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Tak jdeme zase do školy a do práce
A je to zase tady. Léto končí, povinnosti
nastupují, dospělí se zlomyslně chechtají,
papírnictví si mnou ruce. To znamená, že
od prvního září už se nebudeme ohřívat
u otevřeného ohniště, před deštěm se nebudeme schovávat do stanu a ke spánku
nebudeme využívat spacák, že ke všem
těmto činnostem budeme muset využít
školní budovy (topení a lavice v ceně).
Zlomyslní nemusejí být ani ti dospělí, i jim
končí letní dovolenkové období a opět
před nimi stojí další pracovní povinnosti.
Ale to neznamená, že dětem i dospělým
musí vyčpět dobrá nálada a úsměv na tvá-

ři. Vždyť jsme všichni načerpali v průběhu
léta krásné zážitky a prožitky, každému
dle toho, co je mu vlastní a bližší. Ne každý jezdí na tábory, pod stan, na vodu, na
zahraniční dovolenou apod. Někomu ke
krásnému prožitku postačí přečtení zajímavé knihy, péče o zahrádku, návštěva divadelního nebo filmového festivalu apod.
Vidíte, jak jsme všichni rozdílní? V tom je ta
originalita každého člověka, prožít nejen
léto podle svého.
V měsíci září i astronomicky končí léto
a vládu přebírá podzim. Příroda začíná
měnit svou tvář – vybarvuje se. Ale my

lidé přeci tu tvář měnit nemusíme, naše
tvář může být stále usměvavá a přívětivá – mezi sebou navzájem, ve skupinách,
k práci, přírodě, všemu kolem nás. I když
je to někdy těžké a složité. Ale potřeba je
vzájemné lásky, pochopení. Naším životním smyslem by mělo být, že se má člověk
jeden druhému obětovat a pít víno z kalicha života, ať je sladké i trpké, příjemné
i odporné. Koloběh života se opět vrací
k normálu.
Přeji vám krásný nastupující podzim, hodně zdaru při překonávání složitostí doby,
dětem jen úspěchy ve škole a nám všem
hlavně pevné zdraví a stále dobrou náladu.
Vítězslav Pokorný

Jak probíhalo jednání Zastupitelstva města Úvaly dne 21. 6. 2012
Poslední předprázdninové jednání Zastupitelstva města Úvaly se konalo ve čtvrtek
21. 6. 2012. Horké letní počasí a fotbalové
čtvrtfinále s Portugalskem se opět odrazilo
na počtu přítomných občanů, kterých bylo
v sále DPS asi 10, mezi nimi i zástupce
úvalské služebny Policie ČR pan Baroch.
Přítomno bylo všech 15 zastupitelů.
Tradičně prvním bodem byla starostova
zpráva zastupitelům a občanům o činnosti
rady města za uplynulé období od posledního řádného jednání zastupitelstva. Starosta
informoval o nejdůležitějších problémech,
které rada na svých jednáních řešila, a vyjmenoval zásadní usnesení, která přijala.
Dalším bodem byla kontrola plnění usnesení zastupitelstva města. Zastupitelstvo vzalo
na vědomí další splnění svých konkrétních
usnesení z let 2009 – 2012. Ing. Váňová
vznesla připomínku, že by zastupitelé měli
pravidelně dostávat informaci o práci s podněty a náměty občanů a zastupitelů. Paní Tesařová vysvětlila, že podněty jsou evidovány
a dále rozpracovávány podle jednotlivých
odborů městského úřadu. Ing. Morávek doplnil, že tato aktivita patří i mezi činnosti
kontrolního výboru.
Paní Hájková z městského úřadu násled-

Pozvánka na řádné
zasedání zastupitelstva
Zveme občany na řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Úvaly,
které se koná ve čtvrtek 20. 9. 2012
od 18 hodin v sále domu s pečovatelskou službou.
MUDr. Jan Šťastný, starosta města

ně zastupitelům přednesla zprávu o plnění hospodaření města Úvaly za rok 2011
a zodpověděla několik dotazů na jednotlivé
částky účtu. Zastupitelstvo města Úvaly následně schválilo závěrečný účet města za rok
2011 včetně zprávy nezávislého auditora.
V dalším bodě zastupitelé schválili rozdělení hospodářských výsledků (do fondu rezerv
a fondu odměn) příspěvkových organizací
Základní škola Úvaly, Městský dům dětí
a mládeže Úvaly, MŠ Pražská a MŠ Kollárova. Bylo konstatováno, že do budoucna
by mělo být vždy v žádostech ředitelů organizací uvedeno jednoduché zdůvodnění.
Další bod s sebou přinesl obsáhlejší diskusi.
Týkal se totiž upravených kritérií pro přijímání dětí do úvalských mateřských školek.
Zastupitelům byla předložena kritéria, která
budou krajem připomínkována. Mgr. Borecký obeznámil přítomné o stále se zhoršující demografické situaci v počtu dětí a
skutečném počtu míst v MŠ. Kritéria situaci
neřeší, jen pomáhají ředitelům v rozhodování. Dr. Pokorný se dotazoval na zkušenosti
s vlastní aplikací kritérií a z jakého důvodu
se děti do školky nedostávají. Bylo konstatováno, že ve školce jsou často děti, jejichž
rodiče, maminy jsou na mateřské či rodičovské dovolené s mladším dítětem. Mgr. Mahdal vznesl protinávrh na schválení kritérií,
které doporučuje kraj. Toto nebylo přijato.
Zastupitelstvo tak schválilo nová kritéria
pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách v Úvalech, kdy
došlo k výraznému zvýšení možných získaných bodů na základě mimořádné rodinné
situace. V následujícím bodě byly schváleny
personální změny v kontrolním výboru, kdy
byl na vlastní žádost odvolán Ing. Jan Bednář a nově jmenován Ing. Oldřich Dostalík.
Dalším bodem programu bylo schválení

kronikářského zápisu města Úvaly za rok
2011, který byl rovněž projednán v letopisecké komisi. Téměř 100 stránkový zápis
veškerého dění v našem městě za uplynulý
rok zpracoval městský kronikář Dr. Pokorný. Zápis bude trvale umístěn na internetové
adrese http://www.mestouvaly.cz/kronika,
kde jsou soustředěny kronikářské zápisy od
roku 2004. Za letopiseckou komisi vystoupila její předsedkyně paní Ing. Havránková.
Ing. Váňová vznesla dotaz na větší rozpracování zápisů v oblasti církví působících
v Úvalech. Mgr. Mahdal pak požádal, zdali
by bylo možné naskenovat starší vydání ŽÚ
před rokem 2001 a zpřístupnit je v archivu
na webových stránkách města. Zastupitelé
dále vzali na vědomí zápis ze společného
jednání výboru pro výstavbu a investiční komise a na základě projednání ve výboru pro
výstavbu schválili studii organizace dopravy v ul. Kollárova u MŠ – zjednosměrnění
ulic v úseku Kollárova. Současně zastupitelé uložili zapracovat do generelu dopravního
řešení připomínky členů výboru pro výstavbu a pověřili místostarostu města Ing. Bredu
k zajištění výběrového řízení na zpracování
projektové dokumentace pro územní řízení,
stavební povolení a výběr dodavatele podle
předloženého generelu dopravního řešení,
a to pro oblasti č. 3,4,6 a 7. Generel bude
zveřejněn na webových stránkách města.
Zastupitelé také schválili studii organizace
parkování v oblasti nádraží a pověřili místostarostu Ing. Bredu jednáním o pronájmu
nebo odkupu příslušných pozemků bývalých uhelných skladů. Místostarosta JUDr.
Petržílek nastínil úvahu o parkovacím domě
v budově PTS Servisu. V dalším bodě zastupitelé schválili dodatek č. 1 ke smlouvě
č. 09047291 o poskytnutí podpory ze Stát➜ ➜ ➜ strana 4
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ního fondu životního prostředí ČR ve výši
141 663 366,- Kč (dotace se skládá ze dvou
částí, tj. podpora ze SFŽP – 7 870 187,- Kč
a rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace ve
výši 133 793 179,- Kč). Podpora je určena na
akci: Vodohospodářské investice města Úvaly – výstavba splaškové kanalizace. Zastupitelstvo také schválilo smlouvu č. 10081536
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 673 221,65 Kč
a rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace ve
výši 8 751 881,45 Kč na akci „Revitalizace
rybníků Fabrák, Kalák a Jámy“ (tj. dotace
celkem: podpora ze SFŽP + rozhodnutí MŽP
9 425 103,10 Kč). Stavba „Revitalizace rybníků Fabrák, Kalák a Jámy“ byla zahájena
předáním staveniště dne 1. 5. 2012. Dále
zastupitelé pověřili radu města zajištěním
dalších jednání, včetně výběrových řízení
na zpracovatele projektové dokumentace
a dodavatele stavebních prací na akci - nová
autobusová zastávka Úvaly, rozcestí Horoušánky na pozemní komunikaci III/10164.
V současné době je v městě Úvaly v lokalitě Zálesí zřízena provizorní autobusová zastávka Úvaly, rozcestí Horoušánky, z důvodu stavebních prací - rekonstrukce mostů na
pozemní komunikaci II/101 Jirenská. Nyní
přes zastávku jezdí autobusové linky č. 405,
484 a 344. Naposledy jmenovaná linka 344
zajíždí do výše uvedené zastávky pouze po
dobu rekonstrukce mostů. Po znovuobnovení provozu na komunikaci II/101 se má vše
vrátit do původního stavu. Na základě výše
uvedených skutečností obyvatelé Zálesí zažádali o zachování jak autobusové zastávky,
tak i linky 344 i po skončení stavebních prací. Diskutována byla problematika „legalizace“ současných provizorních zastávek
a možnost zřízení mikrobusové městské
dopravy v Úvalech (okružní linky), zejména pro školou povinné děti. Zastupitelstvo
v dalším bodě souhlasilo s uzavřením darovací smlouvy a tím i s přijetím daru od paní
Mgr. Dany Semrádové.
Jedná se o pozemky orné půdy cca 4 600
m2. Jedná se o pozemky v lokalitě nad novou ČOV. Zastupitelé se dále zabývali podáním pana Ing. Dušana Misárka proti zrušujícímu usnesení který podal námitku proti
usnesení č. Z-016/012, kterým bylo zrušeno
usnesení č. Z-033/09 o uzavření smlouvy o
budoucí kupní smlouvě na pozemky. Jelikož
podaná námitka obsahovala ještě množství
dalších informací, podnětů a domněnek,
byl odboru životního prostředí zadán úkol,
dohledat veškeré doklady a případně i ústní informace mající vztah k historii a legálnosti již existující kanalizace (dešťové)
a po jejich prostudování a na jejich základě
připravit návrh znění odpovědi zasilatelům
námitky. Zastupitelé odsouhlasili návrh této
odpovědi. Tento bod se protáhl, protože přítomní Misárkovi se ohradili proti zdůvodnění usnesení č. Z-016/012, které bylo rovněž
publikováno v Životě Úval, a požadovali
omluvu. TJ Sokol Úvaly požádala o prodej
pozemku se způsobem využití sportoviště
a rekreační plocha o výměře 513 m2 v k.ú.
Úvaly u Prahy. Jedná se o svažitý pozemek,
který je obklopen pozemky ve vlastnictví TJ
Sokol Úvaly. Žádost o prodej je zdůvodněna
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tím, že pro rozvoj areálu by sjednocení majetkových práv bylo přínosem.
Zastupitelé schválili zveřejnění záměru prodeje tohoto pozemku. Ve vleklé kauze „Čechoslávie“ zastupitelstvo města trvá na znění Dohody o narovnání mezi městem Úvaly
a společností Čechoslávie, schválené usnesením zastupitelstva č. Z- 011/011 ze dne
24. 2. 2011 a nesouhlasí s nově navrženým
zněním uznání závazku, které společnost Čechoslávie požaduje uzavřít. Zastupitelé dále
schválili koncepci využití majetku města
na roky 2012 až 2016 a pověřili místostarostu Ing. Bredu zajištěním rozpracování
jednotlivých položek této koncepce a jejich
předkládání radě města nebo zastupitelstvu
(podle objemu nákladů) a podle termínu
plánované realizace. Tuto koncepci doporučil rovněž výbor pro výstavbu. V následujícím bodě zastupitelé souhlasili s uzavřením Dohody o zpětvzetí výpovědi Smlouvy
o přenechání veřejného osvětlení na území
města Úvaly do nájmu, o jeho provozování
a správě s firmou ELTODO-CITELUM
a současně schválili Dodatek č. 1 Smlouvy
o přenechání VO na území města Úvaly do
nájmu, o jeho provozování a správě s firmou
ELTODO-CITELUM. V uplynulém období byla vedena jednání mezi městem Úvaly
a zástupci firmy ELTODO-CITELUM, s.r.o.
Účelem bylo podrobně specifikovat výši jednotlivých cen za správu a údržbu. Výsledkem
jednání je konsenzus obou stran, jak ohledně zpětvzetí výpovědi, tak znění dodatku ke
Smlouvě o přenechání VO na území města
Úvaly do nájmu, o jeho provozování a správě s firmou ELTODO-CITELUM, s.r.o. Zastupitelstvo města Úvaly rovněž souhlasilo
s provedením oprav povrchu komunikací
v ulicích: Nerudova, Boženy Němcové, Raisova, Jiráskova, Wolkerova, náměstí Svobody (část) a Dobročovická v limitu do výše
2 000 000,- Kč včetně DPH a uložilo místostarostovi Ing. Bredovi zajistit zpracování
zadávací dokumentace k výběrovému řízení
na dodavatele oprav uvedených komunikací.
Vzhledem ke zhoršujícímu se stavu povrchu
těchto komunikací doporučil odbor správy
majetku vypsat výběrové řízení na dodavatele oprav uvedených komunikací. Tyto komunikace jsou dnes v relativně dobrém stavu. Navrhované opravy prodlouží tento stav
i nadále. V opačném případě hrozí zhoršení
jejich stavu, což by vedlo k finančně náročnější rekonstrukci.

V předposledním bodě zastupitelé schválili
zveřejnění záměru prodeje části pozemku
o velikosti 0,14m2. Odbor správy majetku
města obdržel žádost pana Hausera o zakoupení této velmi malé části pozemku. Při
stavbě garáže majitel v dobré víře, že stavbu provádí na svém pozemku, zasáhl tímto
kouskem stavby do již zmíněného pozemku obecního. V posledním bodě zastupitelé
souhlasili s přijetím dotace ze středočeského Fondu kultury a obnovy památek na
rok 2012 na akci: „Mobiliář pro knihovnu
v Úvalech“ ve výši 50 000,- Kč, včetně
závazku jejího spolufinancování ve výši
6 000,- Kč a s přijetím dotace ze středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství na akci: „Parková zahrada Úvaly“ ve
výši 3 640 000,- Kč včetně závazku jejího
spolufinancování ve výši 200 000,- Kč.
V průběhu jednání dostali samozřejmě prostor pro své dotazy i přítomní občané. Nejvíce dotazů se tentokrát týkalo rekonstrukce
silnic a výstavby kanalizace. Paní Kouklová
a pan Jelínek upozornili na nutnost hlídat
kvalitu prováděných prací a výběr správné
technologie. Místostarosta Petržílek hovořil o fotovoltaických panelech na střeše MŠ
a ZŠ s výhledem do budoucnosti. Pan zastupitel Kolařík poukázal na problematické
veřejné osvětlení v lokalitě Zálesí, Radlická a V Setých. Zastupitel Mahdal požadoval vyšší kontrolu řidičů „nerezidentů“ na
objízdné trase na Slovanech. Místostarosta
Breda informoval o záruční lhůtě na zhotovené provizorní povrchy. Ing. Váňová hovořila o kanalizačních přípojkách s ohledem
na nutnosti vysvětlit v Životě Úval příslušnou vyhlášku, která upravuje připojovaní
objektů na kanalizační síť. Mgr. Mahdal se
následně dotazoval přítomného zástupce
Policie ČR, proč nejsou zasílány informace
o činnosti Policie ČR na území Úval do redakce měsíčníku města. Pan Baroch z Policie ČR vysvětlil, že každá informace musí
být schválena tiskovou mluvčí, která je ale
nyní v dlouhodobé pracovní neschopnosti. Policie v Úvalech má dle pana Barocha
zájem informovat občany města. Dále hovořil o problematických místech z hlediska
vandalismu a další kriminality. Jde o oblast
okolo kostela, Bendlova stezka a areál bývalých uhelných skladů.
Ve 22:30 hod. bylo jednání ukončeno.
Mgr. Marek Mahdal, DiS.,
zastupitel města Úvaly

Kulturní dům opět zorném poli
Jelikož přibývá dotazů ze stran občanů města Úval ohledně využití kulturního domu,
vracíme se opět k této záležitosti.
Jak jsme již informovali v Životě Úval
č.2/2012, uvolnily se prostory v objektu bývalého kulturního domu ve Smetanově ulici
čp. 69. Zde byly využité dosud jako sklad
a prodejna nábytku.
Tímto se otevřela možnost pro město na
využití objektu pro kulturní akce, divadelní
představení, akcí MDDM Úvaly a podobně.
Takové prostory zde velmi schází. Město se
chopilo iniciativy a proběhlo několik jednání s majiteli i za přítomnosti architekta.

Posléze se ukázalo, že rekonstruovat tento
objekt tak, aby vyhověl současným normám, a to ve výši minimálně 1.5 mil. Kč,
se započítáním výše nájemného 60 tis. Kč
měsíčně, je bohužel nad finanční možnosti
města.
Celková plocha k pronájmu byla 610 m2.
Město Úvaly se bude nadále zabývat zajištěním dalších prostor vhodných pro rozvoj
kulturního života.
K tomu jistě přispěje plánovaná rekonstrukce objektu č.p. 65 v Riegrově ulici, na kterou byla získána městem dotace.
vedení města
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Povinnosti držitele psa
Vzhledem k tomu, že se poslední dobou množí volné pobíhání psů po městě a jsou
stále četnější připomínky ze strany občanů na
obtěžování ať již nepřiměřeným hlukem, tak
i omezováním a ohrožováním jejich vlastního
pohybu, ráda bych touto cestou připomněla
hlavně povinnosti držitele psa.
Stane-li se občan majitelem a držitelem psa,
mnohdy si ani neuvědomuje do jakého množství práv a povinností vstupuje. Držitel psa má
právo psa nejen vlastnit a nakládat s ním, ale
i povinnosti vymezené především Občanským
zákoníkem, předpisy o chovu a držení psů
a obecně závaznými vyhláškami obce.
Držitel psa je povinen zajistit, aby pes nad
míru přiměřenou místním poměrům neobtěžoval sousedy prachem, hlukem (soustavným
štěkáním, vytím a jinými psími projevy), pachy a výkaly. Dále nesmí dopustit, aby pes

v jeho vlastnictví vnikl či dokonce soustavně
vnikal na cizí pozemky.
K dalším základním povinnostem držitele psa
patří dát ho očkovat proti vzteklině
(popřípadě dalším onemocněním) a přihlásit psa do evidence, a to na správním odboru
MěÚ Úvaly, kde současně obdrží evidenční
známku, kterou psa označí. Ztrátu nebo odcizení známky je povinen oznámit do 15 dnů
tamtéž. Zároveň mu vzniká povinnost platit ze
psa staršího třech měsíců místní poplatek.
Na veřejných prostranstvích je vlastník
povinen vodit psa na vodítku, zamezit jeho
volnému pobíhání tam, kde by mohlo dojít
k ohrožení zdraví či porušení hygienických
předpisů. Povinností vlastníka je i odstranit
psem způsobenou nečistotu – exkrementy.
Ještě pár praktických rad v případě, že dojde
k setkání s volně pobíhajícím psem.

V případě, že se jedná o psa, který je zjevně
mimo dosah svého majitele, je nutno se obrátit na MěÚ Úvaly, správní odbor, kde po
prověření situace a zjištění, zda uvedený pes
není majitelem pohřešován, je kontaktována
smluvně zajištěná odchytová služba. Pes je
následně umístěn v útulku v Lysé nad Labem.
Vzhledem k tomu, že náklady spojené s odchytem a umístěním psa v útulku jsou vysoké,
upozorňuji držitele volně pobíhajících psů,
že tito budou důsledně zjišťováni a náklady
spojené s odchytem a umístěním v útulku
jim budou dány k úhradě.
Výše uvedené informace by měly přispět
k obecné informovanosti. Věřím, že zejména
držitelé psů si uvědomí, že mnohdy jejich
„miláčci“, ač oni sami to takto nevnímají,
obtěžují okolí. Domnívám se, že stačí málo
a mohou svého pejska v jeho konání usměrnit.
Jana Tesařová, vedoucí úřadu

„Dům zájmových činností“
Objekt č. p. 203 v ulici, kde po deset let pobývali imigranti, leží momentálně prázdnotou. Tento stav je ale jen dočasný. Jedná se
totiž o budovu, která je přímo předurčena
k tomu, aby sloužila zájmovým činnostem dětí
i dospěláků. Po vyřešení požadavků hygieny
a hasičů bude rekolaudován na školské zařízení a měla by v něm sídlit základní umělecká
škola. Do té doby však může sloužit některým
činnostem, které rekolaudaci nevyžadují, a to
už od podzimu tohoto roku. Skvělé nápady,
jak prostory v domě využít přinesla ředitelka
MDDM paní Pospíšilová. Objekt má naději,
že se stane novým kulturním centrem Úval.
A ony to jistě potřebují…
MUDr. Jan Šťastný, starosta města

Rekonstrukce vodotečí
Prvá fáze rekonstrukce úvalských vodotečí je
v plném proudu. Realizují se opravy v oblasti
vnitřního města, tedy Kaláku, Jam a Fabráku.
Inspekce Státního fondu životního prostředí
potvrdila, že příprava i realizace těchto akcí

je v pořádku. A tak se můžeme těšit, že se
Úvaly skutečně stanou „rybníkovou velmocí“
východně u Prahy.
MUDr. Jan Šťastný,
starosta města

Inspekce Státního bondu životního prostředí u vypuštěného Fabráku
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Vážení senioři,
obrátili se na mě zástupci Nadace Charty 77/konto BARIÉRY s nabídkou zajímavého projektu „Senzační senioři“- SENSEN. Po seznámení
se s nabídkou jsem přistoupila k uspořádání besedy, na které budete

podrobně seznámeni s obsahem a cílem tohoto projektu. Některé informace o projektu získáte též z níže uvedeného příspěvku.
Jana Tesařová, vedoucí úřadu

Připojte se k senzačním seniorům!
Kluby Senzačních seniorů jsou aktivní již takřka ve všech koutech naší země.
Projekt SENSEN (Senzační senioři) vznikl
v Nadaci Charty 77 / Konto BARIÉRY jako
odpověď na demografický vývoj v naší zemi.
Uvědomili jsme si, že nejen přibývá seniorů,
ale také pochybných a nadřazených hlasů nad
nimi. Přitom víme z domova i z blízkého okolí, jací umějí být dnešní šedesáti- , sedmdesátii osmdesátníci. Zdaleka nejsou jen nemocní,
nerudní, nesnášenliví. Naopak, mnoho z nich
je obdivuhodně vitálních, aktivních a schopných rozdávat moudrost i práci pro ostatní.
A právě takové hledáme do našeho projektu.
My nejsme ani nebudeme sociální službou,
vytváříme neformální spojení starších lidí,
kteří nechtějí jen odpočívat a přijímat cizí
pomoc. Hledáme všechny seniory, kteří se
ještě rádi dívají kolem sebe, není jim lhostejný vývoj společnosti, města, obce. Hledáme seniory, kteří chtějí a umějí cosi dát
– zkušenost, kvalifikovaný názor, paměť na
doby dnes už jakoby zasuté v historii. Nabízíme spojenectví, máme první programy,

čekáme na vaši spolupráci na programech
dalších.
Můžete se zapojit do tvorby unikátní paměti
této země – Národní kroniky, kterou vytváříme spolu s Národním muzeem, či do projektu
sběru odložených dětských knížek a jejich redistribuce potřebným. Můžete se s námi učit
pracovat s počítačem a třeba i zdravě, v co
nejlepší psychické a fyzické kondici stárnout.
A pak také vymýšlet a připravovat svoje vlastní programy, na které pak máte šanci získat
finanční podporu. Můžete prostřednictvím
našeho webu www.sensen.cz komunikovat
s ostatními kluby, vyměňovat si zkušenosti, inspirovat se jinde, pomáhat si navzájem. Kluby
Senzačních seniorů vznikají „na zelené louce“,
ale mohou se jimi stát i stávající kluby seniorů,
včetně těch v domovech seniorů, a také jednotlivci. Podmínkou je aktivita, aktivita.
Víme, že trápením mnoha starších občanů
je samota. Proti ní se chceme s vaší pomoci
postavit, pomáhat těm, kteří zcela zbytečně
a marně čekají, až je někdo bude potřebovat,
až jim někdo dopřeje sluchu.

Za pár let budou senioři nejpočetnější skupinou obyvatelstva v naší zemi. Budou potřebovat nejen lékařskou a sociální péči, ale hlavně
sebevědomí. Právě o to se s vámi chceme starat. Každý nápad, každá aktivita tohoto směru
je vítaná. Spojte se s námi, senzační senioři!
Více informací najdete na www.sensen.cz.
Zdeněk Jirků, Projekt SENSEN

POZVÁNKA

na besedu se zástupcem projektu
S E N Z A Č N Í S E N I O Ř I,
která se bude konat ve středu
19. září 2012 od 14 hodin v sálku
Domu s pečovatelskou službou
Úvaly,
nám. Svobody 1570.
Všichni senioři jsou srdečně zváni.

Rekonstrukce školní jídelny Základní školy Úvaly
tace a požadované přípravné práce přesunout
na stavební firmu. Po zahájení rekonstrukce
bylo též zjištěno, že skutečný stav objektu byl
oproti provedeným průzkumům horší, a tudíž
je nutné provést rozsáhlé sanační práce (odstranění vlhkosti stěn, podchycení základů,
izolace objektu, doplnění konstrukčních vrstev
podlah a provedení odvodnění pozemku z důvodu chybějící dešťové kanalizace). S ohledem
na tyto skutečnosti byl termín ukončení dostavby posunut na 31.12.2012.
Po dobu rekonstrukce bude školní stravování
zajištěno v náhradních prostorách v části budovy základní školy, kterou dříve využívala
Základní škola a Praktická škola Úvaly. Obědy budou dodávány a dováženy společností
Scolarest – zařízení školního stravování, spol.
s r.o., která je registrována jako školské zařízení v rejstříku škol. Obědy budou vydávat

stávající zaměstnanci školní jídelny. Organizaci provozu školní jídelny – výdejny bude
nadále zajišťovat stávající vedoucí jídelny pí.
Hana Dudová. Cena oběda, tj. polévka, hlavní
jídlo a nápoj, zůstává stejná jako v minulém
školním roce, též počet stravovaných žáků
nebude oproti minulému roku nijak omezen.
Prostory, ve kterých bude náhradní stravování
zajištěno, splňují hygienické, bezpečnostní
a požární předpisy, zahájení provozu předcházelo vydání závazného stanoviska hygienika
a souhlasného stanoviska stavebního úřadu.
Jídelna-výdejna je též zapsána v rejstříku škol
a školských zařízení. Kancelář vedoucí školní jídelny-výdejny bude umístěna též ve výše
uvedené části budovy ZŠ, vedení školy bude
potřebné informace předávat rodičům prostřednictvím žáků a webových stránek školy.
Za vedení MěÚ Jana Tesařová

Tímto uvádíme novou pravidelnou rubriku Života Úval, ve které budou jednotlivé odbory MěÚ Úvaly informovat o činnostech, novinkách a aktualitách na jejich
úseku činnosti.

✘ r evize smluv o nájmu hrobových míst na
veřejném pohřebišti
✘ d okončení připojení k základním registrům
a zajištění jejich využití v souladu se zák.
111/2009 Sb., v platném znění
Jitka Hamouzová, odbor správní

Již několik let školní jídelna Základní školy
Úvaly nevyhovuje svými prostorovými možnostmi zejména s ohledem na kapacitu základní školy dnešním nárokům na stravování
žáků. V roce 2010 byla Krajskou hygienickou
stanicí Středočeského kraje udělena výjimka
k provozování této školní jídelny do 31.12.2012.
V roce 2011 vedení města rozhodlo o celkové
rekonstrukci a dostavbě školní jídelny, která
bude financována z rozpočtu města. Rekonstrukce byla zahájena v červnu letošního roku,
předpokládaný termín ukončení byl stanoven
na 30.11.2012. Jelikož se nepodařilo vybrat
provozovatele školní jídelny, který měl kuchyni
vybavit kompletním gastrozařízením, rozhodlo
se vedení města pořídit alespoň část varné technologie a vybavení z vlastních prostředků (díky
úspoře ve vysoutěžené ceně stavby). Proto bylo
nutno zpracovat změnu projektové dokumen-

odbory MěÚ informují
Vedoucí úřadu a odbor správní
✘ inventura a aktualizace vnitřních předpisů
MěÚ Úvaly
✘ kontrola a revize plnění úkolů vyplývajících
z porady vedení
✘ administrativní a organizační zajištění změny zápisu v rejstříku škol a školských zařízení - navýšení kapacity MŠ Kollárova
o 12 dětí
✘ administrativní zajištění změny zápisu v rejstříku škol a školských zařízení - navýšení kapacity ZŠ Úvaly z 680 na 750 žáků
✘ administrativní zajištění změny zápisu v rej-
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stříku škol a školských zařízení - navýšení
kapacity školní družiny ZŠ Úvaly z 240 na
270 žáků
✘ administrativní a organizační zajištění změny zápisu v rejstříku škol a školských zařízení - zápis školní jídelny-výdejny
✘ administrativní zahájení přípravy voleb do
zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu
České republiky i pro obce územního obvodu MěÚ Úvaly
✘ kontrola úhrady místních poplatků a vymáhání nedoplatků

Odbor investic a dopravy
Zajištění investičních akcí města:
✘v
 ýstavba splaškové kanalizace a veřejných částí přípojek
✘v
 ýstavba vodovodních řadů
✘ r evitalizace rybníků Fabrák, Kalák, Jámy
✘ r ekonstrukce komunikace - Kožíškova ulice
✘ r ekonstrukce chodníků – ulice Vítězslava
Nováka

odbory MěÚ informují

Život Úval 9/2012
✘d
 ostavba a rekonstrukce školní jídelny
Základní školy Úvaly
O prázdninách se nepodařilo zajistit plánovanou rekonstrukci šaten v základní škole,
a to ze dvou zásadních důvodů:
1) projektová dokumentace musela být projednána u ROP Střední Čechy, který financoval rekonstrukci a nástavbu stávající budovy ZŠ, jež se prováděla v loňském
roce (z důvodu udržitelnosti projektu
2) nutnost zajištění náhradního stravování v
uvolněných prostorách, které využívala
Základní škola a Praktická škola Úvaly
Rekonstrukce šaten bude provedena po
ukončení provozu provizorní jídelny – výdejny (předpokládaný termín zima-jaro
2013)

VOLIČSKÉ PRŮKAZY
Ve dnech 12.10. - 13. 10. 2012 se konají volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu
České republiky. Volič, který nebude moci nebo nehodlá volit ve volebním okrsku podle
místa svého trvalého bydliště, může požádat o vydání voličského průkazu.
Na voličský průkaz může volič hlasovat:
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje
✘ v jakémkoliv volebním okrsku na území Středočeského kraje
Volby do Senátu Parlamentu České republiky
✘ v jakémkoliv volebním okrsku volebního obvodu č. 41 (sídlo Benešov)
O voličský průkaz lze požádat:
✘ písemným podáním (dopisem), v takové případě musí žádost obsahovat úředně ověřený
podpis voliče, toto písemné podání musí být doručeno nejpozději do pátku 5. 10. 2012
✘ osobně (dostavením se na MěÚ Úvaly, odbor správní) do středy 10. 10. 2012 do
16 hodin, k žádosti je nutno předložit platný občanský průkaz
Voličský průkaz lze voliči předat nejdříve 27. 9. 2012.
Marie Černá, odbor správní

zprávy z města
Jak se dá utopit bagr na Fabráku?
Že práce na rekonstrukci a čištění rybníku Fabrák nejsou jednoduché,
ukazují následující snímky z počátku letošního srpna. Rozbahněné dno
rybníku málem pozřelo bagr. Snímky nafotil pan Marek Mahdal.
Redakce
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Speciální školství v Úvalech nekončí!

Dne 30. 6. 2012 skončila Středočeskému kraji
jako zřizovateli nájemní smlouva v prostorách, kde v Úvalech působila Základní a Praktická škola. Přesto ale „speciální školství“
v Úvalech nekončí. Pokračuje formou dvou
tříd (mohly být i 3, pokud by byl zájem ze
strany rodičů) jako nedílná součást základní
školy. O tom jsem psala podrobně už v červnovém čísle ŽÚ.
Od 3. září bude tedy 20 dětí (jeden žák nenastoupí) pokračovat ve svých třídách se svými
učitelkami a i se svými vychovatelkami v družině. Děti tedy nebudou muset měnit návyky
spojené s dopravou do školy, nebudou nuceny
se seznamovat s novým prostředím ani s novými pedagogy. Budou se učit v malém kolektivu, kde bude prostor pro individuální přístup
ke každému z nich, což je základem práce
v těchto typech vzdělávání. Pedagogům přejeme hodně trpělivosti, lásky k dětem a dobrých nápadů, dětem radost z nových informací
a dovedností, které jim pedagogové předají,
a spokojenost s vlastními úspěchy ve škole.
Čtenáři budou určitě souhlasit s tím, abych
využila této příležitosti a poděkovala jménem
současného vedení města ředitelkám, které
v samostatné škole vedly pedagogický sbor
a umožnily všem svým dětem získat vzdě-

MUDr. KARÁSKOVÁ

oznamuje, že v pondělí
3. září ordinuje pouze do 16,00.
Ve čtvrtek 27.9.2012
DOVOLENÁ

lání, zařazení do společnosti a uskutečnění
svých snů a přání. Byla to paní Olga Jungwirtová a paní PhDr. Marta Teplá, které začínaly
v jedné třídě základní školy, i poslední ředitelce paní Mgr. Evě Bubákové. Úkolem pedagoga je žáky inspirovat a vytvořit jim vhodné prostředí pro vlastní rozvoj a není při tom
důležité pod jakou hlavičkou a v jaké budově.

Je mi jen trochu líto, že se informace o Základní a Praktické škole objevily na stránkách
Života Úval až v posledních měsících. Proč si
nemohly o sobě, o tom, co dělají, jaké mají
úspěchy, přečíst také tyto děti v pravidelných
příspěvcích stejně tak, jako děti základní školy nebo domu dětí? Měly na to právo.
Mgr. Dana Poláková, radní

Vlaková linka S7
Linka S7 je jednou z nejvytíženějších železničních linek v rámci Pražské integrované dopravy. Zajišťuje spojení Prahy a regionu Dolního Poberouní, kde leží několik významných
měst, jejichž obyvatelé preferují železniční
dopravu. Označení S7 linka nese od 9. prosince 2007. Od 12. prosince 2010 byly vybrané
spoje ve špičkách pracovního dne prodlou-

ženy z pražského hlavního nádraží do Úval
a linka S7 se stala první plnohodnotnou průjezdnou linkou regionální železniční dopravy
vedenou přes území Prahy.
Prodloužení do Úval bylo možné díky dokončení staveb Nového spojení mezi stanicemi
Praha hl. n. a Praha-Libeň a modernizace trati
Praha-Libeň – Praha-Běchovice v roce 2010.

S7

Úvaly – Praha hl. n. – Řevnice – Beroun

PID

Úvaly – Praha hl. n. – Řevnice – Beroun

Plná integrace

Úvaly – Praha hl. n. – Řevnice – Beroun

S7

Intervaly (min)

úsek

PD ráno

Rozsah provozu (cca)

PD dopole- PD
dne
odpoledne

Sobota
a neděle

Pracovní
den

Sobota
a neděle

Úvaly – Praha hl. n.

30

–

30

–

5:10–19:30 –

Praha hl. n.
– Praha-Radotín

10–15

30

15

30

4:10–0:30

4:10–0:30

Praha-Radotín –
Řevnice

10–20

30

10–20

30–60

4:10–0:45

4:30–0:45

Řevnice – Beroun

30

30–60

30

30–60

4:00–1:00

4:30–1:00
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názory čtenářů
Práva občanů III.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení)
Na přelomu roku 2011/2012 posbírali občané Úval v petiční akci 1100 podpisů. Dali tak
svým zastupitelům najevo jasné priority. Peticí se následně zabývalo zastupitelstvo.
Minimální počet občanů, kteří musí společně
podat podnět, aby se jím vedení města zabývalo, stanovuje zákon o obcích.
Zákon o obcích stanovuje především povinnosti a úkoly obcí, nicméně část 2 je věnována
občanům. Jsou zde uvedena práva občanů,
kteří dosáhli věku 18 let. Jedná se o právo volit
a být volen, či hlasovat v místním referendu.
Další práva mají nejen občané obce, ale i osoby starší 18 let vlastnící na území obce nemovitost nebo cizí státní příslušníci, kteří jsou
v obci hlášeni k trvalému pobytu.
Jedná se o právo vyjadřovat se na zastupitelstvu k projednávaným záležitostem, k návrhu
rozpočtu obce, nahlížet do rozpočtu obce a do
závěrečného účtu, do zápisů z jednání zastupitelstva, usnesení rady, výborů zastupitelstva či
komisí rady obce.
Zákon o obcích zaručuje občanům právo požadovat projednání určité záležitosti v oblasti
samostatné působnosti radou nebo zastupitelstvem, je-li žádost podepsána nejméně 0,5 %
občanů obce.

Dle informace MěÚ žije v Úvalech 5 924 obyvatel. Rada/zastupitelstvo se tedy musí zabývat každou žádostí, která je podepsána minimálně 30 občany obce.
Zákon mohou občané využít např. následovně. Na zastupitelstvu dne 24. května 2012
byla vznesena otázka, zda by mohly být dotazy, zveřejněné na webu města v rubrice „Ptáte
se starosty“, zveřejňovány on-line. Realizace
tohoto bodu by naplňovala sliby, z Programového prohlášení, jež podepsalo 11 zastupitelů
– část VIII. Úřad města, bod 7 postupná rekonstrukce internetových stránek města www.
mestouvaly.cz. Pokud naši volení zástupci své
sliby neberou vážně, nebo na ně „zapomněli“,
lze cestou 30 podpisů dosáhnout osvěžení jejich paměti na jednání zastupitelstva.
Lucie Trávníčková

Výzva k omezení hluku
V naší republice je řada předpisů, kterými je
omezován hluk jako jeden z vážných faktorů,
které působí negativně na náš organizmus.
Jsou stanoveny limitní hodnoty hluku v závislosti na posuzovaném prostředí a na denní
době. Nikde však není obecně platným právním předpisem omezeno užívání hlučných přístrojů v jednotlivých dnech týdne, a ani obce
nemohou svým nařízením zakázat užívání
sekaček, motorových kos, křovinořezů, cir-

kulárek a spousty dalších hlučných přístrojů
v některém ze sedmi dnů týdne.
Chci věřit, že mi každý soudný člověk dá
za pravdu, že by byla nedělní pohoda ještě
pohodovější, kdybychom používání těchto
zařízení dobrovolně omezili opravdu jen na
nezbytně nutné případy (existují vůbec?!)
a využívali k údržbě a zvelebování našich nemovitostí pomocí hlučných přístrojů ostatní
dny v týdnu.
Bylo by bezvadné, kdyby každý občan naší
obce zvážil, zda je opravdu nutné obtěžovat
sousedy hlukem i v neděli a ve svátek, a této
negativní činnosti se dobrovolně zřekl. I když
jsem spíše ateista, přesto si pamatuji, že jedno
z desatera přikázání zní – „pomni, abys den
sváteční světil“…
Za sebe (a snad i za mnoho úvalských spoluobčanů) za takovou dobrovolnou ohleduplnost
upřímně děkuji.
Milan Štafl

Sdělení petičního výboru
na podporu zamítnutí pětinásobného navýšení
daně z nemovitosti, proti zavedení místního
koeficientu v maximální možné výši 5
Rekapitulace:
✘ 2 4. 3. 2011 zastupitelé obce schválili navýšení místního koeficientu v maximální
➜ ➜ ➜ strana 10
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názory čtenářů
➜ ➜ ➜ ze strany 9
možné výši 5 a následně byla vydána obecně závazná vyhláška č.2/2011.
✘ Ani po opakovaných upozorněních jednotlivých občanů nebyli zastupitelé obce v průběhu sedmi měsíců ochotni přehodnotit svá
rozhodnutí.
✘ Listopad 2011: vzniká petice, zastřešená petičním výborem, jako reakce na rozhodnutí
zastupitelů obce o navýšení místního koeficientu daně z nemovitosti. Petici podepsalo
1051 občanů.
✘ 29. března 2012 zastupitelé schválili s platností od 1. ledna 2013 místní koeficient
daně z nemovitosti ve výši 3.
Dále bylo na tomto zasedání zastupitelstva domluveno, že bude ze strany zastupitelstva situace kolem daně z nemovitosti monitorována
a nejpozději do 1. 10. 2012 bude dle skutečnosti vyhodnocen:
✘ dopad navýšené daně z nemovitosti na
všechny skupiny obyvatel, nárůst počtu
obyvatel v obci. V případě, že převýší počet
obyvatel 6000, dojde ze zákona k nárůstu
dalšího z koeficientů ovlivňujícího výši
daně z 1,40 na 1,60;
✘ legislativní stav s tím, že je možnost místní koeficient daně z nemovitosti ještě snížit
na výši 2, neboť již zákonné navýšení výše
uvedeného koeficientu na 1,6 v konečném
důsledku zajistí zastupiteli uvažované finanční prostředky.
✘ Ing. Oldřich Dostalík, člen petičního výboru, se stává členem kontrolního výboru.
Co dál?
Petiční výbor si klade za cíl i nadále sledovat dění kolem daně z nemovitostí a trvá na
možnosti kontrolovat dodržení deklarovaného
použití získaných finančních prostředků a především jejich efektivního využití.
Za petiční výbor: Ing. Peter Hrubý, Bc. Naďa
Kouklová, Ing. Oldřich Dostalík
e-mail: petrhruby@fimex.cz

Kde teda chceš vzít ty
peníze…
Před časem jsem dostal tuto otázku a snažil
jsem se vysvětlit, že v úsporách jsou velké rezervy.
Uvedu příklad z doby nedávno minulé, z letošního jara. Jde o rekonstrukci ulice V. Nováka. Dle údajů pana Bredy stála rekonstrukce
této části ulice 2 700 000 Kč včetně DPH.
Podle jiného odborného posudku, námi zadaného u renomované firmy, mohla rekonstrukce
vyjít na 1 524 000 Kč včetně DPH, v kvalitě
překračující požadavky na místní komunikaci. Jinými slovy za proinvestovanou částku by
byly rekonstruovány takové ulice téměř dvě.
Záleží na projektové dokumentaci a faktickém
způsobu provedení stavby, které se dá ověřit
sondami. Cena chodníků V. Nováka řečeno
panem Bredou na VZ : “ vysoutěžili jsme 700
“ bude rozuměj 700 000 Kč. Naše kalkulace chodníků je 420.000 Kč ve stejné kvalitě
v jaké je v srpnu realizována. Plus cena stromů
do 100. 000 Kč celkem včetně DPH.
Peníze lze ušetřit především v komplexním
pohledu na připravované akce. Tehdy, až když
se město začne chovat jako řádný hospodář
a bude akce nejen investovat, ale začne se na
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nich i organizačně podílet, s cílem minimalizovat výdaje a maximalizovat zisk!!!. Proč
neposkytnout pro budování drážního koridoru zhotoviteli pozemek pro umístění odstraňovaného materiálu a nenechat si za toto
skládkování zaplatit. Další úsporou může být
recyklace materiálů, vždyť štěrk odstraňovaný
z drážního tělesa lze bez problémů použít do
podkladů budovaných komunikací. Peníze lze
ušetřit tím, že zastupitelé budou naslouchat
občanům, které zastupují. Občané mají na
svém městě také zájem, a jak praví staré přísloví: „víc hlav víc ví“ a spolupráce s občany
je realizována povětšinou zadarmo.
Množství investovaných peněz do rekonstrukcí je dáno nejenom „průhledným výběrovým
řízením“, ale také ochotou snížit náklady na
únosné minimum. Například výběrem jednoho dodavatele, rozsah prací neomezovat
na jednu krátkou ulici a pak jiné firmě zadat
chodník v té samé ulici, zřídit stavební zázemí
pro firmu pro přesun hmot, recyklaci materiálů atd.
„Průhledným výběrovým řízením“ myslíme,
že je vše vystaveno předem na stránkách města, tudíž se každý občan osobně může přesvědčit o probíhajícím procesu.
K parkování ve městě. Na veřejném zasedání
jsem uvedl, že v momentě, kdy posádky aut
opustí svá vozidla, se stávají zákazníky Českých drah. Vyzval jsem zastupitele k jednání
s ČD, aby v rámci rekonstrukce nádraží s těmito jednali o možnosti parkování a výstavby parkoviště v areálu nádraží nikoliv někde
naproti. Z pohledu sdružené investice náklad
100.000.000 Kč již není tak hrozivý, ani část-

ka 250.000 Kč na auto. Dále si představme
denní parkovací poplatek ve výši 50 Kč, což
je 12.600 Kč ročně x 375 aut. To může být až
4.725.000 Kč ročně, pochopitelně minus režijní náklady. Oproti tomu náklady na zřízení
zpevněné parkovací plochy pro jedno vozidlo
je cca 35 až 50.000 Kč na jedno parkovací
místo. Nechci zavléct do centra města 700 aut,
350 už jich tam totiž je a jejich další výskyt se
dá regulovat přes cenu parkovného a omezení stání v přilehlých komunikacích. Tím chci
ochránit obyvatele přilehlých ulic před trvalým zhoršením životního prostředí před jejich
okny!
Petr Hrubý

Vstup na vlastní
nebezpečí!
Tak nám otevřeli opravený most směr Jirny
a s ním i pěší stezku podél trati. Kdo by si kdysi
z maminek, nyní babiček nepamatoval radost
téměř každodenních procházek s dětmi v kočárku po této cestě a jejich vykulená očka při projíždění vlaků. Byly to naše výlety na mašinky.
Při vzpomínání na tyto časy jsem sjela pouze na
dvě délky kočárku z této zrekonstruované stezky.
S vypětím všech sil a visící na držadle kočárku
(aby mi neujel do Klánovic) jsem jej vytáhla zpět
na silnici. Vnouček naštěstí nic nepostřehl a vyděšená babička sjela raději po staré dobré stezce
u bývalé Masny.
Vzali jsme to druhou stranou, byť 1 km delší.
Nu což, vždyť se dá jet tam a zase zpět, ale
naše mašinky si vzít nedáme!
Čáslavská

kultura a volný čas
O Úvalech se mluvilo nejen v Praze
Letošní pátý prázdninový den připadl nejen na
státní svátek na památku statečné smrti Mistra
Jana Husa, ale v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze se konal již XIII. ročník festivalu duchovní hudby. A tak se 5. července v Praze sešly pěvecké soubory nejen „místní“
z hlavního města Prahy, ale také z Mariánských
Lázní, Liberce, Příbrami a rovněž z Úval. Byl to
velký svátek pro samotný Komorní pěvecký sbor
Christi Úvaly, který se na chrámové pódium opět
vrátil po více jak pěti letech. Pro sbor to byl, po
červnových koncertech v Úvalech a ve Škvorci,
vrchol letošní kulturní sezony, která pro našich
20 zpěvaček a zpěváků z Úval, Škvorce, Újezdu
nad Lesy a Klánovic končí prázdninami. Všem
zúčastněným patří velké poděkování za provedení písní a skladeb. Dokázali držet krok se sbory
daleko zkušenějšími a hlasově vybavenějšími
a u ostatních sborů si získali náležitý respekt.
A tak se již o sboru Christi Úvaly mluví nejen
v Praze a v okolí, ale např. i na západě Čech
v Mariánských Lázních, na severu Čech v Liberci
anebo ve středočeské Příbrami. Práci sboru vysoce ocenil i hudební skladatel a sbormistr souboru
Geshem pan Marek Šlechta, jehož dvě skladby
letošní festival zahajovaly a také uzavíraly. Úvaly mohou být po právu na svůj sbor hrdy. Velmi
dobrý výsledek však zavazuje a také „hecuje“
být ještě lepší. S Komorním pěveckým sborem
Christi Úvaly budete mít mnozí z vás možnost se
letos ještě setkat při adventním a vánočním vystoupení např. v Úvalech, ve Škvorci, v Jirnech
nebo v Dobročovicích.

Komorní sbor CHRISTI Úvaly si v letošním roce
připomněl jedenáct let své existence. Od založení
v roce 2001 se tento zcela amatérský soubor zaměřuje na duchovní hudbu. Podnět k jeho vzniku dal a úlohy sbormistra se ujal Dr. Vítězslav
Pokorný, řadu let sbor doprovází na klávesy
a kvalitě napomáhá Mgr. Eva Nádeníčková. Z počátečního jedenáctičlenného uskupení se podařilo během doby vytvořit ansámbl, který vystupuje
při různých příležitostech v Úvalech, Škvorci,
Jirnech, v Praze i dalších místech a šestkrát se
zúčastnil Festivalu duchovní hudby v chrámu
sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze.
Komorní sbor CHRISTI Úvaly je zájmovou
kulturní skupinou lidí v Úvalech a nejen z Úval.
Všechny především spojuje láska ke sborovému zpěvu. Sbor vystupuje nejen při církevních
svátcích, ale též při různých společenských
událostech. Kromě písní a skladeb s varhanním
a klavírním doprovodem zařazuje sbor do svého
repertoáru i skladby bez doprovodu – a cappella
a sólová vystoupení svých členů, příležitostně
i externích spolupracovníků a hostů.
Dr. Vítězslav Pokorný
Milí přátelé, zveme vás ke zpívání do sboru CHRISTI Úvaly, zveme všechny zájemce
o sborové zpívání bez jakýchkoliv požadavků.
Ale především v kategoriích ženy/soprán, muži/
tenor a bas. Zkoušky se konají vždy v pondělí od
18 hodin do 19.30 hodin na faře CČSH v Úvalech, Pražská 180. Případní zájemci se mohou
také hlásit na tel. č. 607120386. Těšíme se na vás.

kultura a volný čas
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Kulturní léto v Úvalech

Kulturní léto v Úvalech mělo prázdniny? Nejspíš ne. Na plakátech se
objevovala řada akcí soukromého charakteru, snad se Úvaláci pobavili
a občasné příjemné letní počasí jim k tomu pomohlo.
Koncert Komorního pěveckého sboru CHRISTI v sobotu 23. 6. 2012
však byl něco jako odměna za vysvědčení. Na padesát věrných posluchačů se v DPS dočkalo procítěného přednesu 20 duchovních písní a
skladeb šestnácti sboristek a sboristů, tří sólistů – Terezy Machačové,
Marty Ženaté (obě zpěv) a Milana Procházky (kytara) (Martin Vydra se
omluvil pro nemoc) pod vedením sbormistra Vítězslava Pokorného. Na
klávesy provázela paní Eva Nádeníčková. Kdyby padesátka posluchačů
opravdu byla školou povinná, tak by odměna za úspěch v ní byla zcela
adekvátní - dojala a pohladila na duši. Velký dík všem, kteří se zcela
nezištně věnují ve svém volnu tak povznášející činnosti, jako je zpěv
a hudba vůbec. Je třeba vyzdvihnout, že sbor Christi zaujímá přední
místo mezi ostatními obdobnými „tělesy“. Zjistilo to i obecenstvo XIII.
festivalu duchovní hudby v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze 5. července, kde se Christi prezentovalo šesti písněmi
jako kompaktní, svěží a vyladěná amatérská parta lidí od 21 let až po
83 let věku. Bravo!!! Gratulujeme.
Takže „kulturní prázdniny“ a pak pauza pořadů, z podnětu komise pro
kulturu, ale s těšením se na kupu podzimních akcí a vlastně i akcí babího léta.
V září se dočkáme hned dvou. První, na které se podílí kulturní komise
jako „zastřešovatel“ bude 22. 9. a je v režii pamětníků skautingu v Úvalech. Druhá bude o týden později a nadšeni budou příznivci poslechu
retro hudby a tance – „Václavská“ s panem Mirkem Kočárníkem.
Alena Janurová

Co připravujeme?
Vážení čtenáři Života Úval,
kulturní komise pro vás během léta připravila řadu dalších akcí. Upoutávky na některé
z nich můžete najít už v tomto čísle, ale rádi
bychom vám poskytli seznam všech plánovaných akcí tak, abyste měli informace
s dostatečným předstihem. V dalších číslech
ŽÚ samozřejmě budeme jednotlivé akce
pro příští měsíc vždy inzerovat s uvedením
přesných informací. Tento přehled proto,
prosím, berte jako základní s tím, že může
dojít ke změně.
Zároveň bych chtěla poprosit všechny čtenáře – pokud máte tip na akci (výstavu/besedu/
koncert/….), která by šla uskutečnit v sálku
DPS, ozvěte se buďto mně na horova@pse.

16. 9. 2012 od 17:00

Mariánský koncert Musica Dolce Vita

22. 9. 2012 od 17:30

Večer k výročí skautingu - spolupořadatelství

29. 9. 2012 od 14:00

Václavské odpoledne - p. Kočárník 14-17 hod

19. 10. nebo 20. 10. 2012 Beseda s PhDr. Zdeňkem Mahlerem
9. 11. 2012

Vzpomínkový večer O. Reifa – kameraman a fotograf Andrej Barla

2. 12. 2012

Advent - rozsvěcení vánočního stromu na náměstí

9. 12. 2012

Adventní koncert pěveckého sboru Christi Úvaly

14. 12. nebo 21. 12. 2012 Vánoční koncert kvarteta Thuri Ensemble
V jednání je také beseda se spisovatelkou P. Soukupovou.

cz, 603265696 nebo nechte na MěÚ vzkaz
pro kulturní komisi. Budeme rádi za nové
náměty.

Jménem kulturní komise přeji všem hezký
a „kulturně prožitý“ nadcházející podzim.
Jana Horová

Soubor Musica Dolce Vita vystoupí v kostele Zvěstování Páně
Koncerty souboru Musica Dolce Vita jsou již
několik let součástí nabídky kulturních pořadů
v našem městě. Další vystoupení tohoto tria se
tentokrát uskuteční v netradičním termínu na
netradičním místě.
V úvalském barokním kostele Zvěstování
Páně se v neděli 16. září rozezní hudební
tóny skladeb Vivaldiho, Händela, Bacha,
Mozarta, Chopina, Dvořáka, Gounoda nebo
Lloyd-Webera. Přestože většina děl byla
vytvořena před mnoha lety, čas rozhodně
neubral na jejich kráse, ale naopak potvrdil
genialitu tvůrců. V názvu koncertu a několika jeho skladbách se objevuje jméno Marie,
kterému patří jeden den v zářijovém kalendáři a jež se občas používá v názvu úvalského chrámu.
Členky souboru Musica Dolce Vita jsou špičkovými interpretkami klasické hudby, které
se ale nevyhýbají přednesu české i evropské
duchovní nebo lidové písně.
Daniela Demuthová vystudovala klasický
zpěv na pražské konzervatoři u prof. N. Vo-

dičkové a pokračovala ve studiu zpěvu u prof.
J. Smolákové. Na svém kontě má stovky sólových koncertů u nás i v zahraničí. K nejvýznamnějším hostováním patří bezesporu
spolupráce s Berlínskou filharmonií v díle
soudobého německého autora W. Riehma
pod taktovkou Kenta Nagana a v roce 2005
ztvárnění role Abatyše v koncertním provedení Pucciniho Suor Angelica na Kanárských
ostrovech. V prosinci 2007 spoluúčinkovala společně s flétnistkou Žofií Vokálkovou
a Plzeňskou filharmonií na vánočním galakoncertě ve vyprodané Dvořákově síni pražského
Rudolfina a při podobné příležitosti v prosinci
roku 2010 excelovala v několika koncertních
áriích za doprovodu pražských symfoniků.
Z tuzemských orchestrů jmenujme dále spoluúčinkování s Českou filharmonií, Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, Symfonickým orchestrem FOK, Komorním orchestrem
Národního divadla a dalšími. V současnosti se
nejvíce věnuje komorní hudbě. Spolupracuje
pravidelně jak s některými špičkovými hudeb-

níky (A. Bárta - varhany, J. Šaroun - klavír,
R. Měřičský – loutna), tak s různými renomovanými komorními soubory (Virtuosi di Praga, Musica Bohemica, Pražští madrigalisté,
Rožmberská kapela, Pražský kvintet). V roce
2005 založila společně s harfistkou Zbyňkou
Šolcovou a flétnistou Janem Machatem trio
Musica Dolce Vita, se kterým již absolvovala více než tři stovky koncertů. Se souborem
dobových nástrojů Musica ad Tabulam natočila CD se středověkými španělskými židovskými písněmi pod názvem Písně Sefarditů.
S triem Musica Dolce Vita nazpívala dosud tři
CD (Poetická zastavení, Klenoty české hudby
a Adventní kalendář). Kromě těchto sólových
projektů spolupracovala na řadě dalších CD.
Žofie Vokálková patřila již od svých muzikantských začátků mezi velmi výrazné talenty. V roce 1992 absolvovala Pražskou konzervatoř ve třídě prof. Františka Malotína.
V dalším studiu pokračovala ve Francii u prof.
Christiana Lardé a absolvovala mistrovské kur➜ ➜ ➜ strana 12
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zy u Jamese Galwaye. K nejdůležitějším soutěžním oceněním patří 1. cena v mezinárodní
soutěži Concertino Praga a zároveň cena za
nejlepší provedení povinné skladby, 3. cena
v mezinárodní soutěži vítězů evropských soutěží „Pacem in terris“ v Německu a v mezinárodní soutěži Pražské jaro získala „Cenu hlavního města Prahy“. V září roku 2000 získala
jako první Evropanka Special Prize v prestižní soutěži „Web Concert Hall Competition“
v New Yorku. Má za sebou řadu koncertních
sólových vystoupení s našimi i zahraničními
orchestry (Francie, Německo, Řecko, Rakousko, USA, Japonsko), je pravidelným hostem
mnoha prestižních festivalů. V roce 2009 absolvovala koncertní turné po Japonsku a USA.
Koncertně provedla řadu premiér skladeb českých i zahraničních soudobých autorů (P. Eben,
J. Obrovská, M. Schoedler) a též se podílela na
několika CD s komorní hudbou. Od roku 1999
natočila pro holandské vydavatelství HLM
několik sólových CD, např. 6 koncertů op. 10
A. Vivaldiho, CD „Mosaique for golden flute“,
CD „Mozart in Prague“. Nahrála řadu snímků
pro rozhlas a televizi. Žofii Vokálkovou jsme
měli možnost vidět v pořadech České televize
Bez limitu, Terra musica, na TV Nova při udílení cen ANNO 2002, kde předávala cenu pro
nejpopulárnějšího muže a několikrát vystoupila
na ČT 1 v rámci Adventního koncertu. Objevila
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se též na obálce časopisu Harmonie a v článcích našich i zahraničních časopisů. Několik let
byla první flétnistkou Symfonického orchestru
hlavního města Prahy FOK a sólistkou orchestru Virtuosi di Praga a Musici de Praga. S harfistkou Kateřinou Englichovou se věnuje komorní tvorbě pro flétnu a harfu (Duo SYRINX)
a od roku 2007 je členkou tria Musica Dolce
Vita. Pravidelně vede mistrovské kursy a absolvuje sólová koncertní turné v Evropě, USA
a Japonsku.
Zbyňka Šolcová absolvovala Pražskou konzervatoř ve třídě věhlasné české harfistky prof.
Libuše Váchalové a záhy po svém absolutoriu
nastoupila dráhu sólové hráčky. V průběhu let
kromě sólových vystoupení hostovala v mnoha orchestrech (Filharmonie Hradec Králové,
Filharmonie Ostrava, Virtuosi di Praga, Český
národní symfonický orchestr, Orchestr Státní
opery Praha aj.) a má na svém kontě nahrávky
pro Českou televizi, Český rozhlas, ale i pro
zahraniční produkce (Deutsche Rundfunk,
britskou společnost Silva Screen Records
aj.). Během její bohaté kariéry ji mohli slyšet
posluchači např. v Itálii, Německu, Švédsku,
Francii, Monaku a samozřejmě na mnoha místech České republiky. Od r. 1992 byla členkou
Rožmberské kapely, souboru zabývajícího se
výhradně gotickou a renesanční hudbou. Zde
kromě harfy hrála na řadu dalších historických nástrojů včetně gotické a háčkové harfy.
S Rožmberskou kapelou natočila v průběhu

Kulturní komise Rady města Úvaly pořádá
koncert

AVE MARIA
v podání souboru

MUSICA DOLCE VITA

Žofie Vokálková – flétna
Daniela Demuthová – mezzosoprán
Zbyňka Šolcová – harfa
16. září 2012 od 17 hodin
v kostele Zvěstování Páně
v Úvalech

Vstupné dobrovolné
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let 5 CD a ročně odehrála na desítky koncertů
u nás i po celé Evropě. V posledních letech
vystupuje zejména jako sólistka, v roce 2001
vydala sólové CD s názvem Harfa, ale je
i členkou několika komorních souborů a spolupracuje i s řadou našich významných umělců. Mezi ně patří Oldřich Vlček, Silvie Hessová, Mario Mesany, Hana Jonášová, Martina
Kociánová, Jan Machat, ale také zástupci populární hudby jako Eva Pilarová, Zuzana Stirská aj. V roce 2005 stála u zrodu tria Musica
Dolce Vita, se kterým ji v poslední době mohou posluchači slyšet po celé České republice,
kromě jiného také v komponovaném pořadu
s názvem „Poetická zastavení“, kde se můžeme setkat nejen s krásnou hudbou, ale též
s milostnou poezií Zbyňky Šolcové. Básně
byly vydány ve sbírce „City a pocity“ (nakladatelství Pragoline 2005). V roce 2007 ji
mohli návštěvníci kulturních akcí vidět také
v souvislosti s projektem „Múza očima múz“.
Jde o projekt fotografa a publicisty dr. Josefa Loudy, kterého se zúčastnilo 32 českých
i zahraničních fotografek a jejich úkolem bylo
svým vlastním pohledem a způsobem fotograficky ztvárnit ženu - hudebnici, kterou se stala
právě Zbyňka Šolcová.
Trio Musica Dolce Vita si v Úvalech vytvořilo stálý okruh posluchačů. Kvalita souboru
společně s místem konání zářijového koncertu
zaručuje nevšední kulturní zážitek.
Vladislav Procházka

kultura a volný čas
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Hudebně literární podvečer

Hudebně literární podvečer, věnovaný 100. výročí založení skautingu v českých zemích, se
uskuteční v sobotu 22. září 2012 v 18 hodin
v sále úvalského DPS na náměstí Svobody.
Na programu budou verše básníka, také skauta, Jiřího Wolkera a dále próza spisovatele,
také i skautského vůdce, Jaroslava Foglara.
K jejich recitaci přijal pozvání do Úval herec
Alfréd Strejček s kytarovým doprovodem Matěje Raka.
Na úvod vzpomínkového podvečera bude
otevřena menší výstavka historie českého skautingu, její prohlídku budou provázet hudební melodie úvalských oldskautů:
Emana Jankovského – akordeon a Mirka
Kočárníka – klávesy. Prohlídka bude možná
pouze před zahájením recitálu A. Strejčka
a M. Raka od 17,30 hodin. Na úvalský podvečer oslav století skautingu přijala pozvání i řada známých osobností, které mají ke
skautskému hnutí a kulturnímu dění v Úvalech vřelý vztah.
Na závěr vzpomínkového podvečera bude
pro všechny zájemce uspořádána beseda
nejen s účinkujícími, ale i se všemi hosty.
Na náměty všech účastníků besedy se těší pořadatelé i hosté. Kombinovaný pořad připravila čtveřice úvalských oldskautů Eman, Jindra, Roman a Vladimír. O celkové uspořádání
se postarala Komise pro kulturu Rady města

Úvaly a Skautské středisko br. Jiřího Bubáka
Úvaly. Proč padla volba tématu tohoto podvečera právě na básně Jiřího Wolkera a prózu
Jaroslava Foglara? Století českého skautingu
letos uplynulo od července roku 1912, kdy byl
uspořádán první skautský tábor podle zkušeností průkopníků skautingu R. Baden- Porvella a E.T. Setona na českomoravské vysočině
nedaleko Humpolce. Všichni účastníci prvního i těch následujících táborů v orlovském
polesí už nežijí, a někteří zůstávají v paměti
až dodnes. Mezi nimi je i ten pro české skauty
nejdůležitější, tehdejší vůdce orlovských táborů a vlastně tak i zakladatel českého skautingu
– Antonín Benjamin Svojsík. Tento profesor
žižkovské reálky a navíc člen českého pěveckého kvarteta se seznámil po zájezdu do
Anglie s Baden-Povellovým skautingem. Do
prvého tábora poblíž orlovské hájovny svého
tchána pozval nejen studenty žižkovské reálky, ale i další mimopražské zájemce. V roce
1916 se dalšího tábora na Orlovech zúčastnil
i pozdější básník Jiří Wolker. Odtud také vzniká jeho táborový deník šestnáctiletého skauta Jiřího Wolkera, bohužel on nepřežil svůj
24. rok, zemřel velmi mladý: Epitaf …zemřel
mlád dvacet čtyři let.
V roce 1916 přijala trojice ouvalských mladíků myšlenky výboru spolku Junák – český
skaut, které jim přinesl student žižkovské re-

álky Oldřich Bohuslav a trojici doplnili Josef
Masák a Antonín Jelínek. Ouvalští junáci tak
začali „skautovat“. R. 1919 je první úvalský
oddíl registrován. Po skončení války (první
světové) se však nejen tato zakládající trojice ale i jejich další příznivci z Ouval rozešli,
a tak nastal útlum. V roce 1924 se již do
Úval přistěhoval českobrodský skaut, tehdy
24 letý Jiří Bubák a ujal se oživení úvalského skautingu. Jeho skautský oddíl se úspěšně
a rychle rozvíjel, podařilo se zakladatelům
vytvořit středisko Junáka – Svaz skautů
a skautek RČ s více než desítkou oddílů, ve
stejném roce 1924 vstoupil do skautských
řad i šestnáctiletý Jaroslav Foglar, pozdější
úspěšný redaktor časopisů pro mládež a spisovatel. Zdravé skautské zásady využil také
k rozšíření a stal se vlastně zakladatelem
i dlouholetým skautským vůdcem 2. oddílu Praha, později známého střediska pražské
Dvojky. Se jmény Jiřího Wolkera a Jaroslava
Foglara se rozhodli úvalští oldskauti připomenout veřejnosti letošní jubileum – výročí
století českého skautingu. K nim se jako pořadatelé připojily – město Úvaly a úvalské
středisko Junák. Proto nyní je tato pozvánka
jménem všech pořádajících určena široké veřejnosti. Na vzpomínkový hudebně – literární
podvečer zvou všichni pořadatelé a účinkující.
Za pořadatele Ing. Vladimír Kolomý

zprávy z MDDM
Z historie Země české
byl název a také téma 14 denního pobytového
tábora MDDM ve Svaté Kateřině pro 24 dětí
ve druhé polovině července. Všechno začalo
balením materiálu, pomůcek, náčiní, kostýmů a dobrot. Jak jsme tak všechno snesli na
hromadu a nacpali do beden, zjistili jsme, že
beden bude o jednu víc než dětí. Při nakládání zdatně pomáhali tatínkové a pro jistotu se ještě ptali, na jak dlouho že to jedeme.
Počasí sice první týden nepřálo koupání, pouze dešťovému sprchování v pláštěnkách a gumácích, ale nás to nezastavilo a využívali jsme
každou chvilku bez deště k probádání českých
dějin v přilehlém lese. Šikovně postavená
chata pro vedoucí s velkou převislou střechou
➜ ➜ ➜ strana 14

„Já vidím, já vidím…“ a Libuše viděla a věštila.
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a stříšky před chatami dětí nám umožnily být
venku i v dešti.
Všechno začalo příchodem praotce Čecha a
osídlením země pod horou Říp. Následoval
Krok a jeho dcery se svými úžasnými schopnostmi. Postavili jsme vesnice, věnovali se vaření čajů, výrobě bůžků, viděli a po té i sestavili
město veliké … Prahu, vydali se na čtyři vrchy
za nerostným bohatstvím podle Libušiny věštby, hledali kance Karbouse a vystrojili svatbu
Kazi s Bivojem. Kanec, kterého jsem ušila pro
táborové účely, se stal hlavní cenou pro vítěze
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nejmladší věkové kategorie dětí a ten si ho na
konci tábora odvezl domů. Po hádce sedláků
se poselstvo vydalo za Přemyslem, aby se oženil s Libuší a ujal se vlády. Na vlastní oči děti
viděly proradnou Šárku a Ctirada, zažily dívčí
válku, sledovaly skok Horymíra z Vyšehradu,
poznaly krále Ječmínka, prožily dobrodružství
Bruncvíka na jeho cestě za získáním erbu s českým lvem, sklízely pšenici, obdělávaly a osely
pole, stavěly Karlův most, našly opatovický
poklad, potkaly se s bílou paní a starými českými strašidly, zachránily krále Václava IV. spolu
s lazebnicí Zuzanou, účastnily se husitských

válek pod vedením Zikmunda i Žižky, spravily
Staroměstský orloj, vyráběly a nabízely zboží
na trhu, setkaly se s blanickým rytířem, tančily s rusalkou a s tančícím ďáblem mazurku, na
královském dvoře českou polku a při tom všem
ještě sportovaly a soutěžily v rámci jednotlivců
i oddílů. Chyběla jen lekce hry na housle s Daliborem a pobyt mezi zbojníky pod vedením
Jánošíka… na to nám už ani 14 dní nestačilo.
Parta vedoucích dělala co mohla… tak doufám,
že se líbilo a že si za čas všichni rádi vzpomenou… jo tenkrát za Přemysla…
Vedoucí LT Alena Navrátilová

„Jen si zatrub, Ctirade,“ koketně mrkala Šárka

„Zaplatím vám za Karlův most, na to ještě mám,“ povídá Karel IV.

„No, co se dá dělat, holt se s tím Žižkou vyfotíme,“ řekl Zikmund
před bitvou.

„Cože, na královském dvoře se bude tančit polka? No to bude
mazec.“

Informace
z MDDM
Se zájmem dětí se
setkal příměstský letní výtvarný tábor při
Městském domě dětí
a mládeže v Úvalech.
Egypt

Kouzelná zahrada
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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 8.00-18.00 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
1. ročník Pasování prvňáčků na čtenáře se opravdu povedl
Dovolte mi vrátit se v následujících řádcích
do června, kdy knihovna připravila pro děti
z prvních tříd akci, které se mezi knihovníky
říká Pasování prvňáčků na čtenáře. Pasování
se každoročně koná v řadě knihoven po celé
republice, každá knihovna ho pojímá jinou
formou, ale cíl je stejný. Odměnit děti za celoroční snažení při zvládnutí abecedy a hlavně
připomenout dětem, že knihovna v jejich městě je tu i pro ně.
Myšlenkou připravit pro prvňáky tuto akci
jsme se zabývaly už delší dobu, ale od realizace nás odrazoval především boj s nedostatkem
prostoru, protože připravit zajímavé dopoledne pro čtyři třídy prvňáků na pár metrech
čtverečních……. Ale nakonec jsme se do toho
stejně pustily.
Nechtěly jsme ovšem dětem pouze poblahopřát, že se naučily číst a dát jim dárek, to se
nám zdálo málo a myslím, že by si děti takovou návštěvu knihovny ani nepamatovaly.

Proto jsme pro ně připravily program, ve kterém formou několika her všichni ukázali, že
jim na konci první třídy abeceda a čtení nedělá
problémy.
Po krátkém přivítání a veselé písničce přišla
na řadu první hra „Had žrout“. Děti četly názvy věcí, které had spolykal a přiřazovaly je
k obrázkům v hadově břiše. A už je tu druhý
úkol. Použít pohyblivá písmenka ze slova SPISOVATEL k vytváření různých slov. Prvňáci
➜ ➜ ➜ strana 16
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nás překvapili svou nápaditostí a tím, kolik
slov se s použitím daných písmenek dá poskládat. Nevěříte? Zkuste si to.
Hned po další písničce se děti pustily do čtení
celých vět. Po přiřazení ke správným obrázkům vznikla básnička, kterou jsme si pak s
chutí všichni dohromady zarecitovali. Posledním úkolem byla křížovka s tajenkou a hned
bylo jasné, že i psaní je pro ně hračka.
Chválíme všechny letošní prvňáčky, čtení jim
jde krásně. S organizací a vymýšlením celého
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programu jsme si opravdu vyhrály a myslím,
že to bylo na celkovém dojmu znát. Děti se bavily, krásně spolupracovaly, hlásily se, každý
chtěl číst několikrát, a protože celý program
měl spád, nebyl čas na zlobení ani vyrušování.
A tak jsme rády každého letošního prvňáčka
ocenily titulem „Malý čtenář“, protože jak
známo, z malých čtenářů se časem stanou čtenáři velcí. Samozřejmě jsme nezapomněly ani
na malý dárek.
Na závěr bych ráda poděkovala panu starostovi a paní tajemnici, kteří se přišli na malé čte-

náře podívat a také jim poblahopřát. Zároveň
moc děkuji panu fotografovi za krásné snímky. A hlavně děkuji naší odvaze, že i přes velmi stísněné poměry úvalské knihovny se nám
podařilo připravit dvě zajímavá dopoledne, na
která – jak věřím – děti nezapomenou.
Za knihovnu Gabriela Modřanská

Samostatný výpůjční den
pro maminky s malými dětmi
5. 9. 2012 od 9.00 do 11.00 hodin.

úvalské portréty
Ptáme se MUDr. Jana Šťastného, zastupitele za Občanskou demokratickou stranu
Redakce: Jaké jsou Vaše priority ve městě
a co považujete za největší úspěch/neúspěch Vaší činnosti pro město?
JŠ: Když jsem se do Úval v roce 2000 nastěhoval, prošel jsem určitým vývojem, podobně jako většina nových občanů. A kladl
jsem si určitě i stejné otázky: Jak to, že jsou
místní komunikace neopravené? Jak to, že
chybí podstatná část technické a sociální infrastruktury? A tak dále. Člověk, který tyto
otázky začne klást, má v podstatě tři možnosti – začít nadávat na neschopné vedení
města, rezignovat a hledět si svého, anebo se
do věci vložit a aktivně se podílet na změně k lepšímu. Shodou okolností jsem se na
kandidátce ODS dostal do zastupitelstva již
v roce 2002, určitý čas jsem se ale musel
„rozkoukávat“ a hledat odpovědi na výše
uvedené otázky. I když nelze vše měřit jen
penězi, vyšlo mi, že k tomu, aby se naše
město radikálněji změnilo, je potřeba finanční částky ve výši přibližně 1,5 miliardy Kč.
Zároveň se přiblížilo období, kdy bylo možné žádat o dotace z Evropské unie. Jednou
z mých priorit se tedy stalo získávání finančních prostředků z dotací a darů. Od roku
2006, kdy jsem se stal starostou „přiteklo“
tolik finančních prostředků, že se realizují
investiční akce ve výši téměř 600 milionů
Kč. Jsem přesvědčen, že víc to nešlo a že se
jedná o maximum toho, čeho bylo možné dosáhnout. Samozřejmě se nejedná jen o mou
osobní zásluhu, byla to týmová práce.
Redakce: Kde nebo v čem vidíte celkové
slabiny, co se nedaří a jak vidíte svá nefor-
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mální setkání s občany a zapojení veřejnosti do dění ve městě?
JŠ: Již výše jsem naznačil, jaké možnosti má
ten, kdo si začne klást otázky typu „jak to, že
…“. Stále existuje velké množství občanů, kteří spíše jen „nadávají“. Tady jsme, možná, trochu zaváhali v tom smyslu, že jsme naši snahu
o zlepšování stavu částečně nezvládli marketingově. Nedokázali jsme prostě „prodat“ to,
se podařilo. A nejsou to pouze výše uvedené
investice; je to například i sport, kultura a další
součásti života naší komunity. Jen málokdo například ví, že „Vítání občánků“ bylo obnoveno
až v roce 2007. Akce jako „Bezpečná sobota“
či „Vánoce ve městě“ jsou již také vnímány
jako samozřejmost. A přitom jsou to všechno
věci vzniklé v minulém a v tomto volebním období. Anebo „závody horských kol“.

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?
JŠ: Já doufám, že to už konečně budou ty
nešťastné komunikace! Období 2012 – 2014
bude, podle mého názoru, především obdobím, kdy se budou postupně uskutečňovat již
dnes naplánované akce. Nechci je nyní opětovně vyjmenovávat, informace o nich přináší průběžně Život Úval. Je jich ale opravdu
hodně. Snad jen: velmi nás tíží nedostatek
míst v mateřských školách a druhotně i škole
základní. Ty miliony, které byly investovány
do přístaveb, stále nestačí a vláda neschválila
poskytnutí financí na rozvoj školství v prstenci kolem Prahy, které je zatíženo přílivem no-

vých občanů. Co se týká zastupitelstva města,
tak mohu jen konstatovat, že doposud vždy
podpořilo to, co je pro Úvaly potřebné. Samozřejmě, že ne vždy jsou usnesení zastupitelstva vnímána občany pozitivně. Ale to už tak
bývá. Čeho si však vážím nejvíce je skutečnost, že v našem zastupitelstvu existuje velmi
široká „koalice“ napříč politickými stranami
a občanskými sdruženími. Že jde především
o Úvaly a politika jako taková se ocitla až na
druhém místě. Přál bych si, aby to vydrželo
alespoň do konce tohoto volebního období.
Redakce: Děkujeme za přednesené názory.

úvalské portréty

Život Úval 9/2012

Ptáme se Josefa Štěpánovského, zastupitele za Občanskou demokratickou stranu
Redakce: Jaké jsou Vaše priority ve městě
a co považujete za největší úspěch/neúspěch Vaší činnosti pro město?
JŠ:Musím říct, že mojí osobní prioritou, kterou mi potvrzují také obyvatelé Úval, je to,
aby naše město vzkvétalo, naplňovalo statut
samostatného města a jeho obyvatelé byli
spokojeni a aby se jim v Úvalech hezky žilo.
To znamená ovšem nejen základní vybavenost
sítěmi, čisté a opravené silnice a chodníky, ale
také sociální, kulturní a sportovní infrastrukturu. Bohužel, obří vnitřní dluh na základní vybavenosti a jeho neřešení, který se táhne jako
rudá nit již od revoluce, možná i z dřívějších
dob, soustřeďuje investiční aktivity převážně
na využitelné dotační tituly, kterými se snažíme násobit investiční potenciál města. V praxi
to znamená, že stamiliony investic jsou neviditelné, jdou tzv. pod zem, do sítí. V poslední
době se však podařilo realizovat mnoho viditelných investic, které se snažím podporovat.
Zmínil bych jen některé, které považuji za
velmi důležité: dostavba základní školy, rekonstrukce prostor pro hudební školu, školní
kuchyně a jídelna, rekonstrukce čp. 65, rekonstrukce rybníků a mnoho dalších drobnějších
investic směřujících např. do ozelenění města, budování turistických tras a cyklostezek či
pořizování hmotné vybavenosti našich hasičů.
Co se bohužel ne zcela daří, je rozvoj kulturních aktivit. Přes urputnou snahu a obrovské
nasazení členů kulturní komise, zaměstnanců města a spolupracujících obyvatel města
je toto limitováno tím, že město nemá svůj
vlastní kulturní stánek, nebo chcete-li kulturní dům. Je tak odkázáno na pronájem prostor,
které často ne zcela vyhovují jeho potřebám,
a musí za ně platit komerční pronájem. Jako
zastupitel a radní města si musím udržovat povědomost o všech oblastech působení města.
Mezi mé priority však jednoznačně patří snižování nákladů města a důraz na to, aby výběrová řízení probíhala nejen řádně a dle zákona,
což je samozřejmostí, ale aby byla také naplňována skutková, věcná stránka výběrových
řízení. S potěšením mohu říci, že dnes je proces zadávání zakázek na velmi vysoké úrovni a ještě před vyhlášením výběrového řízení
jsou v radě města zvažovány nejlepší možná
řešení, která jsou konzultována s odborníky
v oboru a často také s občany města. Měs-

to tak přesně ví, co chce, co si může dovolit
a kolik to asi bude stát a zadat do VŘ přesné požadavky. Po vyhlášení VŘ je pak každý
krok kriticky, nikoliv formálně, posuzován
a hlídán až do fáze realizace díla.
Postupně také dochází k revizi uzavřených
smluv s dodavateli města a intenzivní hledání
úspornějších řešení, která by ovšem zajistila
požadovanou kvalitu. Tato mravenčí práce je
v současné době totiž jedinou možností, jak
zvětšit investiční balík peněz, které může město využít pro zvyšování komfortu bydlení jeho
obyvatel.
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?
JŠ: Vedle toho, co jsem již popsal v předchozí
odpovědi, vidím jisté slabiny některých zastupitelů, ale i občanů, ve finanční odpovědnosti k městu. Mám tím na mysli to, že všichni
perfektně vědí, co by se mělo ve městě dělat,
ale bohužel již neřeší příjmovou stránku věci –
kde na to vzít? Rozpočet města je rozpočtem,
ze kterého musí mít prospěch obyvatelé Úval
a nikdo si z města nesmí dělat dojnou krávu!
Vedení města, na základě zastupitelské demokracie, pouze o tento rozpočet pečuje, ale nepatří mu! Jsem přesvědčen, že stávající vedení
města tuto situaci intenzivně vnímá a zatím
úspěšně odráží tyto nezodpovědné útoky. Snažím se podporovat takové projekty, které jsou
smysluplné, mají vyřešené financování nejen
investiční, ale také provozní, a také projekty,
které přes počáteční investici jsou do městského rozpočtu přínosem. Těch je však bohužel
poskrovnu. Myslím, že obyvatelé Úval se do
dění města zapojují dle svých vlastních priorit
a možností a asi podobně jako v jiných srovnatelných obcích. Snažím se však vnímat především takové lidi, kteří nezištně pomáhají a
pracují ve prospěch města, ať již radou, zapojením do nějaké činnosti, přípravy akcí, nebo
prací v komisích a výborech města. Těch si
velmi vážím a děkuji jim za to. Silně vnímám
cennost času, který věnují nám všem, místo
aby byli se svými blízkými.
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?
JŠ: Osobně bych se chtěl více zaměřit na komunikaci s obyvateli našeho města, kde cítím jistá vzájemná nepochopení, která často
vznikají právě nekomunikativností, neznalostí
všech souvislostí a bohužel někdy také povrchním hodnocením situace. Rád bych viděl
větší patriotismus a zájem obyvatel o dění ve
městě.
Myslím, že nejen v tomto období, ale i v dalším časovém horizontu se město bude potýkat
s nedostatkem investičních prostředků. Jistým
světlem na konci tunelu je příprava dotačních
titulů pro další dotační období od roku 2014.
Doufám, že po tvrdých zkušenostech připraví
státní správa a ministerstva takové programy,
které budou především zohledňovat potřeby
občanů naší republiky, potažmo obcí. Chtěl
bych se mimo jiné zaměřit na přípravu a případně také vybudování kulturního domu, zefektivnění nakládání s majetkem města a jeho
účelové využití.
Řekl bych, že velkým vítězstvím určitě bude,
pokud se městu podaří udržet stávající rozpočtovou kázeň a dotáhnout naplánované investiční akce tak, jak byly naplánovány a schváleny
správci dotačních titulů.
Redakce: Děkujeme za přednesené názory.

z okolních obcí
Krátké zprávy z Pošembeří
REKLAMA ZADARMO
– AKCE PRODLOUŽENA!
Region Pošembeří – Možnost ZDARMA
inzerovat v elektronickém katalogu podnikatelů a neziskových organizací regionu stále
trvá!
Díky projektu financovanému z Programu rozvoje venkova mohou podnikatelé,
drobní živnostníci a dokonce neziskové organizace inzerovat své služby a produkty
zdarma.
Databáze všech inzerátů bude 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.
„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.
JAK NA TO?
Stačí si dole na http://www.posemberi.cz/nase-aktivity/venkovska-trznice-iii-2011-2012/
stáhnout velice jednoduchý formulář, podepsat jej a doručit do kanceláře místní akční
skupiny Region Pošembeří (nám. A. z Pardubic 56, Český Brod). Stačí také vyplněný
a podepsaný formulář naskenovat a poslat

Petře Ištvánikové na istvanikova@posemberi.cz. Ta také ochotně zodpoví případné dotazy na tel. 724 033 722.
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 propojit 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.
Podrobnosti na: www.posemberi.cz – Naše
aktivity – Venkovská tržnice III. 2011 2012
Štěpánka Šoupalová
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z okolních obcí
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Region Pošembeří chystá sedmou výzvu
Region Pošembeří – Již 3. září 2012 vyhlásí
místní akční skupina (MAS) Region Pošembeří sedmou výzvu z dotačního programu
LEADER. Po jarní „podnikatelské“ výzvě se
znovu dostane na potřeby obcí či občanských
sdružení.
Vyhlášení výzvy: 3. září 2012
Školení žadatelů: 10. září 2012
Příjem žádostí: 24. září od 12 do 17 hodin
25. září od 8 do 17 hodin
26. září od 8 do 17 hodin

Na jaké potřeby bude možné žádat?
✘ Občanské vybavení a služby (Fiche č. 2
NÁŠ DOMOV – dobré místo pro současný
i budoucí život)
✘ Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (Fiche č. 3 NÁVRAT KE KOŘENŮM
– cestou našich předků)
✘ Rozhledny, pěší trasy, vinařské stezky, hippostezky a další tematické stezky (Fiche
č. 8 CESTY A MÍSTA – propojení regionu)
Potenciální žadatelé mohou již teď vkládat
své projektové záměry do zásobníku projektů
na www.posemberi.cz/leader. Doporučujeme
na stejné adrese pod odkazem VII. výzva –

PODZIM 2012 pročíst PRAVIDLA, PROCES
HODNOCENÍ a NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY.
Pro tuto podzimní výzvu je připraveno k rozdělení celkem cca 4 860 000 korun.
Strategický plán LEADER je program podporující rozvoj v regionech Evropské unie prostřednictvím místních akčních skupin. Filozofií programu je podpora „zdola“, neboť členy
jednotlivých místních akčních skupin jsou
zástupci obcí, neziskových organizací či podnikatelů přímo z příslušeného regionu a znají
jeho potřeby a strategii rozvoje.
Štěpánka Šoupalová

školství
Jak úvalská základní škola obstála v jarním testování?
Jak jsme vás již několikrát v rámci Života
Úval informovali, úvalská základní škola ve
spolupráci s městem prošla letos na jaře několika koly testů a dotazníků, jejichž cílem bylo
zjistit, jak naši základní školu vnímají žáci,
rodiče a její zaměstnanci a jakých výsledků
dosahuje ve výuce. Současně s těmito testy
a dotazníky probíhala (a nadále probíhá) modernizace zázemí školy.
Zde je přehled hlavních akcí, které se v této
oblasti udály:
1) proběhla dotazníková akce společnosti Kalibro (http://www.kalibro.cz)
2) proběhly znalostní testy 5. a 9.tříd - testy
Ministerstva školství ČR
3) základní škola v Úvalech se připojila
k projektu “Rodiče vítáni“ (http://www.
rodicevitani.cz)
4) byla zahájena dostavba a modernizace
školní jídelny
5) další třídy byly dovybaveny interaktivními
tabulemi
Tímto článkem zahajujeme miniseriál, jehož
cílem je seznámit vás s tím, jak škola ve výše
uvedených testech a projektech obstála. V článcích budou vždy uvedeny základní informace.
Vzhledem k rozsahu informací a počtu grafů,
které přesahují prostorové možnosti Života
Úval, najdete kompletní informace na webu
školy, případně můžete se svými dotazy a podněty kontaktovat přímo autory článku.
Dnes se budeme věnovat výsledkům dotazníků, zpracovávaných firmou Kalibro. Co jsou
testy Kalibro? Projekt organizuje RNDr. David Souček se svojí firmou Kalibro. Cílem
projektu je získávat pomocí nástrojů sebehod-
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nocení škol reálná měřítka výsledků vzdělávání a další informace o jednotlivých úrovních
vzdělávací soustavy a poskytovat je školám.
Projektu KALIBRO se doposud zúčastnilo
přes 3 000 škol v ČR, výsledky tedy umožňují
relevantní srovnávání.
Pokud jde o úvalskou školu, testování žáků II.
stupně (6. -9. třída) probíhalo ve škole, testování žáků I. stupně( 1.-5. třída) probíhalo
doma, za pomoci rodičů.. Na II. stupni činila
návratnost 94,6% a na I.70%, což je velmi vysoké číslo a nelze než poděkovat všem respondentům za výbornou spolupráci.
Testy Kalibro byly zaměřeny především na

vztahy v rámci školy, mezi žáky a vztahy rodiče - škola. Předmětem testů Kalibro nebylo zjišťovat vědomosti žáků, ale zajímalo nás
především, jaká vládne ve škole atmosféra
a jak vnímají úvalskou školu žáci, jejich rodiče a zaměstnanci školy.
V dotazníku odpovídaly děti např na to, jestli
chodí do školy rády, jestli se bojí učitelů, jestli
jsou učitelé vůči dětem spravedliví a jestli děti
baví to, co se v naší škole učí, jestli mají možnost volby, co a jak se budou učit.
Hodnocení Kalibro nám nabídlo srovnání naší
školy s celostátním průměrem více jak 3 000
škol v ČR. A jak naše škola dopadla?

Jak hodnotí děti na prvním stupni naši školu, vidíte na níže uvedeném sloupcovém grafu.

Z grafu je zřejmé, že se naše škola pohybuje v rámci celorepublikového průměru bez výraznějších odchylek směrem nahoru či dolů.

školství

Život Úval 9/2012

Nová ranní autobusová
linka Úvaly-Český Brod

A jak dopadl II. stupeň? Podívejte se na několik grafů

Dopravní odbor Středočeského kraje zřizuje
od 3. 9. 2012 novou autobusovou linku 426
z Úval do Českého Brodu. Hlavním důvodem
jejího zavedení byla potřeba usnadnit žákům
bývalé Základní školy a Praktické školy Úvaly
dojíždění do nové školy v Českém Brodě.
Tato linka bude v pracovní dny odjíždět od
nádraží v Úvalech v 7:16, v Českém Brodě
bude na zastávce U muzea v 7:37. Nové spojení jistě rádi uvítají také studenti českobrodského gymnázia. Zastávka je v bezprostřední
blízkosti i jejich školy, takže jim odpadne
ranní „maraton“ městem. Nová linka pomůže i občanům Úval, kteří jezdí do nemocnice
v Českém Brodě. Také oni budou ušetřeni procházení městem až od nádraží.
Odpolední spoj linky 426 odjíždí z Českého
Brodu ze stanice U nemocnice ve všední dny
15:14, do Úval přijede 15:34.
Nové spojení jistě s výhodou poslouží nejen
žákům a studentům, ale i dalším občanům našeho města.
Eva Bubáková

Co plánujeme na září

✘m
 entoring pro učitele
✘8
 . září ve 13 hodin oslava 100.

výročí otevření Měšťanské školy
v Úvalech
✘k
 urzy OSV

Pozvánka

na oslavu 100. výročí otevření
Měšťanské školy v Úvalech

Z grafů je zřejmé, že na druhém stupni naše škola pro mnohé překvapivě vykazuje nadprůměrné
výsledky v porovnání se zbytkem republiky, zejména pokud jde o chuť dětí se vzdělávat (škola
je baví) a jejich pocit, že jim učitelé naslouchají. Paradoxně jsme se však ocitli pod průměrem v
kapitole hrdost na školu a děti si stěžovaly na posměch kvůli chybám v třídním kolektivu. Podle
názoru žáků mají učitelé rezervy v ochotě věnovat se jim nad rámec vyučování. Problémem se
na naší škole jeví výskyt krádeží (což bezpochyby souvisí s tristní situací ve školních šatnách,
rekonstrukce šaten na konci tohoto roku by mohla výrazně pomoci).
Součástí dotazníků byly i otázky pro rodiče, kterých odpovědělo přes 66%.

➜ ➜ ➜ strana 20

8. září ve 13 hodin
v prostorách základní školy
✘ Výstava „Škola včera, dnes a zítra“
✘ Setkání učitelů a absolventů školy
✘ Sportuje celá rodina

Na vaši návštěvu se těší
žáci a učitelé ZŠ Úvaly
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Z celkem šesti oblastí jsme pro čtenáře vybrali dva grafy - ten, kde rodiče hodnotí kvalitu
vzdělávání, a ten, kde hodnotí zázemí školy.

Život Úval 9/2012

Škola včera, dnes a zítra
Povinnou školní docházku zavedla v roce
1774 Marie Terezie. Do školy chodily děti od
6 do 12 let. Učily se číst, psát, počítat a náboženství. Na venkově chodily děti do školy
hlavně na podzim a v zimě, v létě musely pomáhat na poli.
Za dob babiček a dědečků se chodilo do školy
i v sobotu. Na menších školách bývalo sloučeno více tříd do jedné. Také tělesné tresty nebyly ničím výjimečným. Hlavně kluci si raději
nechali dát pohlavek nebo ukazovátkem přes
ruce, než by dostali poznámku.
Když chodili do školy rodiče, nebyl tu už takový rozdíl od školy dnešní. Samozřejmě škola neměla takové vybavení, počítače měly jen
velké podniky a většinou zabíraly polovinu
místnosti. A o elektronické tabuli se jim ani
nezdálo.
V Úvalech byla škola založena v roce 1783.
Od té doby prošla řadou přestaveb a přístaveb. Nyní ji tvoří tři budovy. Protože nestačila pro velký počet žáků, bylo v loňském
roce přistaveno nad částí praktické školy
další patro. Máme moderněji zařízené a vybavené třídy, počítače, přístup k internetu,
elektronické interaktivní tabule, DVD. Můžeme si vybrat z několika volitelných předmětů podle toho, co nám nejvíce vyhovuje
a baví. U školy jsou hřiště na volejbal a košíkovou, stoly na stolní tenis. Letos přibyla
nová školní pergola.
Jenom ta školní docházka je pořád povinná…
Tereza Slavíková, 8. B

Co je to OSV?
Z výše uvedených grafů je zřejmé, že celkové hodnocení školy se pohybuje v rámci lepšího
republikového průměru. Mírně zaostáváme v hodnocení výuky cizích jazyků (věřme, že zde
dojde ke změně, od září nastupují na naši školu dvě nové angličtinářky, jedna z nich je přímo
rodilá mluvčí) oproti kladnému hodnocení výuky češtiny a matematiky. Oproti republikovému
průměru ztrácíme též v názoru rodičů na to, jak škola připravuje děti na další vzdělávání.
Velmi špatně škola dopadla v hodnocení zázemí školy a zvláště pak školní jídelny (opět věříme,
že dostavba nové školní jídelny situaci zásadně změní).
Testy Kalibro se zaměřily i na odpovědi zaměstnanců školy.
Průzkumu se aktivně zúčastnilo 84% pedagogických pracovníků a z jejich odpovědí je patrná
nadprůměrná spokojenost ve všech šesti dotazovaných kapitolách. Jako příklad uvádíme graf
vztahy.

Co závěrem?
Testy Kalibro poskytly naší škole potřebnou zpětnou vazbu, s informacemi bude naše škola dále
pracovat, aby se podařilo zlepšit i ty oblasti, kde má škola doposud rezervy. Věřme, že až za čas
budeme testy Kalibro opakovat, tak se již se stížnostmi na školní jídelnu nebo šatny nepotkáme
a lépe škola dopadne i v hodnocení kvality výuky jazyků.
Dana Poláková, Jaroslav Březka, Petr Borecký
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Děti v naší škole se nezačínají po letních
prázdninách učit hned od prvního dne, v prvním týdnu probíhá týden OSV, tj. týden osobnostní výchovy. Co to je?
Osobnostní výchova se na naší škole stala
velmi důležitou částí výuky a výchovy našich
dětí v průběhu celého školního roku. Menší
děti na 1. stupni ZŠ se s ní setkávají v rámci všech předmětů během celého vyučování,
starší děti na 2. stupni každý týden začínají
v pondělí hodinou OSV. Všechny děti pak
začínají nový školní rok několika dny OSV.
Důraz je v ní kladen na péči o vztahy dětí ve
třídě, na budování sebeúcty, vzájemné úcty
a důvěry. Děti se učí diskutovat, komunikovat,
řešit problémy a konflikty.
Osobnostní výchova má velký význam v budování vztahů, postojů dětí, kritického myšlení, stanovování a dodržování pravidel chování. Je součástí základní filozofie naší školy,
jejímž cílem je vytvořit ze školy místo aktivního a radostného poznávání, místo, kde se dítě
cítí bezpečně, má kamarády, přátelský vztah
s učiteli. Vzájemný respekt mezi žáky, žáky
a učiteli, učiteli a rodiči je základem úspěšné
práce a spolupráce.
Po prázdninách mají děti prostor na to, aby si
vzájemně sdělily zážitky, přivítaly se, popovídaly si. Navázali všichni na stará předprázdninová kamarádství, vytvářeli nová.
Děti jsou vedeny k uvědomění si svých práv
a povinností. Učí se, že znát pravidla nestačí,
je třeba je dodržovat. Dodržování pravidel je
princip, nejde to napůl, buď člověk pravidla
dodržuje, nebo ne.
Žáci se učí komunikovat a žít ve skupině

školství
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s příslušníky odlišných sociokulturních
skupin, uplatňovat svá práva a respektovat
práva druhých. Prohlubují empatii, schopnost aktivního naslouchání a spravedlivého
posuzování. Uvědomují si, že jako občané

jsou odpovědnými členy společnosti a učí
se přijímat odpovědnost za své postoje
a činy.
Škola je výchovně vzdělávací zařízení. Děti
učíme počítat, číst, psát. Učíme je, že schop-

nost spolupráce, pěkné vztahy, laskavost, pozitivní postoj k sobě samému i všem ostatním
lidem jsou klíčové principy každého slušného
člověka.
Mgr. Lenka Foučková

Výlet za výhru

ta měla velmi nelehký úkol, protože vajíček se
sešlo opravdu hodně. Vítězem z naší školy se
stal Matěj Ira z 1. D a získal tak pro svou třídu
výlet na závěr školního roku. Děti se na výlet
do Mělníku velice těšily. V Mělníku nejenže
viděly soutok našich nejmohutnějších řek, ale
podívaly se i do kostnice v kostele sv. Petra
a Pavla. Z náměstí Míru podnikly prohlídku
části podzemí a středověké studny ze 14. stole-

tí, která je nejstarší studnou v České republice.
Také výstup na věž zvládli prvňáčci na jedničku. A kde jinde zakončit výlet než ve stylové
zámecké cukrárně? Je libo zmrzlinu, a nebo
raději zákusek? Můžete hádat, jaká volba byla
častější. Všem dětem přejeme úspěšné vykročení do nového školního roku a spoustu dalších
vítězství nejen v soutěžích, ale i v životě.
Mgr. Dagmar Barnetová, třídní uč. 1. D

V dubnu se žáci naší základní školy zúčastnili výtvarné soutěže „Malované svátky“. Děti
z prvního stupně zdobily papírová vajíčka
nepřeberným množstvím vzorů a výtvarných
technik. Soutěž byla vyhlášena Středočeským
krajem pro děti MŠ a ZŠ. Nejkrásnější vajíčko
vyhrálo 1. cenu a s ní výlet šitý na míru. Poro-

Program PKL na úvalské základní škole
Od ledna do června 2012 proběhlo ve 4. ročnících ZŠ v Úvalech pilotní šetření sedmi programů realizovaných v rámci projektu Příroda,
krajina a lidé, který je spolufinancován z ESF
a státního rozpočtu ČR. Žáci se v průběhu těchto dvouhodin či trojhodin naučili základy heraldiky a zkusili si vyrobit vlastní erb a vymyslet
heslo, které by je charakterizovalo, zamysleli se
nad emocemi zvířat a lidí, uvědomili si, že svět
je veliký a plný odlišností (když jsme si ukazovali různé zvyky, pojmenovávali zvířata třídili
je podle místa výskytu…), vrátili se do pravěku
a formulovali si, co opravdu potřebujeme a po
čem jen toužíme. Ve všech třídách se nám velmi
dobře pracovalo a rády jsme se do nich vracely.
Spokojenost vyjadřovali i paní učitelky a žáci.
Za příjemnou spolupráci moc děkujeme.
Mgr. Šárka Coufalíková a RNDr. Olga Mokrejšová, PhD, lektorky projektu PKL
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Výuka volitelných předmětů

Součástí školního vzdělávacího programu na 2. stupni jsou také povinně volitelné předměty. V 7. ročníku mají žáci 2 hodiny volitelných
předmětů, v 8. a 9. ročníku 3 hodiny. Žáci si mohou vybrat předměty,
které jsou blízké jejich zájmům nebo je lépe připraví pro další studium
či budoucí volbu povolání. Určitá svoboda při volbě předmětů má následně pozitivní vliv na aktivní zapojení i úspěšnost žáků ve zvolených
předmětech. Způsobů, jak jejich výuku realizovat, je více a některé
jsme v minulých letech také vyzkoušeli. Na základě získaných zkušeností je naše nabídka volitelných předmětů poměrně rozsáhlá a rozmanitá a předměty se vyučují napříč všemi třemi ročníky. To znamená, že
v jedné skupině se setkávají žáci nejen z různých tříd, ale i z různých
ročníků. A protože mají většinou o předmět zájem, lépe spolupracují na
zadaných úkolech. Dalším pozitivním důsledkem je vzájemné poznávání žáků ve větším rozsahu, než je třídní kolektiv, snižování rivality
mezi třídami a minimalizace projevů šikany.
Technické a organizační zabezpečení takové výuky samozřejmě není
jednoduché, zejména skloubit velmi různorodé sestavy vybraných
předmětů jednotlivých žáků do rozvrhu tak, abychom jich mohli uspokojit co nejvíce. I přes naši velkou snahu nelze nikdy uspokojit požadavky všech žáků. Podle celkového počtu žáků lze pro daný školní rok
otevřít jen určitý počet volitelných předmětů (ty s příliš malým zájmem
se neotevřou) nebo zvolená sestava některého žáka je natolik atypická,
že ji v celém systému nelze realizovat, takže vždy si někteří žáci nakonec musí některý předmět změnit.
Škola také musí povinně jako volitelný předmět nabízet výuku druhého
cizího jazyka (nabízíme německý a španělský jazyk) v celkové časové
dotaci 6 hodin týdně, kterou lze rozložit do tří ročníků (7., 8., 9.) po
2 hodinách nebo do dvou ročníků (8., 9.) po 3 hodinách. Z tohoto důvodu nelze realizovat výuku cizího jazyka napříč ročníky, ale k otevření
předmětu je nutné přihlášení dostatečného počtu žáků (zákon stanoví
minimální počet 7 žáků ve skupině) z jednoho (nejlépe 7.) ročníku,
protože je nutné zajistit dostatečný počet žáků ve skupině i v dalších dvou letech, kdy výuka cizího jazyka bude pokračovat. Bohužel
ze strany žáků i rodičů je o další cizí jazyk příliš malý zájem, takže
v tomto školním roce nemůže být realizován.
Mgr. Irena Nováková

Seznam volitelných předmětů ve šk. roce 2012/2013
Zkr.

Název

Ročníky

Počet skupin

Tp

Technické praktikum

7, 8, 9

3

Agk

Anglická konverzace

7, 8, 9

2

Vis

Vokálně-instrumentální soubor

7, 8, 9

1

Pkp

Přírodovědné praktikum

7, 8, 9

1

PCČj

Praktická cvičení z češtiny

7, 8, 9

1

Zad

Základy administrativy

7, 8, 9

1

KM

Kresba a malba

7, 8, 9

2

Svch

Sportovní výchova - chlapci

7, 8, 9

2

Svd

Sportovní výchova - dívky

7, 8, 9

2

Zp

Základy podnikatelství

7, 8, 9

1

Dv

Dramatická výchova

7, 8, 9

1

MdS

Mediální seminář

7, 8, 9

1

Lh

Logické hry

7, 8, 9

1

Rp

Ruční práce

7, 8, 9

1

Uvč

Užité výtvarné činnosti

7, 8, 9

1

CAj

Cvičení z anglického jazyka

7, 8, 9

1

SeD

Seminář z dějepisu

7, 8, 9

1

Lt2

Literární seminář

8, 9

1

Chep

Praktikum z chemie

8, 9

1

CM

Cvičení z matematiky

9

2

CČ

Cvičení z češtiny

9

1

organizace a spolky
Letní skautské tábory

řišti u Kácova. Více o skautech z Úval najdete
na: http://uvaly.skauting.cz/

Ani letošní léto se neobešlo bez skautských táborů. Na rozdíl od posledních let jsme ale letos
pořádali tábory dva. Prvních 14 dní v červenci
tábořili skauti u Ledče nad Sázavou. Světlušky, vlčata a skautky měly svůj tábor druhý
a třetí týden v červenci na střediskovém tábo-

Tábor skautů – Horky u Ledče nad Sázavou
Kluci z 24. oddílu Salamandr letos jeli tábořit k Ledči nad Sázavou. Přivítalo je zde nové
tábořiště - přestrojené do podoby westernového městečka. Jednotlivé družiny reprezentující největší města ve státě Kansas se utkala

Skauti plánují svůj další postup v celotáborové hře
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Kovbojové v plné polní

o pořádání indiánských her Po´ia. V konečném turnaji, trvajícím bezmála osm hodin,
zvítězili zástupci města Topeka. Kromě celotáborové hry si na táboře skauti vyzkoušeli
spoustu dovedností (třeba vaření jídla pro celý
tábor), ale také si zahráli spoustu her, zažili
zajímavý program a mimo jiné si také zasportovali – letos se hrál softball a frisbee.

organizace a spolky
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Tábor světlušek, vlčat a skautek – Zderadiny u Kácova
Světlušky, vlčata a skautky se letos také přenesly
na divoký západ. Zde se ale soupeřilo o to, kdo
obsadí více území se zlatonosnými doly a stane

se tak vládcem Zlatého údolí. Pozemky se kupovaly za dolary, které se daly získat během různých her a soutěží. Kromě získávání pozemků
jsme se museli postarat o chod tábora, ale také
jsme se naučili nové věci. Již druhým rokem

Celé osazenstvo tábora

jsme hráli po večerech sportovní hru Bränball,
která prověřila nejen naše sportovní nadání, ale
také to, jak umíme spolupracovat s ostatními.
Za úvalské skautky Tereza Glocová
a Jiří Vobiš

Pohled na tábor

Pozvánka
na závody seniorů
MO ČRS ÚVALY

konané dne 23. 9. 2012 /neděle/
na rybníku LHOTÁK
Prezentace závodníků
6.00 až 7.00 hodin.
Dva stejné poločasy soutěže.
Občerstvení během
a po vyhodnocení závodů
zajištěno.
Sportuje se na JEDEN prut
s JEDNÍM návazcem.
Srdečně zve výbor MO ČRS Úvaly.

sport
Zápasy SK Úvaly oddíl kopané
– srpen -září 2012

08. 09. 2012
15. 09. 2012
22. 09. 2012
29. 09. 2012

So 17:00
So 16:30
So 16:30
So 16:30

Dobřejovice - Úvaly
Úvaly - Zápy „B“
Mnichovice – Úvaly
Vyžlovka Úvaly

venku
doma
venku
venku

Divize muži „A“
Zápasy:
12. 08. 2012
18. 08. 2012
26. 08. 2012
01. 09. 2012
09. 09. 2012
16. 09. 2012
23. 09. 2012
30. 09. 2012

Dorost I. A třída
Zápasy:
25. 08 2012
02. 09.2012
08. 09 2012
16. 09 2012
23. 09. 2012
29. 09. 2012

So 10:15
Ne 10:15
So 10:15
Ne 10:15
Ne 10:15
So 10:15

Libiš – Úvaly
Úvaly – Benátky nad Jiz.
Litol - Úvaly
Úvaly – Jirny
Bělá p. Bezdězem – Úvaly
Milovice – Úvaly

venku
doma
venku
doma
venku
venku

Ne 17:00
So 10:15
Ne 17:00
So 17:00
Ne 17:00
Ne 16:30
Ne 16:30
Ne 16:30

Okresní přebor muži „B“
Zápasy:
25. 08. 2012
So 17: 00
02. 09. 2012
Ne 17:00

Úvaly – Vyšehrad
Libiš - Úvaly
Úvaly – Nový Bor
Vilémov – Úvaly
Úvaly – Souš
Toužim – Úvaly
Úvaly – Litol
Úvaly – Český Brod

Březí – Úvaly
Úvaly - Pacov

doma
venku
doma
venku
doma
venku
doma
doma

venku
doma

Mladší žáci okresní přebor
Zápasy:
09. 09. 2012
Ne 10:15
22. 09. 2012
So 10:15
29. 09.2012
So 10:15

Úvaly – Kunice
Úvaly – Radošovice
Veleň – Úvaly

doma
doma
venku
➜ ➜ ➜ strana 24
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Přípravka okresní přebor
Zápasy:
08. 09. 2012
So 10:15
23. 09. 2012
Ne 10:15
30. 09. 2012
Ne 15:00

Život Úval 9/2012
15. 09. 2012
22. 09. 2012
29. 09. 2012
Úvaly – Vyšehořovice
Úvaly – Nehvizdy
Hovorčovice – Úvaly

Minikopaná okresní přebor
Zápasy:
08. 09. 2012
So 13:00 Úvaly – Mochov

doma
doma
venku

doma

So 08:30 Zeleneč – Úvaly
So 13:00 Úvaly – Hovorčovice
So 10:15 Úvaly – Veltěž

venku
doma
doma

Protože muži „A“ postoupili do divize, doufám, že jak diváci, tak
i noví sponzoři družstvo podpoří. Pro místní podnikatele je to výhodná
marketinková příležitost.
Výsledky hledejte na webu http://www.skuvaly.cz/ a na nástěnkách
u nádraží a na hřišti SK Úvaly V Pařezině.
Ing. Petr Jankovský

Den dětí v oddílu Sport
Úvaly

Medailové úspěchy Sport Úvaly na mistrovství Evropy
karate mládeže 2012

Oslava Dne dětí patří k tradičním setkání karatistického oddílu Sport Úvaly. Svátek dětí
podpořila Červená karkulka a spolu se svými
přáteli připravila odpoledne plné her a soutěží
pro děti. Na školní hřiště se přišlo pobavit na
60 dětí. Novinkou letošního roku bylo divadelní vystoupení skupiny A, která si připravila pohádku Jak Karkulka přemohla vlka.
Děti odcházely spokojené a my se již těšíme
na příští rok.
Mgr. Jana Konečná,
předsedkyně Sport Úvaly

Mistrovství Evropy mládeže patří k vrcholným dětským soutěžím. Letošní šampionát se uskutečnil 2. a 3. června ve francouzské metropoli Paříži. Na slavný stadion Pierre de Coubertin se
sjelo na 500 závodníků z 20 zemí Evropy. Boje byly velmi tvrdé a konkurence obrovská. Česká
republika se zařadila mezi nejúspěšnější výpravy a získala 8 zlatých, 8 stříbrných a 14 bronzových medailí.
Reprezentační dresy oblékli i členové oddílu Sport Úvaly: Anna Hiršlová, Michaela Krajíčková
a Pavel Zach. Všichni podali výborný výkon, probojovali se do finále, a podpořili tak výsledky
České republiky.
Anna Hiršlová získala 3. místo v kata děvčata 12 let a 5. – 8. místo kumite tým děvčata 12 – 13
let. Michaela Krajíčková svůj debut na evropském šampionátu zahájila výborným 3. místem
kata tým děvčata 10 - 11 let a 4. místem kata děvčata 11 let. Pavel Zach se po vážném úrazu
dokázal vrátit mezi evropskou špičku a obsadil nádherné 5. místo v kata chlapci 12 let.
Karatistický oddíl Sport Úvaly si svými výsledky upevnil místo v reprezentaci České republiky
a doufejme, že v následujících letech se do národního týmu zapojí i další členové našeho klubu.
Mgr. Jana Konečná, předsedkyně Sport Úvaly

fejeton
Komu není rady …
Celé generace, asi všech národů na světě, mají
svá přísloví a rčení, kterými chtějí napravovat
opakující se chyby svých předků. Jsou to odvěké pravdy ověřené na vlastní „předčí“ kůži.
Chybám minulosti, a to se dnes hodně nosí,
se věnuje i řada autorů (i českých) s radami,
jak se historických chyb vyvarovat. Máte chuť
se řídit radami? Vzpomínám, jak jsem nesnášela novinové a časopisecké připomínky
redaktorů, kteří se vemlouvali do mých, třeba kuchyňských, snah pokyny jako, vařečku
zásadně neolizujeme! Proč ne? Je to moje věc
přeci! Olíznu a opláchnu, abych učinila zadost
hygieně, a hotovo! Doporučení podobného
ražení mladí ignorují, postpubescenty štvou
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a dospěláci už vědí své. Přesto naši předci
trvali na tom, aby se rady obsahující přísloví
předávaly ústně, a posléze i tiskem, budoucím
generacím.
Tím, jako součást národní tradice, lidem od
malička pomáhají se vstřebáním základních
morálních a lidských hodnot. Nevadilo jim
(předkům), že přísloví nejsou brána vážně?
Vždyť se najdou i parodující – viz „Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až dá někdo
na pivo“ apod. Že by si moudra lidstvo nevážilo? Nebo si jen Češi dělají srandu ze všeho
a nic jim není svaté, a vlastně tím dokazují,
že své předky obdivují a milují? Jak to máme
dnes jednoduché, žádné předávání! Stačí zadat na internetu do vyhledávače pojem přísloví a pořekadla a habaděj českých, japonských,

čínských, latinských, arabských, anglických,
světoznámých, vědeckých a jiných, také jako
piktogramů, které se staly hitem facebooku, se
na vás vyhrne, že se nestačíte bránit. Ovšem
přísloví můžete i přidat (je na to i kolonka),
a to ve všech světových kategoriích, znáte-li
nějaká, zatím neuvedená. Možná, že lze nějaká nová stvořit.
Příležitostí máme kolem sebe dost a zobecnit
se dá už leccos. Čeština je obohacena o nové
tvary, které dala světu. Našinec může dát světu
i nová přísloví - Zákony jsou pavučiny, jimiž
velké mouchy proletí, kdežto malé se v nich
zapletou (opsáno z internetu). Co z toho všeho
plyne? Mluviti stříbro, mlčeti zlato. Máme raději žlutý kov!!! Nebo ne?
Alena Janurová

zajímavosti
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Úvalák na cestě kolem světa
část 4. (Laponsko, Finsko, Estonsko 5-6/2010)
Laponsko
Sámové. Od Norska přes severní Finsko až
na ostrov Kola žijí Laponci, správněji Sámové. Od pradávna rybáři a chovatelé sobů,
i když dnes už svá stáda nepořádají na saních,
ale sněhových motocyklech a i s vrtulníky.
Nejsou o moc jiní než ostatní, snad jen trochu
menší, s kulatějším obličejem, trochu ostřejším koutkem oka jako hollywoodská herečka
Renné Zellweger (Slečna Jonesová), asi světově nejznámější osoba se sámskými předky. Za
posledních pár dekád se sámské sebevědomí
zvedá, mají sámský parlament, ve školách se
již učí v sámštině. Moje hostitelka Suvi, ač
z jihu, se sámštinu naučila a její děti již sámsky vyrostly. Navíc je členkou dívčího orchestru zpívajícího v inari sámštině (jedno
z nářečí). Při opékání masa na ohni na břehu
jezera mi Suvi vyprávěla, že natočila vůbec
první dokumentární film v inari. V sámštině
je toho všeobecně velmi málo, a tak dochází
k legračním situacím, např. malí Inari Sámové
prý chtějí být rapoví zpěváci. Proč? Protože
jediný známý hudebník v inari je rapper, a on
je (zatím) jedinou „hvězdou“ a tedy vzorem.
Nejznámější obyvatel Laponska ale není Sám,
nýbrž svatý Mikuláš alias Santa Klaus a stal
se místní institucí. Tak úspěšnou, že tady na
sever od Polárního kruhu již vznikly dva zábavné parky Santa Klause. Dnes už je možné
Santu navštívit celoročně a nechat se s ním

zahrajte si šachy
V pozici na diagramu je na tahu bílý, kterému
hrozí mat na poli g2. Jakým nejlepším způsobem byste mu zabránili?

Kostelík v Laponsku

vyfotografovat (40€). Celá ta věc musí být
kouzelná v zimě kolem stánků s vánočními
tretkami, ale teď, na začátku léta prakticky
liduprázdná, připadala poněkud smutně. To
mě ale neodradilo, abych se k němu neposadil
a neinformoval ho, že jsem byl celý rok hodný
a tak si zachoval jeho další přízeň.
Finsko
Oulanka a Karhunkierros. V severním Finsku těsně pod Polárním kruhem na hranici s
Ruskem je nejznámější finský Národní park
Oulanka s 80 km turistickou stezkou Karhunkierros (Medvědí okruh). I když krajina není
tak spektakulární jako v Norsku, krása panenského lesa, bystřin a zaoblených kopců občas
sem tam přerušovaných blaty a rašeliništi spojená s božským klidem je nezpochybnitelná.
Napadlo mě, že tak mohla vypadat Evropa
před příchodem lidí. Ačkoli se stezka jmenuje Medvědí, museli byste mít ohromné štěstí
(nebo naopak, záleželo by na vzdálenosti),
abyste nějakého uviděli. Já štěstí neměl. Ale
viděl jsem mnoho ptáků, žab a různé druhy
hmyzu včetně toho ve Finsku nejméně oblíbeného – zdejšího komára. I když ještě nebyla
jejich „kousavá“ sezona, byl nezvykle teplý
květen a ti prevíti byli všude, i přes den. Pokud jsem šel, drželi se jako pisklavý oblak za
mnou, jakmile jsem se zastavil, jejich mračno
mě okamžitě obklopilo. Jejich zabíjení nemělo samozřejmě žádný smysl, ale nedalo mi to
a aspoň jsem měl lepší pocit.
Komáří nepříjemnosti byly více než adekvátně
vyváženy vybavením parku. V pravidelných

Typická finská chata na břehu jezera

intervalech tam byly k dispozici malé sruby
vhodné k odpočinku i přespání. Bytelně postavené, s dvojitými okny, více méně komárů
prosté, vybavené kamny a venkovním ohništěm, s dobrou zásobou dřeva, sekyrou a pilou,
dokonce s velkou dvojzubou vidlí na opékání
masa. S takovým zdarma luxusem jsem se do
této doby ještě nesetkal. Jednu věc jsem si na
konci mé cesty odpřísáhl – už nikdy nepůjdu
takovou cestu s celým batohem…
Stopem jsem dojel do Oulu s velkou studentskou populací (20% obyvatel). Můj hostitel
Pekka mě vyzvedl na náměstí a odvezl mě
rovnou k jeho rodičům, kde se právě slavily
narozeniny jeho sestry. Rodiče neřekli ani „ň“
k neočekávanému hostu, k hostu, jehož odér
byl přímo úměrný 3 dnům stráveným v divočině Medvědího okruhu, na němž bylo vidět
jasně jeho pohledy hladového vlka při spatření stolů obtěžkaných narozeninovými lahůdkami. A nejen to, rodiče ihned pochopili
mou poněkud delikátní
situaci, a hned proto připravili pravou finskou
saunu, pravou s čerstvými březovými větvičkami, kterými se člověk
šlehá v doprovodu příjemné vůně čerstvého
březového listí nahřátého
nad horkými kameny.
To bylo přesně to, co
jsem potřeboval. Na jih
od Oulu je část Finska,
kde žije největší část jejich švédské menšiny.
Finsko bylo dlouhých
500let částí Švédska
a dnes je vlastně dvojjazyčnou zemí. Pravidla
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Správné řešení symetrické pozice diagramu
z minulého čísla Života Úval má základ v tahu
1.Je7+. Po ústupu králem 1…. Kh8 totiž hrozí
mat 2.Sxg7+ Kxg7 3.Dg5+ Kh8 4.Df6. Jedinou obranou by bylo jezdce brát dámou 1….
Dxe7, ale tu bílý ihned sebere a partii pohodlně vyhraje.
Skupinka šachistů z Úval se občas schází na
volné partie v Orange Baru. Pokud byste také
chtěli přijít, ozvěte se na email petr.slavik@
volny.cz a pošlu vám informace o nejbližším
setkání.
Petr Slavík

církev
CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ V ÚVALECH
HUSOVA KAPLE V ZÁŘÍ
2. 9.
neděle
9. 9.
neděle
23. 9.
neděle
30. 9.
neděle

Liturgická bohoslužba
Liturgická bohoslužba
Nedělní setkání s hudbou
Křesťanský klub

9h
9h
15 h
15 h

V pondělí 10. 9. zahajuje pěvecký sbor CHRISTI zkoušky od 18 h
Kontakt: Duchovní správa CČSH , Pražská 180, 250 82 Úvaly
Kontakt: Duchovní správa CČSH, Pražská 180, 250 82 Úvaly, mobil 605920773
Mgr. Jitka Pokorná, farářka
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zajímavosti
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jsou jednoduchá – kde je Švédů více než 10%,
jsou názvy v obou jazycích, kde jich je více
než polovina, švédský název je první. V těch
několika málo místech, kde je Švédů více než
90%, finské názvy nejsou. Jen si člověk musí
dát pozor, že když jede do Kokkola a objeví se
Karleby, je to stále správným směrem.
Helsinky. Poslední dny ve Finsku jsem strávil
v jeho historické jihozápadní části a v Helsinkách. Moc historie ve formě hradů, památníků velikých kostelů tu není, zato je tu vše,
co je spojeno s přírodou: pěší turistika, lodní
sporty, rybaření v létě, běžky a sněžné skútry v zimě. Také tu holdují nepříliš rozšířeným
sportům, zrovna pořádali mistrovství světa v
nošení manželek, hod mobilem prý také pochází z Finska a po mém odjezdu v Oulu pořádali mistrovství ve hře na vzduchovou kytaru. Hudební kultura tu také nepřijde zkrátka,
v Helsinkách je hlavně o víkendech přehršel
veřejných koncertů snad ve všech žánrech ve
zdejších mnoha parcích. Byl jsem hostem Tuoma a jeho rodiny, dávného přítele mého táty,
který mě vzal na víkend do jejich chaty na
břehu jezera (snad každý Fin má takovou), na
cestě mě ukázal nejstarší papírnu ve Finsku,
kde on začínal svou kariéru. Před odjezdem
jsem se ještě setkal s Lukášem, českým Finem
(nebo finským Čechem?), známe se z Libanonu. Právě se také chystal na jednoroční cestu
na kole do Indie a dál. Záviděl jsem mu jeho
sponzory, na druhou stranu cením si své svobody, co a jak píši, kam jedu a jak měním své
cestovní plány.
Je jedna věc, která sjednocuje Skandinávce,
a to je láska k alkoholu. A i když se Jan Žižka až sem přece jen nedostal, jeho „nepřátel
se nelekejte, na množství nehleďte“ v tomto
ohledu tady velmi platí. Vlády se snaží různými triky jako nákup omezený jen do státních
licencovaných obchodů, omezenou otevírací
dobou s důrazem na „zavřeno“ v pátek večer
nebo zničující spotřební daň (inspirace pro
pana Kalouska?). Došlo tady k zajímavému
kolotoči s otevřeným koncem: Norové jezdí
přes hranice do Švédska nakoupit „lacinější“
alkohol, Švédové využívají dánských laxnějších licenčních regulí, Dánové hopkají přes
hranici do Německa zásobit se basami piva
v diskontních supermarketech a Finové je napodobují v Estonsku, jen do Norska nikdo nejezdí koupit cokoli.
Estonsko
Z Helsinek do Tallinu je to 80 km expresním
trajektem (a kupodivu lacinějším než pomalejší lodí). Po vystoupení na břeh našinec hned
pozná, že je jinde. Před pár staletími byl Tallin
částí německé Hansy, která tu zanechala až
pocit střední Evropy nebo českého provinčního města (viz obrázek). Poměrně nedávná
komunistická minulost tu také zanechala nepřehlédnutelné stopy v podobě monumentálních staveb, opuštěných továrních komplexů
a velkých, nám známých sídlišť. Z téže doby
pochází silná ruská menšina, která tu žije
svým vlastním životem. S ní Estonci příliš
nekomunikují, ale návštěvníkovi rádi sdělí
soukromé historky spojené s útlakem a deportacemi…to už jsem někde slyšel. V Tallinu se
mi přihodila nepříjemnost, z bankomatu jsem
vytáhl peníze, ale už ne kartu a zjistil to až po
pár dnech. Musel jsem se vrátit a tím přišel
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o návštěvu Tartu, kam jsem měl namířeno přes
městečko Kundu, sem Čech musí, tak jako
musí Angličan do vesnice Hell v Norsku.
Krajina kolem Otepää v jižním Estonsku je
velmi příjemná, plno přírody, známá zimními sporty, s nejvyšší „horou“ země celých
318 m. Měl jsem štěstí na mé hostitele, váš-

nivé cestovatele s ekologickým povědomím.
Postavili si sami chatu z recyklovaného materiálu, se suchým záchodem i broadband
wifi a také jejich penzion v Tartu vybavili
pouze ze secondhandů. (Příště zbytek Pobaltí, Polsko, Ukrajina)
Váš Erik Jelínek

Tallin – náměstí před radnicí

úvalská vařečka
ZELENINOVÉ VARIACE

LILEK S KOZÍM SÝREM
(pro 4 osoby)
Ingredience:
1 střední lilek
2 malé cukety
220 g kozího sýra
200 ml smetany ke šlehání
100 g másla
sůl, bílý pepř
vinný ocet
100 ml olivového oleje
2 rajčata
60 g vlašských ořechů
bylinky – petržel, pažitka
Postup:
Na každou porci si ukrojíme 2-3 cm silný plátek kozího sýra a nastrouháme ho na jemném
struhadle. Mezitím vyšleháme dotuha vychlazenou smetanu ke šlehání. Bylinky nakrájíme
nadrobno, přidáme k sýru, osolíme a opepříme bílým pepřem. Přilijeme 2 lžíce olivového
oleje a přidáme vyšlehanou smetanu. Nakonec
vmícháme najemno nasekané ořechy a dáme
vychladit.
Lilek a cukety omyjeme a podélně nakrájíme
nejlépe na nářezovém stroji na velmi jemné
plátky. Rovnoměrně je osolíme a opepříme
a opečeme z obou stran na pánvi. Opečené
plátky naskládáme na sebe a necháme takto
vychladnout.
Nyní připravíme rajčata. Rozkrojíme je na
čtvrtky a z každé odstraníme část se semínky.

Takto připravená rajčata pokrájíme na tenké
nudličky. Dáme je do hlubokého talíře a zakápneme olivovým olejem a stejným množstvím vinného octa.
Do malých jednoporcových mističek vyskládáme plátky cukety a lilku tak, aby zakryly
dno, a snažíme se je překrývat, aby udržely
náplň z kozího sýra. Mističky naplníme našlehaným kozím sýrem a vrchní část uzavřeme konci plátků, které trochu přimáčkneme.
Nyní obsah mističky vyklepneme do dlaně
a umístíme do talířů na nachystaná rajčata.
Ozdobíme snítkou pažitky, polovinou vlašského ořechu a podáváme s francouzskou
bagetkou.
Dobrou chuť přeje
Mgr. Romana Vorlíčková

inzerce
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společenská kronika
září 2012

Vítáme nové spoluobčánky
Marie Sommerová
Denis Aldo Weissgärber
Patrik Rais
Vojtěch Benák
Petr Maňas
Adéla Vavrová
Dominik Štěpán
Elen Vrbová
Veronika Fliegelová
Všem dětem přejeme, aby vyrostly ve zdravé a
šťastné občany našeho města.
Zářijová životní jubilea
70 let – Lubomír Jakl
Jana Balková
Jan Malad
Alena Štromajerová
Petr Bartoš
75 let – Věra Hladíková
80 let - Zdeňka Škvorová
81 let – Jiří Svinka
Jiří Hásek
Václav Bartůněk
Jitka Malinová
82 let – Jarmila Mandová
Jarmila Vorlíčková
83 let – Karel Skorkovský
84 let – Marie Kovářová
Zdeňka Pokorná
Josef Černý
Jarmila Kohoutová
86 let – Božena Kubcová
87 let - Jiří Kašpar
Jiřina Líbalová
90 let – Jarmila Herrmannová
91 let – Marie Moižischová
92 let – Josef Vyskočil
Všem jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví
a spokojenosti do dalších let.
Navždy jsme se rozloučili
Emilie Kosová
Tomáš Vondráček
Aloisie Aulická
Miroslav Halák
Jan Maňák
Radslav Pivoňka
František Mařík
Eva Zábranská
Františka Kučerová
Ivan Pagáč
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

osobní
25. srpna uplynulo 22 let od železničního
neštěstí, kde zahynul náš Mirek. Děkujeme
tomu, kdo dal na hrob kytici a svíčku.
Stále vzpomíná rodina Sálova.

Prodám pianino zn. Akord- Petrof,
zánovní, cena 15 tis. Kč, tel 602 291 050
Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět
prodává slepičky snáškových plemen
Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant
žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý
a bílý. Slepičky pouze z našeho odchovu!!
Stáří slepiček 14-17týdnů
cena 159 – 170 Kč / ks
Prodeje se uskuteční:
ve středu 19.září 2012
Úvaly – na náměstí u drogerie – v 16 hodin
Informace – tel.: 728 605 840, 728 165 166
415 740 719
Hledám učitele klavíru pro 9letou slečnu.
Tel.: 602 371 667
Pronajmu 2 + k.k. v Úvalech od září 2012
telefon 732 189 443

Angličtina individuálně pro malé, velké,
doma i ve firmě, jednotlivci i skupinky dle
vašeho přání.
Tel.: 775 950 098
Country a folk v Úvalech
7.9. kapela Holokrci (banjo Honza
„Jack“ Bártl z Divokýho Billa)
Zvláštní host Milan Pitkin
(Čundr Country show)
Více info v hospodě Na dobrým místě
nebo 776 320 696.
Vstup zdarma.
Autoškola Úvaly Martínek
zahajuje v září a říjnu kurs na osobní
automobil, platba na splátky,
tel.: 607 761 383, 281 982 803
Prodám družstevní garáž na Homolce.
Horní řada.
Tel.: 606 205 927

Ceny inzerce:
Plošná inzerce
Formát
A4
A4 v textové části
1/2 A4
1/3 A4
1/4 A4
1/8 A4
III. strana obálky
IV. strana obálky

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

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

1/3 třetina strany

1/4 čtvrtina strany
1/8 osmina strany

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

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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Úvaly, Velká parcela o výměře 1068 m2
ve vilové čtvrti, ul. Dobrovského 886.
Na pozemku je RD + garáž.
Možno zde eventuelně postavit i dva RD.
Cena: 4 000 000,- Kč.
Kontakt: ing. Čeněk Hrdlička 602 201 666
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Dentální hygiena, ordinace
v Českém Brodě každý pátek.
Helena Platzová, Dis.
Informace a objednávky:
zubni.hygienistka@seznam.cz
Tel.: 321 622 200
Firma Diviš nabízí:
kanalizační přípojky, čištění kanalizací
a odpadů, vodoinstalatérské
a topenářské práce .
Tel.: 721 354 413, 773 484 326
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Angličtina v Úvalech
Zkušená lektorka,individuální i skupinová
výuka, dospělí i děti od 6 let.
Důraz na komunikaci.
Tel.: 602974684
Opravy praček
automatických a vířivých
Josef Táborský, Praha-Újezd nad Lesy,
Žichlínská 1670
Tel.: 602 949 765
Tel.: 246 082 355

Pronajmu dlouhodobě zahradu
v Úvalech - Skeříkov za údržbu a daň
z nemovitosti.
Tel. 776 661 723
Klempířství
Nátěry žlabů a dřevěných podhledů
Pokrývači, tesaři – střechy na klíč
Výškové práce
Půjčovna HAKI lešení
Možno i s dopravou
Tel.: 603 723 486

AUTODOPRAVA
-nonstop-

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

Milan Petružálek
Praha 9 – Běchovice
Český Brod

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

Pohřební služba
Jan Žížala

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

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

NABÍZÍME ZHOTOVENÍ KANALIZAČNÍCH A VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK,

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

DÁLE DODÁVKU KANALIZAČNÍCH A VODOMĚRNÝCH ŠACHET,

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

Život Úval 9/2012
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městský
úřad
Život Úval
9/2012
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