jasné, jakým
způsobem se dostane voda ke koncovým uživatelům v okrajových částech města, zejména pak po předpokládaném nárůstu obyvatel
v oblasti Hostín, ale i v Radlické čtvrti a na
Vinici. Starosta informoval, že pro současný
stav a 1. etapu projektu Hostín voda stačí. Ing.
Kokrment doplnil, že vodovodní obchvat Jiren bude nezbytně nutný až při zdvojnásobení
počtu obyvatel. Mgr. Borecký dále informoval
o ohrožených projektech – rekonstrukce silničního povrchu průtahu městem a rekonstrukce čp. 65 v souvislosti se zatčením bývalého hejtmana Davida Ratha. Dle Mgr.
Boreckého je předčasné dělat jakékoliv závěry
a je vhodné, aby město plynule pokračovalo
v přípravách na tyto projekty. Finanční výbor
nenalezl v těchto projektech na straně města žádnou nesrovnalost, která by mohla tyto
akce ohrozit. Ve věci akce „průtah městem“
finanční výbor doporučil zastupitelstvu, aby
umožnilo vedení města dokončit výběrové řízení na zhotovitele projektu, ale zároveň, aby
vedení města osobně projednalo „novými“ zástupci Středočeského kraje další záměry kraje
ve věci plnění smlouvy o spolupráci uzavřené mezi Středočeským krajem a městem a na
základě toho předložilo zastupitelstvu návrh
dalšího postupu.
Další bod se týkal spolupráce města a investora
v lokalitě Hostín. Vzhledem k předpokládanému časovému souběhu investičních akcí města
Úvaly (přivaděč k VDJ Úvaly – Jih) a společnosti Hostín Development, s.r.o./skupina MEI
(inženýrské sítě pro lokalitu Hostín) vyvstala
potřeba vzájemně koordinovat výstavbu obou
akcí v úseku, v němž jsou sítě společně uklá-

Zprávy z rady města 
Na začátku června 2012 se konala rada
města, která na svém programu měla následující body projednání. Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o poskytnutí
služeb pro zajištění dotace z OPŽP pro realizaci projektu „Intenzifikace separace odpadů
v Úvalech“ s firmou Ing. Pavel Novák. Dále
rada města řešila problematiku koupaliště
a uložila vedoucímu odboru správy majetku vyhodnocení priorit nutných rekonstrukcí v areálu koupaliště a pracovat na přípravě projektu (dotace). Aktuální informace
o provozu koupaliště jsou přístupné na www.
koupaliste-uvaly.cz. Rada města Úvaly doporučila Zastupitelstvu města Úvaly schválit
dodatek č. 1 Smlouvy o přenechání veřejného
osvětlení na území města Úvaly do nájmu, o
jeho provozování a správě s firmou ELTODO-CITELUM, s.r.o. Rada města Úvaly doporučila zastupitelstvu přijmout dotaci ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na rok
2012 na akci: „Mobiliář pro knihovnu v Úvalech“. Dále bylo schváleno přistoupení města

dány do ul. Škvorecká. Rada města souhlasila
s přípravou návrhu smluvního vztahu mezi
městem a Hostín Development, s.r.o., který
se bude týkat spolupráce při výstavbě inženýrských sítí města Úvaly a Hostín Development, s.r.o., a úprav povrchu komunikací
ul. Škvorecká – silnice č. II/101 po pokládce
těchto inženýrských sítí. Podmínkou spolupráce je odsouhlasení smluvního vztahu právním
zástupcem města, radou města a zastupitelstvem města. Dne 25. 5. 2012 zahájilo město
výstavbu vodovodu od světelné křižovatky
směrem na Škvorec a od 25. 6. 2012 bude
pokračováno úplnou uzavírkou pro koordinovanou pokládku sítí města a MEI. Je nutné
projednat s KSÚS následnou úpravu povrchu
silnice II/101 a dořešit méněpráce, které vyplynou z koordinace stavby týkají se zejména
výkopových prací. Odbor investic městského
úřadu dlouhodobě řešil problematiku zajištění tlaku vody ve stávající čtvrti Nové Slovany s tím, že s projektantem stavby vodovodu
a vodojemu „Jih“ byla navržena nová trasa vodovodního přivaděče do čtvrti Nové Slovany
a osazení AT stanice v plánovaném vodojemu
Jih – v současné době řešeno provizorní AT
„vajíčko“. V průběhu vodohospodářských akcí
města vzneslo MEI žádost o koordinaci trasy
vodovodního řadu a ATS i pro I. etapu výstavby
Hostín. Návrh na Koordinovanou výstavbu vodovodu byl projednán a schválen Radou města
dne 7. 9. 2011 s tím, že náklady na realizaci Koordinované výstavby vodovodu ponese Město
a společnost Hostín Development rovným
dílem. Náklady jsou odhadovány v částce
3.510.000,- Kč bez DPH, předpokládaná výše
nákladů pro každou stranu činí 1.755.000,- Kč
bez DPH. Skutečné náklady budou upraveny na
základě výběrového řízení na dodavatele stavby
dle ustanovení čl. IV ve smlouvě. Smlouva byla
na základě Usnesení rady města R-0238/011
zpracována právními zástupci města a MEI Holding. Podíl města bude hrazen kupní smlouvou,
která bude opět zpracovávána právními zástupci
obou stran. Jednání o smlouvě bylo odročeno
z minulého zastupitelstva, aby zastupitelé měli
více času na prostudování takto důležitého materiálu. Vývoj práce na smlouvě přiblížil přítom-

ný zástupce investora MEI pan Ctibor. V této
souvislosti se opět rozvinula diskuse ohledně
tlaku vody ve vodovodní síti. ATS stanice budovaná za společné finanční prostředky investora
a města bude stačit pro první etapu projektu
Hostín. Všechny výše uvedené připomínky zastupitelů byly projednány dne 28. 5. 2012 na
pracovní schůzce zastupitelů. Konečné znění smlouvy tak bylo schváleno až na řádném
jednání zastupitelů 21. 6. 2012 (informace přineseme v zářijovém vydání Života Úval). Ing.
Černý zdůraznil nutnost určitého „pojištění“
města proti možnému konkurzu na investora.
Snahou investora byl dle slov zástupce MEI
stav, kdy by stavebníkem bylo město, které
by stavbu realizovalo za prostředky investora
MEI. V dalším bodě informoval místostarosta
Ing. Breda o dalším vývoji v kauze „Čechoslávie“. Zástupce firmy Čechoslávie stále ještě nepodepsal již dříve schválenou a za město
Úvaly podepsanou smlouvu, která řeší vzniklé
majetkoprávní vztahy. Část majetku firmy je
v současné době v exekuci. Jednatel firmy podpis smlouvy podmiňuje uznáním dluhu, ovšem
ve výši, kterou město rozporuje. Právník města bude ve spolupráci s místostarostou Bredou
o uznání dluhu dále jednat. V rámci bodu
„Různé“ se paní Ing. Váňová dotazovala na
koordinaci rekonstrukce mostů. Paní Reicheltová z městského úřadu tento dotaz postoupí
společnosti, která rekonstrukci mostů provádí.
V průběhu jednání dostali samozřejmě prostor
pro své dotazy i přítomní občané. Pan Brož se
dotazoval na důvody vedoucí k omezenému
prázdninovému provozu obou úvalských školek v délce 6 týdnů. Na tyto dotazy odpovídal
Mgr. Borecký a radní Mgr. Poláková. Další
připomínka se týkala diskusního fóra na webu
města. Pan Brož požadoval, aby se dotazy objevovaly na webu města „on-line“, tedy ještě
dříve, nežli na něj vedení města odpoví.
Ve 20:25 hod. bylo jednání ukončeno. Další,
tentokrát již řádné jednání zastupitelstva se
konalo ve čtvrtek 21. června 2012. Informace
z tohoto červnového jednání přineseme v zářijovém vydání Života Úval.
Mgr. Marek Mahdal, DiS.,
zastupitel města Úvaly

(informace)
Úvaly do projektu „Paktu starostů a primátorů”. Pakt starostů a primátorů je iniciativou
měst a obcí, které se rozhodly splnit podmínky
priority EU dříve než do roku 2020. Jedná se
o zvýšení energetické účinnosti na majetku
obce a vedení iniciativy dále k občanům a
podnikům. Rada města souhlasila s uzavřením
Smlouvy o dílo na akci: „Provozní řád dešťové
kanalizace“ s firmou Ing. Jiří Šídlo, jejíž nabídka byla nejnižší. Rada města Úvaly pověřila místostarostu Ing. Bredu přípravou zadávací
dokumentace k výběrovému řízení na dodavatele oprav komunikací v Úvalech (Nerudova,
Boženy Němcové, Raisova, Jiráskova, Wolkerova, nám. Svobody, Dobročovická). Rada
města řešila návrh dodatku od vlastníků nemovitosti čp. 525, Pražská ul. (MŠ Pražská) Úvaly
o změně výčtu vlastníků této nemovitosti
a o navýšení nájemného. Navrhované nájemné je 640 tis. Kč ročně, původní nájemné je
320 tis. Kč. Bylo uloženo vedoucímu odboru
správy majetku svolat jednání týkající se možného odkoupení tohoto objektu. Rada města

Úvaly uložila vedoucímu odboru správy majetku bezodkladně zahájit kroky k zajištění
prostor pro provoz jídelny budovy ZŠ Úvaly tak, aby byl prostor schopen provozu od
1. 9. 2012. Rada města schválila podání žádosti o dotaci na akci: „Výsadba izolační zeleně
v Úvalech“ z OPŽP a uložila vedoucímu odboru správy majetku ve spolupráci s vedoucím odboru životního prostředí a územního
plánování zajištění objednání zpracování žádosti podání žádosti o dotaci z OPŽP. Dále
byla schválena smlouva o vzájemné spolupráci mezi městem Úvaly a společností Hostín
Development, s.r.o., a koordinaci při uložení
inženýrských sítí v ulici Škvorecká. Rada
města souhlasila s ohledem na aktuální situaci
ve výběrovém řízení na nákup služeb na akci
„Výběr provozovatele školní jídelny ZŠ Úvaly“ s objednáním změny projektové dokumentace na akci „Dostavba a rekonstrukce jídelny
a varny ZŠ Úvaly“ u firmy KA architekti, s.r.o.
➜ ➜ ➜ strana 4
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Bylo vyhlášeno:
výběrové řízení malého rozsahu na veřejnou
zakázku na dodavatele stavby na akci: „Stavební úpravy budovy „C“ Základní školy
v Úvalech, Úvaly, náměstí Arnošta z Pardubic č. p. 8, k.ú. Úvaly u Prahy, parc. č. 3“,
výběrové řízení malého rozsahu na nákup
služeb na akci: „Technický dozor investora
a koordinátor BOZP - Stavební úpravy budovy
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„C“ Základní školy v Úvalech, výběrové řízení malého rozsahu na nákup služeb na akci:
„Vybavení interiéru - Stavební úpravy budovy
„C“ Základní školy v Úvalech veřejná zakázka malého rozsahu na služby: Dodávka obědů
pro žáky a zaměstnance ZŠ Úvaly.
Dále rada města doporučila zastupitelstvu
města schválit doplněný kronikářský zápis
města 2011. Rada města Úvaly souhlasila
s pronájmem sálku v Domě s pečovatelskou

službou, nám. Svobody 1570, Úvaly pro taneční studio Style za účelem pořádání tanečních kurzů.
Rada města Úvaly povolila v souladu s § 23
odst. 5 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon
v platném znění Mateřské škole Úvaly, Kollárova 1260, okr. Praha-východ výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídě – ve 4 původních
třídách navýšení počtu dětí na 28.
Josef Štěpánovský, radní

Bezpečná sobota proběhla bezpečně
Pod záštitou komise pro bezpečnost a prevenci kriminality Rady města Úvaly se v sobotu
16. června uskutečnil již šestý ročník „Bezpečné soboty“. Tato akce je každoročně pořádána v rámci programu prevence kriminality
a je zaměřena především na děti; jiné akce organizované komisí jsou pak zaměřeny například na seniory, na přípravu vzniku městské
policie, kamerového systému a podobně.
Letošní „Bezpečná sobota“ byla opravdu velmi pestrá. Své profesionální dovednosti předvedli policisté Policie ČR a naši úvalští hasiči.
Na dopravním hřišti, které připravilo Centrum bezpečnosti, si děti mohly vyzkoušet své
jízdní zkušenosti a ti nejmenší si zasoutěžili
pod patronací městského domu dětí a mládeže. Svůj um na kolech i motocyklu předvedlo
i občanské sdružení Trial Úvaly. Velkou atrakcí
letošního ročníku byl ovšem přílet helikoptéry
Armády České republiky, která se na téměř dvě
hodiny stala cílem prohlídky dětí i rodičů. Komise pro prevenci kriminality a vedení města
tímto děkuje všem, kteří se na přípravě a uskutečnění „Bezpečné soboty 2012“ podíleli.
MUDr. Jan Šťastný, starosta města

Dopady zvýšení místního koeficientu daně z nemovitosti
V květnovém a červnovém Životě Úval byly
uveřejněny příspěvky Petičního výboru (květen 2012) a dále pak pana Petra Hrubého. Vítáme, že se občané v našem městě stále více
zajímají o to, co se ve městě děje a že k tomu
zveřejňují i své názory. A jsme rádi, že se tyto
názory objevují i v Životě Úval, vždyť inspirace to může být pro všechny. Jen je někdy
škoda, pokud autoři píší své příspěvky, aniž
by si některé informace ověřili přímo u těch,
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o kterých budou psát, příspěvky by pak mohly
být kratší a věcnější. V článcích pana Hrubého a Petičního výboru bylo zveřejněno několik tvrzení či návrhů, na které bychom rádi
reagovali, případně sdělili náš názor.
Daň z nemovitosti
Daň z nemovitosti. Dnes již všichni víte, kolik
budete ze svých domů, pozemků a podnikatelských objektů platit. Je pouze na vaší úvaze,

jestli je koeficient 5, resp. od roku 2013 číslo 3 přijatelnou cenou za to, že budeme moci
urychlit modernizaci veřejného prostoru Úval.
Letos bychom měli s koeficientem 5 vybrat
něco kolem 10,7 mil. Kč, příští rok po snížení koeficientu něco kolem 8,5 – 9 mil. Kč. To
nám umožní vzít si desetiletý úvěr ve výši 120
milionů Kč, které bude město investovat do
veřejné infrastruktury. Splácení tohoto úvěru
bude z 50% kryto vybranou daní z nemovi-
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tosti, z 50% uvolněním peněz ze splacené
půjčky z minulých let. Opakovaně tvrdíme, že
pokud někdo požaduje návrat ke koeficientu
1, tak musí také připustit, že to bude znamenat
razantní zpomalení obnovy Úval. Vždy je to
něco za něco. Na námitku, že můžeme použít na infrastrukturu místo daně z nemovitosti
zvýšené příjmy z rozpočtového určení daní,
odpovídáme, že i takto by to šlo udělat, ale my
preferujeme tyto peníze použít na další rozvoj
města (nová školka, rekonstrukce školy, sportoviště atp.)
Návrh na výstavbu parkovacího domu
u nádraží
Pan Hrubý má bezpochyby pravdu, že dopravní situace v centru města a u nádraží je
již téměř neúnosná. Jsme však názoru, že je
nutné parkování v centru a vůbec dopravu
v centru Úval řešit koncepčně a dle projektů
a dopravních studií. Opak by vedl ještě ke zhoršení situace. Ukázkovým příkladem je návrh
pana Hrubého na zřízení parkovacího domu
naproti nádraží. Nechali jsme tento návrh posoudit odborníky na dopravu, kteří připravují
dopravní generel města. Z jejich zkušeností
vyplývá, že u takové stavby činí náklady na

jedno parkovací místo cca 250 tisíc Kč. Pokud by tedy bylo potřeba umístit dle návrhu
pana Hrubého alespoň 400 aut, tak by se jednalo o stavbu za 100 milionů Kč. Dle názoru
oslovených architektů ani pozemek sám neumožňuje umístění takto rozsáhlé stavby, která
by pro uvedený počet aut musela být zahloubena mnoho podlaží v zemi. Dalším doprovodným jevem by bylo přitažení další dopravy do centra města, což by znamenalo, že by
v dané lokalitě parkovalo cca 700 aut. Opravdu chceme utratit 100 milionů Kč za parkovací
dům a přitáhnout do centra dvojnásobný počet
parkujících aut? Náš názor je, že za úvalských
podmínek je rozumným řešením kombinace
zpoplatnění dlouhodobého parkování nerezidentů v centru města v kombinaci s vytvořením záchytného parkoviště v docházkové
vzdálenosti. Návrh tohoto systému, který byl
předložen zastupitelstvu na jeho červnovém
zasedání v rámci studie dopravního generelu,
obsahuje několik možných řešení a v nejbližší době bude předložen k diskusi občanům na
webu města a prostřednictvím Života Úval. Je
bohužel pravdou, že zavedení tohoto systému
se neobejde bez vytvoření kontrolní složky.

Informace pro držitele
průkazu ZTP a ZTP/P

Stav zpracování Územního plánu města Úvaly,
personální zajištění

Občan, kterému jsou přiznány mimořádné výhody II. stupně nebo III. stupně, a je-li držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, má uvedenou
dobu platnosti na průkazu. Tomu, kdo má stanovenou platnost průkazu trvale, průkaz platí
až do 31. 12. 2015. Ten, kdo má omezenou
platnost průkazu k určitému datu, nechť se
obrátí (cca 1 - 2 měsíce před uplynutím doby
platnosti) na Úřad práce ČR – krajská pobočka v Příbrami, kontaktní pracoviště pro Prahu
– východ, nám. Republiky 3, 110 01 Praha 1,
tel: 950 151 385.
Občané, kteří využívají zvláštních výhod
parkovacích karet se znakem pro invalidy,
mají omezenou platnost znaku, a to pouze do
31. 12. 2012. Výměna se provádí na sekretariátu odboru sociálních věcí a zdravotnictví
MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, detašované pracoviště nám. Republiky 3, 110 01
Praha 1, pí. Jelínková, tel.: 221 621 569 s tím,
že se předloží platný občanský průkaz, 1x foto
a dosud užívaný znak.
Odbor správní

V minulých číslech ŽÚ bylo zpochybněno
naše rozhodnutí učinit personální opatření na
Odboru životního prostředí a územního plánu
Městského úřadu Úvaly. Myslím si, že toto
rozhodnutí je plně v pravomoci vedoucího
úřadu a mě, jako místostarosty, do jehož kompetence územní plán spadá, nicméně vidím, že
bude dobré tuto problematiku veřejně vysvětlit a tím předejít dalším případným nedorozuměním a spekulacím.
Nejprve obecně k problematice zpracování
a pořizování územního plánu. O pořízení nového ÚP a postupu zpracování rozhodlo zastupitelstvo usnesením 075/09 dne 25. 6. 2009.
Nebyl bohužel stanoven konkrétní termín,
nicméně ze zákona vyplývá, že nový územní plán musí mít obce zpracovány do konce
r. 2015. Celý proces zpracování - pořízení ÚP
má několik etap, počínaje zajištěním např.
podkladů, zpracováním územně analytických
podkladů, evidencí žádostí vlastníků pozemků o zařazení do nového územního plánu. Na

Město Úvaly má svou Turistickou známku

Již na začátku tohoto roku jsme zahájili kroky k možnosti získat pro naše
město Turistickou známku. Jako
nejvhodnější byl vybrán motiv
železničního viaduktu Devět
kanálů. Naší snahou bylo
upozornit na tuto opomíjenou
architektonickou
památku a současně na
město Úvaly jako takové.
Turistické známky jsou kulaté, dřevěné, vypalované
plakety, které jsou suvenýrem a zároveň „potvrzením“
o dosažení turisticky atraktivního místa. Jinde je nelze koupit.
O vzniku Turistické známky pro danou

památku rozhodují sami registrované sběratelé svým hlasováním. Vzhledem k tomu,
že návrh byl pro sběratele atraktivní
a získali jsme dostatečný počet
hlasů, byla Turistická známka
s motivem železničního viaduktu Devět kanálů vyrobena. Pokud máte zájem o její
zakoupení, můžete si vybrat ze tří prodejních míst:
na podatelně MěÚ Úvaly
v ulici Pražská, v Městské
knihovně v Husově ulici
a na náměstí Arnošta z Pardubic v Pizzerii Trincea. Prodejní
cena této známky je 30,- Kč.
Jana Tesařová, vedoucí úřadu

I na této věci pracujeme; je připravován koncepční návrh na zřízení městské policie jako
jedné z variant řešení.
Koncepčnost při plánování rekonstrukcí
v Úvalech
To je společný zájem nás všech. Proto fungují příslušné výbory, komise a poradní sbory. Proto každé projekty řešíme s architekty
a příslušnými odborníky. Zápisy z těchto útvarů jsou dostupné veřejnosti na webu
města. Pokud se týká rekonstrukce ulic, byla
zpracována studie dopravního generelu, jejíž
součástí je i výběr ulic k rekonstrukci a její
technické provedení. Tuto studii odsouhlasil
Výbor pro výstavbu a v průběhu června a července s ní budou seznámeni občané města na
veřejném projednání.
Současně je zpracována koncepce rozvoje majetku města na roky 2012 až 2016, která byla
předložena ke schválení na VZZM a následně
s ní bude seznámena i veřejnost. Podle této
koncepce bude postupováno v příštích letech
v jasných krocích s maximální efektivitou
vynaložených prostředků. Všechny projekty
města následně musí zapadat do této koncepce.
Petr Borecký, Michal Breda

základě těchto přípravných kroků se přistoupí
již k první etapě samotného pořízení územního plánu, tedy ke zpracování návrhu Zadání územního plánu. Z praxe víme, že tyto
kroky by neměly zabrat více než rok, tzn. v
roce 2011 jsme již měli mít minimálně schválené Zadání nového ÚP. Bohužel, když jsem
v březnu 2012 (tedy téměř 3 roky od rozhodnutí zastupitelstva pořídit nový územní plán)
převzal do kompetence tvorbu ÚP, zjistil jsem,
že tato etapa Zadání není ani zdaleka dokončena, naopak, její dokončení zřejmě ještě nějakou dobu potrvá. Vzhledem k tomu, že zpracování nového ÚP považuji za jednu z priorit
města a jsem na stav zpracování a navrhované
změny neustále dotazován ze strany majitelů
pozemků a ostatních občanů, rozhodl jsem se
učinit jasné opatření. Bude vypsáno výběrové
řízení na pozici referenta - pořizovatele ÚP,
a to na rozdíl od současného 0,5 úvazku na
celý úvazek.
V souvislosti s výběrovým řízením na uvedenou pozici byla na můj podnět prostřednictvím
tajemnice úřadu oslovena i má bývalá manželka
Ing. arch. Martina Bredová s dotazem, zda by
neměla zájem se tohoto konkurzu také účastnit.
Ing. arch. Bredová vystudovala obor urbanismus a územní plánování na Fakultě architektury ČVUT a dlouhá léta se zabývá pořizováním
územních plánů. Pracovala na Odboru územního rozvoje a památkové péče MěÚ Brandýs
nad Labem – Stará Boleslav a nyní se nějakou
dobu věnuje pořizování ÚP pro obce jako soukromá osoba. Jejích odborných názorů si velmi vážím a myslím, že pro územní plánování
v Úvalech by byla takto kvalifikovaná a zkušená
osoba přínosem. Vzhledem k tomu, že na obsazení této pracovní pozice bylo vypsáno výběrové řízení a uchazeči museli splňovat podmínky
dané platnými právními předpisy, nevidím na
svém postupu nic špatného. Výběrová komise
byla jmenována tak, aby se vyloučilo jakéko-
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liv podezření z ovlivňování a protekce. Já sám
jsem se hlasování komise nezúčastnil. Stále věřím, že naše kroky budou většinou občanů Úval
i nadále považovány za prospěšné pro město.
O stavu zpracování územního plánu, o termínech jeho projednání a o možnostech podání
připomínek budou občané pravidelně a včas
informování.
Ing. Michal Breda, místostarosta Úval
K častým dotazům občanů na uzavírku silnice č. II/101 Jirenská v souvislosti
s rekonstrukcí mostů č. 078 a 079 (investice Středočeského kraje) zveřejňujeme vyjádření technického dozoru stavby:
Pracoviště bylo předáno 22. 3. 2012 a následně 23. 3. 2012 se realizovala uzavírka
komunikace č. II/101. V termínu 23. 7.
2012 předpokládáme zprůjezdnění obou
mostů. Dále bude provedena rekonstrukce
povrchu komunikace II/101 v úseku od ulice Dobrovského po silnici I/12, která bude
ukončena dne 5. 8. 2012, tzn., že v tomto
čase bude i zprůjezdněna.
Ing. Jan Novotný, technický dozor
a Odbor investic a dopravy MěÚ

Rekonstrukce rybníků
Je potěšující, že se pro Úvaly podařilo zajistit
finance na nutnou rekonstrukci rybníků Fabrák, Kalák a Jámy. Na základě výběrového
řízení již vybraná realizační firma Rocknet,
s.r.o., zahájila rekonstrukční práce. Hráz rybníka Fabrák se tak stala součástí staveniště
a z bezpečnostních důvodů je přístup na hráz
po dobu stavby pro veřejnost zakázán. Na přístupových cestách jsou instalovány zábrany
včetně informativních značek, které zde budou po nezbytně dlouhou dobu. Žádám všechny občany o respektování tohoto omezení
a zároveň děkuji za pochopení.
JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D.,
místostarosta města

Koupaliště připraveno
na návštěvníky
Před zahájením letního provozu koupaliště v Úvalech byla provedena kompletní
rekonstrukce elektroinstalace v objektu
úpravny vody. Celou akci zajišťoval odbor
správy majetku města. Důvodem byly již
zastaralé, nevyhovující a tím i nebezpečné
elektrické rozvody. Koupaliště je opět připraveno na nápor svých návštěvníků.
Více informací na:
www.koupaliste-uvaly.cz
Martin Svoboda, odbor správy majetku

Veřejné projednání „Dopravně inženýrské studie“
Dovolujeme si vás pozvat na veřejné projednání nově zpracované

„Dopravně inženýrské studie“,
které se bude konat 18.7.2012 v 18.00 hod.
ve společenské místnosti DPS, náměstí Svobody.
Studie je rozdělena do 3 bloků:
● Generel dopravního řešení pro opravy komunikací
● Studie organizace parkování v oblasti nádraží ČD
● Studie organizace dopravy v ul. Kollárova u mateřské školky.

V případě zájmu je možná osobní konzultace k této problematice s Ing.
Michalem Bredou, místostarostou města Úvaly,
na tel. 281 091 526 (sekretariát).
MěÚ Úvaly
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Označení domů číslem
popisným
Čím dál častěji se v našem městě setkáváme
se skutečností, že domy nejsou označeny čísly
popisnými.
Vlastníci budov možná nevědí, že platný právní předpis, kterým je v tomto případě zákon
o obcích, ukládá vlastníkovi nemovitosti na
svůj náklad označit budovu čísly určenými
obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu. Číselná tabulka musí být umístěna tak, aby
byla dobře viditelná z ulice. O dané označení
je povinen pečovat a udržovat jej v řádném
stavu s ohledem na předpokládanou technickou životnost, toto vše na své vlastní náklady.
Při přidělení čísla popisného je vlastníku nemovitosti předána tabulka s číslem za poplatek 100,- Kč na odboru správním MěÚ Úvaly.
Barva a provedení čísla popisného je v obci
jednotná.
Na tomto místě je třeba uvést, že pokud dojde k poškození nebo ztrátě původní tabulky,
je povinen vlastník budovy označení budovy
obnovit a to na své vlastní náklady.
Za neplnění výše uvedených povinností vlastníka nemovitosti může obec uložit finanční
postih. Účelem tohoto článku je však takovýmto krokům předejít a zapůsobit na vlastníky nemovitostí v našem městě, aby označením
budov nejen plnili své povinnosti, ale hlavně
usnadnili identifikaci objektů ve městě.
Odbor správní
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Pracovní možnosti a nákupní příležitosti v Úvalech
Město Úvaly leží 23 minut jízdy vlakem od
centra Prahy, cca 15 minut jízdy autem od nákupního střediska na Černém mostě. Jaké jsou
možnosti nákupu ve městě samotném?
Máme dostatečnou obchodní síť pro sebe i pro
projíždějící? Jaké jsou zde pracovní příležitosti?
Ve městě se nachází Městský úřad Úvaly, jediná banka, Česká spořitelna, dále Česká pojišťovna a pro sázkaře Fortuna, Česká pošta
a l soukromá realitní kancelář. Rozšiřují se
2 dětské školky a l základní škola, rodinná
a speciální škola se má rušit. Duševní kultuře
slouží městská knihovna nacházející se v nevyhovujících prostorách. Na konci století byl
vybudován dům s pečovatelskou službou a domov důchodců.
Městem vede železniční dráha, budova nádraží stojí před rekonstrukcí. Na náměstí stojí
sokolovna s 20 let starým hotelem, původní
chloubu města, hotel Budka, se nepodařilo
opravit.
Na náměstí Svobody lze využít služeb fitcentra Mamut. Ve městě chybí kino, ale koupaliště
je v sezoně velmi oblíbené.
V budově bývalé Hefy sídlí firmy Hennig,
Pergamenka a Elektromechanika. Namísto
Masny máme PT servis s konzervárenským
programem a naproti sídlí Boss /kovovýroba/.
U hřbitova vznikla nová budova firmy Asisimport, která obchoduje s osvětlovacími tělesy.
V budově bývalé Fruty nalezneme Zeta Biopharma.
V budově polikliniky nabízí širokou otevírací
dobu lékárna.
V Úvalech máme k dispozici 18 obchodů potravin včetně 4 cukráren. Největší a nejlevnější sortiment se nachází v Penny, Radlická čtvrť
zůstala bez prodejny. Do souhrnu počítám
2 večerky a 3 obchody ve vietnamských rukou, kde lze koupit i ovoce. Obchod ovoce a
zelenina zůstal jen l.
Řezníka najdeme v centru již jediného, jinak
se všichni musí dopravit do Penny.
Příjemnou informací je nabídka snídaně v hotelu Budka, tzv.Raníček, a nyní nově otevřený
prodej z pekárny v hale nádraží. V Husově
ulici se objevila nově rekonstruovaná jídelna
i zásobování uzeninami a lahůdkami. U závor
si lze koupit mražené ryby, v ul. B.Němcové
med a výrobky z něho.

Pro víno si můžeme dojít do Vinotéky nebo
k Sudu či k vinaři v Kollárově ulici.
Pro naše čtyřnohé mazlíčky máme k dispozici
3 prodejny potřeb pro chovatele a 1 prodejnu
zemědělských potřeb, pro kuřáky 3 trafiky.
Je zajímavé, že v Úvalech za posledních 20
let zanikly 3 obchody s obuví, nyní si lze
koupit jen dětské botičky. Prodej oděvů je
různorodý. Nedávno byla otevřena v Husově ulici l prodejna oblečení a potřeb pro
nejmenší, vedle se nachází prodej vietnamského oděvního zboží, dále l prodejna značkového dámského oblečení, na konci ulice
l prodejna dětských oděvů a dámské módy,
Na Slovanech existuje l prodejna intimního
prádla, dále je zde zaregistrován l maloobchod a velkoobchod dětského a kojeneckého
zboží. Na Úvaláku si lze koupit oděvy ve
vojenském stylu. Čínští prodejci na náměstí
Svobody nabízejí oděvy, prádlo a částečně
galanterní zboží apod. Z několika second
handů zbyl již jen 1 a 1 pro děti. Na náměstí A. z Pardubic nalezneme i prodejnu
hodinek, v Husově ul. l zlatnictví.
Největší rozkvět zaznamenala květinářství
a zahradnictví v počtu 6 závodů.
Automobilistům jsou k dispozici 2 pneuservisy a 3 prodejny náhradních dílů, l čerpací stanice pohonných hmot Benzina a autoškola.
Posledních 20 let se hodně stavělo, 3 prodejny stavebnin nabízejí své služby, dále l firma prodává stavební dřevo, dále zde existuje
1 sklenářství, k tomu připomeneme l truck
servis, mnoho autodopravců a l závod stavební
mechanizace a 2 půjčovny stavebních strojů.
Železářství bylo před 20 lety zrušeno, v Husově ulici najdeme v jedné prodejně vše pro domácnost či zahradu, v další prodejně nabídku
elektro výrobků včetně elektro-instalace, pro
vodo-instalaci slouží také prodejna spojená
s výrobou a prodejem cementového zboží.
V bývalém Interiéru nalezneme různé krytiny
střech, dále okapy a trapézy.
Na náměstí stojí l dobře zásobená drogerie
včetně kancelářských a lakýrnických potřeb.
Pro specialisty slouží l prodejna modelářských potřeb, l prodejna přijímačů pro RC
modely, velká prodejna učebnic, výroba loutek na zakázku, výroba textilních dekorací na
míru, výroba keramických plastik, renovace
a prodej starých litinových kamen, l starožit-

nictví a především světoznámá umělecká vazba knih a 2 tiskárny.
Děti pohlídá Úvaláček na Slovanech, kočičky
kočičí hotel v Radlické čtvrti.
Podle vývěsních štítů firem se lze domnívat,
že máme 7 salonů krásy, mnohé i s manikúrou, pedikúrou či masážemi. Konečně jsme
se dočkali i ševce. Opravu obuvi nalezneme
v Havlíčkově ulici.
Základní výčet by nebyl úplný bez přehledu
pohostinství, která se nacházejí na Homolce, na Slovanech,vinárna stojí v Havlíčkově
ulici, Orange bar v Husově ulici, 2 restaurace
na náměstí A. z Pardubic, 2. je rozšířena o pizzerii. Sportovci využívají hospodu Na hřišti
a osvěžovnu U kurtů, cestující železnice čínský snack.
V Úvalech chybí prodejna galanterie, kvůli
vysoké domovní dani se odstěhoval z kulturního domu prodej nábytku. Ve městě se nenachází prodej beletristické literatury. Neexistuje tu klasický prodej oděvů.
Prodej potravin je vyhovující, pokud vlastníte
auto a můžete si dojet do levnějších obchodů
velkých řetězců, kde lze najít větší výběr zboží. Menší obchůdky jsou dražší a jejich sortiment nemusí být v odpoledních hodinách dostačující. Prodejny jsou soustředěny do centra,
na okrajích chybí.
Je zajímavé, že se neujaly farmářské trhy nebo
adventní trh.
Zahrádkáři prodávají své přebytky dvakrát
týdně na náměstí A.z Pardubic.
Další otázkou je, zdali máme dostatečný počet
malých opravárenských dílen či větších závodů. Vzhledem k tomu, že tyto firmy nejsou na
domech nijak označeny, a živnostenský úřad
nám informace neposkytne, musíme si pomoci sami.
Rada města slíbila finanční a právní podporu
při realizaci seznamu všech úvalských podnikatelů, ale základní údaje a souhlas se zveřejněním závisí na každé firmě.
V tomto a příštím vydání Života Úval najdete nevyplněný formulář pro všechny úvalské
podnikatele, kteří v připravovaném seznamu
získají bezplatně reklamu své firmy. Stačí formulář vyplnit a s vaším podpisem zaslat do
podatelny MěÚ v Úvalech, Pražská ul.
Za vaši pozornost a pomoc
děkuje PhDr. Lenka Mandová

Koncepce obnovy pěšin a alejí, tisíc stromů rostoucích mimo les do okolí Úval
(pokračování z červnového vydání Života
Úval)

VII.
Údržba a ochrana alejí
Dle ustanovení § 7 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), jsou
dřeviny rostoucí mimo les chráněny před
poškozováním a ničením, pokud se na ně
nevztahuje ochrana přísnější nebo ochrana
podle zvláštních předpisů. Péče o dřeviny,
zejména jejich ošetřování a udržování, je
povinností vlastníků. Podle § 2 odst. 2 zákona o obcích a v souladu s ust. § 35 odst. 2
téhož zákona město pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů
bez ohledu na pozemkové vlastnictví. Tato
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péče je dle citovaného ustanovení považována za veřejný zájem.
Stanoviště alejových stromů v blízkosti frekventovaných komunikací bývá méně příznivé
než v jejich přirozeném prostředí, což může
ovlivnit i nevhodná volba dřevin. U dopravních komunikací je třeba provádět alespoň
jarní udržovací řez dřevin nebo kontrolu.
Okrasné dřeviny je třeba pravidelně kontrolovat zejména pro nebezpečí škody na životě
a majetku pádem suchých nebo abiotickými
vlivy odlomených částí koruny. Pravidelně
jednou za deset let je vhodné provádět zmlazovací řez dřevin. Důležité pro údržbu aleje,
bezpečnost a nákladovost je především zvolit vhodný druh a kultivar dřeviny. Vhodným
řezem špatně zvolených dřevin je každoroční
řez „na babku“.

Lepší podmínky mají stromy ve volných pruzích na okraji pěšin vyvýšených nad úroveň
terénu a osázeny pokryvnými dřevinami až
středně vysokými keři. Méně vhodná je výsadba dřevin do neprodyšně pokryté plochy.
V tomto případě je třeba, aby dostatečně velké plochy kolem stromů (aspoň 3 m2) tvořil
volný povrch vhodně chráněný např. mřížemi.
Pro lepší provzdušnění a zálivku jsou obvykle
používány děrované plastové drenážní trubky.
V případě nedostatečného provzdušnění půdy
hrozí nejen úhyn, ale i pád stromu.
Aleje lze chránit na základě historické a kulturní hodnoty výsadby jako biokoridor, útočiště hmyzu a jiných živočichů, ale například
i vzácných druhů hub v rozpadajících se exemplářích. Kácení jednotlivých stromů podléhá
oznamovací povinnosti městskému úřadu. Po-
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dle památkového zákona jsou historické aleje
„významnými doklady historického vývoje,
životního způsobu a prostředí společnosti...
... jako projevy tvůrčích schopností a práce
člověka...“. Jednotlivé stromy je podle zákona
zakázáno poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji. Je stanoveno ochranné pásmo a
může být stanoven způsob péče.
Zákonem o ochraně přírody a krajiny jsou
staré aleje chráněny především jako „památné
stromy“ § 46, anebo „Smluvní ochranou“ dle
§ 39, jsou-li aleje a stromy umístěny v chráněných evropsky významných lokalitách. Obecně ochranou je dle ZOPK míněno, že je strom
zakázáno poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji. Povolení není třeba „… ke kácení
dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem
obnovy porostů, nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových
porostů prováděné při správě vodních toků,
k odstraňování dřevin v ochranném pásmu
zařízení elektrizační a plynárenské soustavy
prováděném při provozování těchto soustav a
z důvodů zdravotních, není-li v tomto zákoně

stanoveno jinak. Kácení z těchto důvodů musí
být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může
pozastavit, omezit nebo zakázat…“. Kácení
bez povolení úřadu je umožněno, je-li jejich
stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život
či zdraví, nebo hrozí-li škoda značného rozsahu.
VIII.
Spolupráce s občany, sdruženími a ostatními partnery
Při zakládání alejí město vítá spolupráci
s místními lidmi z důvodu výchovy jejich
pocitu sounáležitosti se „svým“ prostředím.
Tradiční spolky ovocnářů, zahrádkářů, včelařů, drobných výrobců slábnou, klesá zájem
mladé generace. Přitom by mohly v současné
spotřebitelské renesanci tradičního, místního
a zdravého významně uspět ve změně životního stylu i na venkově. Město Úvaly proto
akceptuje nabídku občanského sdružení Klub
přátel historie a přírody Úval a okolí, že ve
spolupráci s městem bude organizovat oslovení občanů Úval za účelem jejich podílu na vý-

sadbě min. dvou alejí s podtitulem „Alej nově
narozených dětí“ a „Alej prvňáčků“.
Rada města proto ukládá všem orgánům města zúčastněným při obnově pěšin a alejí spolupracovat s občany, sdruženími a dalšími
partnery, pokud o takovou spolupráci projeví
zájem. Město bude též aktivně působit na veřejnost tak, aby k takové spolupráci povzbuzovalo a aby v duchu zásad prevence působilo proti vandalizmu nejen na městské zeleni
a alejích.
Po projednání v komisi životního prostředí
Rady města Úvaly na základě návrhu pana
Petra Urbana a předsedy komise životního
prostředí pana Petra Petržílka a po schválení
radou města svým podpisem z dnešního dne
potvrzuji vůli města Koncepci obnovy pěšin a
alejí plně realizovat a za tím účelem ukládám
její zveřejnění v měsíčníku Život Úval.
V Úvalech dne 29. 2. 2012
MUDr. Jan Šťastný – starosta
(dokončení)
Pro Život Úval připravil:
Dr. Vítězslav Pokorný

my, zajištění výsadby a zajištění propagace
– jmenovky, pamětní listy a v následné péči
o dřeviny.
Rodiče si mohou pro své dítě nebo děti zakoupit samostatný 1 strom á 2 000,- Kč, nebo

mohou koupit podíl na stromě á 1 000,- Kč
(2 děti) anebo koupit podíl na stromě á 500,Kč (4 děti).
Dr. Vítězslav Pokorný, Petr Urban a MěÚ
Úvaly

Alej úvalských dětí
Vážení rodiče, prarodiče a ostatní,
město Úvaly ve spolupráci s místním občanským sdružením Klub přátel historie
a přírody Úval a okolí připravuje projekt
„Alej úvalských dětí“. Cílem tohoto projektu je, aby každé dítě, které ve městě Úvaly
žije nebo se narodilo, mělo svůj strom jako
symbol nového života. Jde o vznik nové tradice – s každým dítětem a přírůstkem v rodině pokračovat ve výsadbě dalších stromů.
Aktivně zapojit rodiče a starší sourozence,
kteří společně vytvoří navazující „Alej úvalských dětí“. Město společně s Klubem přátel historie a přírody Úval a okolí a s rodiči
se zavazuje vysadit za dítě, jehož zákonný
zástupce o to požádá, strom a následně zajistit i veškerou pozdější péči o dřevinu. Do
projektu se mohou zapojit jak nově narozené
děti, tak i děti starší. Chtěli bychom navázat
na původní prastarou slovanskou tradici, kdy
naši předci měli své posvátné háje. Pokud se
dítě do projektu zapojí, obdrží certifikát se
symbolikou projektu, každý zasazený strom
bude označen jmenovkou příslušného dítěte
nebo dětí. Výsadba stromů bude vždy probíhat zpětně za určité období cca půl roku (dle
počtu zájemců). Prostřednictvím Života Úval
i pozvánky budou rodiče, ale i širší veřejnost,
pozváni na sázení stromů a na místě mohou
vlastním dílem přispět k výsadbě.
Alej bude vysazována v lokalitě Na Vinici
a I. etapa výsadby se uskuteční v období říjen – listopad 2012. Dosud je do projektu již
zapojeno 67 dětí a MDDM Úvaly, a k výsadbě
je tak připraveno 52 stromů.
Jak se zapojit do projektu
Níže uvedený dotazník je možno předat osobně na MěÚ Úvaly nebo zaslat emailem na
adresu marie.cerna@mestouvaly.cz. Případné
dotazy rádi zodpovíme na tel. 281 091 528
nebo 723 929 928, nebo Klub 607 120 386.
Náklady na projekt
Náklady spočívají především ve výběru a koupi vhodných stromů, opěrných kůlů pro stro-

Mám zájem, aby mé dítě...............................................................................................................
nar............................................

bytem........................................................................................

bylo zapojeno do projektu „Alej úvalských dětí“.
Mám zájem o zakoupení:
✘ samostatného stromu á 2 000,- Kč
✘ podílu na stromě á 1 000,- Kč
✘ podílu na stromě á 500,- Kč
Jméno a příjmení zákonného zástupce, telefon:..........................................................................
Podpis zákonného zástupce:........................................................................................................
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Úvaly Hostín: Bydlení pro všechny generace
Rozhovor s architekty projektu o nově vznikající čtvrti města Úvaly
Lokalita Hostín se svými 70 hektary představuje nejvýznamnější rozvojovou plochu města Úvaly. Návrh projektu usiluje o maximální
využití potenciálu cenného území; přirozeně
navazuje na stávající zástavbu a svým měřítkem doplňuje dnešní Úvaly v jejich charakteru příjemného a obytného městečka. Projekt v
celku počítá i s kapacitně odpovídající občanskou vybaveností, jako jsou mateřské školy,
první stupeň základní školy, sportoviště, veřejné prostory, obchodní plochy a další zařízení, která budou budována postupně v rámci
jednotlivých výstavbových částí.
O unikátním projektu Úvaly Hostín, kde již
čile probíhají přípravné stavební práce, jsme si
povídali s autory projektu, architekty Petrem
Hlaváčkem a Miroslavem Šajtarem z atelieru
HEADHAND.
Redakce: Svou velikostí bude projekt Úvaly
Hostín takovým městem ve městě. Jak jste
přistupovali ve vztahu k současným Úvalům ke koncepci celého projektu?
Miroslav Šajtar
K projektu jsme přistoupili na přelomu let
2006 a 2007 a již v první územní studii jsme
se snažili nastínit formu nové městské čtvrti,
která není zcela autonomní, ale spíše doplňuje stávající město Úvaly. Díky tomu, že pracujeme s velkou lokalitou, máme příležitost
pojmout ji komplexním způsobem. V blízkosti historického dvora Hostín jsme navrhli
lokální centrum, jímž prochází páteřní ulice
– tzv. Dlouhá třída. Nové veřejné prostory by
neměly konkurovat současnému centru Úval,
ale vytvořit přirozený prostor pro setkávání
a společenský život obyvatel vznikající čtvrti.
Redakce: Jak bude podle Vás Hostín, jako
nová část Úval, vypadat?
Petr Hlaváček
Hned od začátku jsme s developerem měli
podobnou představu, jakou by měla mít nová
čtvrť podobu. Zejména co by mělo být její
součástí, aby mohla fungovat samostatně, ale
zároveň se bez problémů začlenila do současných Úval. Mělo by vyrůst neokázalé, avšak
originální městečko, které harmonicky kombinuje tradiční a moderní prvky architektury
a vytváří pestrý ráz zástavby.
Hostín se tak stane příjemným místem, kde

se život odehrává nejen uvnitř domů, v předzahrádkách a zahradách, ale také v obytných
ulicích se stromořadími, v uličkách a na pláccích, kde si kluci můžou zahrát fotbal.
Miroslav Šajtar
Při projektování jsme vycházeli z tradičních
urbanistických principů českého venkova.
V případě 1. etapy výstavby například užíváme rodinný dům na jednoduchém obdélníkovém půdorysu se štítem a sedlovou střechou.
Podél Dlouhé třídy naopak používáme řadové
domy spíše městského charakteru, jak je známe například z úvalské Husovy ulice. V celém
souboru tak vznikne množství charakteristických a různorodých čtvrtí, se kterými se jejich
obyvatelé mohou identifikovat.
Redakce: Projekt Úvaly Hostín je koncipován podle zásad udržitelného rozvoje.
Můžete čtenářům vysvětlit jeho základní
principy?
Miroslav Šajtar
Pojem architektura udržitelného rozvoje neznamená pouze dosažení nízkoenergetické
úrovně stavby. Je to téma daleko širší, kromě
environmentální stránky stojí na dvou dalších
pilířích: sociálním a ekonomickém. Důležitý
je již samotný výběr lokality, přičemž právě
Úvaly díky příměstské železnici nabízejí ekologické dopravní spojení s hlavním městem.
Všechny rodinné i bytové domy v Hostíně
budou vybaveny tepelným čerpadlem, které
přispěje ke snížení spotřeby energie. Často
opomíjeným aspektem udržitelného rozvoje je používání přírodě šetrných materiálů:
na stavbu domů v projektu používáme vápenopískové cihly, které jsou z mého pohledu
v současné době jedním z nejekologičtějších
stavebních materiálů.
Petr Hlaváček
V projektu je počítáno s nadstandardním
množstvím zeleně a veřejných ploch, přičemž
se nejedná pouze o solitérní výsadbu stromů
a zakládání parčíků. Řešíme zeleň koncepčně, ať už je to doplnění stávající aleje podél
Škvorecké ulice nebo založení dvojitého
stromořadí vzrostlých stromů v Dlouhé třídě.
V 1. výstavbové části je pouze fragment Dlouhé třídy, ale do budoucna očekáváme, že se

stane pojítkem mezi údolím Škvoreckého potoka a propojí jej s ostatními plochami zeleně, ať už je to údolí sousedního Přišimaského
potoka nebo historická revitalizovaná alej vedoucí k Hradešínu.
I město Úvaly má v této oblasti připravované
projekty, do kterých se chceme zapojit. Je to
například program obnovy historických cest
a pěšin, jehož cílem je znovuzpřístupnění
okolní krajiny pro veřejnost.
Redakce: Na Hostíně již probíhají přípravné stavební práce 1. etapy výstavby 22
bytů a 12 rodinných domů. Můžete nám je
v krátkosti představit?
V čem jsou Vaše domy jiné a co nabízí svým
budoucím obyvatelům?
Petr Hlaváček
V 1. výstavbové části jsme použili střídmou
architekturu, která vychází hlavně u rodinných domů z příměstské české zástavby, typické jednoduchými a elegantními tvary, nikoliv velkou zdobností. Vtip je v urbanismu
a položení jednotlivých domů na pozemek.
Rodinné domy jsme se pokusili trochu atypicky umístit na hranu pozemku, abychom
získali co možná nejlépe využitelný prostor,
který se stane obytnou zahradou. Velký důraz
jsme kladli i na umístění úložných prostor, a to
jak uvnitř domu tak i venku na pozemku, kde
je navržen zahr,adní domek. Každý přeci potřebuje uložit zahradní nábytek, sekačku nebo
gril. V interiéru je pak hned u vstupu navržena technická místnost, která umožňuje jednak
uložit spoustu věcí, tak i soustředit technologii
spojenou s tepelným čerpadlem.
Miroslav Šajtar
V případě bytových domů jsme hledali cestu,
jak se vyvarovat monotónním dispozicím i omezené velikostní škále, a v návrhu třípodlažních
domů jsme vyvinuli systém 2 bytových jednotek nad sebou. Spodní byt je mezonet určený například pro rodinu s dětmi, nad ním se nachází
samostatný menší byt pro mladé manžele nebo
seniory. Oba byty umožňují přímé spojení s exteriérem, mezonet má předzahrádku a garsonka
pak střešní terasu. Ostatně venkovní prostor je
nedílnou částí každého bytu v Hostíně, ať už je
to předzahrádka, lodžie nebo terasa.
Redakce: Děkujeme za rozhovor.

Trvalé změny Pražské integrované dopravy (PID) od 10. 6. 2012 – souhrn
Na základě dohody Hlavního města Prahy se
Středočeským krajem, dotčenými městy a obcemi dojde k celostátnímu termínu změn jízdních řádů 10. 6. 2012 k rozšíření provozu autobusových linek Pražské integrované dopravy
a k dalším drobnějším úpravám jízdních řádů.
Nová autobusová linka
432 Zavedena v trase Milovice, žel. st. – Milovice, Topolová s návazností na vlaky
linky S20 (v provozu v pracovní dny cca
do 20:00).
Rozšíření provozu příměstských autobusových linek
381 Linka je celotýdenně prodloužena o úsek
Suchdol – Kutná Hora, aut. st.
387 Linka je celotýdenně prodloužena o úsek
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Nové zastávky název

charakter

linky

Hostouň, Na Pohoří

stálá

319

Hostouň, u hřiště

stálá

319

Jeneč, nádraží

stálá

319

Poliklinika Vltavská

na znamení

156

U Vody

na znamení

156

Úvaly, U Mlýna

na znamení

304, 391, 405, 423, 484

Voznice, Chouzavá

stálá

446

Horní Kruty, Újezdec – Uhlířské Janovice, nám.
398 Linka je celotýdenně prodloužena o úsek
Kostelní Lhota – Poděbrady, žel. st.

Nová tarifní pásma 6 a 7 a rozšíření plné
integrace
Spolu s rozšířením provozu autobusových linek PID jsou zřízena nová tarifní pásma 6 a 7.

zprávy z města

Život Úval 7–8/2012
Současně jsou zavedeny také nové druhy jednotlivých i předplatních jízdenek PID.
Platnost opencard se prodlouží o dva roky
Rada hl. m. Prahy dne 29. 5. 2012 rozhodla o prodloužení platnosti karet opencard o
dva roky. Prodloužení se týká karet, jejichž
platnost končí v období od 1. srpna 2012 do
31. července 2013.
„Prodloužení platnosti karty bude zdarma,
nebude nutné, aby držitel vyplňoval žádost
a předkládal další doklady. K prodloužení
platnosti dojde automaticky, nicméně pro
bezproblémové fungování karty je třeba nechat si nové datum platnosti přepsat na čipu
karty. Zároveň s tím bude potvrzena platnost
adekvátní části nahraného jízdního kuponu
pro městskou hromadnou dopravu. Zapsání nové platnosti je zcela jednoduché: od
1. června 2012 se bude provádět na přepážkách v Zákaznickém centru opencard (Škodův palác, palác Adria) pro všechny držitele
čipových karet a od 1. července 2012 si budou
moci sami ti, kteří mají na kartě aktivovanou

dopravní kartovou aplikaci DOS – tedy předplatní kupony – prodloužit platnost karty ve
validátorech Dopravního podniku hlavního
města Prahy,“ uvedla radní hlavního města
Prahy Eva Vorlíčková (TOP 09) a dodala:
„Prodloužením platnosti opencard město
předchází obtížné situaci, která by vznikla při
výměně 300 000 karet, jimž končí platnost
v průběhu září a října 2012.“
PID – Informační zpravodaj č.11/2012

Úvalská lékárna
Otevírací doba během letních
prázdnin od 9. 7. do 24. 8. 2012
Po
Út
St
Čt
Pá

7.45-16.00 h
7.45-16.00 h
7.45-16.00 h
7.45-16.00 h
7.45-16.00 h

MUDr. KARÁSKOVÁ

DOVOLENÁ
Léto 2012
2. – 10. července
23. července – 3.srpna
3. září ordinace pouze do 16.00
Akutní případy během dovolené ošetří
MUDr. Maříková

téma měsíce

44 let od okupace v roce 1968
Reformy tzv. Pražského jara byly pokusem
ústředního výboru KSČ včele s Alexandrem
Dubčekem o vlastní reformu KSČ, pokusem
uvolnit politický režim v zemi a spustit proces částečné demokratizace celé společnosti.
Tento čin se však nesetkal ani s náznakem
pochopení na brežněvovské sovětské straně.
Byl to právě Sovětský svaz, který vedle silového přesvědčování a politického nátlaku na
naše státní představitele nakonec zvolil za
účasti dalších států Varšavské smlouvy přípravu vojenské intervence v Československu
se snahou jednoznačně zastavit a likvidovat
demokratizační změny Pražského jara, neboť
právě Sovětský svaz se nejvíce obával oslabení východního bloku v průběhu studené války.
Tato intervence započala v noci z 20. na 21.
srpna 1968. První útočná vlna proběhla v ranních hodinách, kdy byla obsazována letiště, na
která následně začala přistávat dopravní letadla s vojenskými jednotkami. Hluk přistávajících motorů varoval mnoho občanů u okolí
letišť, že začala invaze. Zprávy o útoku jednotek Varšavské smlouvy započaly šířit soukromé osoby. V dopoledních hodinách byly
přenášeny rozhlasem i televizí dramatické
scény se střelbou, rozhlas následně přešel do
ilegality, ale vysílání zpravodajství o situaci
v zemi pokračovalo. V průběhu intervence
vojsk Varšavské smlouvy bylo v československých ulicích měst a obcí nasazeno přibližně
5 tis. až 7 tisíc tanků, které byly následovány
velkým počtem pozemních jednotek v odhadovaném počtu 200 až 500 tisíc mužů. V průběhu této intervence bylo 72 Čechoslováků
zabito a stovky zraněny. Vpád vojsk vesměs
naši obyvatelé odmítali.
To se projevilo i v Úvalech. V ranních hodinách 21. srpna 1968 se začaly objevovat na
zdech domů nápisy projevující oddanost vedení státu a zásadní nesouhlas s intervencí
vojsk Varšavské smlouvy. V Úvalech se sovětská vojska rozložila na Hodově od Úval až
k Horoušánkám. Byla tam vojenská nemocnice, stan vedle stanu, tanky, vojenská vozidla

helikoptéry, pekárna. Bylo jich celkem kolem
5 000. Dalším místem dislokace vojsk byl les
od Úval až do Klánovic. Místní mládež odstranila všechny orientační nápisy, tabule, domovní čísla, pojmenování ulic a nádraží tak, aby
vojenské složky dezorientovala a znemožnilajim rychlý postup. Občané si okupačních vojáků nevšímali. Pod heslem „Za Dubčekem!“
a „Za Svobodou!“ vyšlo v sobotu 24. srpna
a v pondělí 26. srpna 1968 zvláštní vydání Života Úval. Vyšla zde výzva občanům stát pevně za vládními představiteli, zachovávat klid,
nepodporovat místní kolaboranty, semknout
se k usilovné práci za osvobození vlasti, zády
k okupantům.
Intervencí vojsk Varšavské smlouvy v srpnu
do Československa 1968 skončil definitivně
demokratizační proces v zemi, kterému se

říká Pražské jaro. Na dlouhých 23 let byla
zahájena okupace Československa sovětskými vojsky. Následovalo období, ve kterém se
postupně dostali k moci politici, kteří poté
zahájili tzv. normalizaci. Tím byly jakékoliv
pokusy o změnu politického systému v republice na dlouhou dobu přerušeny. Okupace
Československa měla za následek emigraci přibližně 300 000 lidí z republiky, 70 000 okamžitě v srpnu 1968. Dle informace Milana Bárty
z Ústavu pro studium totalitních režimů od
21. srpna 1968, kdy na území tehdejšího Československa vstoupila vojska států Varšavské
smlouvy, do konce roku zemřelo při střetech
cizích vojáků s civilisty a dopravních nehodách
zaviněných okupačními vojsky 108 lidí. To je
o 14 více, než uváděly dosavadní průzkumy
Dr. Vítězslav Pokorný

U Čs. rozhlasu – foto Pavel Macháček
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názory čtenářů
Dobrých zpráv není nikdy
dost
MDDM a výstava Noc a Den
Víte, že je škoda, že má málokdo možnost vidět přípravu výstavy v Městském domě dětí a
mládeže v Úvalech? Několik dní usilovného
snažení pracovnic a dobrovolníků MDDM a
vyloupne se skvostné dílo. Jak už se v minulosti mohli návštěvníci přesvědčit, je výstava,
zaměřená na různá témata, vždy připravena
velmi nápaditě. Vzpomeňte na vánoční andělskou. Tentokrát znázorňuje Den a Noc. Opět
Iva Pospíšilová nezapřela úspěšnou designérku. Neuvidíme jen obrázky a výrobky odpovídající dnu či noci, ale Iva, technici a vyučující
se překonali. Všechny čeká obrovské překvapení. Já to vím, já se prostě všude účastním
a dokumentuju, mám to jako profesionální
postižení. Až vyjde ŽÚ, bude už překvapení
prozrazené, ale stejně zůstane dokonalé. Klidně dnes (9. 6.) dopředu mohu vyzradit. Ze Dne
do Noci budeme procházet Bránou, ze světla
do tmy, ze slunce k noční obloze, od ptáků,
denních živočichů a květin do tmy mezi netopýry, sovy, planety a souhvězdí.
Vernisáž, tajemná, v dolní části domu dětí.
Překvapení mělo být dokonalé. Poděkování
vyučujícím a dobrovolníkům, náznak co návštěvníky čeká. Pak po schodech nahoru, po
stěnách výtvarná tvorba dětí a dospělých. Nestačila jsem postřehnout výrazy všech tváří,
když vešli na výstavu, dostala jsem se na ni
přes spořádaný nával návštěvníků až téměř ke
konci. Obdiv všech k dokonalé prezentaci dětských výtvorů z keramiky, veselých obrázků,
tvorby užitkových (potřebných) věcí a pak ta
brána …
Postřehy a odposlechy – rozzářené oči dětí,
uznalé pohledy rodičů. „To snad není možné vytvořit! To už snad nejde překonat! Co
si vymyslí příště? No to je nádhera, doposud
nejlepší výstava, (někde u země) – tohle jsem
dělal já! Iva srší nápady, jí snad nedojdou! To
asi dalo práce…“
Jistě se v ŽÚ objeví odezva na výstavu a bude
dostatečná fotodokumentace. Já píšu oslavnou
poznámku. Doufám, že tu fantasii uvidí hodně návštěvníků. MDDM a tvůrci by si to moc
zasloužili. Odvádějí pro děti a dospělé neuvěřitelnou práci. Já jim moc děkuji.
Alena Janurová, zapsaná do kurzů
výtvarných technik pro dospělé

Práva občanů II.
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Stalo se vám někdy, že jste potřebovali na úřadu informaci a nezískali ji?
Už se to nestane, pokud správně využijete zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, který ukládá úřadům a veřejným institucím (vč. státních, krajských či
obecních) zveřejňovat informace o své činnosti na webu a poskytovat tyto informace na
žádost občanů.
Každý občan má podle tohoto zákona právo
požadovat po MěÚ veškeré informace týkající
se jeho působnosti, jako jsou např. hospodaření, rozvoj, územní plánování atd.
Na webu města Úvaly (sekce Městský úřad,
část Povinně zveřejňované informace) jsou
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formuláře, které musí občan vyplnit k získání
požadovaných informací. Je zde i ceník úkonů. Pokud pracovník MěÚ zvládne informace
požadované na základě zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím připravit do 30 minut, je občanovi informace poskytnuta zdarma.
Obdobný formulář žádosti (spolu s dalšími
užitečnými informacemi) je na webových
stránkách www. otevrete.cz (sekce Právo na
informace, část Žadatel).
Vždy je nutné uvést odkaz na zákon
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Jinak je na libovůli zaměstnanců
MěÚ, zda občanovi požadované informace
poskytnou.
Sama jsem využila zákonného práva na poskytnutí informací na MěÚ Úvaly dvakrát.
Otázky jsem se snažila formulovat jasně, nemusela jsem proto „doplácet“ na poskytnuté
informace, jejichž příprava by trvala déle než
30 minut.
Důležité je, aby občan věděl o existenci tohoto
zákona, který mu zaručuje poměrně rozsáhlá
práva. Při zaslání dalšího dotazu jsem uvedla, že pokud nedostanu odpověď, požádám
o informaci na základě zákona č. 106/1999 Sb.
Odpověď jsem obdržela do 5 minut.
Respektuji žádost redakční rady na stručnost
příspěvků. Pokračování příště.
Lucie Trávníčková

Výhra nad Řeckem
Byl jsem na mistrovství Evropy v Polsku.
Hráli jsme fotbal s Řeky. Ve 3. a 6. minutě
jsme dali gól. Pak si brankář Čech neporozuměl s obráncem a Řekové dali gól nám. Skóre
bylo 2:1. Byli jsme napnutí, jak to dopadne.
Vyhráli jsme. S tatínkem jsme šli dolů a začali
jsme mávat českou vlajkou. Měl jsem radost.
Byl to hezký zážitek. Jsem rád, že jsem Čech.
Tomáš Javůrek, 8 let, Úvaly

kultura a volný čas

Koncert na špičkové profesionální úrovni
Kvarteto Thuri Ensemble vzniklo v roce 2000
z iniciativy hobojisty Jana Thuriho. Soubor pod
jeho vedením – housle Václav Dvořák, viola
Petra Feistauerová a violoncello Tomáš Strašil,
má za sebou bohatou koncertní činnost v Praze
i mimo hlavní město a také v zahraničí. Díky
radní paní Polákové komise pro kulturu získala první kontakt s tímto mladým souborem
a podařilo se najít vhodný termín pro konání
koncertu. 1. června 2012 se v sálku DPS mohli
návštěvníci kochat poslechem nádherné hudby mistrů období klasicismu – W. A. Mozart,
J. Fiala, J. A. F. Míča, L. Massonneau. Skladby
pro kvarteto jsou ty nejnádhernější, právě pro
tu skromnost a zároveň intenzitu bezprostředního prožitku v komorním prostředí pro menší
společnost. Posluchač souzní se sametovým
hlasem hoboje a smyčce láskyplně dopracují
melodii v celek, který rozechví kolem srdce.
Z reakce posluchačů se nejčastěji ozývalo, že
je to vzalo u srdce a dojetí v hlase nechybělo.
Všichni si koncert velmi pochvalovali a soubor
odměnili velikým potleskem, který vyvolal pří-

davek – Dvořákovu Humoresku, takový citový
bonbónek na konec. Úspěch, který kvarteto
u nás slavilo, byl určitě umocněn i viditelným
radostným prožitkem z interpretace hudby
a úsměvným kontaktem mezi sebou. Zkrátka
radost pohledět a poslechnout si, a hlavně u nás
doma. V komisi myslíme už i na adventní čas
a předpokládáme, že kvarteto vystoupí s vánočním programem opět v sálku DPS. Sledujte
prosím upoutávky a plakáty a nenechte si uniknout skvělý zážitek.
Za komisi pro kulturu rady města Alena
Janurová

kultura a volný čas
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V Úvalech mohou být opět taneční kurzy!
V minulém čísle se mohli čtenáři ŽÚ v rámci inzerce dočíst, že po několika letech je
opět možnost tanečních kurzů v Úvalech.
Musím říci, že s tanečním studiem Style manželů Wojdylových, které má svou
základnu v nedalekém Újezdě nad Lesy,
máme několikaleté výborné zkušenosti, a to

z tanečních jak pro mládež, tak i pro „starší
a pokročilé“. A to byl také důvod, proč přišla myšlenka zkontaktovat pí. Wojdylovou
s MěÚ Úvaly (konkrétně s pí. Tesařovou)
a zkusit domluvit taneční v Úvalech. Velmi
často od Úvaláků slýchám stížnosti, proč
kulturní komise není schopna zařídit taneč-

ní kurzy. Tak teď tu možnost máte a věřím,
že bude využita.
Proto vy všichni, kdo se chcete naučit tancovat bez stresu a bez ohledu na věk, určitě neváhejte a přihlaste se do kurzů. Byla by skutečně
velká škoda, kdyby tato nabídka přišla vniveč.
Za kulturní komisi Jana Horová
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Taneční akademie

Akademie tanečního oddělení MDDM Úvaly tradičně završila celoroční úsilí vedoucích i tanečníků a přilákala v sobotu
9. 6. do hlediště Salesiánského divadla v Praze přes 250 diváků.

RII A „Montekové a Kapuleti“ – ale tihle spolu kamarádí a jsou
dobrý tým

RIII B – Je libo na kolotoč, nebo si zaplaveme a zatančíme salsu?
- „Vzpomínka na prázdniny“

RIII street – „Can´t stop dancing“ - aneb co všechno se dá
naučit od října

RIII A – „Ladies night“ - vystoupení, které budete chtít vidět
znovu, nejlepší letošní juniorská choreografie

RII A - zkuste si také namalovat „Živý obraz“

RII B – „Stromy“ – letošní nejúspěšnější dětská choreografie
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sólo Míša Bártová – „Impossible“ - vlastní choreografie
EB – duo Honza Ťoupalík s Marcelem Havrdou / loni 4. na ME
i MS, letos opět v nominaci na obě mistrovství/ můžete hádat…
kdo je kdo?

RII street „Soldiers“ – a bude příměří, pane generále…

RI B – vystoupení, které pohladilo a potěšilo – „Letní“

RIII B „Sen o kuličkách“ je choreografií plnou nápadů
RIII disko „Neverending dream“ se představilo v nových kostýmech

A to nejlepší nakonec – Mistrovská choreografie Davida Procházky „Mistr Dobalina“ v podání mistrů republiky Rytmus Elitte –
nejúspěšnější choreografie kategorie dospělých
Autorem fotografií je Radek Navrátil.
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Taneční akademie z pohledu rodičů…
Dne 9. 6. 2012 se v prostorách Salesiánského
divadla sešly naše děti, aby nám, svým rodičům, babičkám i dědečkům i svým kamarádům ukázaly svá taneční vystoupení.
Od těch nejmenších a jejich prvních tanečních krůčků jsme se přenesli k perfektním
výkonům těch, kteří se již svým uměním vypracovali do těch nejvyšších republikových
i mezinárodních soutěží a velmi úspěšně tam
reprezentují nejen sebe, dům dětí, ale i město
Úvaly.
Za toto krásné taneční odpoledne patří dík
nejen účinkujícím s nepřehlédnutelným nadšením a radostí z pohybu, ale také všem těm,
kteří je na tuto cestu přivedli, obětavě s nimi
každodenně pracovali a umožnili tím nám divákům strávit toto krásné kulturní odpoledne.
Eva Poupová
Na každoroční taneční akademii se těší vždy
celá naše rodina. Je vrcholem celé taneční sezóny a odměnou všem pořadatelům a zúčastněným.

Poděkování
Na závěr školního roku 2011/12 bych chtěla
poděkovat všem tanečníkům z TS Rytmus
za výborné výkony a píli při nácviku choreografií, jejich trenérům za trpělivost, nápaditost, milý přístup k dětem a reprezentaci domu dětí na soutěžích i vystoupeních.
Nemalý dík náleží rodičům, kteří dětem

Přišel, viděl, zvítězil
V sobotu 9. června se v úvalském MDDM
sešli příznivci královské hry na posledním
předprázdninovém turnaji v rapid šachu.
I přes konkurenci pěkného počasí a fotbalového Eura se při zahájení turnaje prezentovalo
7 dospělých a 9 dětských účastníků. Při pohledu na startovní listinu bylo jasné, že se jedná
o nejsilněji obsazený šachový turnaj v Úvalech minimálně za období posledního roku.
Následujících 7 kol lítých bojů hraných tempem 2x15 minut na partii určilo jako celkového
vítěze Martina Nováka, který současně vyhrál
i kategorii dětí. A to vše při jeho první účasti na

Jsme velmi vděční za to, že něco tak jedinečného, jako je taneční skupina Rytmus Úvaly při MDDM v Úvalech existuje. Jezdíme
z Nových Jiren, kde bohužel nic podobného nenajdete. Tímto bych ráda poděkovala
všem pracovníkům MDDM a především paní
A. Navrátilové a paní ředitelce J. Pospíšilové.
Přeji všem pěkné prázdniny.
Mgr. Lenka Kubálková

le samy připraví, jen občas trochu narychlo,
krásně se namalují a učešou. Pak je okouzleně z balkónu sleduji, jak se na jevišti mění v
půvabné slečny, které si tanec užívají. Udělaly
mi velikánskou radost.
Máša Maroušková

Jako matka jedné z tanečnic se posadím,
abych dobře viděla jeviště a slyšela naplno
muziku, těším se na jejich vystoupení, jenže
kvůli nepřetržitému přecházení dětí i rodičů
sálem, odcházení z řad a otvírání dveří si jej
nevychutnám. Mrzí mě, že se v divadle přestáváme dívat. Myslím, že se dá odejít nebo
sdělit si zážitky během potlesku a střídání vystupujících.
Jako lektorka tanečního kroužku jsem si letošní závěrečnou akademii vychutnala lépe
než předešlé roky. Mé svěřenkyně se už skvě-

Už se blíží konec školního roku, a tak končí
kroužky v MDDM, a jak je každoročním zvykem, koná se vystoupení tanečních kroužků,
tzv. AKADEMIE. Ta se uskutečnila v sobotu
9. června 2012 v Salesiánském divadle od 15
hodin za účasti rodičů a příbuzných tanečníků. Tento rok byl velice úspěšný na medailová
místa jak v regionálních, tak v postupových
soutěžích na mistrovství republiky. Ve Streetu
máme dokonce mistry republiky. A tak se sobotní odpoledne opravdu vydařilo, bylo se na
co dívat. Pevně doufám, že všem vydrží elán
a nadšení pro tanec a příští taneční sezona
bude ještě úspěšnější. Děkuji všem tanečníkům za krásný zážitek.
Lída Milerová, mamka juniorky

umožnili tento nádherný koníček, vozili je
na soutěže, tréninky a pomáhali vedoucím
při akcích. Nemůžu opomenout ani ty, kteří
nám pomohli při zabezpečení prostorů na
nácvik náročných formací – vedení Mamuta, Sokola, ZŠ, a Kačenčiny školičky, kde
jsme mohli pravidelně, nebo i mimořádně
trénovat. Děkuji i kolegyním z MDDM,
které vždy pomohly při náročných akcích

tanečního oddělení, a především paní ředitelce Janě Pospíšilové za podporu oddělení, zejména taneční skupiny Rytmus. Její
pomoc přišla vždy, když to bylo třeba - ať
při zajištění sálů, kostýmů, akcí, či podpoře
tanečníků i vedoucích.
Hezké prázdniny všem a v příštím školním
roce to zase rozbalíme!!!
Vedoucí TO a TS Rytmus Alena Navrátilová

Taneční akademie dvojíma očima

úvalských rapid turnajích. Kategorii dospělých
vyhrál Robet Radics (celkově 2. místo), následovaný Petrem Slavíkem (celkově 3.) a Oldřichem Doležalem (celkově 4.). Druhé místo
v kategorii dětí obsadil Michal Šetka (celkově 7.) a třetí pak Dan Klíč (celkově 10.).
Jako je již na úvalských turnajích tradicí,
všichni hráči na závěr turnaje obdrželi diplomy a pěkné ceny.
Všem účastníkům turnaje děkujeme za účast,
přejeme krásné prožití prázdnin a dovolených
a věříme, že se na podzim opět setkáme nad
64 poli v dalším turnaji. O jeho termínu budete včas informováni na stránkách Života Úval.
Petr Slavík

15

zprávy z MDDM

Život Úval 7–8/2012

Den a Noc v galerii MDDM

Zahájení červnové výstavy v městském domě
dětí a mládeže bylo zvoleno velice netradičně
– v neděli 10. 6. v 17 hodin. Pod názvem Den
a Noc se všem návštěvníkům naskytla možnost seznámit se s nejnovějšími pracemi členů
výtvarných a keramických kroužků a kroužku lidové tvorby. Netradiční byla také technicky velmi náročná koncepce výstavy. Úvod
k prezentovaným dílům bylo možné spatřit
už na schodišti a na chodbě před galerií, kde
byly k vidění ukázky kresby, malby a koláže.
Po vstupu do místnosti galerie byli všichni
přeneseni do světa fantazie a nápadů. Část
nazvanou Den charakterizovaly jas, světla
a barvy. Z prací lidové tvorby dýchlo kouzlo
domova, keramická dílka vytvořila rozsáhlý soubor vyjadřující někdy i s humorem a
nadsázkou touhu po zážitcích z cestování. To
vše doplňovaly obrázky provedené různými
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výtvarnými technikami. Branou, v níž vychází a zapadá slunce, bylo možné vstoupit
do druhé potemněné části expozice nazvané
Noc. Svítící planety sluneční soustavy, noční obloha s rojem meteoritů, fosforeskující
měsíční znamení, ale také noční přízraky,
sovy, netopýři vytvořené členy keramických
kroužků a kroužků výtvarných technik podněcovalifantazii a výrazně umocnili nevšední
dojem. Velice úchvatný byl průhled branou
z této potemněné části expozice do její světlé
části, v níž sluneční paprsky měly den ve své
moci.
Už na sklonku loňského roku na předvánoční výstavě v galerii MDDM byla nastavena
úroveň kvality velmi vysoko a tento trend se
podařilo udržet. Zásluhu na tom mají lektorky kroužků, které vedou děti i dospělé odborně a citem: Hana Novosádová, vedoucí

výtvarných kroužků pro děti, Jana Kubešová, která učí kroužek lidové tvorby, Jana
Krejsová, jež vede keramické kroužky, a vedoucí celé sekce Iva Pospíšilová, která učí
děti i dospělé v kroužcích výtvarných technik a současně navrhla a za pomoci mnoha
dalších lidí realizovala celkovou neobvyklou koncepci výstavy.
Je skutečně potěšující sledovat neustálý proces zvyšování úrovně prací kroužků domu dětí
a výsledky, které nás naplňují úžasem. Kdo
z nás umí z hroudy hlíny vymodelovat dílo
nebo nanést na plátno či papír barvy tak, aby
výsledek odpovídal našemu záměru? Vážíme
si práce a umíme ocenit všechny jednotlivce,
kteří náš život obklopují hezkými věcmi, nápady, příjemnými kulturními prožitky a mají
pozitivní vliv na naše myšlení?
Vladislav Procházka

zprávy z MDDM

Život Úval 7–8/2012

Turisťáček cestuje

Kde všude turisťáček byl a co všechno viděl?
V letošním školním roce to bylo Vojenské letecké muzeum Kbely, Království železnice, památník na Vítkově a Armádní muzeum v Praze, výstava dinosaurů a skřítků na Chvalské tvrzi. Také
jsme naposledy byli v kině v Českém Brodě. Při
pochodech se našlapalo celkem 85 km. Díky pochodům jsme navštívili Zbraslav, Děvín, Dětský
ostrov, Klánovice, Černošice. V Kutné Hoře to
byl pochod „Kutnohorských havířů“ s návštěvou v Kostnici. Nechybělo zábavné odpoledne

plné her „Oregon“ v Kolíně, kde nám po několika letech zase jednou pořádně zapršelo. Jednu
noc se spalo v domečku. Při noční hře se nikdo
nebál a u pohádky se hezky usínalo. O podzimních prázdninách jsme vyrazili na „Expedici
Kožlí“. Bylo to krásných pár dní a moc jsme si
to užili. Na všech těchto výletech sbíráme nejen
kilometry, ale i turistické vizitky do našich turistických deníků. Také se odměňujeme. Někdo
už si vyšlapal nejen polárkový dort, ale i triko
s logem a čepici. Tyto výlety já, Dana i Jana

a doufám, že i děti, prostě zbožňujeme. Většinou
máme krásné počasí. Dana to vždy předem objednává u svatého Petra. Až na ten Oregon nám
to letos vyšlo. Zažijeme spousta srandy a máme
hromadu a hromadu zážitků a poznáváme nová
a krásná místa. Občas zabloudíme a ujede nám
vlak, ale máme bezvadné rodiče a ti nám to vždy
odpustí. Turisťáčci, všichni si užijte prázdniny,
nezapomeňte na nové turistické vizitky a příští
rok ahoj.
Olina Procházková

MDDM představuje……

Davida Procházku - externího tanečního
lektora
David chodí do 4. ročníku šestiletého Gymnázia Na Pražačce.
Nyní je trenér streetového tancování v MDDM
Úvaly. Učí styly: Hip Hop, House Dance, Popping, Locking, Hype. Zároveň je členem
Pražské taneční skupiny B.D.S. Academy
a závodně běhá za TJ Dukla Praha. Jako lektor
je velice oblíbený.
Jeho dosavadní taneční úspěchy:
2003- Mistrovství světa v Brémách- Electric
Boogie solo-3.místo
2004- taneční soutěž- Hip Hop Babylon Liberec-sola- 1. místo
2004-postupové kolo na MČR- 1. místo
2005- Mistrovství světa v Brémách- Electric
Boogie solo-3.místo
Taneční sezona 2004/2005- postupová kola
Mistrovství České republiky(2004/2005)-Hip
Hop sola-1.místo
2005-Mistrovství České republiky-Hip Hop
sola-3.místo
2005-Mistrovství České republiky-Electric
Boogie sola-3.místo
2005-Mistrovství světa-Electric Boogie duo1. místo
2006-taneční soutěž-X Dance Cup-Electric
boogie sola-1.místo
2007-Mistroství České republiky-Electric
Boogie sola-2. místo
za taneční sezonu 2008/2009-Extraliga Hip
Hop sola-1. místo
2009-Mistrovství České republiky-Hip Hop
sola-1.místo

2009-Mistrovství České republiky-Electric
Boogie sola-2.místo
2008- 3. ročník-tábor battle-hip hop sola2. místo
2008-taneční soutěž-tábor unlimited-1.místo
2008- Extraliga, Zemská a regionální liga Hip
Hop-1.místo
2008- postupové kolo na MČR- 1. místo
2009-Region Praha formace-Hip Hop- 1.místo
2009-Region Praha formace-street dance
show-1.místo
2011-Mistrovství Čech-formace-1.místo
2011-Mistrovství České republiky-formace1. místo
Jeho úspěchy se streetovou taneční formací
Rytmus Elitte v letošním roce
Březen 2012-Česká Lípa-pohár- 1.místo
Březen 2012-taneční soutěž o pohár starosty
MČ Praha 4(malé skupiny) - 3.místo
Duben 2012-taneční soutěž o pohár starostky
Hlinska- 2. místo
Duben 2012-Praha Chodov-akce tancujeme
pro radost-2. místo
Květen 2012-Regionální kolo-Střední Čechy
+ Praha- 5.místo + postup na mistrovství České republiky
Květen 2012 – mistrovství České republiky
v Litoměřicích – 1.místo
Davida navrhuji na ocenění „Junior města
Úvaly“.
Jana Pospíšilová, ředitelka MDDM Úvaly
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KONKURZY DO TS RYTMUS
Konkurz vyhlášený
A. Navrátilovou do TS RYTMUS se
koná 5. 9. v MDDM:
od 14 do 16 hodin pro mladší
děti, od 16 – 18 hodin pro starší
děti.
Konkurz do TS Rytmus STREET se
koná 6. 9. v MDDM :
do skupiny Katky Novákové
od 17- 18 hodin.
do skupiny Davida Procházky
od 18 hodin.
ZÁPIS DO KROUŽKŮ MDDM NA
ŠKOLNÍ ROK 2012/2013
se koná 17. a 18. září
od 8 -18 hodin.
TAK TROCHU ÚLET
bude letos 15. 9.
Informace na
mddmuvaly@seznam.cz
FOTOGRAFIE Z AKCÍ MDDM
NAJDETE
v externí fotogalerii
Radka Navrátila na
www.mddmuvaly.cz .

okénko knihovny
Knihovna doporučuje
Beletrie pro dospělé
Drašar Jiří – Cesta ohněm a jiné povídky
Gaskellová Elizabeth – Sever a Jih (1. díl)
Jakoubková Alena – Manžel, který štěká, taky
kouše
Jirásková Jana – Paranoidní pijavice
King Stephen – Pod kupolí
Lukjaněnko Sergej – Rytíři čtyřiceti ostrovů
Martin G. R. R. - Hra o trůny
North Freya – Pravidla lásky
Parkánová-Whitton – Moje anglická babička
Šiander Hana Rebeka – Brigita
Sanderson Brandon – Cesta králů (kniha první)
Dětská literatura
Hrachovcová Michaela – Kocourek se vrací
Kratochvíl Miloš – Duchaři
Nepil František – Strakaté pohádky
Riordan Rick – Rudá pyramida
Ostatní novinky najdete na našich webových
stránkách www.knihovnauvaly.cz nebo v on-line katalogu. Přejeme všem našim čtenářům
klidnou dovolenou a připomínáme, že výpůjční doba během letních prázdnin je vždy v pondělí 8.00 – 11.00 a 12.00 – 18.30 a v sobotu
8.00 – 11.30 hodin.
Ve čtvrtek se v červenci a srpnu nepůjčuje!
Upozorňujeme, že v červenci a srpnu nebudou pravidelné výpůjční středy pro maminky s malými dětmi.
Knihovnice MěK Úvaly
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úvalské portréty
Ptáme se Dr. Vítězslava Pokorného, zastupitele
za Českou stranu sociálně demokratickou
Redakce: Jaké jsou Vaše priority ve městě
a co považujete za největší úspěch/ neúspěch Vaší činnosti pro město?
VP: Pracuji také jako kronikář města, vedoucí redaktor městského měsíčníku Život Úval
a předseda občanského sdružení Klub přátel
historie a přírody Úval a okolí. Od těchto
mých aktivit se také odvíjí moje priority ve
městě jako zastupitele. Nechci opakovat věci,
které jsou zájmem a úsilím všem zastupitelům
města – dostavba základní školy a rekonstrukce školní jídelny, kanalizace, vodovod, rekonstrukce ulic a chodníků atd. Já si však navíc
do popředí pozornosti kladu 1. péči o městský
majetek a jeho účelné a užitečné využívání,
s tím souvisí starost a péče o kulturní památky
ve městě, kterých je zatím šest. Využívám proto i své působení v komisi státní památkové
péče města Brandýs nad Labem, jako města
vyššího stupně. 2. Značné své úsilí věnuji péči
o životní prostředí ve městě, zejména rozšiřování zeleně a péči o ni. Zvláštní pozornost se

svými blízkými spolupracovníky věnuji úsilí o vyhlášení cca 20 ha lokality v Králičině
a Povýmolí přírodní památkou, i když tady
záleží na kraji. 3. Usiluji o to, aby občanská
veřejnost reprezentovaná ve městě občanskými sdruženími, spolky a organizacemi se více
zapojovala do aktivit ve městě a aktivněji se
účastnila rozvoje města. To se projevuje i ve
větším kontaktu zastupitelů a občanů a v jejich lepším komunikativním vztahu.
Jsem rád, že se nám podařilo zajistit na ministerstvu kultury prohlášení historického
kamenného mostku v Králičině kulturní památkou. Z nadačních prostředků a finančních
darů získaných Otevřenými Úvaly a za přispění Klubu přátel historie a přírody Úval a okolí
došlo k úspěšnému restaurování čtvrté nejstarší sochy v republice sv. Jana Nepomuckého.
Podařilo se získat dotaci na rekonstrukci objektu čp. 65 v Riegrově ulici na budoucí centrum kultury a volného času. Byla schválena
koncepce obnovy alejí, stezek a pěšin v Úva-
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lech. Na tomto základě se na podzim začne
s vysázením Aleje úvalských dětí v lokalitě
Na Vinici – do projektu se zapojilo na 80 dětí
a s pomocí rodičů a prarodičů se na tuto alej
podařilo shromáždit více jak 130 tis. korun.
Můžeme být hrdi na to, že Úvaly se tak zařadí mezi málo měst v zemi, kde si občanská
veřejnost vysadila tak velkou alej z vlastních
prostředků, bez čerpání městského rozpočtu.
Především občanská sdružení Otevřené Úvaly
a Klub přátel historie a přírody nejvíce přispívají rozvoji péče o životní prostředí ve městě,
pečují o přírodní park Škvorecká obora – Králičina a zde otevřenou naučnou stezku. Jsem
s občany pravidelně ve styku. Účastním se organizování zastupitelských dnů, kterých mnozí občané již využívání k řešení svých problémů. Problémem se často jeví nezájem občanů
o řešení společných věcí, pokud se nedotýkají
jich samých. Velice mě mrzí, že mezi lidmi
narostla a narůstá agresivita, neodůvodněná
zloba a vulgarita, lidé si neváží jeden druhého.
S tím ruku v ruce vzrůstá i u nás v Úvalech
vandalismus a ničení práce druhých. A to stojí za vážné zamyšlení. Myslím si, že by i při
svých vnitřních problémech měla být v Úvalech více vidět na ulicích Policie ČR.
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?
VP: Nechci opakovat, co již mnozí přede
mnou na stránkách Života Úval uvedli, s tím
lze plně souhlasit. Něco málo jsem uvedl již
v předešlé odpovědi. Jen bych doplnil, že
slabinou navíc je často naše nekoncepčnost
a chaotičnost při projednávání dílčích problémů města, často trpím tím, že při projednává-

ní určitých problémů v zastupitelstvu města
chybí zpětná vazba od občanů. Teď nemám na
mysli jen problematiku daní, poplatků, celkovou ekonomiku města a otázky jeho rozvoje
po jednotlivých oblastech. Ale také problematiku nadstavby, jako je ani ne tak školství,
i když by to také bylo třeba, ale kultura, volný čas dětí a mládeže, společenské záležitosti,
otázky sportu, turistiky apod. Ani jednou se
těmito otázkami v jakékoliv podobě dosud
zastupitelstvo samostatně nezabývalo. To je
dle mého názoru velká chyba. O spolupráci
s občany jsem již obšírně hovořil v předešlých
odpovědích.
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?
VP: Domnívám se, že hlavním problémem
bude udržet na uzdě finančně i organizačně
všechny investiční akce, které jsme si schválili v tomto volebním období, ale i ty akce,
co nás v příštích letech čekají. O co půjde:
o dokončení vodovodu a kanalizace, rozjetí
rekonstrukce městských ulic a chodníků, ale
také rekonstrukce náměstí Arnošta z Pardubic, přestěhování městského úřadu na náměstí
do rekonstruovaného objektu čp. 95, hledání
a získání potřebných finančních prostředků
pro přestavbu a přístavbu objektu čp. 18 a do
těchto prostor přestěhování městské knihovny,
řešení parkování na náměstí i v přilehlých ulicích, vyřešit parkování u nádraží, popř. řešit
vybudování parkovacího domu, rekultivace
úvalských rybníků a řada dalších akcí. V současné době mám obavu z následků konání
bývalého krajského hejtmana a současného

přístupu nové hejtmanky, aby město vůbec
obdrželo již schválenou dotaci na rekonstrukci čp. 65 pro volnočasové aktivity a mohla být
také zahájena rekonstrukce průtahu městem,
který je ve vlastnictví kraje.
Chci usilovat o to, aby jednání zastupitelstva
byla vždy koncepčně připravena, aby zastupitelům šlo o stejnou věc – spokojenost občanů
města, aby zpětná vazba od občanů vycházela
z různých forem setkání bez ohledu na politické přesvědčení, aby bylo ve městě více vidět
občanskou veřejnost na organizovaných aktivitách.
Jedině tak se nám bude dařit všechny plánované akce dobře připravit a zajistit, aby se nám
všem v Úvalech lépe žilo.
Redakce: Děkujeme za přednesené názory.

Ptáme se Mgr. Dany Polákové, zastupitelky za sdružení Otevřené Úvaly
Redakce: Jaké jsou Vaše priority ve městě
a co považujete za největší úspěch/neúspěch Vaší činnosti pro město?
DP: Vzhledem k tomu, že jsem členkou
Rady Města Úvaly, musím se rozhodovat
ve všech kapitolách s maximální zodpovědností, přesto si dovolím říci, že kapitola školství je mi vzhledem k mé profesi
nejbližší. Co se týká úspěchů nebo neúspěchů, rada je pětičlenná a zastupitelstvo tvoří
15 zastupitelů, nejedná se tedy podle mého
názoru o aktivitu jednotlivce. Mohla bych
odpovědět ale i tak, že kdo nic nedělá, nic
nezkazí a jen ten, kdo nějakou činnost, vyvíjí, bývá kritizován.
Přesto za největší úspěch považuji zahájení
dlouhá léta odkládané přístavby školní jídelny. Už nebylo možné dále prodlužovat hygienické výjimky. Práce na přístavbě jídelny
a přestavba varny školní jídelny probíhá současně, do 29. 6. za jejího plného provozu.
Složitými jednáními se podařilo dosáhnout
schválení náhradní výdejny obědů v prostorách bývalé speciální školy. Tato výdejna by
měla fungovat od 1. 9. do max. 20. 11. 2012.
Město bude muset nechat vypracovat plány
na fungování výdejny, bude probíhat výběrové řízení na dodavatele obědů. Chtěla bych na
tomto místě požádat o shovívavost a pochopení jak děti, tak i jejich rodiče. Je to na dobu
přechodnou, firma, která stavbu realizuje se
bude maximálně snažit nutné lhůty neprodlužovat. Každá domácnost, která se pustila do

stavebních úprav si jistě dokáže celou situaci
představit, o čem je řeč.
Město má v plánu zateplovat budovu mateřské školy Kollárova. Od 1. 1. 2013 dojde
ke sloučení obou mateřských škol do jednoho
subjektu, pod vedením jedné ředitelky, opět
z důvodů finanční náročnosti na hygienické
požadavky se dvěma vývařovnami. Město
bude žádat o povolení navýšení počtu dětí ve
třídách mateřských školek na 28. Výjimku na
28 dětí má 80% mateřských škol Středočeského kraje. Budeme hledat další možnosti, jak
navýšit počet míst v mateřských školkách tak,
abychom mohli vyhovět maximálnímu možnému počtu dětí.
V Úvalech má velkou tradici i hudební škola
„liduška‘‘. Město mělo v plánu soustředit hudební školu do bývalého azylového domu, kde
by minimálními úpravami vzniklo důstojné
prostředí pro výuku mladých hudebníků- opět
město narazilo na omezení - hudební škola
může fungovat pouze v přízemí, schodiště
do prvního patra je o 20 cm užší, než povolují
protipožární předpisy pro tento typ zařízení.
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?
DP: Už mnozí přede mnou odpovídali na tuto
otázku a i já mám podobný názor. Mnohé velmi důležité problémy projednávají zastupitelé
bez většího zájmu veřejnosti. Nejvíce zamrzí

situace, kdy občan přijde se svým problémem,
který přednese a bezprostředně po tom z jednání odchází. Snažíme se podávat maximální
možné informace na web města, do Života
Úval, přesto je to asi málo. Za Otevřené Úvaly uvažujeme organizovat pravidelná setkání,
přestože já si na malý kontakt s veřejností nestěžuji. Lidé mě oslovují na ulici, píší i telefonují, obracejí se na mne s různými problémy.
Dovolte mi ještě jednu poznámku, zdánlivě
možná s otázkou nesouvisí. V poslední době
➜ ➜ ➜ strana 20
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se v měsíčníku „Život Úval“ objevují kritiky
a články, které by ještě před několika lety neměly šanci na to být publikovány. Je to správně, ale kritika by měla být konstruktivní. Chci
také apelovat na všechny přispěvatele, aby si
ověřovali z dalších zdrojů skutečnosti, čísla
a hodnocení, která ve svých článcích uveřejňují. Mluvené slovo má obrovskou sílu, nemělo by se zneužívat.
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?
DP: Vedení města má do tohoto období velmi
smělé plány, z dnešní znalosti situace vidím
2 nejzávažnější problémy.
Prvním velkým problémem z mého pohledu
je v současné době zastavené čerpání „evropských“ peněz na vybudování nového přivaděče
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vody do Úval – nejen do oblasti Hostín- Slovany, kde jsme jako město vázáni smlouvou
s developerem MEI, uzavřenou v minulých
letech. Nezbývá než doufat, že započaté akce
bude možné realizovat v původním rozsahu.
Úvaly nejsou jedinou obcí, která se tímto krokem ocitla v problémech.
Druhý velký problém se rozjíždí už v současnosti a je to nedostatečná kapacita mateřských školek, situace, která se má podle
předpokládaného demografického vývoje
i nadále zhoršovat. V letošním roce muselo
být 34 dětí odmítnuto. Už dnes se rozpracovává několik variant, abychom nemuseli
přistoupit k řešení, jaké začínají praktikovat
některé obce v našem nejbližším okolí, a to
je zabezpečovat místa ve školce pouze pro
předškoláky.
Určující jsou dva velké faktory, tj. čas a peníze. Jaké najít rychlé, ale hlavně efektivní řešení? Řešíme otázky, zda stavět novu školku,
zda zřizovat nultý ročník při základní škole

pro děti s odkladem školní docházky. Pokud
se na Hostíně přihlásí více jak 500 nových
obyvatel, bude muset MEI na základě smlouvy postavit novou školku právě na Hostíně.
O místa v základní škole začínáme bojovat už
teď. Moc by nám pomohlo, kdyby Středočeský kraj uvolnil potřebných alespoň 150 milionů na velkou dostavbu školy.
Nesmím ale zapomenout ani na problém dopravy a parkování na území města. Doufám,
že už brzy bude předložena dopravní studie,
kterou město zadalo v zimních měsících. Pak
můžeme přistoupit k prvním opatřením, jako
je případné zjednosměrnění ulic, řešení parkování na náměstí, vybudování záchytného
parkoviště a další.
Na úplný závěr mi dovolte popřát všem dětem
správné prázdninové počasí a dny naplněné
spoustou zážitků a všem dospělým příjemnou dovolenou.

nemocnice továrnu na zdraví, ale chceme poskytovat bezpečnou a adresnou péči, jakou si
naši pacienti zaslouží. Den otevřených dveří
vnímám jako další způsob komunikace mezi
námi a potencionálními pacienty. Každý se
přeci rád podívá, kde a za jakých podmínek by
se eventuálně mohl jednou léčit,“ popsal jeden
z důvodů konání Dne otevřených dveří v říčanské nemocnici její ředitel Radek Cabrnoch. Vítanou změnou nemocnice je především rozšíření prostor rehabilitačního centra. Kompletní
rekonstrukcí prošla ambulantní i lůžková část.
Oddělení v současnosti nabízí třicet kvalitně
vybavených lůžek v bezbariérovém interiéru.
Lékaři, masér a vyškolení fyzioterapeuti se zde
zaměřují na léčbu lidí po cévních mozkových
příhodách, ortopedických operacích a po traumatech. Využívají moderní techniky a postupy
včetně použití pružných tahů lepených přímo
na kůži. „Kromě řady rehabilitačních cvičení
nabízíme také léčbu pomocí magnetoterapie,
biostimulačního laseru a vodoléčbu. K dispozici máme komfortní vany pro celkové i končeti-

nové procedury,“ uvedla primářka rehabilitačního oddělení a ambulantního rehabilitačního
centra říčanské nemocnice Martina Kupková.
Do nových prostor se stěhovala také zdejší biochemická a hematologická laboratoř. V jejím
rámci mají zdejší lékaři k dispozici mimo jiné
moderní automatickou linku s robotickým ramenem a dva nové imunochemické analyzátory.
„Denně provedeme v laboratoři desítky vyšetření na různé ukazatele z dodaných biologických
vzorků od zhruba dvou set pacientů. Okolo sta
vzorků přitom denně odebíráme přímo na našem
oddělení v nemocnici,“ informovala vrchní laborantka oddělení klinické biochemie a hematologie Marcela Hrdličková. V novém pavilonu
našla své místo také diabetologická poradna,
která se specializuje na prevenci, diagnostiku
a terapii cukrovky a jejích komplikací. Novinkou nemocnice je i echokardiografická ambulance. Ukázky tohoto ultrazvukového vyšetření
srdce mohli zájemci v novém pavilonu zhlédnout v rámci Dne otevřených dveří.
Výstavba nového pavilonu trvala více než rok
a náklady na stavbu a vybavení se pohybovaly
v řádu mnoha miliónů korun.
Podrobné informace naleznete na
www.nemocnice-ricany.cz.
Bližší informace poskytne: MUDr. Radek
Cabrnoch, ředitel nemocnice Říčany,
reditel@nemocnice-ricany.cz
MgA. Martina Polívková

Redakce: Děkujeme za přednesené názory.

z okolních obcí
Říčanská nemocnice
představila nový pavilon
Rozšířené rehabilitační oddělení s možností
vodoléčby či magnetoterapie, diabetologická
a echokardiografická ambulance nebo modernizovaná laboratoř našly své místo v právě dokončeném novém pavilonu říčanské nemocnice. Zájemci si mohli zbrusu nové prostory
prohlédnout na červnovém Dnu otevřených
dveří. Návštěvníci se podívali do zákulisí nemocnice, zdarma podstoupili vybraná vyšetření nebo se naučili nové rehabilitační techniky.
„Modernizace nemocnice a stálé zlepšování
poskytovaných služeb je naší prioritou. Dokončení nového pavilonu je jedním z milníků
na této trase. Naší vizí není udělat z říčanské

napsali o nás
Pardon, tahle jáma
je omyl
Přeskočit plot nebo balancovat okolo dva metry hluboké jámy musela čtenářka Eva Doksanská, pokud se chtěla dostat domů.
Představte si, že se vracíte večer z práce a před
brankou vám zatrne. Jak se mám dostat domů?
Přesně to napadlo i naši čtenářku Evu Doksanskou.
„V pondělí jsem přišla z práce a překvapení,
nemohla jsem se dostat domů. Asi si firma,
co u nás dělá kanalizaci, myslí, že se budeme domů i z domu dostávat přes plot,“ diví se
Doksanská. „Nechali mi tak dvacet centimetrů okolo nezajištěné jámy, nevěděla jsem ani,
jak si mám odemknout. Ještě že nepršelo, to
by to pěkně klouzalo,“ dodává čtenářka.
Eva Doksanská se obrátila na radnici v Úvalech. Tam jí nejdříve odpověděli, že vše je
domluveno s „nějakým pánem“. Později se
omluvili s tím, že si Evu Doksanskou spletli
se sousedem. „Situace byla obratem řešena u
kontroly stavby a přístup byl zajištěn“, uvádí Ilona Reicheltová, vedoucí odboru investic
a dopravy v Úvalech. Čtenářka poslala fotku
do Metra, posíláme jí odměnu.
Metro, 30. 5. 2012
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Kvalitní ortopedie není
pouze záležitostí Prahy,
srovnatelnou úroveň nabízí
i říčanská nemocnice
Nemocnice v Říčanech rozšířila spektrum
svých služeb i o výkony v oboru ortopedie.
V nově zrekonstruovaných prostorách je tak
pacientům s postižením pohybového aparátu
od ledna k dispozici vysoce specializované
zázemí a tým složený z odborníků z významných pražských klinik. Vysoká úroveň operací
a krátké objednací doby lákají do Říčan stále
více středočeských pacientů.
„Od ledna jsme v říčanské nemocnici
s úspěchem provedli téměř tři sta ortopedických operací. Zdejší medicínské zázemí
je naprosto srovnatelné s pražskými fakultními nemocnicemi, nesrovnatelně kratší je
ale objednací doba operace,“ uvedl primář
ortopedického oddělení říčanské nemocnice
Jan Tomaides, který působí zároveň na ortopedické klinice Fakultní nemocnice Motol
v Praze. Nové oddělení se zaměřuje především na artroskopický program. K dispozici
má nejmodernější artroskopické přístroje
a nástroje, ale také implantáty umožňující
i složité výkony, které zachrání postižené
klouby pacientů. V rámci oddělení pak lékaři spolupracují s odborníky z pražských
klinik, kteří jsou schopni nabídnout lidem
komplexní péči a vysoce kvalitní operační
léčbu. Na klinikách dokonce vyučují mladé
lékaře. Protože se však úzce věnují určité
problematice, jsou na špičce ve svém oboru.
„Pokud pacienti vyhledávají opravdu dobré
ortopedy, nemusí již cestovat a dlouze čekat na pražské klinice, ale pouze si vybrat
toho pravého specialistu na naší ambulanci,“ sdělil primář Tomaides. Do spektra zákroků patří například náhrady vazů, operace
kolenního a ramenního kloubu, komplexní
péče o ruku a zápěstí, operace typu „tenisového“ lokte či ošetření menisků. Důležitou roli hraje i zdejší kvalitní pooperační
péče a možnost následné rehabilitace přímo
v místě. Přestože je hospitalizace v rámci
jednodenní chirurgie krátká, nabízí říčanská
nemocnice i nadstandardní jednolůžkové
pokoje.
MgA. Martina Polívková, MediaClar, s. r. o. Public Relations

Výstava Merkur
Oblastní muzeum Praha východ v Brandýse nad Labem si vás v prázdninovém období
dovoluje pozvat na výstavu „Merkur“, která
přibližuje historii i současnost legendární dětské stavebnice z matiček, šroubků a děrovaných plíšků, z nichž lze při troše šikovnosti
a představivosti vykouzlit úžasné výtvory
a velestavby. Česká stavebnice Merkur zažila
své zlaté časy v 60. – 80. letech 20. století,
kdy dnešní střední generaci nahrazovala na
trhu tehdy nedostupné kreativní hračky typu
Lego, své příznivce si však uchovala dodnes
a po obnovení výroby si nachází stále nové.
Na výstavě budou k vidění malé i velké modely sestavené nadšenci, pro něž se Merkur stal
opravdovou vášní.
Andrea Němcová
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Reklama zadarmo? Díky Pošembeří ano
Region Pošembeří – Dnes vám nikdo nedá nic
zadarmo, natož reklamu. Výjimkou je místní
akční skupina Region Pošembeří. Díky projektu financovanému z Programu rozvoje venkova mohou podnikatelé, drobní živnostníci,
a dokonce neziskové organizace inzerovat své
služby a produkty zdarma. Uzávěrka je již
15. srpna.
Inzeráty ve formě řádkové inzerce vyjdou
v tištěném katalogu, který bude distribuován
na sklonku letošního roku zdarma do všech
pošemberských domácností v nákladu téměř
19 tisíc kusů (v regionu žije přes 36 tisíc lidí!).
Databáze všech inzerátů bude rovněž dostupná online na internetu na www.venkovskatrznice.eu doplněná o praktické vyhledávání
s možností aktualizovat zadané údaje. Pro uživatele, kteří nemají přístup na internet, bude
po regionu rozmístěno v obcích celkem 36
vývěsek.
„Zájemci by neměli váhat, uzávěrka příjmu
inzerátů je 15. srpna. Ozvat se mohou na
e-mail istvanikova@posemberi.cz nebo se
s dotazy obracet na telefon 724 033 722.

„Je to jednoduchá příležitost, jak zdarma informovat o tom, co děláme. Určitě lidem pomůže zorientovat se například mezi spolky
v obcích, nemluvě o řemeslnících, drobných
výrobcích či pěstitelích,“ uvedla Blanka Svobodová, která provozuje košíkářský atelier laVeterina v Českém Brodě.
Inzerce je financována prostřednictvím tzv.
projektu spolupráce s názvem „Venkovská
tržnice III“, do kterého je kromě MAS Region Pošembeří zapojeno dalších šest místních akčních skupin. Projekt byl podpořen
z Programu rozvoje venkova. Cílem je pro-

školství
Naše školka a lesní skřítkové
Koncem května jsme pro děti z naší školky
připravili „Cestu za pokladem“ v Klánovickém lese. Děti po cestě plnily různé úkoly,
které pro ně nachystali lesní skřítkové (např.
skřítek Pařízek, Mecháček, Čvachtálek apod.).
Na závěr cesty, po splnění všech úkolů, je čekal poklad, který hlídal skřítek „Radostníček“.
Na konci školního roku také každoročně
jezdíme s dětmi na výlet. Tentokrát jsme se
vypravili do „Dětského ráje“ - zámek Berchtold, Kunice - Vidovice. Do autobusu nastupovaly děti s batůžkem s dobrotami a natěšeny na nové zážitky. Na parkovišti u zámku
již na nás čekala průvodkyně Martina, která
nás zavedla do „dětského ráje aneb cesta do
pohádky“. Nejdříve si děti prohlédly zvířátka
v mini ZOO, vesničku se skřítky a hodnými
strašidýlky Vítězslavy Klimtové. Tyto úžasné
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skřítky a strašidýlka již děti znaly z loňské
návštěvy „Pohádkového domu“ V. Klimtové
v Pičíně.
Dále na nás čekala perníková chaloupka s ježibabou, kocour Mikeš a miniatury českých
hradů a zámků. Nejvíce děti zaujalo strašidelné peklo s čerty a „váhou hříchů“. V areálu je
velké dětské hřiště, které děti využily na hraní. Také jsme procházeli náročnou naučnou
stezkou kolem rybníka, kde děti plnily různé
úkoly. Z výletu děti přijely unavené, ale plné
nových zážitků.
Do konce školního roku nás čekají další aktivity - cyklistický výlet do Klánovického lesa,
rozloučení s předškoláky a spaní dětí v MŠ.
Nyní se již těšíme na prázdniny. Přejeme všem
krásné prázdniny plné pohody a sluníčka.
Mateřská škola Úvaly, Pražská

pojit poptávku obyvatel
regionu s nabídkou podnikatelů, živnostníků
a neziskových organizací. Výsledkem bude
živá databáze praktických informací k okamžitému použití v několika formách – katalog, internet, vývěsky.
Kontakt:
Štěpánka Šoupalová
Tel. 732 23 01 23
soupalova@posemberi.cz
Region Pošembeří o.p.s.
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Loučení s předškoláky
A je tu opět konec školního roku. Pro nás učitelky i celý personál mateřské školy je měsíc
červen trochu rozporuplný. Z jedné strany
se všichni těšíme na prázdninový odpočinek
a z druhé strany je to měsíc loučení s dětmi
a jejich rodiči, se kterými jsme prožili dlouhé
tři roky a se kterými jsme navázali citové a
osobní vazby. Tři roky utekly jako voda, děti,
které k nám přišly jako malí uplakaní caparti, držící se maminek za sukně, od nás odchází
jako samostatní školáci. Snažili jsme se, aby do
1. třídy odešli nejen dobře připraveni na školu,
ale vedli jsme je hlavně ke kamarádství, sebevědomí a samostatnosti a k vlastnostem, které
jsou v kolektivu pro malého človíčka mnohdy
důležitější než nabyté vědomosti. Snažili jsme
se o to, aby si společenské a kulturní návyky
osvojovaly na konkrétních situacích. Měsíce duben a květen se takovými akcemi jenom

hemžily. Školku navštívil kouzelník Navaro
s oblíbenými bublinovými triky, nechyběla
divadelní představení a hlavně školní výlety.
Letos poprvé jsme navštívili Pěnkavův dvůr u
Takonína, kde dětem na rodinném statku ukázali humornou a hravou formou život ve středověku. Další výlet byl směrovaný na zámek
Loučeň. Kromě prohlídky zámeckých komnat,
kterými nás provedl sám „zámecký pán“, se
děti vydováděly v přírodních labyrintech všeho
druhu, rozmístěných po celém parku. Mladší
děti si udělaly výlet na zámek v Chlumci nad
Cidlinou, kde si užívaly atmosféry starých časů
i s dobovými převleky. Předškoláci navštívili
také městskou knihovnu, kde se jich ujaly paní
knihovnice a zasvěceně je vtahovaly do tajů
a krásy dětské literatury. Děti se také byly podívat na své starší kamarády v 1. třídách, aby
zjistily, co je čeká a co nemine. Paní učitelky se

byly ujistit, že úsilí, které vynaložily na přípravu dětí na školu, nebylo marné. Nebylo! Nejoblíbenější akcí je společná noc dětí se svými
učitelkami v mateřské školce. Tento den děti
nedodržují pravidelný domácí režim / spaní po
večerníčku /, protože opékání vuřtíků a hledání
pokladu ve všech tajuplných zákoutích školy
dá časově zabrat. A co teprve překonávání strachu, a ještě bez maminky. S plnými bříšky dobrůtek napečených maminkami se sice neusínalo snadno, ale únava z celého dne udělala své.
A teď nás již čeká ta pomyslná tečka v podobě
slavnostního rozloučení s předškoláky a jejich
rodiči.
Přejeme všem budoucím školákům, aby vykročili do další etapy svého života tou správnou nohou, aby do té „velké školy” chodili
s radostí a chutí se něco nového naučit.
Kolektiv zaměstnanců MŠ Kollárova

Testování v projektu Kalibro
Koncem dubna proběhl na naší škole cyklus dotazníkových šetření
ŠKOLA A JÁ věnovaných tomu, jak školu vidí žáci, jejich rodiče,
pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci školy. Potěšila nás poměrně velká návratnost anonymních dotazníků a všem zúčastněným
děkujeme.
✘ Žáci 1. -5. třída
70%
✘ Žáci 6. -9. třída
94,6%
✘ rodiče všech žáků
66,1%
✘ pedagogičtí pracovníci
84%
✘ nepedagogičtí
100%
Výsledky nám nabídnou i možnost porovnání naší školy s 3300
škol, které tyto testy absolvovaly již od r. 2006.
Všechny pozitivní odpovědi nás těší a moc si jich vážíme. Věřím
také, že i negativní odpovědi nám pomohou při hledání slabších
míst a budou nás inspirovat k dalšímu zkvalitňování našich služeb.
Výsledky jsme obdrželi těsně před uzávěrkou tohoto čísla, proto
budou postupně prezentovány v Životě Úval začátkem příštího
školního roku.
Rodiče vítáni
Krédem naší školy je i vzájemná spolupráce. Cílem nás všech je
navázat dobré vztahy nejen s dětmi, ale také s jejich rodiči.
Dobře víme, že člověku se daří jen v takovém prostředí, kde se cítí
bezpečně, je uznáván i vítán. Víme také, že by se nám naše práce s
žáky bez úzké spolupráce s rodiči nedařila, a proto o ni velmi usilujeme a snažíme se naši vzájemnou spolupráci neustále zlepšovat.
Splněním požadovaných kritérií se naší škole podařilo v dubnu letošního školního roku získat certifikát „Rodiče vítáni“, který jsme
i s požadovanými kritérii zveřejnili u třech hlavních vstupů do školy. Platnost certifikátu je roční, a tak v příštím roce budeme usilovat
o prodloužení jeho platnosti.
Jaroslav Březka

Děkujeme všem zaměstnancům školy za kvalitně odvedenou práci, žákům, rodičům a zástupcům města za dobrou
spolupráci i podporu. Přejeme všem hezké prázdniny a dovolené.
vedení školy

Mediální seminář 2012
V letošním školním roce se sešlo v tomto volitelném předmětu 19 žáků ze 7. – 9. ročníků. Na
začátku jsme si ujasnili svá očekávání a porovnali je se ŠVP. Pak už jsme se pustili do práce.
Trénovali jsme mluvený projev, zkoušeli si
práci moderátorů a komentátorů, učili se rozlišovat, která sdělení jsou informativní, která
nám přinášejí zábavu, co je to reklama, jak na
nás působí.

Uvědomovali jsme si postupně, jak média
ovlivňují naši společnost, každodenní život
jednotlivce.
V druhém pololetí se naše třída proměnila
v redakci. Rozhodli jsme se pro tvorbu školního časopisu. Rozdělili jsme si jednotlivé
role v redakční radě. Pak přišel na řadu název
časopisu a jeho rubriky. Tady jsme se museli
osvědčit jak jako jednotlivci, tak jako týmoví

hráči. Každý musel převzít odpovědnost za
svěřený úkol.
I když se to zpočátku mnohým nezdálo vůbec
těžké, nakonec jsme museli uznat, že práce
bylo doopravdy hodně. Odměnou nám byla
nejen možnost svobodně vyjádřit své názory,
ale také pochvaly od našich čtenářů.
Tento volitelný předmět si tentokrát vybrali:
Denisa Albertová, Michaela Bártová, Lukáš
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Batlík, Daniel Bílý, Tereza Foučková, Tereza Horová, Zuzana Hroudová, Iva Husníková, Anna Jarkovská, Jakub Jarolímek, Adéla
Józsová, Petr Kosina, Matěj Mejdrech, Karel
Moravec, Alžběta Prosová, Lukáš Šmejkal,
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Eliška Urbanová, Lucie Záhorová a Tomáš
Záleský.
Všem děkuji za nadšení, nápady, dobře odvedenou práci a pohodovou atmosféru, kterou se
nám podařilo vytvořit.
Mgr. Alice Javůrková

Úvalské veršování 2012
Dne 13. 6. 2012 se uskutečnilo ve škole
v Úvalech oblastní kolo recitační soutěže
Úvalské veršování.
Recitace se zúčastnilo celkem 40 dětí.
V tomto příjemném odpoledni zaznělo
mnoho krásných básní, které přednášely
děti základních škol ze Zelenče, Kounic,
Škvorce, Řeže a Úval. Poděkování patří
nejen dětem, ale i všem, kteří je na soutěž
připravili.
Arnoštka Březková

Základní škola v Úvalech
(www.zsuvaly.cz) hledá
od 23. 8. 2012 aprobované
učitele na 1. stupeň. Nabízíme
možnost ubytování.
zsuvaly@zsuvaly.cz
281981946, 281981974,
777629619

Mc Donald´s Cup 2012
Dne 10. května 2012 proběhlo okresní kolo
Mc Donald´s Cup na fotbalovém stadionu
v Čelákovicích za účasti 11 družstev kategorie
„B“ (4. – 5. třídy) a 10 družstev kategorie „A“
(1. – 3. třídy). Mužstvo chlapců ze ZŠ Úvaly kategorie mladší „A“ hrálo ve skupině se
ZŠ Jesenice, Brandýs nad Labem, Čelákovice
– Komenského a Odolena Voda. Kluci zahráli výborně proti ZŠ Jesenice, kterou porazili
5:0 (branky Chalupník 2, Hauser 2, Francl),
vyhráli 2:0 nad Čelákovicemi (Chalupník,
Bareš), remizovali 0:0 se ZŠ Odolena Voda
a prohráli 1:3 s Brandýsem nad Labem (Chalupník). Ve skupině tedy skončili třetí a celkově z 10 zúčastněných týmů na 6. místě. Starší chlapci kategorie „B“ byli nalosováni do
skupiny se ZŠ Stará Boleslav, Říčany, Toušeň
a Odolena Voda. Kluci porazili ZŠ Odolena
Voda 2:0 (Škarda, Fuchs), Toušeň 5:0 (Fuchs
3, Škarda, Borecký), Říčany 2:1 (Fuchs,
Škarda) a remizovali 1:1 se Starou Boleslaví
(Fuchs). Ze skupiny postoupili do semifinále
z prvního místa. V semifinále vydřeli vítězství

nad ZŠ Čelákovice 1:0 (Škarda) a postoupili do finále, kde narazili opět na svého rivala
ze skupiny - ZŠ Říčany. Tentokrát se jim zápas nepovedl a především v druhém poločase chybovali a prohráli
1:6 (Škarda). Celkově
se umístili na druhém
místě v okrese Praha
východ v kategorii „B“
(4. – 5. třídy)! Hrálo se
za velmi teplého počasí,
kolem poledne již byli
všichni viditelně unaveni, ale přesto se kluci
snažili z posledních sil
a bojovali až do závěrečného hvizdu!
Děkuji všem chlapcům,
kteří reprezentovali naši
ZŠ Úvaly za sportovní
výkony a především za
slušné a čestné vystupování při hře i mimo zá-

pasy. Velký dík patří všem rodičům, kteří mi
pomohli s přepravou a také s organizací kluků
na hřišti při zápasech!
Mgr. Josef Koting

Pasování prvňáčků na čtenáře
Na červnovou návštěvu Městské knihovny
v Úvalech se děti moc těšily. Ani se jim nedivím. Čekalo je totiž slavnostní „pasování na
čtenáře“. Děti se během roku pilně učily jednotlivá písmenka, skládaly je do slabik, slov
a vět. Dnes už děti čtou pohádky, básničky a
nedělá jim problém přečíst si zadání slovní
úlohy při matematice. Milují předčítání pohádky ráno na koberci.
V knihovně si paní knihovnice připravily několik úkolů, při kterých si ověřily, že děti již
opravdu pěkně čtou a rozumí čtenému textu.
Děti sestavovaly z písmen slova, např. spisovatel, a objevily mnoho různých slov. Přiřazovaly také na magnetické tabuli krátký text
k obrázkům, a tak postupně vznikala básnička. Les zdvižených rukou napovídal, že všich-
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ni přemýšlí, vědí a chtějí odpovídat. Samy děti
vyprávěly, jaké knížky čtou nejraději, co je zajímá. Někoho pohádky, jiného encyklopedie,
knihy o zvířatech, o vesmíru.
Malý Dominik vyjádřil svoji
oblibu knížek slovy: „Knížka je
ta nejlepší věc na světě.“ Ano,
knihy nás provází od nejútlejšího věku až po stáří.
A pak nastala ta slavnostní chvíle „pasování“. Každý žák obdržel pamětní list a malý dárek
– pohádku. S nedočkavostí si
je děti prohlížely a těšily se, až
z nich budou moci doma rodičům číst.
Děkuji pracovnicím knihovny

za krásný zážitek a s dětmi se těšíme na návštěvy knihovny ve 2. třídě.
Hana Šintlerová, tř. uč. 1. C
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Škola budoucnosti

Já chodím do školy rád. Myslím, že v současných školách se vůbec nemáme špatně.
Nové moderní učebny a pomůcky se stávají
samozřejmostí.
V budoucnu bych si svou školu představoval
asi takto:
Přál bych si, abychom měli místo papírových
učebnic nové moderní notebooky.
Líbilo by se mi, kdyby nám učitelé mohli
všechny domácí úkoly zasílat e-mailem do
schránky. Místo běžného psaní by se vyučovalo používání všech deseti prstů, které by
usnadnilo a urychlilo psaní na klávesnici. Vše
by si studenti zapisovali do svých notebooků.
Zlepšil bych vybavení cvičné kuchyně. Běžné
bude vybavení nerezovým super moderním
nádobím a spotřebiči s dotykovými displeji.
Učebny bych doplnil interaktivními tabulemi
a propojil s notebooky. Lépe se bude sedět na
měkkých polstrovaných židlích s otočnými
stoly.
O přestávkách by žáci využívali hřiště na mini
golf, pingpongové stoly, tenisové kurty, rotopedy, běžecké pásy a veslice.
Lépe bych uspořádal budovu. Oddělil bych
první a druhý stupeň.
Šatní skříňku by měl každý svou, otvíranou
elektronicky čipem na hodinkách.
Tak tohle byla jen zkrácená verze mých představ o škole v budoucnosti, ale myslím,
že by to bylo opravdu prima.
Tomáš Černý, 4. C,

Návrh budovy vpravo

organizce a spolky
Baráčníci slavili
Ohlédnutí za oslavou 110. výročí založení I.
župy polabských baráčníků, která se konala
19. května v místní sokolovně.
Ráno od 8 hodin se začínali sjíždět baráčníci
sdružení na 1. župě, která čítá 12 obcí, dále
pak z Prahy, Svojetic, Soběslavi, Mladé Boleslavi, z Kolína a ze severních Čech přijel
rychtář veleobce. Z městského úřadu přišel
pan starosta MUDr. Jan Šťastný, místostarosta Ing. Michal Breda, předsedkyně kulturní komise Ing. Jana Horová a z dvojměstí
Brandýs n/L - Stará Boleslav paní místostarostka.
Slavnostní program začínal v 10 hodin nástupem praporů a státní hymnou. Pak následoval

kulturní program. Poděkování patří mažoretkám pod vedením Michaely Zahrádkové
a dětem z MDDM pod vedením pana Nováčka
za hudební vystoupení.
Dále následovaly jednotlivé zprávy činovníků,
zástupců baráčnických obcí a představitelů
Městského úřadu Úvaly a Brandýs nad Labem
– Stará Boleslav.
Od 14 hodin se uskutečnil krojovaný průvod
městem za doprovodu kapely. V sokolovně

byla zatancována Česká beseda a vystoupil
dětský soubor z Malé Bělé s lidovými tanečky. Sál se zaplnil úvalskými občany, kteří při
kulturním programu mohli ochutnat koláčky.
Děkujeme všem, kteří se zasloužili o uskutečnění tohoto setkání v Úvalech, a tím pomohli
k propagaci baráčníků. Na tvářích mladé generace bylo vidět, že se jim tato tradice líbí
a doufáme, že rozšíří naše řady.
Hana Černá, rychtářka OB Úvaly
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Okresní soutěž v požárním sportu dospělých
Poslední květnový víkend se družstva mužů
a žen zúčastnila okresní soutěže v požárním
sportu ve Staré Boleslavi. Čekaly nás tři disciplíny, tak se začínalo brzo ráno. První disciplínou byl běh na 100 m s překážkami, kdy
je úkolem závodníka - jednotlivce překonat
bariéru, přenést hadice přes kladinu a následně je napojit na rozdělovač, spojit a po připojení proudnice proběhnout cílem. Součet tří
časů účastníků družstva pak určoval pořadí
v této disciplíně. Muži obsadili třetí místo
a ženy vyhrály. Druhou disciplínou byla štafeta na 4x 100 m s překážkami, kde ženy skončily druhé a pokus mužů byl diskvalifikován.
Poslední disciplínou této soutěže byl požární
útok. Obě družstva nepředvedla zrovna pove-

dený pokus a to se také projevilo na konečném
celkovém pořadí v soutěži. Muži obsadili páté
a ženy druhé místo. Letos ani jedno družstvo
nepostoupilo do krajské soutěže, ale i přesto
jsme s některými jednotlivými výkony byli
spokojeni. Svědčí o tom medailová umístění
v soutěži jednotlivců na 100 m s překážkami,
kde se na druhém místě umístil Milan Blažek
mezi muži, na třetím místě Klára Dolejší a na
prvním místě Alena Tesařová mezi ženami. Za
naším úspěchem stojí jednak léta zkušeností
už z dětských a dorosteneckých kategorií, ale
také stále dobré tréninkové podmínky, které v Úvalech u hasičárny máme, prostorové
i materiální.
Za SDH Úvaly Alena Tesařová

Úspěchy mladých hasičů
Do jarních soutěží mladých hasičů vyslal Sbor
dobrovolných hasičů Úvaly kromě dorostenců
jen mladší žáky. Starší žáci bohužel nedosáhli
takového počtu, aby se mohli klání zúčastnit.
Dětí, které však mohly Úvaly reprezentovat
v nejmladší kategorii, bylo tolik, že jsme moh-
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li dovolit při poctivém trénování u hasičského
domu vybírat jen ty nejlepší.
První soutěží, na které se ukázala připravenost
našich svěřenců v požárním útoku, byl memoriál L. Báči v Čelákovicích, který se uskutečnil za krásného počasí v sobotu dne 28. dubna.

„Vimmerův memoriál“
V sobotu 9. června se v Brandýse nad Labem
konal 20. ročník soutěže v požárním útoku pro
dospělé. Na tuto soutěž jezdíme pravidelně každý rok a ani letos jsme nechyběli. Družstvo
žen bojovalo v konkurenci dalších pěti družstev. Po nepříliš vydařeném prvním pokusu se
druhý naopak povedl výborně a holky o pouhé
dvě vteřiny porazily domácí družstvo a soutěž
vyhrály. V kategorii mužů soupeřilo 12 družstev
a naši muži rozhodně patřili mezi favority. Už
první pokus se jim povedl, ale na vítězství bylo
potřeba ještě pár vteřin ubrat. Ubrali jen 60 setin a s kvalitním časem skončili na třetím místě.
Celkově hodnotíme letošní ročník Vimmerova
memoriálu za vydařený a těšíme se na další.
Za SDH Úvaly Alena Tesařová

Konkurence byla až nezvykle početná, jelikož
se do soutěže přihlásilo 14 družstev mladších
žáků. Ačkoliv se ani v jednom ze dvou pokusů nedařilo podle představ, dosáhlo úvalské
družstvo tzv. bramborové medaile, což nebyl
v takovém počtu soupeřů neúspěch. Naopak
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se potvrdilo, že pokud se nám do příští soutěže
podaří odstranit malé chyby, můžou se úvalští
mladší žáci směle měřit s nejlepšími.
Tou zmíněnou příští soutěží bylo dvoudenní
jarní kolo hry Plamen, které proběhlo o víkendu 12. a 13. května v Mnichovicích. Pro
nejmladší svěřence se jedná o nejdůležitější
soutěž v roce, jelikož ti nemohou na rozdíl od
starších kategorií postoupit na krajské, případně republikové klání. Úměrně tomu se také
družstva precizně připravují, a to jak po fyzické, tak i technické stránce. Schopnosti závodníků se nepoměřují pouze v požárním útoku, ať
se jedná o prvek nejdůležitější, ale také ve dvou
štafetových disciplínách. Do celkového pořadí
se však započítává ještě kronika a především
umístění z podzimního kola hry Plamen, na
kterém skončili Úvaláci na čtvrtém místě.
Štafety byly na pořadu sobotního odpoledne
a nastoupilo do nich celkem 9 sborů s tím,
že jeden z nich nasadil dvě družstva. Úvalští
mladí hasiči dosáhli bez nadsázky svého ma-

xima, když se po doběhnutí posledního družstva mohli pyšnit 3., respektive 4. nejlepším
časem. Překonaly je totiž jen sbory, které do
soutěže nasadily očividně větší děti, které budou v příštím roce spadat do kategorie starších žáků. Většina svěřenců úvalského sboru
má ještě nějaký rok v nejmladší kategorii před
sebou, tak se nemohla rychlostně rovnat větším dětem. I přesto si Úvaly v celkovém pořadí polepšily a po prvním dnu si s náskokem
držely 3. místo.
Rozhodujícím dnem byla neděle, během které
se uskutečnil souboj v královské disciplíně,
tedy v požárním útoku. Ve dvou pokusech této
disciplíny se smazávaly věkové rozdíly dětí
a do popředí se dostávaly schopnosti získané
během pečlivých tréninků. Už po odběhnutí prvních pokusů se ukázalo, že jsou úvalští
mladí hasiči na požární útok skvěle připraveni, jelikož dosáhli v desetičlenné konkurenci
druhého místa. Před druhým pokusem úvalských hasičů se čelákovičtí svěřenci výrazně

zlepšili a odsunuli naše družstvo na třetí příčku. Ovšem posledním pokusem završili Úvaláci disciplínu, a tím i celou soutěž, nejlepším
výkonem. Nejlepším časem v královské disciplíně dosáhli úvalští mladší žáci obrovského
úspěchu a nadšení nesmazala ani skutečnost,
že v celkovém pořadí se nic nezměnilo na konečné třetí pozici. Ze hry Plamen si tak úvalští
mladší žáci odvezli bronzové medaile a naději
na ještě větší úspěch v příštím roce.
V souvislosti s úspěchy mladých hasičů děkujeme městu Úvaly, že nám poskytuje prostory pro tréninky, bez kterých by reprezentace
města v rámci hasičského sportu nebyla vůbec
možná. Pro nácvik požárního útoku využíváme park před hasičskou zbrojnicí a pro trénink
dalších neméně důležitých disciplín zahradu
při hasičském domu. Nejedná se sice o ideální, ale jediné možné místo, kde se můžeme
nejen z hlediska soutěží věnovat nadcházející
hasičské generaci.
Za SDH Úvaly Milan Bednář

sport
Výsledky zápasů SK Úvaly oddíl kopané
– květen -červen 2012
Krajský přebor muži „A“
Výsledky:
16. 06. 2012
So 13:30
10. 06. 2012
Ne 17:00
02. 06. 2012
So 17:00
27. 05. 2012
Ne 17:00
20. 05. 2012
Ne 17:00

Libiš – Úvaly
Úvaly – Český Brod
Louňovice – Úvaly
Úvaly – Benátky
Sedlčany – Úvaly

Okresní přebor muži „B“
Zápasy:
SK Vyžlovka - SK Úvaly „B“ 1:0 (1:0)
SK Úvaly „B“ - FK Kunice „B“
FK Dobřejovice - SK Úvaly „B“
SK Úvaly „B“ - Meteor Stříbrná Skalice

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

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

Dorost I. A třída
Zápasy:
03. 6. 2012
Úvaly – Český Brod
09. 6. 2012
Lysá nad Labem – Úvaly
17. 6. 2012
Úvaly – Dolní Bousov

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

Žáci I. A. třída
Výsledky:
19. 05.
26. 05.
03. 06.
09. 06.
17. 06.

1:0 (0:0)
8:1 (4:0)
6:0 (2:0)
11:0 (6:0)
4:2 (1:2)

10:00
10:00
10:00
10.00
15:00

SO
SO
NE
SO
NE

Mukařov : Úvaly
Úvaly : Kostelec n. Č. lesy
Uhlířské Janovice : Úvaly
Úvaly : Jesenice
Kouřim : Úvaly

Přípravka okresní přebor
Minikopaná
Ostatní výsledky hledejte na webu http://www.skuvaly.cz/ a na nástěnkách u nádraží a na hřišti SK Úvaly V Pařezině.
Ing. Petr Jankovský

Buldoci a Rafani
V Úvalech skončila další fotbalová sezona,
a tak mi dovolte krátké ohlédnutí za našimi
nejmladšími z fotbalové Miniškoličky, ročníky 2005-2006. Úvalský fotbal se v posledních
letech těší čím dál větší oblibě, což je znát i na

zájmu dětí a rodičů. Miniškolička se v uplynulé sezoně 2011/2012 rozdělila již na dvě
mužstva, a to na mužstva Buldoků a Rafanů.
Buldoci jsou týmem zkušenějším, jeho hráči
za sebou mají již dvě, někteří i tři sezony. Od

Buldoci

září tito hráči postupují do Minipřípravky. Rafani jsou týmem, který si v soutěži odbyl svoji premiéru. Tým Rafanů tvoří ročníky 2006
a nováčci ročníků 2005.
➜ ➜ ➜ strana 28

Rafani
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sport
➜ ➜ ➜ ze strany 27
Oba týmy byly přihlášeny do turnajové soutěže MiniSTAR, pořádané právě pro tyto ročníky. Buldoci se ze skupiny probojovali v závěrečném turnaji do bojů o stříbrný pohár, kde
skončili na druhém místě. Prvenství jim uteklo pouze o vzájemné skóre s vítězi. Rafani se
dostali do bojů o bronzový pohár a vybojovali
krásné třetí místo. Celý turnaj byl tradičně zakončen konfetovým ohňostrojem, který jsme
si všichni užili. Mimo tuto soutěž se oba týmy
účastnily spousty dalších turnajů a získávaly
krásné poháry, cenné medaile i individuální
ocenění. Tímto děkujeme i starostovi, pod jehož záštitou se v květnu opět uskutečnil turnaj O pohár starosty Úval, kde Rafani získali
krásné druhé místo. Byly i okamžiky, kdy nebyl důvod k oslavám, ale i to ke sportu patří.
Důležité je, že to kluky neodradilo a dál se těší
na každý zápas a turnaj. Je skvělé, že se nám
podařilo vytvořit skvělou partu a naši kluci
netráví všechen čas u počítačů a televize. Fotbalové euforii propadly i ségry našich fotbalistů, které naše kluky na turnajích povzbuzují
coby roztleskávačky mohutným fanděním.
Holky, děkujeme!
Sezonu kluci zakončili fotbalovou rozlučkou
a nyní se připravují na prázdninové soustředění v Třemošnici pod vedením trenérů, kterým patří velké díky za jejich práci. Jmenovitě
hlavním trenérům, Martinu Šindelářovi a Jindrovi Tischerovi a jejich asistentům, Martinu
Jurovi, Petru Steinerovi a Jardovi Chmelovi.
Ráda bych všem „malým-velkým“ fotbalistům popřála krásné prázdniny a do nové sezony hodně úspěchů a odhodlání!
PS: Rodiče, vydechnout, nadechnout a v září
opět začínáme.
Kateřina Dlouhá
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Jarní turnaj tenisové školičky TC Úvaly

V sobotu 26. května jsme uspořádali první
letošní turnaj tenisové školičky. Hrálo se ve
dvou kategoriích. Děti narozené v roce 2004
a mladší soutěžily na malém hřišti „pro podání“; děti narozené v letech 2001 až 2003 již
hrály na ¾ celého tenisového kurtu. Turnaje
se zúčastnilo celkem 17 mladých tenistů, kteří
se mezi sebou utkali ve skupinách a ve vyřazovací části.

Velká cena Úval na konci prázdnin
Úvaly u Prahy budou dějištěm třetího závěrečného dílu Újezd.net „Seriálu tří závodů pro
zdraví“. V sobotu 1. září se utkají cyklisté na
Dexter Velké ceně města Úval. Pod záštitou starosty Úval MUDr. Jana Šťastného závod odstartuje v 10 hodin závodem dětí. Dospělí závodníci
se dostanou na řadu půl hodiny před polednem.
Start technického okruhu bude umístěn na dolní
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části náměstí Arnošta z Pardubic a bude dlouhý
necelých 5 km. Závodu se může zúčastnit každý, stačí se pouze přihlásit na www.triprozdravi.
cz. Kromě závodů bude připraven také bohatý
doprovodný program, který nabídne dost zábavy
pro děti i dospělé. Závodníci budou moct využít
masáží zdarma před i po závodě nebo úschovnu
věcí. Kdo by si chtěl trať před závodem vyzkou-

Kategorie mladších: 1. Martin Oktábec,
2. Marek Zendulka, 3. Eliška Kučerová.
Kategorie starších: 1. Patrik Pakosta, 2. Timothy Fernando, 3. Tomáš Kvasnička.
Všichni účastníci si zaslouží uznání za předvedenou snahu a bojovnost a těšíme se na hojnou účast na dalších turnajích!
Trenéři TC Úvaly

šet, má možnost v rámci organizovaných projížděk, stačí sledovat webové stránky, kde se vše
včas dozvíte.
Přijďte si vyzkoušet, jak ovládáte své kolo,
a porovnat se s ostatními. Důležité ovšem je,
že na závodech Tři pro zdraví platí, že zážitek
je víc než výkon.
Tomáš Eisner, Tři pro zdraví

historie
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VÍTE, NEVÍTE?

Mimo řady jiného stalo se také v Úvalech
V rámci pruské okupace Čech po prohrané
prusko – rakouské válce dorazily první oddíly pruské armády do Úval 17. 7. 1866. Pruští důstojníci vyžadovali pro sebe, své vojáky
a koně značné množství potravin. Válka s Prusy netrvala dlouho, ale přece po ní i v Úvalech
nastala značná drahota, válkou byla zavlečena
na okupovaná území cholera.
O první písemné zmínce o Úvalech jako městysi v berním předpise z roku 1654, když se
zjišťovaly škody po třicetileté válce, napsal
c. k. okresní přednosta Nettwall c. k. okresního úřadu v Českém Brodě 19. 7. 1864 na
žádost Antonína Laschmanna, přednosty městyse Ouval ze dne 2. ledna 1864 v odpovědi:…Ostatně však král. český zemský výbor
oznámil, že dle u tésamého vloženého, od c. k.
berního úřadu na Pražském hradě vyhotoveného výtahu od dne 26. května 1719 z berního
předpisu od roku 1654 dotčené místo (Ouval
– Úvaly) již v tomto předpisu co „městys“ vyznamenán jest, pak že to samé místo v listině vyznání panství Škvoreckého od 30. října
1713 co „Robotní městečko“ a v zemském
rolním katastru od roku 1757, též v součtu
platů katastrálních panství Škvoreckého od
9. září 1835 co „městys“ předepsáno jest. …

ný tisk i letáky. Naštěstí zůstaly Úvaly ušetřeny domovních prohlídek a zatýkání, nikdo
nebyl zastřelen ani nepřišel o život pod pásy
tanků. Okupantská armáda se na tři měsíce
rozložila mezi Hodovem a Jirny a obsadila les
Vidrholec podél železniční trati do Klánovic.
Úvalské veřejnosti byl představen v srpnu
1946 kanceláří Ing. arch. Kabeš - Ing. Nedoma z Prahy „Směrný dlouholetý plán Úval“,
zpracovávaný v rámci urbanistického průzkumu již za války pozdějším vedoucím katedry

urbanizmu ČVUT prof. Ing. arch. Krisem,
který měl být vodítkem a směrnicí pro další
budování obce. Je pozoruhodné, že již v tomto dokumentu se mimo jiné setkáváme se závěrem, že „nynější stav odporuje správným
zásadám v několika směrech. V prvé řadě je
zde otázka komunikační, kdy státní silnice
probíhá obcí a tvoří úrovňovou křižovatku se
železnicí”… Proto musí dojít k jejímu přeložení, nikoliv však do již vytýčené trasy, ale až
za čtvrť Slovany, aby nebyla obec rozdělena.
Dr. Vítězslav Pokorný

církev

23. a 24. 7. 1866 přišli do Úval jiní Prusové,
první den 900 a druhý den 700 mužů, vedle koní. Tu starosta předstoupil ke komandu
s oznámením, že není v Ouvalech pro tolik lidí
chleba. Některý gruntovník (sedlák) měl ubytováno až 70 vojínů.
Poněkud kuriózní zájmovou organizací byl
nepochybně tzv. Spolek koupelny, založený
podle britských vzorů okruhem přátel zdejšího faráře Vojtěcha Šrámka v červenci 1894.
Členy této původně uzavřené společnosti byli
přední úředníci a měšťané. Spolek, který měl
před rokem 1900 již více než devadesát členů, se scházel v jakési lázni (pravděpodobně
sauně), postavené ze společných příspěvků na
farní zahradě.
Úvalsko – tuklatský vrchní rychtář Jiří Doubrava nechal 3. 8. 1701vztyčit na náměstí před
svou chalupou sochu Jana Nepomuckého. Jan
Nepomucký byl prohlášen za svatého až roku
1724. Po přestěhování v roce 1919 stojí socha
u kostela Zvěstování Páně.
20. 8. 1845 byl v Úvalech uvítán první vlak
na nově zbudované trati z Olomouce do Prahy. Pravidelná doprava na 252 km dlouhé trati
Olomouc – Praha byla zahájena 1. září 1845.
24. a 26. 8. 1968, v době okupace Československa armádami států Varšavské smlouvy,
vyšla dvě mimořádná čísla Života Úval s hlavičkou „Za Dubčekem! Za Svobodou!“. Také
v Úvalech se objevily protisovětské nápisy na
zdech a mládež ve snaze dezorientovat skupiny cizích okupačních vojsk odstranila veškeré
směrovky ve městě i v okolí. První den okupace neprojela silnicemi ani sanitka. Kontroly
SNB a okupantů zabavovaly denní tisk, přesto
se do Úval dostávala zvláštní vydání, pravidel-
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Úvalák na cestě kolem světa, část 3. (Norsko 5-6/2010)
Norsko.
V Oslu jsem nestihl norský národní svátek, zato
jsem stihl začátek Eurovize 2010, kdy pár dní
před finále soutěžící po městě ladili hlasivky na
volných koncertech. Narazil jsem na jeden takový, soutěžící nic moc, za to znatelně větší aplaus měla místní hard rocková předskupina hrající z repertoáru AC/DC (přetáhl jsem večerku
a paní Berit s Janem, přátelé mých rodičů, u
kterých jsem přebýval, měli strach). Chtěl jsem
trochu pochodit po horách, Jotunsheim národní park je jeden z norských nejkrásnějších, a
protože chodím sám, je důležité se na to dobře informovat. Návštěvou v DNT (Det Norske
Turistforening) jsem zjistil, že to půjde těžko,
jednak je tam ještě hodně sněhu (předvedli mi
to na on line web kamerách), ale hlavně provizorní mosty, které na zimu sundávají, ještě
nedali zpátky, a tak se přes řeky musel člověk
přebrodit. Změnil jsem plány….
Fjordy, Norové a další …a vydal se do Bergen na západním pobřeží Norska, výchozím bodem po úžasných norských fjordech.
Sognefjord je tím nejdelším (přes 200km)
a z něj se vyčleňuje řada dalších, vybral jsem
si Nærofjord, známý svými strmými a úzkými
srázy. Jediný trajekt ten den jsem zmeškal, tak
jsem se vydal po klikaté sotva znatelné stezce
vzhůru. Po dvouhodinovém výšlapu mě čekal
úžasný pohled dolů do syté zeleně a nahoru
do nehostinné větrem a deštěm oholené skalnaté a zasněžené náhorní plošiny, kontrast
nemohl být větší. Po noci ve stanu na břehu
fjordu mi zastavili tři mladí Švédové jedoucí
na „country folkový festival“. Na cestě se zastavili u přátel trochu se připravit na festival
za únosnou cenu (ceny v barech jsou v Norsku notoricky vysoké, i 300 Kč za pivo). Na
této předběžné party jsem využil příležitosti
se seznámit se snus, typem žvýkacího tabáku.
Snus se vlastně nežvýká, kousek se jen dá pod
horní ret, kde z něj citlivé krevní cévy vstřebají nikotin. Prý to nezpůsobuje rakovinu,
a tak je to zdravější (?) a neobtěžuje okolí.
Sám nekouřím a nevšiml jsem si nápisu Xtra
Stark, moje výdrž byla v minutách a bylo mi
nevolno. Po náležitém posilnění mí dočasní
přátelé byli dostatečně rozumní a na zbytek

Sušení tresek
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cesty si vzali taxík. Pak za mě ještě zaplatili
vstupné na festival, sám bych těch 900 Kč za
to nedal. Při cestě na párty jsem si všiml dvou
věcí: Norové rádi imitují americké věci, tyto
koncerty včetně dobového oblečení jsou prý
na venkovském Norsku obrovsky populární
a konají se velmi pravidelně. Ta druhá je, že
o víkendech bez zjevného cíle jen tak jezdí po
okolí ve starých Cadillacích, Oldsmobilech
a Buickcích, i v dobovém rock´n´rolovém
oblečení, člověk má dojem návratu do časů
Pomády… nezjistil jsem, proč.
Norsko (a Skandinávie vůbec) je všeobecně
pokládáno za velmi drahou zemi a cestovatelé s ekonomickým rozpočtem jako já, musí
opatrně s penězi. Tady je pár triků: maximálně
couchsurfovat, nebo, a v tom je Norsko ideální, mít stan, protože tady se může chodit
a tábořit kdekoli, pokud jste v rozumné vzdálenosti od obydlí, tzv. „allemansretten“ koncept (občanské právo). Jezdit stopem, důležité
je navázat oční kontakt s řidičem a usmívat se,
průměrně jsem čekal tak 90 minut, ale také
jsem občas jel busem a vlakem. Vstupné také
dost stojí, a i když přírodních krás je v Norsku
ohromně, občas zajdu a tady se mi moc hodila
studentská legitimace. Na jídle lze též ušetřit:
je s podivem, kolik lze najít kvalitních potravin s nepatrně prošlým datem nebo trošku
poškozeným obalem v kontejneru za norským
supermarketem, a jako u nás se tu platí zálohy na lahve, tak od 3 do 10Kč. Ne, že bych
to nutně potřeboval a byl nucen prohledávat
kontejnery, ale povalující se láhev jsem ekologicky zvedl a vrátil. Kontejnerované potraviny a vracení lahví mi neušetřily zas tak moc
a nebyla to otázka přežití, ale zpestřuje to cestování. Tyto ekonomizační postupy stlačily
mé výdaje pod 20 €/d, což šlo (to se markantně zlepšilo po opuštění Skandinávie). Norsko
je velká, respektive dlouhá země, jako z Prahy
do jižního Španělska. Asi proto počítají vzdálenosti na míle, ale ne ty obyčejné za 1,6 km,
skandinávská má 10 km, takže pozor, když
vám Nor řekne, že to je pár mílí. Na sever od
Trondheimu jsou ještě dvě třetiny Norska, ale
žije tam už jen 10% obyvatel (z 5 milionů).
Je to jedna z posledních opravdových divočin
Evropy, s ostře skalnatými horami, rychle te-

Naerefjord vista

koucími řekami, dvoutónovými lesy – světle
zelené břízy a tmavě zelené smrky, za každou
zatáčkou silnice na vás čeká nová a ještě krásnější vista. Tady došlo na příležitost využít mé
znalosti pár řečí. U malé vsi na hlavní (jediné)
silnici na sever mi náhle zastavil poslední model Mercedesu, zvedlo se víko kufru, do kterého jsem dal svůj batoh, a z otevřených dveří
se ozvalo „tuda“. Docela překvapení, člověk
by neočekával tři mladé Rusy kolem 25, v takovém autě a tady, v adidaskách, sportovních
teplácích a s účesem „na rendlík“. Prý z Rostova. Rozporů byla řada – model auta, oblečení, věk, žili v Norsku, ale zajímali se o možnost práce v Británii, takže čečenská mafie mi
prolétla hlavou, ale moje ruština mi nedovolovala příliš složitou konverzaci, proto jsem se
držel jednoduchých témat o krásné přírodě…
a pak tenhle stop byl 250 km. Pár dní na to mi
zastavil Nasser al-Chalil, íránský Arab s obdivuhodným knírem, po příchodu Chomejního
uprchl do Iráku a pak dál do Evropy a Norska.
Moje znalost perštiny na něj udělala zřejmě
velký dojem, což projevil pohostinností Středního východu a nabídl mi nocleh.
Lofotské ostrovy. Z hlavní silnice jsem odbočil na Lofoty, řetězec ostrovů v dohledu
pevniny asi 800 km severně od Trondheimu
a už 150 km za polárním kruhem. Lofoty jsou
známé ze dvou důvodů – překrásná přírodní
scenérie a rybolov. Je to také nejsevernější
místo na Zemi s průměrnou zimní (!) teplotou
nad nulou Celsia, díky Golfskému proudu. Pohled z trajektu připomíná krajinu z Pána prstenů, strmé skály vyrůstající přímo z moře jako
zuby pravěké mořské obludy. Lofotské hory
jsou také největším lákadlem pro turisty, ať už
ty, co je fotí z výletních lodí, nebo ty, co se je
sebevražedně pokoušejí slézt.
Silné a zrádné mořské proudy kolem jsou
velmi bohaté na potravu pro ryby a přitahují
atlantickou tresku, která se ve zdejších vodách
tře v zimě a brzy na jaře; tresky byly a jsou
jedním z hlavních obchodních artiklů Lofot
a Norska. Každá vesnice je tady suší, kolem
některých se rybí „vůně“ dá až krájet. Důležitost rybolovu mi objasnil Bjørn, místní rybář,
který mě svezl cestou na schůzi, kde se mělo

zajímavosti
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jednat o otevření místních vod ropnému průmyslu. Dosud to je jediná oblast v norských
vodách, kde se nesmí ropa těžit. Bjørn si myslel, že to zatím tak zůstane dál, ale ropný
průmysl přináší práci… Táboření na Lofotech
není jednoduché, je kumšt najít kousek rovné
plochy na postavení stanu. A nevadila mi ani
vlhkost, ani slunce svítící o půlnoci, i ranní
štěbetání ptáků je příjemné, ale mořští rackové
ve tři ráno neštěbetají, ti řvou.
Nordkapp je nejsevernější místo kontinentální Evropy, sem přijedou turisté po asfaltce,
aby postáli na 300m vysokém útesu, odkud

dál na sever pokračuje jen majestátný Atlantik
zakončený severním pólem. Pak si prohlédnou
multimediální show (25 eur), nakoupí v supermarketu a napíší pohledy. Většině však jaksi
ujde kousek pevniny naproti přes záliv, asi
1,5 km dál na sever. Knivskjellodden. Tam se
ale musí záliv objet 18km. Ředitel malé místní
školy mě kousek vzal a vysadil na konci silnice na zcela opuštěném parkovišti v 07:30
ráno, sníh padal vodorovně a bylo kolem nuly.
Vážně jsem se ptal sám sebe, jestli to nebyl
jeden z mých nejhloupějších nápadů, ale už
jsem tady byl, tak mi nezbývalo, než pokračovat. V 11:30 jsem konečně dorazil na oprav-

zahrajte si šachy

fejeton

Na diagramu vidíme symetrickou pozici. Bílý,
který je na tahu, však najde řešení, které vede
buď k matu, nebo k obrovské materiální převaze. Najdete jej také?

Kočka knihovní

Správné řešení diagramu z minulého čísla Života Úval spočívá v oběti dámy 1…. Df1+.
Následují vynucené tahy 2.Kxf1 Je3+ 3.Kg1
Vf1 mat.
Petr Slavík

Cosi se rozvaluje na podlaze městské knihovny, málem na to šlápnu. Je to kočka s velkým
K. Nádherné zlaté oči v plochém obličejíčku
mladého zvířátka se na mě upírají. Okamžitě mě napadá, že v knihovně měli v minulosti také kočku, tradice se vrací. Skvělé!
Může dělat reklamu sérií kočičích detektivek.
– Kočka, která … řešila detektivní záhady na
americkém středozápadě. Tam měla místní
knihovna kocourka, který dělal čest svému
zařazení – kocour knihovní. Zdejší kočička,
naší letos 150leté městské knihovny, se možná stane jejím maskotem. A další asociace. Co
se mi všechno při pohledu na číču nevybaví.
Za „totáče“ se lidi odreagovávali na zahrádkách, chatičkách, pozemcích, v chovatelství,
aby se vyhnuly stresu z nevyhnutelného, a tak
se k tomu zase vracíme ve větší míře. DPH
a politici nás donutí. Chováme užitková zvířata, možná bychom měli i pěstovat krmiva pro
ně a obilí pro vlastní potřebu. Nebo brambory a léčivé bylinky. Jsme zocelení, vydržíme
hodně, nebo ne? Kam až je schopen politik
zajít a co je schopen občan ještě vydržet?
A co mezilidské vztahy a city? Trpí na úbytě
tím vším. Nahradíme je láskou ke zvířatům

dový konec Evropy. Zapsal jsem se do knihy
návštěvníků a poslal mému bratrovi SMSku
(i tady je signál). Pak zpátky najít kousek
suššího a méně větrného místa, kde postavit
stan, nelehká úloha ve větru o síle 6. Noc jsem
přežil a probudil se do krásného slunečného
rána a relativního bezvětří, s pár soby a množstvím ptactva kolem. Pak už zpátky na silnici,
konečně jsem mohl zahodit ceduli s nápisem
„nord“, se kterou jsem stopoval z Belgie. Odtud to už bylo jen a jen na jih. (Příště Finsko
a Baltské státy).
Váš Erik Jelínek
(http://tchecossais.blogspot.com)

všeho druhu? Ona nám však většinou tu lásku
nezištně oplácejí. No nezištně! Jak kdy. Někdy tu nezištnost přemůže dotaz zvířecí řečí
– co pro mě máš v kapse? Nějakou dobrůtku?
Zpátky ke kočičce. Bylo by bezva, kdyby
kočka knihovní, asi bezejmenná, přilákala do
knihovny čtenáře (zejména děti - číst je zdravé
a užitečné) a ovzduší bezelstného vztahu miloučké zlatoočky k příchozím se přeneslo na
ně, pak ven mezi lid a možná na celý svět, ale
to chci naivně od kočičky moc.
Alena Janurová

úvalská vařečka
JAHODOVÉ VĚTRNÍČKY
INGREDIENCE:
250 ml vody
5 dkg Hery
špetka soli
10 dkg hladké mouky
3 vejce
POSTUP:
Do kastrůlku dáme vodu, Heru, přisolíme a vaříme, až se máslo rozpustí. Za stálého mírného varu přisypeme najednou všechnu mouku
a mícháme, až těsto zhoustne a přestane se lepit na stěny kastrůlku.
Sejmeme z plotny a za častého míchání zchladíme. Do vlažného těsta vmícháme vejce (jedno po druhém). Do zdobícího sáčku vložíme
hladké těsto a na plech vyložený pečicím papírem stříkáme malé větrníčky. Pečeme prudce v předehřáté troubě asi půl hodiny (nejméně
15 minut troubu neotvíráme, větrníčky by spadly).
Upečené rozkrojíme a naplníme krémem a kousky jahod. Nakonec
pocukrujeme.
KRÉM:
Z 300 ml mléka a 1 pudinkového prášku uvaříme pudink. Po vychladnutí
přidáme 125 g másla, moučkový cukr a vyšleháme do hladkého krému.
Dobrou chuť přeje Mgr. Romana Vorlíčková
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Červenec - srpen 2012
Vítáme nové spoluobčánky
Josef Markl
Michaela Špaková
Magdaléna Šmídová
Justýna Štefková
Karolína Karasová
Matyáš Halenkovič
Lucie Straková
Jan Csank
Šimon Křivský
Šimon Pirout
Elen Königsmarková
David Červený
Jan Souček
Anežka Součková
Jakub Pechatý
Všem dětem přejeme, aby vyrostly ve zdravé a
šťastné občany našeho města.
Červencová životní jubilea
70 let – Jiří Podlešák
Helena Zadáková
Eva Kristová
Božena Boháčová
Helena Spilková
Václav Dvořák
Květoslava Jará
75 let – Miroslav Štěrba
Věnka Nevěřilová
Eva Musilová
Hana Červenková
80 let – Jitka Šafaříková

Marta Štíchová
Marie Hrdličková
81 let – Jaroslav Navrátil
Ladislav Hrdlička
Jaroslav Tourek
82 let – Ludmila Víšková
83 let - Miloslava Bedrnová
84 let – Zdeňka Jeřábková
Marie Kozubík
85 let – Marie Akšteinová
Emanuel Jankovský
86 let – Miroslav Kýn
Jaroslav Racek
Jaroslava Krajíčková
Božena Švestková
87 let – Libuše Brajerová
Jaroslava Medková
František Krejčí
88 let – Milada Řezáčová
Eliška Šafaříková
89 let – Marie Karhanová
Jindřiška Kubieová
Josef Kovářík
Saša Švestka
Srpnová životní jubilea
70 let – Pavel Bulánek
Ladislav Řípa
Vladimír Tourek
Jitka Vanišová
Adriena Potměšilová
75 let – Miroslava Stejskalová
80 let – Věra Venturová

81 let – Jarmila Kašparová
Emma Strusková
82 let – Věra Jandusová
83 let – Miluše Nesvadbová
Marie Zámostná
84 let – Hanička Drexlerová
86 let – Jan Petráněk
Zdenka Čapková
František Machytka
Irena Milcová
89 let – Růžena Petrová
90 let – Dobromila Truksová
91 let – Václav Vícovský
Všem jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví
a spokojenosti do dalších let.
Navždy jsme se rozloučili
Růžena Hromasová
Marie Vondrová
Jana Licková
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

inzerce
Opravy praček
automatických a vířivých
Josef Táborský, Praha-Újezd nad Lesy,
Žichlínská 1670
Tel.: 602 949 765
Tel.: 246 082 355
Autoškola Úvaly Martínek
zahajuje v červenci a srpnu kurs na osobní
automobil, platba na splátky,
tel.: 607 761 383, 281 982 803

Nabízím

kanalizační přípojky, čištění kanalizací
a odpadů, vodoinstalatérské a topenářské
práce, sanita.
Tel.: 721 354 413, 773 484 326

AUTODOPRAVA
-nonstop-

Provádíme kontrolu kotlů, čištění komínů
a vydáváme potvrzení pro pojištění domů
dle vyhlášky č. 91/2010.
Tato vyhláška je nařízením státu povinná.
Tel.: 775 982 009

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

Prodám družstevní garáž na Homolce.
Horní řada. Tel.: 606 205 927
Hledám spolehlivou paní na pomoc
v domácnosti cca 10 hodin týdně
(dle dohody). Nejlépe z Úval.
Tel.: 281 982 374
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Provádím
úklidy domácností,
žehlení
a mytí oken.
Tel.: 728 046 945

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

inzerce
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Pohřební služba
Jan Žížala

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

Ceny inzerce:

III. strana obálky
IV. strana obálky

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

Rozměry inzerce šířka x výška v mm
1/1 celá stránka
194 x 273
1/2 polovina strany
194 x 133

93 x 273
1/3 třetina strany
194 x 86

60 x 273
1/4 čtvrtina strany
93 x 133
1/8 osmina strany
93 x 63

3.900,- Kč
7.800,-Kč
1.950,- Kč
1.500,- Kč
1.100,- Kč
830,- Kč

4.200,- Kč
5.500,- Kč

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