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OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
✘ do Zastupitelstva Středočeského kraje
✘ do Senátu Parlamentu České republiky

Starosta města Úvaly podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně
a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje

1. Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a volby do Senátu Parlamentu České republiky se konají:

v pátek dne 12. října 2012 od 14 hodin do 22 hodin
a v sobotu dne 13. října 2012 od 8 hodin do 14 hodin.
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městský úřad
1. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v Domě s pečovatelskou
službou, nám. Svobody 1570, Úvaly
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému
pobytu v ulicích - Atlasová, Bezručova, Borová, Bratří Čapků, Brožíkova, Čelakovského, Čermákova, Denisova, Dobrovského, Do Hodova, Doktora Strusky, Ebenová,
E. E. Kische, Fibichova, Foersterova, Glücksmannova, Grégrova, Guth-Jarkovského, Hodov, Horova, Janáčkova, Jalovcová, Jedlová,
Jirenská, K Hájovně, Klánovická, Klostermannova, Kmochova, Kožíškova, Kupkova,
Lesní, Máchova, Mánesova, Modřínová, Muchova, Na Spojce, Na Ztraceném korci, Nad
Koupadlem, nám. Svobody, Otokara Březiny,
Oty Pavla, Palackého, Pernerova, Pod Tratí,
Purkyňova, Rašínova, Slavíčkova, Smetanova, Smrková, Sovova, Sukova, Šafaříkova,
Šámalova, Těsnohlídkova, Tigridova, Tichého, Tisová, Tovární, Tylova, U Horoušánek,
Vrchlického, Vydrova, Zálesí.
Ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v Městském domě dětí
a mládeže, Vítězslava Nováka 372, Úvaly
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému
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pobytu v ulicích - 28. října, Alešova, Barákova, Boženy Němcové, Čechova, Erbenova,
Hakenova, Havlíčkova, Jiráskova, Josefa
Lady, Jungmannova, Kollárova, Maroldova, Nerudova, Pražská, Prokopa Velikého,
Raisova, Šrámkova, Štefánikova, Švermova,
V. Špály, Vítězslava Nováka, Vojanova, Wolkerova, Žižkova.
Ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost v Základní škole, nám.
Arnošta z Pardubic 8, Úvaly
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému
pobytu v ulicích - 5. května, Arnoštova, Bendlova stezka, Bulharská, Česká, Dalmatská, Dobročovická, Dvořákova, Fügnerova,
Hálkova, Husova, Chelčického, Chorvatská,
Jeronýmova, Kladská, Komenského, Lipanská, Lužická, Moravská, nám. Arnošta
z Pardubic, Na Stráni, Osadní, Pod Slovany,
Poděbradova, Podhájí, Polská, Riegerova,
Roháčova, Rokycanova, Rumunská, Ruská, Slezská, Slovenská, Slovinská, Srbská,
Škvorecká, Táboritská, Tyršova, U Hostína,
U Kaberny, U Obory, U Přeložky, U Starého
koupadla, U Výmoly, Zahradní, Želivského.
2. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny
přede dnem konání voleb hlasovací lístky.

Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková
volební komise vydá za chybějící nebo jinak
označené hlasovací lístky nové.
3. Volby do Zastupitelstva Středočeského
kraje: Voliči bude umožněno hlasování poté,
kdy prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky. Totožnost a státní občanství
prokáže volič platným občanským průkazem
nebo cestovním pasem České republiky.
4. Volby do Senátu Parlamentu České republiky: Voliči bude umožněno hlasování poté,
kdy prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).
5. V případě konání II. kola voleb do Senátu
se tyto uskuteční:
dne 19. října 2012 od 14 hodin do 22 hodin
dne 20. října 2012 od 8 hodin do 14 hodin.
V případě konání II. kola voleb do Senátu
volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.
MUDr. Jan Šťastný, starosta města Úvaly

Reakce na článek p. Hrubého
V minulém čísle ŽÚ otiskl pan Petr Hrubý článek, ve kterém jako již tradičně nepřímo kritizuje současné vedení a zaměstnance města
a obviňuje je z neúsporného jednání. Protože
článek obsahuje některé zavádějící informace,
rozhodl jsem se na něj reagovat.
K ulici Vítězslava Nováka pan Hrubý ve svém
článku uvedl, že „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“.
Věc se má takto: výběrové řízení na rekonstrukci povrchu proběhlo v 3. čtvrtletí roku
2010, tedy v minulém volebním období, kdy
byla podepsána i smlouva s vítěznou firmou. My jsme pouze dílo realizovali. Proč
se neudělalo výběrové řízení i na chodník
nedokážu říct, to je na tehdejším vedení.
Výběrové řízení na chodník jsme dělali až
letos v prvním čtvrtletí, nabídkové ceny se
pohybovaly od 840 do 990 tis. Kč s DPH,
vybrána byla nejlevnější nabídka. Jestli
nějaká firma teď tvrdí, že by celé dílo realizovala za polovinu, tak se mohla a měla
přihlásit do výběrového řízení a předvést to.
Jinak je to jen plácnutí do vody. Na projektu,
a tedy na provedení ulice se šetřit podle mého
názoru nemělo. Ulice je relativně frekven-

tovaná (děti do MDDM, návštěvníci DPS,
K sudu atd.…) a zpomalovací prahy a kvalitní skladbu si zaslouží. Celkově si myslím,
že se rekonstrukce povedla a ani pan Hrubý
mi nevezme radost z hezké ulice.
S dalšími obecnými a teoretickými tvrzeními
pana Hrubého souhlasím, jen nevím, kde pan
Hrubý bere ten názor, že to tak město Úvaly
nedělá. Vždyť například všechna výběrová řízení jsou transparentně (tzn. průhledně) zveřejňována na webu města a na profilu zadavatele, kterákoli z firem má právo a šanci se
přihlásit a uspět. Např. ve VŘ na rekonstrukci
ulice Kožíškova (2. Q 2012) byla předpokládaná cena podle projektanta 2.035 tis. Kč bez
DPH. Nabídky se pohybovaly od 1.203 tis.
Kč do 2.013 tis. Kč. Nejlevnější firma nesplnila technické podmínky, takže byla vybrána
druhá v pořadí za 1.518 tis. Kč. Ve VŘ na
rekonstrukci školní jídelny byla předběžná
cena podle projektu 11.546 tis. Kč bez DPH,
nabídky se pohybovaly od 10.501 tis. Kč do
11.699 tis. Kč, vybrána byla nejlevnější firma. VŘ na opravy ulic proběhlo v 3. Q 2012,
odhadovaná cena 1.871 tis. Kč, nabídkové
ceny od 800 tis. do 1.975 tis. Kč, 1. firma odstoupila, byla tedy vybrána firma 2. v pořadí
za 1.001 tis. Kč bez DPH. Z těchto faktů je
jasně vidět, že výběrová řízení jsou prováděna kvalitně a dochází díky tomu k úsporám.
Co se týká přísloví „Víc hlav víc ví“, s tím

nemám problém. Vždyť proto fungují komise
a výbory jako poradní orgány rady a zastupitelstva města a většina zásadních akcí se
v nich probírá. Ať se tedy pan Hrubý přihlásí
k členství v Komisi pro výstavbu a investice
a místo psaní laických článků do ŽÚ uplatní
své názory v kruhu odborníků. Jeho podněty
tam určitě nezapadnou.
Parkováním ve městě a zejména okolo nádraží se intenzivně zabýváme a chceme ho
vyřešit. Nicméně investice 100 mil. Kč mi
nepřijde zanedbatelná ani pro takový moloch, jako jsou České dráhy, a kdybych za
nimi přišel s nápadem, ať se na této investici
výrazně podílejí, tak se mi vysmějí. Také za
parkovné 50 Kč denně by nám Úvaláci asi
nepoděkovali, spíše by z úsporných důvodů dále hledali místa v ulicích, což by bylo
kontraproduktivní. Budeme se tedy dále držet návrhů z přijaté studie a řešit parkování
nějakým levnějším a jednodušším způsobem.
Závěrem chci konstatovat, že naše zájmy se
od pana Hrubého příliš neliší, také chceme
hezké Úvaly a kvalitní životní prostředí. Pouze pohled je jiný, protože řídit město je dost
odlišné od řízení firmy, zejména pak vlastní a
soukromé. Třeba to pan Hrubý, jestli se jednou
aktivně zapojí do tohoto procesu, pochopí tak,
jako jsem to musel uznat já.
Ing. Michal Breda, místostarosta Úval
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Místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení
na stavbu vodovodu nebo kanalizace
V souvislosti s budováním kanalizačních
a vodovodních řadů ve městě považujeme za
důležité opakovaně upozornit vlastníky nemovitostí, že se dnem vybudování těchto řadů
(tj. dnem nabytí právní moci kolaudace těchto
řadů) stanou poplatníky místního poplatku
za zhodnocení stavebního pozemku možností
jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace dle Obecně závazné vyhlášky č.3/2007
o místním poplatku za zhodnocení stavebního
pozemku možností jeho připojení na stavbu
vodovodu nebo kanalizace ve znění vyhlášky
č. 1/2011 a 3/2011.
POZOR !
Výše uvedený obecně závazný předpis však
ve svém čl. 9 osvobozuje ty poplatníky, kteří
zároveň splní všechny následující podmínky:
Od poplatku za zhodnocení pozemků možností připojení na vodovod jsou osvobozeni
poplatníci, kteří zároveň splní všechny následující podmínky:
a) hlavní stavba na stavebních pozemcích,
které jsou předmětem poplatku, byla kolaudována v době, kdy nebylo možno stavbu
na vodovod napojit,
b) stavby na tomto stavebním pozemku budou
funkčně napojeny na vodovod do 1 roku od data,
kdy poplatník se stal plátcem poplatku.
Od poplatku za zhodnocení pozemků možností připojení na kanalizaci jsou osvobozeni
poplatníci, kteří zároveň splní všechny následující podmínky:
a) hlavní stavba na stavebních pozemcích,

které jsou předmětem poplatku, byla kolaudována v době, kdy nebylo možno stavbu na
kanalizaci napojit, kolaudačním rozhodnutím
byl určen jiný způsob likvidace odpadních
vod a vlastník zároveň prokáže, že odpadní
vody dosud likvidoval v souladu s tímto kolaudačním rozhodnutím a s platnými zákony,
b) stavby na tomto stavebním pozemku, které
jsou zdrojem odpadních vod, budou funkčně
napojeny na kanalizaci a k ukončení jiného způsobu likvidace odpadních vod dojde do 1 roku
od data, kdy poplatník se stal plátcem poplatku.

jitka.mocová@mestouvaly.cz, která s vámi
individuálně projedná náležitosti podání.
Podání lze učinit až po kolaudaci řadu nebo
povolení jeho předčasného užívání (v současné době např. zatím ještě nemohou činit podání vlastníci nemovitostí v lokalitě Slovany).
Jana Tesařová, vedoucí úřadu

Z výše uvedeného tedy vyplývá:
✘ vlastník nemovitosti zkolaudované před
kolaudací řadu, který nemovitost připojí do
1 roku od kolaudace řadu – poplatek se neplatí
✘ vlastník zahrady – poplatek se neplatí
✘ vlastník nemovitosti zkolaudované po kolaudaci řadu – poplatek se platí bez výjimky
✘ vlastník stavebního pozemku – poplatek se
platí bez výjimky
Informace k problematice místního poplatku
získáte na odboru správním MěÚ Úvaly, tel.
281 982 485, email spravni@mestouvaly.cz .
Účelem této vyhlášky není z občanů města
vymoci v každém případě finanční prostředky,
ale účelem je přimět vlastníky nemovitostí k
připojení na vybudované vodovodní a kanalizační řady a tím přispět ke zlepšení životního
prostředí v našem městě.
Podání na Stavebním úřadě MěÚ Úvaly vyřizuje pí. Mocová, tel. 291 091 547, email

Město Úvaly přistoupilo z hygienických
a vizuálních důvodů k čištění popelnicových
nádob na tuhý komunální odpad, na základě
harmonogramu, vyplývajícího ze smlouvy
o dílo v oblasti nakládání s odpady. Čištění se
bude týkat černých popelnicových nádob na
komunální odpad pro všechny občany s trvalým pobytem v Úvalech (netýká se podnikatelských subjektů).
Samotné čištění nádob budou provádět pracovníci firmy .A.S.A., spol s r.o., při běžném
svozu (vývozu) popelnic, kdy za svozovým
vozem pro výsyp, pojede druhý, mycí vůz,
který bude již prázdné nádoby postupně čistit
(vymývat a dezinfikovat) prudkým proudem
vody s dezinfekcí.
Počátek čištění nádob je stanoven na pondělí
8.října 2012 a potrvá cca 3 až 4 týdny, tzn.,
že nádoba bude vymyta v den jejich pravidelného termínu vývozu . Prosíme občany, aby
své popelnicové nádoby po výsypu ihned neuklízeli, z důvodu následujícího čištění (mytí
a dezinfekce).
Blanka Reinerová,
Odbor životního prostředí
a územního plánování

Vážení spoluobčané, milí senioři,
1.října slavíme svátek všech seniorů, na tento den totiž připadá Mezinárodní den seniorů, který lidé na celém světě slaví již od roku
1998. Den dětí nebo Den matek zná určitě
každý, ale na tento svátek se tak trochu zapomíná. Je velmi důležité nezapomínat na
to, co pro nás udělali naše babičky a dědečkové. Pro svůj život nezbytně potřebujeme
spoustu věcí, které vytvořily právě předchozí generace a nejen za to jim patří náš dík.
Možností, jak oslavit tento svátek je mnoho,
ať už kytičkou koupenou babičce, pozváním
dědečka „na pivo“, nebo pozváním do divadla. Vedení města Úvaly ve spolupráci s Policií ČR u příležitosti Dne seniorů připravilo
besedu, na kterou jste všichni srdečně zváni .

POZVÁNKA
NA VZPOMÍNKOVOU AKCI
k výročí založení Československé
republiky
ve středu 24.října v 17.00 hodin
u pomníku padlých v I. světové válce,
na náměstí Arnošta z Pardubic.
Občané Úval a okolí
jsou srdečně zváni.

Obvodní oddělení Policie ČR Úvaly
ve spolupráci s vedením města
zve úvalské seniory na besedu na téma
BEZPEČNOST SENIORŮ
A JEJICH OCHRANA PŘED
KRIMINÁLNÍMI ŽIVLY
Beseda se bude konat ve středu dne
3.10.2012 od 14 hodin v sálku Domu s pečovatelskou službou, nám. Svobody 1570,
Úvaly, povede ji odborník preventivní informační služby Krajského ředitelství Policie ČR. Beseda bude zahájena vystoupením
dětí z Mateřské školy Kollárova, podáváno
bude drobné občerstvení.
Jana Tesařová, vedoucí úřadu

Omluva
Vedení města a redakční rada Života Úval se
omlouvá Ing. Dušanovi Misárkovi a Miladě
Misárkové za zveřejnění informací, které byly
součástí spisu a obsahovaly údaje o jednáních ve
věci ceny a prodeje pozemků Ing. Dušana Misárka a paní Milady Misárkové Na Ztraceném
korci. Podrobnosti z jednání v orgánech města
mají často nutně i osobní charakter a obsahují
i údaje z neuzavřených jednání. Proto budou napříště proti únikům zodpovědně chráněny.
JUDr. Ing. Petr Petržílek Ph.D,.
místostarosta města
Dr. Vítězslav Pokorný,
vedoucí redaktor ŽÚ

Čištění popelnicových
nádob 2012 – informace
pro občany

Mosty na II/101 - Jirenská
Během letošního léta byla realizována investiční akce Krajského úřadu Středočeského
kraje na pozemní komunikaci č. II/101 – Jirenská „Rekonstrukce mostů ev. č. 101 – 078,
101 – 079“. Zabezpečení prostoru krajnic silnice od ukončení mostů č. 078 a 079 (zábradlí) ke stávajícím svodidlům je nedostatečné
a hrozí nebezpečí, že při snížené viditelnosti,
a to zejména v noci může dojít k nedobrovolnému sjetí některých z projíždějících automobilů a pádům cyklistů a chodců.
Město Úvaly na základě této skutečnosti rozeslalo urgentní dopis ve věci řešení vzniklé
situace investorovi tj.: Krajský úřad Středočeského kraje. Dále byl dopis zaslán na odbor
dopravy MěÚ Brandýs n/L, krajské správě
a údržbě silnic, Policii ČR DI, technickému
dozoru stavby a dodavateli stavebních prací.
Police ČR DI s námi sdílí naše obavy. Odbor
dopravy MěÚ Brandýs n/L nám oznámil, že
veškeré kompetence v této věci má Středočeský kraj, kterému nemůže stavbu nařídit.
Dodavatelská firma, která mosty stavěla, nám
oznámila, že není problém zábrany po objednání doplnit. Krajský úřad Středočeského kraje a krajská správa a údržba silnic se k celé
záležitosti doposud nevyjádřily.
Město Úvaly bude celou záležitost i nadále urgovat. 
MěÚ Úvaly
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PODZIMNÍ ÚKLID - INFORMACE
S nastupujícím podzimem opětně přichází
i pravidelný podzimní úklid některých odpadů z našich domácností. Úklid se bude konat
obdobným způsobem jako na jaře roku 2012.
Svoz starého železa, jak tomu bylo na jaře,
již neproběhne. Kovový odpad je možno odkládat do sběrného dvora ve Škvorecké ulici
a zároveň do výkupen železa v ulici Klánovická a Škvorecká. Toto opatření bylo
vyvoláno zkušenostmi z let minulých, kdy
množství kovového odpadu bylo minimální,
přičemž jen náklady na svoz převyšovaly
hodnotu svezeného kovového odpadu. Dále
vzhledem ke skutečnosti, že ve městě funguje sběrný dvůr, a tudíž je do něho možno
průběžně odkládat i velkoobjemové odpady,
které jsou předmětem podzimního svozu,
nadále platí stávající snížené množství stanovišť, na která budou kontejnery přistavovány.
Toto řešení bylo vyvoláno i úspornými opatřeními v rámci omezeného rozpočtu města již
před dvěma lety.

Svoz objemných odpadů – termínový kalendář
Celá akce bude na území města Úval zajišťována pracovníky a technikou firmy .A.S.A.,
spol. s r.o., a proběhne od pondělí 15.října
2012 až do úterý 30.října 2012. Svoz se týká
maloobjemových, objemnějších a velkoobjemových odpadů, které nemohly být umístěny
do popelnicových nádob nebo kontejnerů na
separované odpady. Do přistavených kontejnerů nesmí být umisťovány odpady nebezpečné (např. zbytky barev, laků, kyselin,
olejů, autobaterie, pneumatiky apod.) a dále
odpady, které jsou předmětem zpětného odběru elektrozařízení v našem sběrném dvoře
(např. lednice, televize, počítače a monitory,
mobilní telefony a další drobná elektrozařízení).
Při odkládání odpadů je nutno se řídit pokyny

přítomných pracovníků svozové firmy, kteří
jsou oprávněni nepřijmout nevhodné odpady
do přistavených velkoobjemových kontejnerů.
Harmonogram svozu
Termín:
Číslo stanoviště
Pondělí 15. říjen
18, 26, 47
Úterý
16. říjen
10, 37, 45
Středa 17. říjen
22, 28, 44
Čtvrtek 18. říjen
14, 21, 43
Pátek
19. říjen
3, 19, 41
Sobota 20. říjen
12, 25, 36
Neděle 21. říjen
29, 33, 46
Pondělí 22. říjen
2, 5, 34
Úterý
23. říjen 
15, 35, 40
Středa 24. říjen
9, 16, 32
Čtvrtek 25. říjen
1, 31, 4
Pátek
26. říjen
6, 7, 13
Sobota 27. říjen
20, 24, 38
Neděle 28. říjen
11, 39, 42
Pondělí 29. říjen
17, 23, 30,
Úterý
30. říjen
8, 27

Očíslování stanovišť kontejnerů
1. Roh ulic Chorvatská, Slovinská
2. Roh ulic Bulharská, Ruská
3. Roh ulic Srbská, Škvorecká
4. Střed ulice Poděbradova
5. Střed ulice Roháčova
6. Roh ulic 5. května, Dvořákova
7. Roh ulic Kladská, Lužická
8. Roh ulic U Kaberny, U Výmoly
9. Roh ulic Nerudova, Žižkova
10. Roh ulic Čechova, Havlíčkova
11. Roh ulic Kollárova, Boženy Němcové
12. Roh ulic Jungmannova, Prokopa Velikého
13. Roh ulic Nerudova, Raisova
14. Roh ulic Raisova, Kollárova
15. Roh ulic Prokopa Velikého, Erbenova
16. Roh ulic Kollárova, Josefa Lady
17. Roh ulic Hakenova, Štefánikova
18. Roh ulic Wolkerova, Alešova
19. Roh ulic Vítězslava Nováka, 28. října

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Roh ulic Kožíškova, Vítězslava Nováka
Roh ulic Rašínova, náměstí Svobody
Roh ulic Grégrova, Dobrovského
Roh ulic Guth-Jarkovského, Klánovická
Roh ulic Čelakovského, Foersterova
Roh ulic Guth-Jarkovského, Máchova
Roh ulic Rašínova, Tylova
Roh ulic Klostermannova, Dobrovského
Roh ulic Palackého, Hakenova
Roh ulic Janáčkova, Purkyňova
Střed ulice Fibichova
Střed ulice V Zálesí
Roh ulic Glücksmannova, Šámalova
Roh ulic Nad Koupadlem, Purkyňova
Střed ulice Horova
Roh ulic Sovova, Na Spojce
Ulice Mánesova, U Mlýnského rybníka
Roh ulic Fügnerova, Tyršova
Střed náměstí Arnošta z Pardubic
Střed ulice Pod Slovany
Střed ulice Pražská (před čp. 142)
Střed ulice Atlasová
Střed ulice U Obory
Střed ulice K Hájovně
Střed ulice Jiráskova
Střed ulice Do Hodova
Zahrádkářská kolonie U Obory
Ulice Moravská

Čas přistavování kontejnerů:
Kontejnery budou přistavovány na výše uvedená stanoviště v uvedený všední den od
12.00 hod. a odváženy budou po18.00 hod.
o víkendech budou přistavovány na výše uvedená stanoviště od 9.00 hod. a odváženy budou týž den po15.00 hod. (z důvodu krádeží
kontejnerů, nebudou na stanovišti přes noc).
V případě naplnění kontejnerů budou průběžně odváženy a přistavovány prázdné.
Odbor životního prostředí
a územního plánování
Blanka Reinerová

Kulturní památka – mostek v Králičině, dokončena
Kamenný mostek na západním okraji přírodního parku Škvorecká obora – Králičina
je jednou z nejzajímavějších památek Úval.
Most byl postaven nad říčkou Výmolou asi
v roce 1842, kdy se stavěla silnice napříč škvoreckým panstvím. Po zániku panství v roce
1848 však zůstal bez údržby až do dnešní doby.
V březnu roku 2007 byl vyhlášen kulturní památkou. Most je nyní nově opraven a určitě sto-

jí za návštěvu. Odbor správy majetku města zakončil rekonstrukci 16. 8. 2012 kolaudací. Pro
inspiraci přikládáme několik fotografií dokumentujících stav před, v průběhu rekonstrukce
a finální podobu opraveného mostku. Děkujeme MAS regionu Pošembeří, jejichž prostřednictvím byla získána dotace na III. etapu obnovy mostku z programu LEADER.
Bc. F. Jungwirth, správa majetku města

Mostek před zahájením rekonstrukce

Mostek v rekonstrukci
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Zprávy z odboru správy majetku
Technické služby města se věnovaly úpravě zeleně, květin a dalším pracím ve městě. Z nich
vybíráme například práce v základní škole, kde
se instaloval nový plot, opravila zídka před čp.
7. Byla vyměněna svítidla v tělocvičně, ta původní již nesplňovala parametry osvětlení. Připravil se prostor pro základní uměleckou školu, a to vymalování, potřebné nátěry a instalace
potřebných zařízení. Pracovalo se též v prostorách náhradního stravování ve škole.
Zajišťujeme výběrové řízení na opravu silnic

(výtluky, spáry, propadlé vpusti atd.). Toto
nesouvisí s celkovou plánovanou rekonstrukcí ulic, opravují se komíny na čp. 75, probíhá
výměna oken v čp. 1095/1096, pracuje se na
přemístění technických služeb, analyzujeme
finanční a technickou náročnost akce, pracujeme také na materiálu k zavedení Městské
policie ve městě Úvaly.
Dále připravujeme:
další výměnu oken v čp. 1095/1096, podle
výše finančních zdrojů. V souladu s koncep-

Odbor životního prostředí a územního plánu
Příprava realizace podzimní výsadby stromů v
rámci získané dotace na akci „Obnova veřejné
zeleně v Úvalech“, (dosadba hlohů na náměstí
Arnošta z Pardubic, výsadba stromořadí podél
komunikace ke čtvrti Pod Slovany, výsadba
stromů v ulici Ruské a odstranění nemocných
a následná výsadba nových stromů v parku
u hřbitova).
Ve spolupráci s Klubem přátel historie a přírody Úval a okolí a Otevřenými Úvaly zajištění
realizace výsadby „Aleje úvalských dětí“ na
Vinici.
Ukončení koncesního řízení a výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury města.
V rámci možnosti získat dotaci z OPŽP týkající se „Optimalizace systému separace (třídění)

odpadů v Úvalech“ je připravena a bude podána žádost o dotaci. Podpůrně pro tuto dotaci
probíhá v lokalitě ulice Horova a Na Ztraceném korci jako pilotní projekt třídění komodity papír a plasty formou pytlového sběru.
Další krok v pořizování nového územního plánu učiněn:
Koncem měsíce září byl Návrh zadání ÚP
rozeslán dotčeným orgánům, sousedním
obcím a krajskému úřadu k písemnému
projednání. Tímto byl tedy učiněn další
krok v projednávání a ukončeno přijímání
podnětů do nového územního plánu Úvaly.
Návrh zadání územního plánu je zveřejněn
a vystaven k veřejnému nahlédnutí na úřední desce.

Pečovatelská služba města Úvaly je tu pro vás
Nezvládáte z důvodu věku nebo nepříznivého
zdravotního stavu zabezpečit chod své domácnosti?
Pečovatelská služba města Úvaly vám může
pomoci vzniklou situaci řešit. Pomoc vychází
z individuálních potřeb a chrání vás před sociálním vyloučením tak, aby vám umožnila setrvat co nejdéle ve svých domovech.
Pečovatelská služba je poskytována vyškolenými pečovatelkami, které poskytují ambulantní
a terénní služby, a to v pracovních dnech od
7.30 do 16.00 hodin v domácnostech uživatelů,
v Domě s pečovatelskou službou a ve Středisku
osobní hygieny v Domě s pečovatelskou službou
v Úvalech. Pouze rozvoz obědů je zabezpečen
denně a to i v sobotu, neděli a o svátcích od 10.30
do 13.30 hodin. Služby jsou poskytovány převáž-

cí majetku města připravíme návrh na využití
pozemku „staré čisticí stanice“ v lokalitě U
Horoušánek, nátěr oken v DPS, opravu rozvaděče výtahu v DPS. V roce 2013 necháme nainstalovat druhý výtah v budově. Provedeme
revizi el. rozvodů, hromosvodů, plynových
rozvodů a plynových kotlů ve správě majetku
města.
Na koupališti v Úvalech bude opraveno vodní
hospodářství a bazény po ukončení sezony.
Bc. F. Jungwirth, správa majetku města

E-aukce na energie spuštěna
Jak již bylo dříve uvedeno v Životě Úval,
Úvaly jako centrální zadavatel rozjel akci
e_aukce na Centrální nákup elektrické
energie a zemního plynu pro město Úvaly,
podnikatelské subjekty a obce, které projevily zájem se akce účastnit. Kompletace
potřebných údajů a příprava této akce si
vyžádala hodně času a úsilí. Toto se podařilo a poslední den měsíce srpna byla
veřejná zakázka vyhlášena na našem profilu zadavatele na internetu. O výsledku
této akce, která by měla přinést výhodnější
ceny energií budeme informovat.
Bc. František Jungwirth,
správa majetku města

ně uživatelům z Úval a spádových obcí (Škvorec,
Přišimasy, Hradešín,Sibřina, Šestajovice).
Každý uživatel si hradí služby sám, většina uživatelů je příjemcem příspěvku na péči
a ten právě slouží k úhradě za jednotlivé služby. Sídlo Pečovatelské služby Úvaly se nachází
v Domě s pečovatelskou službou, nám. Svobody 1570, Úvaly, kde je také technické zázemí
pečovatelské služby – středisko osobní hygieny, prádelna a pedikúra.
V současné době máme cca 150 uživatelů, kteří
využívají služeb v rámci zákona i služby fakultativní. Jedná se převážně o donášku a dovoz
obědů, nákupy, pochůzky (pošta, úřad, lékárna,
atd.), praní a žehlení prádla, běžný úklid, dovoz k lékaři. Další hojně využívanou službou
je osobní hygiena, kterou provádíme jak v do-

mácnostech uživatelů, tak i ve středisku osobní
hygieny, které je vybaveno převlékací kabinkou
včetně věšáků na odkládání oděvů, sprchovým
panelem a hydromasážní vanou. Vzhledem
k tomu, že naším cílem je také zájem o aktivní
prožívání stáří našich seniorů, konají se každé
úterý a čtvrtek programy vedené školenou pečovatelkou – trénování paměti a tanečky pro seniory v sedě.
Pedikúra je prováděna odbornou pracovnicí,
a to každou středu po dohodě. Věříme, že jste
a i nadále budete s našimi službami spokojeni.
Zájemci o poskytování pečovatelské služby se
mohou obrátit na MěÚ Úvaly, Pražská 276,
Úvaly - pí Ilona Hošková, tel. 281091529,
723308432, PS Úvaly, ná. Svobody 1570, Úvaly - pí Pavlína Frýdmanová, tel. 281011632,
721912263.
Odbor správní, oddělení pečovatelské služby

✘ Soutěž je organizována jako dvoukolová
✘ Do soutěže může být přihlášeno max. 5 fotografií od jednoho autora.
✘ Fotografie musí být v minimální velikosti
9x13 cm, fotografie v elektronické podobě
musí být ve velikosti 0,7-3 MB, v grafickém formátu (JPEG, TIFF).
✘ Výběr 10 nejhezčích fotografií bude provádět komise složená ze zástupců redakční
rady a vedení města. Tyto fotografie budou
uveřejněny v Životě Úval a čtenáři svým
hlasováním určí tři nejhezčí fotografie. Každý čtenář může vybrat 3 fotografie, které
se mu nejvíce líbí.
✘ Účastí v soutěži dává autor vydavateli měsíčníku souhlas ke zveřejňování svého au-

torství a zaslaných fotografií v Životě Úval
a využití při propagaci města.
Své soutěžní příspěvky zasílejte na adresu
redakční rady: MěÚ Úvaly, redakční rada
Života Úval, Pražská 276, 250 82 Úvaly,
nebo předávejte na podatelně MěÚ v úředních hodinách. Obálku viditelně označte
heslem FOTOSOUTĚŽ. Nebo zasílejte na
mail zivotuval@seznam.cz (Pokud budete
fotografie zasílat e-mailem, může být velikost jednotlivého souboru max. 3 MB.).
Nezapomeňte uvést svoji adresu a kontaktní
telefon, abychom vás mohli v případě výhry
kontaktovat. Na anonymní příspěvky nebude brán zřetel.

Redakční rada

zprávy z města

Fotosoutěž

Redakční rada Života Úval ve spolupráci
s vedením města vyhlašuje fotosoutěž na
téma „Podzim v Úvalech“. Své soutěžní příspěvky zasílejte do 31. 12. 2012. Do soutěže
můžete přihlásit max. 5 fotografií o minimální velikosti 9x13 cm. Do únorového čísla
Života Úval v roce 2013 vybere hodnotící
komise 10 nejhezčích fotografií, o kterých
budou čtenáři hlasovat. V březnovém čísle
pak budou vyhlášeny tři nejhezčí fotografie a
jejich autoři oceněni věcnými cenami.
Pravidla:
✘ Soutěž probíhá od 1. října do 31. prosince
2012.
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Postup výstavby vodovodu a odstávka vodojemu
V květnu tohoto roku byly zahájeny práce na
projektu „Dostavba a rekonstrukce vodovodní
sítě Úvaly“, který je dotovaný z OPŽP částkou
64 mil. Kč.
Po velmi náročném úseku ve Škvorecké ulici,
kde bylo nutné stavbu koordinovat s dalšími
investory, přichází na řadu rekonstrukce vodojemu Rohožník.
Stávající vodojem ze 70. let je v havarijním
stavu, negativně ovlivňuje kvalitu pitné vody a
působí značné provozní problémy. Vzhledem
k jednokomorovému provedení nelze navíc
provádět jeho sanaci po částech
Od 12. 9. je naplánována kompletní odstávka
vodojemu a vodovodní síť Úval bude po dobu
7 měsíců napájena přímo z čerpací stanice ve
Fibichově ulici, bez akumulace. Toto opatření může vést například při výpadku dodávky
elektřiny ke komplikacím při dodávkách pitné
vody, za které se předem omlouváme.
Během prvních dnů odstávky vodojemu bude

Vodojem Rohožník
nejprve testován provoz bez akumulace. Teprve po jeho odladění budou zahájeny samotné
stavební práce, zahrnující rozdělení vodojemu na dvě nezávislé komory a přestrojení
technologie v manipulační komoře. Následně
se přestaví nadzemní část manipulační komory a provedou se terénní úpravy.

Dožité armatury ve vodojemu
Rohožník
Děkujeme vám za trpělivost během probíhající výstavby, naším cílem je lepší a lacinější
fungování vodovodní sítě.
Ing. Ivo Kokrment, projektový manažer vodohospodářských investic Vodohospodářský
rozvoj a výstavba, a.s.

Černá skládka Riegrova ul.
Na stanovišti kontejnerů s tříděným odpadem
neustále vznikají černé skládky s netříděným
domovním odpadem, pytli s posekanou trávou, sutí a starými pneumatikami.
Svým chováním občané, kteří to činí, zatěžují a přidělávají práci zaměstnancům Veřejně
prospěšných služeb, kteří tento odpad musí
odvážet do sběrného dvora, a tím se zvyšují
náklady města. Tento materiál patří do sběrného dvora, proto žádáme občany Úval, aby toto
respektovali a dodržovali.
Referent odboru správy majetku Blanka Viktorová ve spolupráci s vedoucím Veřejně prospěšných služeb panem Petrem Prchalem.

V Úvalech býval Kulturní dům Marie Majerové
Možná je to poslední zmínka o „našem“ kulturním domě vůbec! Ale nedá mi to, abych ji
nenapsal, neboť při návštěvě tohoto objektu
mi bylo skutečně smutno! Zašel jsem se tam
podívat, neboť tak, jako asi většina obyvatel
Úval, mě k této návštěvě vyzval „leták“ v naší
poštovní schránce. Tedy jsem zašel 7. 9. 2012,
abych věděl. Kdysi to býval kulturní dům,
který nám záviděli v širokém, natož blízkém
okolí. Teď - jsem přesvědčen, že už nezávidí! Nemají proč! Z místa, kde se odehrálo
tolik nádherných divadelních představení,
koncertů, vystoupení dětí z naší školy, besed
s významnými představiteli naší kultury, ba
i bouřlivých setkání místních občanů, kde se
scházely děti na různých zájmových kroužcích, kde se pořádalo tolik krásných výstav,
kam se chodilo na krásné, ale i úrovní pochybné filmy, prostě kam se chodilo za kulturou, je
teď asijská tržnice. Sice nese honosnější název
- obchodní dům, ale k tomu názvu má hodně
daleko!!! Vzpomněl jsem si tam na ty stovky

OZNÁMENÍ

MUDr. Michaela Maříková
oznamuje, že 25. 10. a 26. 10.
neordinuje.
Zastupuje MUDr. Eva Karásková.
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nadšenců, kteří považovali za čest, že mohou
přispět při výstavbě tohoto NAŠEHO kulturního domu. Kolik stovek a tisíců hodin se
odpracovalo v naprosté většině zcela zdarma,
jen abychom u nás v Úvalech měli skutečně
důstojný stánek pro kulturu. Když přijížděli
naši vzácní hosté z divadel, či účinkovat v jiné
kulturní oblasti, byli překvapeni účelností této
stavby. „Vy tady máte na jevišti dokonce točnu?! Nechybí propadliště, ty provazové tahy
jsou jak v nejlepších divadlech, je to dokonale
vybavený sál!“ A místní byli na kulturní dům
patřičně hrdí! Je pravda, že na jeho dokončení
věnovala nemalou částku naše rodačka, spisovatelka Marie Majerová, proč to nepřipomenout, je to pravda, i proto nesl její jméno.

foto Jiří Štork r. 1970

Tato částka podstatně pomohla k dokončení.
Už tenkrát se těžko sháněly peníze. Bylo mně
tam smutno, když jsem si vzpomínal na jména
celých rodin s úvalskou kulturou spojených
- Morávkovi, Štíchovi, Vernerovi, Sedlmajerovi, Nesnídalovi, Kovářovi, Kejřovi, Zbejvalovi, Mandovi, Štajnerovi, Kočárníkovi,
Zemanovi, Kolomých, Stárkovi, Kopeckých,
i naše rodina byla kulturou „poznamenaná,“
byli i mnozí další, všechny ani vyjmenovat
nejde, snad mi odpustí. Seznam by byl velmi
dlouhý. Vím, je jiná doba, na provoz takového
kulturního zařízení nejsou mnohde peníze, je
tomu tak i u nás. Ale přece jen - avšak současné využití je, jak to říct. Necítíte to stejně tak?!
Rodilý Úvalák a pamětník Jiří Štork

Život Úval 10/2012
V tomto zavedeném okénku v Životě Úval
vám v následujících vydáních přiblížíme detailnější pohled na policejní práci zdejšího
obvodního oddělení. V nejvyšší možné míře
vám poskytneme rady, jak zvýšit vaši informovanost o možnostech vhodné ochrany
sebe, svého zdraví a majetku. Také v tomto
nově zavedeném okénku zveřejníme případy,
které se v našem městě udály, popřípadě vás
seznámíme s případy, u kterých vás požádáme o pomoc při jejich objasnění. Ve svém
úvodním článku vás seznámíme s pojmem
community policing, který bychom rádi aplikovali v našem městě. Co je tedy community policing. Community policing je pojem
zastřešující velmi často různé postupy práce
policie zohledňující aktivní komunikaci s veřejností. Výsledky spolupráce se mohou projevit jak v oblasti prevence kriminality, tak ve
zvýšení efektivity každodenní policejní práce
při zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti. Úvahy o community policing se často
překvapivě odvozují od reakce na „přílišnou
profesionalizaci“ policejní činnosti. Policie
sice pracovala dobře, ale na něčem jiném, než
na tom, co občané cítili jako největší problém.
Důsledkem toho byla veřejnost často nespokojena s prací policie, i když ta byla dle svých
měřítek profesionální. Na druhé straně se policejní práce čím dál více dostává do formálního

PČR, obvodní oddělení Úvaly informuje
bludiště vnitřních předpisů a administrativy
a stále výrazněji je hrou, kterou hrají pouze
„policajti a zloději“. Každodenním potřebám
a očekáváním běžného občana se tak postupně
vzdaluje. Strategickým trendem současné policejní práce je proto zvyšování důrazu na poptávku veřejnosti. Namísto hodnocení úspěšnosti skrze statistiky objasněnosti kriminality
jako jediného kritéria policie začíná zvolna
přistupovat k sebehodnocení prostřednictvím
důvěry občanů či jejich subjektivního pocitu
bezpečí. Z pohledu občana je community policing filosofie, založená na potvrzeném předpokladu, že vztah lidí k prostředí, v němž žijí,
má rozhodující vliv na jejich pocit bezpečí
i na skutečnou úroveň kriminality. Odpovědný
vztah obyvatel k jejich bezprostřednímu okolí má za následek, že toto prostředí udržují v
nepoškozeném stavu a v pořádku (např. usilují
o rychlé opravení veřejného vybavení - laviček, odpadkových košů či osvětlení, odstraňují nápisy a plakáty ze zdí, znovuzasklívají
rozbitá okna atp.). Pokud tak nečiní, prostředí
přestává být příjemné a lidé se v něm neradi
zdržují. Vyprázdněný veřejný prostor poskytuje lepší podmínky pro drobnou pouliční
kriminalitu (neboť není pod přirozeným dohledem) a lidé, kteří jej musí aspoň dočasně
obývat, se v něm přestávají cítit bezpečně.
Z pohledu policie je „community policing“

využívání takových postupů práce, které zohledňují aktivní komunikaci s veřejností.
V rámci community policing policie při definování a řešení příčin kriminality zapojuje
i místní nepolicejní subjekty prevence kriminality a snaží se o maximální využití možností, které skýtá každodenní pobyt policistů
mezi občany. Výsledky této spolupráce se projevují jak v oblasti prevence kriminality, tak
ve zvýšení efektivity každodenní práce policie
při zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti. Naše město bude díky community policing schopno efektivně využít a zapojit nové
zdroje v boji s kriminalitou. Vedle snížení její
míry získají místní policisté a představitelé
města lepší a na prevenci zaměřený strukturovaný přehled o kriminalitě. Obecně lze říci,
že náklady spojené s posílením prevence kriminality ve městě se v budoucnu bohatě vrátí
v podobě odvrácených škod, které by nesnížená kriminalita měla za následek. Prevence kriminality podle principů community policing
přinese městu příjemnější životní prostředí
s nižší mírou rušivých jevů, jako je nepořádek
na ulicích a neobyvatelnost veřejného prostoru. Hlavním přínosem pak bude menší ohrožení drobnou kriminalitou a větší pocit bezpečí.
Za kolektiv policistů obvodního oddělení
Úvaly npor.Bc. Radislav Geruth,
vedoucí oddělení

kultura a volný čas
Po stopách úvalského rodáka Viktora Šulce – výzva pro pamětníky!
V souvislosti s mou činností v letopisecké
komisi jsem se začala zajímat o osudy židovských obyvatel Úval, kteří byli v průběhu německé okupace za II. světové války zavlečeni
do koncentračních táborů a ve velké většině se
již nevrátili. Ráda bych, aby se pro kroniku
podařilo sestavit alespoň krátké medailonky
jednotlivých osob nebo rodin, včetně jejich
fotografií. Nyní je asi poslední šance, protože
pamětníků té doby je méně a méně. O pomoc
při vyhledávání informací jsem požádala i ZŠ
v Úvalech.
Sama jsem zahájila své „pátrání“ osobou,
o které jsem věděla, že ve své době byla veřejně, v tomto konkrétním případě kulturně,
činná a známá, tedy režisérem Viktorem
Šulcem. Začala jsem jako dnes téměř každý. Vyhledáváním na internetu. Jestli jsem

Viktor Šulc
(7. 3. 1897- 1942?)

Režisér Viktor Šulc se narodil sedmého března 1897 v Úvalech u Prahy v česko-židovské
kupecké rodině manželům Aloisovi a Hedvice, rozené Lövové, jako mladší ze dvou bratrů. Starší bratr Hugo zemřel v roce 1914 na
srbské frontě během první světové války. Sám
Viktor Šulc narukoval v roce 1916 k devátému
dělostřeleckému pluku v Srbsku, ale v roce
1918 se vrací do rodné obce, kde měl převzít
vedení rodinného podniku.
Negativní zkušenosti a ztráta bratra Huga
posílili jeho antimilitaristický a pacifistický
životní postoj a prohloubili jeho zájem o komunistickou stranu. Záhy odjíždí do Prahy,
kde naplno projeví zaujetí pro divadlo. Divadlo pro něj znamená instituci, která by měla

očekávala jen málo odkazů, velice jsem se
mýlila. Postupně jsem našla umělecký profil
Viktora Šulce v archivu Národního divadla,
diplomovou práci z roku 2010 o jeho tvůrčí spolupráci se scénografem Františkem
Trösterem ve Slovenském národním divadle
a spoustu dalších odkazů. Většina z nich byla
ve slovenštině. Nakonec se mi přes pražský
Divadelní ústav podařilo zkontaktovat s Mgr.
Evou Kyselovou, která se režijní práci Viktora Šulce věnuje v rámci doktorandského
výzkumu.
Paní Kyselová byla potěšena, že se v rodném
městě zcela nezapomnělo na Viktora Šulce,
který je považován za zakladatele moderního
slovenského divadla a přislíbila přispět k připomenutí jeho osobnosti v Úvalech. Prvním
jejím příspěvkem je krátký životopis a umě-

lecký profil, který najdete v tomto čísle Života
Úval. Dále by měla následovat výstava.
Na oplátku jsem Mgr. Kyselové slíbila, že zveřejníme výzvu pro pamětníky. Obracíme se tedy
na všechny, kteří si režiséra Šulce ještě pamatují, případně znali jeho rodinu, eventuálně žijící
příbuzné. Ozvěte se a podělte se prosím s námi
o jakákoliv fakta, vzpomínky, informace. Obohatíte tím výzkum dějin českého divadla a přispějete i do mozaiky historie našeho města.
Zdeňka Havránková
Kontakt pro informace: podatelna MěÚ, Z.
Havránková – tel. 281981435, 241405404,
zdenka.havrankova@centrum.cz, E. Kyselová - tel. 224809111 - IDU, odd. dokumentace, eva.kyselova@divadlo.cz, V. Pokorný –
kronikář města – tel. 607120386, drpokorny@
iol.cz

bezprostředně působit na život člověka, ale
také odrážet současný stav světa a pokusit se
hledat možnosti proměny. V roce 1921 se stává členem Dědrasboru, kde začíná i režírovat.
V témže roce vstupuje do komunistické strany. Díky podpoře své tety Vilmy Wiesnerové
se může divadlu věnovat, a je to ona, kdo ho
vezme s sebou do Berlína, tehdy evropského
centra moderního divadla. Tady se seznamuje s moderním směrem: expresionismem –
a to i pod vlivem výrazných režijních osobností – Maxe Reinhardta a Leopolda Jessnera,
se kterými začal v Berlíně, Hamburku a Šlesviku spolupracovat a které můžeme považovat za jeho první divadelní učitele.
V Komorním studiu u Schillerova divadla jeho
režie sleduje i šéf činohry ND, Karel Hugo Hilar a nabídne mu hostování. V roce 1927 při-

chází zpátky do
Prahy do angažmá hostujícího
režiséra činohry
ND. To mladý Šulc přijme
s vidinou uměleckého růstu,
Hilar mu však
nedává výraznější možnosti se
realizovat, Viktor Šulc je nucen
režírovat lehké
salónní komedie,
bulvární repertoár, který ale vůbec neuspokojí
jeho divadelní ambice. V roce 1931 z ND od-
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chází, v roce 1932 ještě ale uvede Brechtovu
hru Bludiště velkoměsta ve Švandově divadle.
Od sezony 1932/1933 ho Antonín Drašar angažoval jako šéfa české činohry Slovenského
národního divadla v Bratislavě. Stal se tak
uměleckým oponentem Janka Borodáče – šéfa
slovenské činohry. Šulcovo působení v SND
se právem považuje nejen za jeho vrcholné tvořivé období, ale současně jde o jednu
z nejdůležitejších etap ve vývoji slovenského
profesionálního divadla. Mezi mimořádně významné inscenace patří především Periferie
Františka Langra nebo Bílá nemoc Karla Čapka. Na obou spolupracoval s českým scénografem Františkem Trösterem. S tím vytvořil
v české činohře SND tvůrčí tandem, který se
zakládal na společné divadelní poetice a vizi.
Šulcovy inscenace vždy odrážely jeho aktuální postoj ke světu a společnosti, moderní divadelní trendy se odrážely i v jeho zacházení
s inscenačními složkami, především práce se
světlem, architektonické pojetí scény a trojrozměrné vidění scénického konceptu.
Kritická stanoviska k šířícímu se fašismu
a k celkové politické nestabilitě v Evropě
prezentoval ostentativně právě skrze svou
tvorbu. Tato stanoviska se ve slovenském
prostředí stávala čím dál víc nepřející a tak
se i sám Šulc dostával do nepříjemné a nejisté situace. Ta vyvrcholila v roce 1938, kdy
se po vzniku Slovenského státu ruší česká
činohra SND a Viktor Šulc je nucen opustit
nejen divadlo, ale i Bratislavu. Po návratu do
rodné obce ještě režíruje pod pseudonymem

Život Úval 10/2012
Ivan Suk několik inscenací s ochotníky
nebo bývalými členy
české činohry, kteří
museli také odejít.
Navzdory příležitostem k útěku z vlasti,
a tudíž záchraně před
koncentračním táborem, zůstal v Úvalech se svou matkou. V roce 1942 byl
společně s dalšími
židovskými občany
Úval odvlečen transportem AAK 318
do Osvětimi. Přesné
datum smrti není dosud známo, jako rok
úmrtí se uvádí rok
1945, je však pravděpodobné, že zemřel
ještě v roce 1942.
V roce 1949 byl
úředně
vyhlášen
za mrtvého. Žádné
konkrétní informace
o příčině i místě smrti nejsou dohledány.
Viktor Šulc patří
mezi osobnosti, na
které by se nemělo
zapomenout.
Mgr.art. Eva
Kyselová

Kulturní komise Rady města Úvaly
zve všechny zájemce
do divadla
PALACE THEATRE
dne 24.10.2012 v 19:00 hod.

CAVEMAN
„Obhajoba jeskynního muže“ představuje humorné přemýšlení
o rozdílech mezi muži a ženami a o tom, jak tyto rozdíly vyvolávají
často nedorozumění.
Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat na slavnou one
man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech
mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách obou
pohlaví.
Účinkuje: J. Holík/ J. Slach
Prodej vstupenek na MěÚ Úvaly, odbor správní
(cena vstupenky: 390,-)
Informace na tel: 2 81 982 485, 281 091 543,
723 040 530, 607 665 937
e-mail: alena.fejtova@mestouvaly.cz
Doprava individuální

Pamětní deska pro Olega Reifa
24. 10. uplyne rok od úmrtí režiséra, herce, scenáristy a spisovatele
Olega Reifa.
Veřejnost má Olega Reifa v povědomí především jako otce Pláničku
v Troškových komediích Slunce, seno, jahody a Slunce, seno a pár facek, nicméně daleko významnější bylo jeho dlouholeté herecké a režijní působení v pražských divadlech (Realistické divadlo, Divadlo V+W,
Rokoko, Vinohradské divadlo) a v Divadle V. Nezvala v Karlových Varech a také jeho scenáristická a režijní práce pro  Českou televizi. Zde
vytvořil sérii dokumentárních portrétů významných osobností českého
filmu a divadla. Ceněn je především dokument „Poslední představení“,
který zachycuje stav Národního divadla před zahájením jeho konstrukce v roce 1977. Tento dokument byl také promítán na jedné z besed,
na které Oleg Reif do rodných Úval v posledních dvou letech svého
života přijel.
9. 11. 2012 v 16 hod. bude Olegu Reifovi odhalena pamětní deska
na budově úvalského nádraží, kde se 29. 9. 1928 narodil.
Zdenka Havránková

zprávy z MDDM
Z táborů MDDM
Z příměstských táborů
Turisťáček
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Veslování to je dřina
Při cestě z Technického muzea
nám pršelo

zprávy z MDDM

Život Úval 10/2012
Lidová tvorba

Pobytový tábor v Cholticích - Cesta časem

Co říkáte, naše panenky?

Antická hostina neměla chybu

Cyklák

Zprávy z MDDM Úvaly

Vážení rodiče, děti a příznivci MDDM Úvaly,
jsou tu domečkové novinky:
………s nástupem školního roku 2012/2013
jsme pro vás spustili nové webové stránky
www.mddmuvaly.cz. Věříme, že rozšíření a
technické vylepšení stávajících stránek přispěje k lepší dostupnosti aktualizovaných informací. V současné době připravujeme také
facebook domu dětí a jsou doplněny fotogalerie z r. 2012.
…..zápis do kroužků opět potvrdil zájem o
činnost v MDDM ze strany rodičů i dětí. Od
24. 9. na našich stránkách zveřejníme případná volná místa.
……15.září se konal mikroregionální fes-

tival „Tak trochu ÚLET“ plný hudby, výtvarného umění, fotografií, tance, divadla
a dobré nálady, který se opravdu vydařil.
Úletovou fotoreportáž najdete v příštím čísle ŽÚ.
…….Připravujeme pro vás celou řadu akcí
a některé z nich se budou konat v bývalém
azylovém domě ve Smetanově ulici č. 203,
ale pouze po dobu, dokud nebude dokončena
rekonstrukce tohoto domu . Následně bude
objekt zcela využíván základní uměleckou
školou.
Tak hezký podzim, těšíme se na vás v MDDM
a zachovejte nám přízeň.
Jana Pospíšilová, ředitelka MDDM

Pohádková knížka třikrát jinak na výstavě ilustrátorky
Ladislavy Pechové
A máme za sebou VI. Cyklák

Ladislava Pechová

Když jsem se před časem při náhodném setkání zeptal výtvarnice Ladislavy Pechové, jestli
připravuje další výstavu v Úvalech, odpověděla mi, že plánů a práce má spoustu, ale na
výstavu zatím nepomýšlí. Přesně po uplynutí
jednoho roku od její loňské výstavy se její obrázky opět objevily v galerii Městského domu
dětí a mládeže v Úvalech. Bylo tedy zřejmé,
že v odpovědi na moji otázku se projevila
skromnost jako typická vlastnost lidí, kteří
něco umějí, a přesto na sebe příliš neupozorňují.
Letošní výstava Ladislavy Pechové, která
proběhla ve dnech 1. až 5. září pod názvem
BYLO NEBYLO, se opět nesla v pohádkovém duchu. Zatímco v minulosti bylo možné spatřit výstavní ukázky ilustrací několika
různých dětských knížek, letos byl představen
celý souvislý pohádkový příběh o zeleném
prasátku. Doprovodný text, který vymyslela autorka obrázků, vychází z jednoduchého
mravoučného příběhu. Zelené prasátko, které
se už od narození liší svojí barvou, není mezi
ostatními oblíbeno a smutně žije v ústraní. Až
poté, když se jednoho dne zmocní jeho kamarádů vlk a zelené prasátko spolu s hospodářem
unesené osvobodí, je přijato do kolektivu.
Proč si Ladislava Pechová zvolila nezvyklý
námět na ústřední postavu příběhu? O tom
sama říká: „Když byla moje dcera malá, oblí-

bila si klasickou pohádku O třech prasátkách
a vyžadovala ji každý večer. Poté, co vlk
již podvacáté rozfoukal či rozdupal jeden
z domečků, sotva popadal dech a prasátka
byla zcela vyčerpaná neustálým stěhováním
z domku do domku, nezbylo, než začít vymýšlet o prasátkách jiné povídání. Během
těch krásných večerů, kdy jako každý milující
rodič jsem i já provázela své dítě kouzelným
a bezpečným světem pohádek, právě tehdy se
zelené prasátko vmísilo do zástupu oblíbených hrdinů mé dcery.
Jako jednu z mála jsem si právě tuto pohádku zapsala a na dlouhých deset let vložila
do zásuvky svého pracovního stolu. Během
volných chvil jsem se k ní vracela, skicovala
a vymýšlela vhodné výtvarné pojetí. Po složení zkoušky z angličtiny jsem si pohádku pro
radost přeložila. Cesty do Anglie a Francie
i samotná francouzština, jazyk, se kterým teprve zápasím, to vše mne inspirovalo k vytvoření třech forem tohoto prostinkého, maličkého příběhu.“
Návštěvníci výstavy viděli malou pohádku
vyprávěnou třemi různými jazyky a ztvárněnou ve třech různých podobách obrázků,
které se značně liší provedením a barevností.
V české verzi je použita kombinovaná technika voskovky s akvarelem, francouzská verze

➜ ➜ ➜ strana 10

9

zprávy z MDDM

Život Úval 10/2012

➜ ➜ ➜ ze strany 9
je provedena pastelem a anglická verze je vytvořena kombinovanou technikou perokresby
a akvarelu. Obrázky jsou pečlivě propracované do detailu nejen u hlavního motivu kresby,
ale také například u pozadí. Vystavené kresby
jsou obsaženy v nové knížce vydané pod názvem Zelené prasátko. Po knížkách vydaných
v minulých letech, jako například Bobr ve
školce nebo Bobrův rok, se jedná o další autorský titul.
Ladislava Pechová patří v současnosti k významným ilustrátorkám dětských publikací.
Pokračuje v tradičním pojetí českých autorů
laskavých pohádkových příběhů. Z její tvůrčí
činnosti vyzařuje velký potenciál výtvarných
nápadů. Možná, že do roka a do dne se dočkáme v Úvalech další hezké výstavy. Bude,
nebude?
Vladislav Procházka

Šachový turnaj v MDDM
Úvaly
MDDM Úvaly vyhlašuje turnaj v rapid šachu
(2x15 minut na partii) v kategorii dospělých
i dětí. Turnaj se koná v neděli 21. října 2012
od 14 do 18 hodin v MDDM Úvaly (V. Nováka 372, cca 2 minuty pěšky od vlakového
nádraží).
Turnaj je prvním turnajem ze seriálu čtyř turnajů Velké ceny MDDM Úvaly v šachu pro
sezonu 2012/2013
Rádi na turnaji uvítáme šachisty všech generací i výkonností! Přihlášky posílejte na email
petr.slavik@volny.cz (je možné se přihlásit
i na místě do vyčerpání kapacity hracího sálu).
Startovné je 50,- Kč. Pro všechny účastníky
budou jako obvykle přichystány diplomy
a ceny.
Petr Slavík

okénko knihovny
Proměny úvalské knihovny během 150 let působení v Úvalech
„Proč mám všude po zemi, stolech a skříních
knihy? Protože se mi zatím nepodařilo nalézt
nikoho, kdo by mi půjčil i knižní regály.“
Mark Twain
Letos úvalská knihovna oslaví 150. výročí založení. Počátky Městské knihovny v Úvalech
sahají až do poloviny předminulého století.
První knihovna v Úvalech byla založena již
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v roce 1862. Ředitelem byl zvolen pan farář
Soukup, který věnoval nově vzniklé knihovně
prvních 70 knih. Celkem tvořilo knihovnu v té
době 300 svazků. Další osudy obecní knihovny jsou dosti mlhavé, pouze v pamětní knize
města je zaznamenán vznik až k roku 1896.
V roce 1919 vstoupil v platnost Zákon o veřejných knihovnách obecních, který ukládal
všem obcím povinnost zřídit do dvou let od

uzákonění v každé obci veřejnou knihovnu.
Zajímavá je skutečnost, že tento zákon byl
uveden v život jen rok od vzniku Československé republiky! V Úvalech je tedy jisté
opětovné zahájení pravidelné činnosti právě
v roce 1919. Správou byl pověřen tajemník
obce, knihovna obsahovala 450 svazků a byla
uložena na obecním úřadě. V meziválečném
období byla svěřena do péče panu učiteli

okénko knihovny

Život Úval 10/2012
Václavu Sommerovi. Ten knihovnu reorganizoval a postupně rozšiřoval až na předválečných1660 svazků.
V roce 1939 převzal obecní knihovnu pan
František Podhradský, který jako knihovník
působil až do roku 1946. V tomto roce se
knihovna stěhovala z domu pekaře Františka
Kukly do 2 místností rodného domku Marie
Majerové čp. 18.
V roce 1949 nastupuje jako nový knihovník
učitel úvalské školy Bohumil Koníček. Za
jeho působení byla knihovna přemístěna do
domu čp. 98 v Husově ulici, kde je dodnes.
Knihovna v té době prošla mnoha změnami,
nejvýraznější z nich, rozšíření o dvě místnosti, proběhla v roce 1986, kdy knihovnu vedla
paní Marie Švábová. Poslední vedoucí Městské knihovny v Úvalech je od roku 1989 paní
Iva Krňanská.
V roce 1996 byl pro knihovnu zakoupen první počítač a k němu příslušný automatizovaný
knihovnický systém Lanius. Během tří let byl
stávající fond knihovny převeden do elektronické podoby. Současně byl získán grant
Ministerstva kultury ČR zaměřený na rozvoj
knihoven a připojení k internetu a zakoupeny
další počítače.
Počátkem roku 1998 byla knihovna převedena

pod samosprávu a stala se organizační složkou
obce.
Prosincem roku 1999 bylo zahájeno elektronické půjčování, čtenáři mají k dispozici
elektronický katalog a mají možnost využít
internet. Během prvních 10 let nového tisíciletí vznikla v knihovně tři počítačová místa
pro přístup k internetu, čtenáři mají možnost
využít wi-fi připojení, letos se díky získaným
grantům dočkáme nového on-line katalogu
a dataprojektoru.
Stálým problémem jsou nedostatečné prostory, knihovna praská ve švech a to samozřejmě
ztěžuje orientaci jak čtenářům, tak někdy i samotným knihovnicím.
Není to čistě jen nedostatek prostoru, který nás trápí. Celkově zchátralé a současným potřebám nevyhovující prostory (jen
namátkou absence sociálního zařízení pro
čtenáře, samostatná studovna, nedostatečné
zázemí pro zaměstnance, vlhké zdi...) nepůsobí ani trochu přívětivým dojmem. Je těžké
v takových podmínkách vytvářet oázu klidu
a pohody pro naše čtenáře. Je těžké se v pidi
prostůrku dětského oddělení věnovat dětem
ať je to ve výpůjčních dnech nebo při besedách pro základní a mateřskou školu. Někdy
máme pocit, že i F. L. Věk měl mnohem

lepší podmínky pro svou tenkrát osvětovou
činnost.
Přesto děláme, co můžeme. Jelikož se prostory nijak nezvětšují, snažíme se vyjít našim čtenářům vstříc především zlepšováním
IT technologií. Dva ze čtyř letos získaných
grantů se týkají právě této oblasti. První grant
umožní pořízení nového on-line katalogu, který zpříjemní našim čtenářům nejen vyhledávání knih, ale i orientaci v novinkách, poskytne
jim možnost komentovat přečtené tituly apod.
Druhý grant jsme získali na pořízení dataprojektoru a s tím související techniky, který využijeme při besedách s dětmi.
V současné době je knihovna jedinou stálou kulturní institucí pro dospělé v Úvalech!!! Domnívám se, že by to měla být právě budova knihovny, která umožní kromě své základní funkce
– tedy půjčování knih – i možnost pro trávení
času všech věkových kategorií, poskytne prostor
k setkávání lidí v příjemném prostředí. Věřte, že
v dnešní době je takového místa potřeba.
Na závěr srovnání dvou fotek. První je z roku
2003 a druhá byla pořízena letos v dubnu
2012. Úplně to svádí ke známé dětské hře „najdi 10 rozdílů“. A také k otázce: „Proč se za 13
let nic nezměnilo?“
Gabriela Modřanská

úvalské portréty
Ptáme se Ing. Heleny Váňové, zastupitelky za Občanskou demokratickou stranu
Redakce: Jaké jsou Vaše priority ve městě
a co považujete za největší úspěch/neúspěch
Vaší činnosti pro město?
HV: Současné volební období je mým druhým
obdobím práce pro město. V roce 2007 byla
ve městě zřízena pečovatelská služba. Její činnost byla dále rozvíjená a doplněna v roce 2010
o službu HomeCare. Byl zaveden systém občanských slavností, jako vítání občánků, přání
jubilantům, atd. Velkou chloubou je vytvoření
důstojného místa pro úřadovnu stavebního úřadu a prosazení jeho personální stabilizace. Proces informatizace městského úřadu v roce 2007
zajistil možnost s předstihem zavést elektronické služby Czech POINT a Datových schránek
bez komplikací do běžné pracovní náplně úřadu.
V neposlední řadě je nutno vyzdvihnout, že období 2006-2010 bylo obdobím přípravy všech
velkých projektů vodohospodářské infrastruktury města a také plné nasazení při podávání
žádostí o dotace. Úspěchy, kterými se chlubí
současné vedení města, mají počátek právě v letech 2007 – 2010. Z menších projektů je nutno
vyzdvihnout: pokračování rekonstrukce školského areálu, úpravu školní jídelny, rekonstrukcí objetu čp. 95, vypracování projektu dostavby
MŠ Kollárova s rekonstrukcí kuchyně a podání
žádosti o dotaci. Dotace na novou hasičskou cisternu a projekt na přestavbu zvláštní školy, s využitím dotace ROP Středočeského kraje.
V krátkém objemu jsem se zmínila jen o důležitých projektech, které se dotáhly do zdárného konce. Co se v minulém období nepovedlo
a zůstává otevřené, je dostavba ZŠ, rekonstrukce
koridoru Českých drah.

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?
HV: Z vlastní zkušenosti vím, že zájem obča-

nů na podílení se řízení města, zapojení se do
jednotlivých komisí rady města (RM) a výborů
zastupitelstva města (ZM) po volbách je poměrně na dobré úrovni. V průběhu období aktivity
klesají, a to jak z důvodu pracovních vytížení
dnešní doby, tak z důvodu nízké úrovně komunikace vedení města (RM) na jednotlivé podněty
komisí rady města.
Ve městě se snažím pohybovat s otevřenýma
očima a plně naslouchám potřebám lidí. Myšlenka zvát si lidi na úřad je nesmysl. Zastupitel
musí pobývat mezi lidmi a musí se pravidelně
účastnit nejen společenských akcí, ale také zajít lidově do hospůdky, na sportovní utkání atd.
Zde se dá zjistit problém nedostatečného osvětlení ulice, díry v komunikaci, přerostlá vegetace
u komunikace, problém s vodou atd.
Velkou hrozbou pro celkový chod města v budoucích obdobích může tvořit nezvládnutí zadlužení města z důvodu rozběhu velkých investičních záměrů bez důkladné analýzy finančních
možností a bez důsledného uplatnění zásady
držení finanční rezervy na provoz města.
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?
HV: K této otázce je nutno poukázat na skutečnost, že od února 2012 přešla kontrola financování města plně do rukou jedné z vládnoucích
organizací tj. Otevřených Úval. V podstatě si
kontroluje nakládání s financemi kamarád kamaráda. V tom vidím poměrně velký problém
i v souvislosti se skutečností, že uvolněným místostarostou se stal Michal Breda – představitel
Otevřených Úval. Proč k tomu došlo? Hlavním
důvodem bylo, že finanční výbor (dále FV) zastupitelstva města nedoporučoval některá opatření zastupitelstvu města (např. výši místního
koeficientu 3 pro rok 2011, vyjadřuje se k zámě-

rům zvyšování zadluženosti města, kde doporučoval opatrnost a důsledné rozbory budoucího
finančního vývoje jak města, tak ČR, atd.), které
nebyly v souladu s tím, co prosazuje skupina
Otevřených Úval.
Velkým problémem je zdárné ukončení všech
započatých investičních akcí města v duchu
podepsaných dotačních smluv a závazných pokynů pro nakládání s dotačními financemi. Zde
je velké riziko, které klade vysoké nároky na
sledování čerpání financí a následné 5 – 10letou
udržitelnost projektů dotovaných z evropských
fondů.
Poslední riziko, které bych ráda zmínila je poměrně značná nezastižitelnost vedení města
(uvolněných zastupitelů) na úřadě. Vzhledem
ke skutečnosti, že ve funkci jsou dva místostarostové a starosta města, měl by mít občan každodenní možnost osobního jednání se svým
vrcholným vedením města.
Redakce: Děkujeme za přednesené názory.
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Zahájení školního roku 2012/2013
Školní rok 2012/2013 byl tentokráte zahájen
3. září. Příprava na něj byla v letních měsících
hlavně po stránce legislativní a stavební hektická, ale přesto věřím, že se naši žáci a rodiče,
kteří nás navštívili hned první den, setkali nejen s čistým a vyzdobeným prostředím školy,
ale i s optimisticky naladěnými učiteli.

Prázdniny
Kromě bedlivého sledování pokračující přestavby školní jídelny jsme během prázdnin odstranili nejen mnoho drobných i větších šrámů na budovách školy i vnitřním vybavení nastřádaných
během školního roku, ale probíhalo i rozsáhlé
malování vnitřních prostor školy. Díky intenzivní spolupráci se zřizovatelem se nám podařilo
v rekordním čase nejen zřídit a ve zkráceném
termínu i zapsat do školního rejstříku provizorní
školní výdejnu, v níž se budou vydávat obědy až
do konce prosince. Podařilo se i navýšení kapacity školní družiny z 240 na 270 žáků.
Kompletně jsme vybavili a upravili dvě nové
speciální třídy, bylo dokončeno oplocení sportovního areálu, opraveno i oplocení směrem
ke kostelu, měnilo se kompletně osvětlení
v tělocvičně, byla opravena zídka před budovou
č. 7- včetně montáže nových sedáků z fošen
a podařilo se i odstranit nevzhlednou a nefunkční opěrnou zeď před červeným vchodem.

Prvňáčky ve škole i letos přivítal pan
starosta MUDr. Jan Šťastný.

Počty žáků a personální změny
tradičně zahájen týdnem zaměřeným na osobLetošní školní rok zahájilo 680 žáků. Na nostní a sociální výchovu. Výuka byla zamě1. stupni 452 žáků v 19 třídách a na druhém řena na důležité mezilidské dovednosti a jejich
228 žáků v 11 třídách. Do čtyř prvních tříd rozvoj. Žáci se učili zvládat konflikty, rozvíjet
jsme přivítali 110 žáků. Školní družina zahá- svou sebedůvěru, zabývali se svými konkrétjila činnost v 9 odděleních a k 3. 9. 2012 v ní ními mezilidskými vztahy i dovednostmi vybylo zapsáno 264 žáků.
cházet se spolužáky i s ostatními lidmi. Velký
Došlo i k částečné obměně a rozšíření pedago- prostor byl věnován dovednosti komunikovat,
gického sboru. Na konci školního roku odešly spolupracovat, tvorbě pravidel ve třídě i novédvě paní učitelky z 1. stupně, Mgr. Iva Land- mu školnímu řádu.
Projekt EU
gráfová a Mgr. Jana Stará. Z důvodu velkého Od 4. 9. se děti stravují ve školní výdejně
V rámci projektu EU peníze školám na ino- nárůstu žáků a vzniku dvou nových speciálních a první týden bylo naší snahou zkoordinovat
vaci a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT tříd došlo v letošním roce k značnému rozšíře- a zoptimalizovat výdej obědů v rámci reálprobíhala o prázdninách na naší škole příprava ní pedagogického sboru. Od září nás posílilo ných možností. Myslím si, že se to za vydatvýběrového řízení na dodávku dalších interak- 11 pedagogických pracovníků, i když někteří né pomoci všech zaměstnanců školy zvládlo
tivních tabulí a současně jsme vytvářeli další u nás budou pracovat jen na částečný úvazek.
a výdejna funguje. Přesto se již dnes všichni
digitální učební materiály. Předpokládáme, že Na 1. stupni Jana Baumruková (Aj), Mgr. Lu- těšíme na novou jídelnu a věříme, že od ledna
výsledek výběrového řízení bychom měli znát cie Chourová , Mgr. Jana Kubešová, Mgr. Ve- již bude v plném provozu.
nejpozději do konce září.
ronika Petřeková a Šárka Zahrádková.
Přeji všem žákům, rodičům a zaměstnancům
Na 2. stupni Mgr. Olga Fernando (Aj), PaeDr. naší školy pevné zdraví, hodně optimismu
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Lada Holubová, Michal Hruška (Tv-ICT), i chuti ke spolupráci.
Většina pedagogických pracovníků zahájila
Kevin McClean (Aj) a Mgr. Kateřina TrapMgr. Jaroslav Březka, ředitel
přípravu tříd na letošní školní rok již 23. 8. ková.
a ve dnech 27. – 29. 8. se 33 pedagogických Ve školní družině
pracovníků zúčastnilo třídenního školení v Alena Doskočilová.
Organizace školního roku 2012/2013
rámci projektu Podpora učitelů ve zvyšování
Zahájení vyučování:		
03. 09. 2012
kvality pedagogické práce. Vzdělávali jsme se První týden
Ukončení 1. pololetí:		
31. 01. 2013
v oblasti týmové spolupráce, skupinové dyna- Letošní školní rok
Ukončení
školního
roku:		
28. 06. 2013
byl
na
naší
škole
již
miky a efektivní komunikace v týmu
Prázdniny:
podzimní
25. - 26. 10. 2012
vánoční
22. 12. 2012 – 02. 01. 2013
(vyučování začne 03. 01. 2013)
pololetní
01. 02. 2013
jarní
25. 02. – 03. 03. 2013
velikonoční 28. – 29. 03. 2013
Zápis do 1. ročníku:		
01. 02. 2013
		
náhradní zápis 08. 02. 2013
Pedagogické rady:		
19. 11. 2012
		
21. 01. 2013
		
15. 04. 2013
		
17. 06. 2013
		
Třídní schůzky:
I. stupeň
20. 11. 2012
		
16. 04. 2013
II. stupeň
22. 11. 2012
		
18. 04. 2013
Dny otevřených dveří: 23. 10. 2012, 22. 05. 2013
(v těchto dnech můžete navštívit výuku bez předchozí dohody)
V sobotu 8. 9. probíhala na naší škole druhá část oslav 100. výročí
Provoz školní družiny:		
6.30 – 17 hodin

založení měšťanské školy
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100 let Měšťanské školy v Úvalech
Naše krásná škola slaví letos kulaté výročí. Již
v červnu se děti, rodiče, učitelé i další hosté
sešli v sokolovně na školní akademii, aby toto
výročí připomněli.
Hlavní den oslavy proběhl 8. září. Do školy děti a učitelé pozvali své rodiče, zástupce
města, bývalé učitele i bývalé žáky a další
hosty. Všichni si mohli prohlédnout výstavu
dětských prací i fotografií z archivu školy,
která byla nainstalována ve všech prostorách
školy. Téma výstavy bylo „Škola včera, dnes a
zítra“. Hosté procházeli všechny budovy školy

a srovnávali, jaké to bylo dříve a jak moc se
to ve škole změnilo. Pro hosty bylo připraveno
občerstvení, lidé se mohli zastavit a popovídat
si. Došlo k milým setkáním bývalých pedagogů s kolegy a s bývalými žáky, kde se vzpomínalo na uběhlé roky společné práce.
Na hřišti bylo připraveno sportovní odpoledne
pro děti i jejich rodiče. Na několika stanovištích
si děti i jejich rodiče vyzkoušeli svou rychlost,
přesnost i obratnost. Zvítězili všichni, protože si
užili legraci a hezké chvíle se svými blízkými
i učiteli, kteří pro ně soutěže připravili.

Díky finanční podpoře Města Úvaly byl vydán
almanach a kalendář 2013. Tento dárek jistě
potěšil mnohé návštěvníky výstavy. Příprava oslavy byla náročná, ale díky sponzorům
a obětavosti organizátorů se akce vydařila
a stálo to za to. Děkujeme všem sponzorům
(Manta Medica, s.r.o., Pharma 97, s.r.o., Leoš
Raibr, Krutský, spol. s.r.o., HENNIG CZ, s.r.o.,
Zdenka Hlávková –železářství-domácí potřeby,
KC trans, s.r.o., ESSA Czech, spol. s.r.o.) za
finanční pomoc.
Ing. Blanka Morávková

Speciální třídy na ZŠ

Pro činnost dvou speciálních tříd byly vyčleněny a zcela nově vybaveny učebny v rekonstruované části základní školy. V první
učebně se vzdělává 8 žáků prvního stupně, ve
druhé 12 žáků druhého stupně. Zřízením plánované třetí třídy by se optimálně snížil počet
ročníků ve třídě a otevřela by se i možnost
umístění dalších zájemců o uvedený způsob
vzdělávání.
Tento způsob výuky patří mezi tzv. „skupinovou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ a je běžný v mnoha školách u nás i v zahraničí. Žáci se učí povinné
předměty v malém kolektivu svých kmenových tříd, ale do života celé školy se zapojují v rámci školní družiny, školního parlamentu, výletů, sportovních soutěží a mnoha
dalších školních aktivit. Naší snahou je, aby
nebyli zcela odloučeni, ale mohli se v rámci svých možností zapojit do běžného života. Pro ostatní děti představuje tento způsob

integrace příležitost, jak se naučit chovat ke
spolužákům se zdravotním znevýhodněním a
jak svým slabším kamarádům vhodným způsobem pomáhat.
Možnost vzájemně se poznat měli všichni žáci
hned na samém začátku školního roku v rámci týdenního kurzu osobnostní a sociální výchovy. V praxi se zábavnou formou učili, jak
vzájemně komunikovat, spolupracovat s ostatními, uplatňovat svá práva, respektovat práva
druhých a také si připomenout své povinnosti
a uvědomit si možné dopady svých verbálních
i neverbálních projevů. Na závěr si společně
s učiteli stanovili třídní pravidla a zavázali se
je dodržovat.
Všem dětem včetně žáků speciálních tříd přejeme hodně radosti a úspěchů v celém školním
roce.
Učitelky speciálních tříd PaedDr. Lada Holubová, Mgr. Jana Kubešová, Mgr. Kateřina
Trapková

Toto září se nově otevřely dveře Základní školy v Úvalech nejen pro čtyři třídy prvňáčků,
ale také pro žáky dvou speciálních tříd. Co
žákům nabízejí a v čem jsou jiné než ostatní
třídy? Do těchto tříd mohou chodit žáci, kteří
při svém vzdělávání potřebují pomalejší tempo výuky, klidnější prostředí, upravený obsah
učiva a praktické zaměření výuky, která probíhá pod vedením učitele se speciální pedagogickou kvalifikací. Tito žáci jsou vzděláváni
podle svého školního vzdělávacího programu,
který vychází z Přílohy upravující vzdělávání
žáků s lehkým mentálním postižením Rámcového vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání. Většina dětí po absolvování 9. ročníku pokračuje ve svém vzdělávání v praktické škole s dvouletou přípravou nebo ve dvou
až tříletých učebních oborech nabízejících cca
60 nejrůznějších řemeslných profesí.

První školní den
Tento den má v českých školách mnoho společného – slavnostní náladu a velké očekávání. Děti se svými rodiči a prarodiči prožily
jedinečnou událost – vstup do 1. třídy.
Jsme rádi, že jste si pro své děti vybrali právě
naši školu.
Čeká nás mnoho práce, ale i hodně zábavy
a radosti. Staneme se dobrými kamarády
a věříme, že se společně naučíme číst, psát
a počítat, ale i rozvíjet klíčové kompetence,
které samotné učení umožňují a usnadňují.
Těšíme se na vzájemnou spolupráci.
Náš dík patří panu řediteli Březkovi, paní
zástupkyni Foučkové, panu starostovi Šťastnému, paní Tesařové a rodinám našich prvňáčků.
Děkujeme všem, kteří dopřáli dětem prožít
první slavnostní školní den.
Paní učitelky Křížová, Petřeková,
Zahrádková, Březková
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První týden v 5. C
První školní týden ve třídě 5. C byl zaměřen, stejně jako v ostatních
třídách pátého ročníku, na osobnostní a sociální výchovu s tématem
Multikulturní výchova. Uvědomovali jsme si tak svou různost, že každý z nás má co nabídnout. V těchto dnech se žáci v 5. C seznamovali
nejen s novou paní učitelkou a dvěma novými spolužáky, ale hráli také
několik her. Jednou z nich byla Pavučina – žáci si předávali klubíčko
provázku a vyprávěli nejlepší zážitek z prázdnin. Když byl provázek
propleten mezi každého z nich, mohli zájemci vyzkoušet pevnost pavučiny (viz foto) a cítit tak bezpečí ve své třídě. Tento týden utekl
velmi rychle a moc se nám líbil. Teď už se těšíme na výuku, abychom
se toho tento školní rok zase co nejvíce naučili.
Mgr. Lucie Chourová a třída 5. C

organizace a spolky
Naučná stezka
– zastavení první
Milí čtenáři,
snad jste zaznamenali, že v dubnu 2012 byla
v blízkosti Úval, v přírodním parku Škvorecká
obora – Králičina, otevřena nová naučná stezka.
Řada z vás se s ní už seznámila „ v terénu“. Jsou
ovšem mezi námi tací, kteří například ze zdravotních důvodů tuto stezku absolvovat nemohou, a těm chceme vyjít vstříc. Připravili jsme
pro ně jakousi „virtuální“ prohlídku. V následujících devíti číslech Života Úval vám budeme
představovat jednotlivá zastavení na této naučné
stezce, a to jak slovem, tak obrazem.
V říjnovém čísle představujeme zastavení první. Úvodní tabule naučné stezky se nachází v
bezprostřední blízkosti státní silnice směrem
na Kolín (pod motorestem Homolkou), na počátku údolí říčky Výmoly zvaného Králičina.
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Název Králičina pochází od králičích nor, které bývaly ve svahu nad Výmolou. Stejný název se potom vžil pro trempskou osadu pod
hrádkem Skara, z níž dodnes stojí některé
chaty. Říčka Výmola, která údolí Králičina
vytvořila, pramení na severním okraji obce
Mukařov na Říčansku a u Sedlčánek, části
města Čelákovice, ústí do Labe. Tok Výmoly probíhá převážně mírně zvlněnou krajinou,
pouze u obce Březí, v Úvalech, v přírodním
parku Škvorecká obora - Králičina, a zejména u Vyšehořovic vytváří výrazně zahloubená
údolí se zalesněnými prudkými, místy skalnatými svahy.
Osídlení tohoto území je doloženo již od
14. století. V té době ovšem zdejší území vypadalo naprosto jinak. Výmola nekopírovala
hranici lesa, jak je tomu dnes, místo silnice
první třídy I/12 zde vedla „Trstenická stezka“
směrem k Českému Brodu a kousek odtud stál
hrad Skara. Pod ním se kdysi údajně nachá-

Co chystáme na říjen
✘ Hudební pořad „Hudební nástroje, od
akustických k elektrickým“
✘ Mentoring učitelů
✘ Školení učitelů na téma „Motivace
žáků“
✘ Školní kolo ve stolním tenise
✘ Sběr kaštanů
✘ Sběr papíru
zel brod a později rybník. Koncem 17. nebo
počátkem 18. století zde tehdejší majitelé
škvoreckého panství – Lichtenštejnové – založili oboru specializovanou na chov divokých
prasat.
Naučná stezka byla vybudována v roce 2011
ve spolupráci Lesů ČR, s. p., lesní správy Mělník a dvou úvalských občanských sdružení –
Otevřených Úval, o. s., a Klubu přátel historie
a přírody Úval a okolí, o. s. Mirka Borecká

organizace a spolky
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Letní hasičský tábor

Ve Stříbrné Skalici se na přelomu července a
srpna konal tradiční letní desetidenní hasičský tábor. Čtrnáctého tábora se zúčastnili opět
mladí hasiči z Úval a Nových Jiren a další děti
z okolních obcí. Vedoucími a jinými organizátory, kteří zajišťovali bezproblémový chod
tábora, byli jako obvykle výhradně členové
SDH Úvaly.
Letos se v nevelkém městečku v Posázaví
náhodou ocitl asistent vědce jménem Indigo,
který vynalezl stroj času, ale po nehodě uvízl
v době pravěku. Táborníci přislíbili asistentovi pomoc se záchranou mezi pravěkými
lovci ztraceného vědce a ještě první večer
prošli červí dírou do pravěku. Při přechodu
však došlo k tzv. časoprostorové disproporci,
a proto se prolínala doba pravěká a současná.
Než táborníci se záchrannou akcí započali,
museli se novým podmínkám přizpůsobit.
A tak se naučili různým dovednostem, vyráběli lovecké zbraně, ale i šperky, sbírali lesní
plody a učili se péct jídlo v zemi (tzv. Setonův hrnec).
Mezitím hledali po okolí součástky stroje
času a další indicie, které je dovedou k vědci.
Různé stopy nenacházeli jen ve Stříbrné Skalici, ale také v Sázavě a i ve vzdálené Zruči
nad Sázavou. Ve svých výpravách se setkali s pravěkými lovci, neandrtálci a nepřímo
i mamuty. Zraněného vědce se táborníkům
podařilo najít po sedmi dnech pátrání, a to
v nočních hodinách v lese poblíž Stříbrné

Skalice. Na smrt
znaveného vědce
se jim podařilo
dovést do tábora
a společně s asistentem se pokusili zprovoznit
stroj času, což se
však nepodařilo.
Ještě před svítáním však vědec
za pomoci svého asistenta dal
stroj dohromady
a odstranili časoprostorovou
disproporci. Táborníci se tak vrátili zpět do současné doby,
ale vědce už neviděli.
Cestou nezískávaly děti jen artefakty, ale také
poctivě vydělané peníze, tzv. umbaly, za které
si při sobotní pouti mohly zakoupit různé zboží. A že bylo z čeho vybírat. I poslední večer
patřil zábavě, když se uskutečnila diskotéka.
Počasí se velmi vydařilo a bylo jasně poznat,
že doba ledová neměla velký vliv. Nelze přirozeně vylíčit vše, co jsme na táboře zažili. Tábor byl svým programem opravdu nabitý a zanechal plno zážitků a snad na něj děti i všichni
dospělí podílející se na jeho organizaci budou
vzpomínat s radostí.
Za SDH Úvaly Milan Bednář

Hrabání luk v Králičině
V sobotu 21. července proběhlo už tradiční hrabání luk v přírodním parku Škvorecká
obora – Králičina. Počasí nám přálo a díky
pomoci členů sdružení a dalších Úvaláků se
podařilo všechny louky shrabat. Děkujeme
všem za pomoc, udělal se potřebný kus práce.
A proč je kosení a hrabání luk tak důležité?
V přírodním parku patří právě území nivních
luk k těm nejcennějším. Bohužel v minulých
letech se louky nadlouho přestaly kosit, a tak
zarůstaly kopřivami a náletovými dřevinami a vzácné vlhkomilné druhy rostlin z nich
postupně mizely. Díky pravidelnému sečení
a hrabání, které bylo obnoveno od roku 2010,
se sem spousta vzácnějších druhů vrátila

Zájezd rybářské mládeže
O víkendu 7. – 9. září 2012 uspořádala organizace rybářů v Úvalech pro členy kroužku
mladých rybářů zájezd na soukromý rybářský
revír „ Šebkův rybník“ za účelem lovu ryb
udicí. Revír se nachází nedaleko Benešova
a podrobnější informace o něm lze najít na
„www.sebkuvrybnik.cz“. Počasí bylo velmi
příjemné a svým způsobem také ovlivnilo počet ulovených ryb.
Zájezdu se účastnilo 11 dětí a 5 dospělých,
kteří dbali o bezpečnost účastníků.
Byly uloveny 4 kusy jesetera, 4 kapři, 1 štika
a několik kusů bílé ryby, tedy nic moc.
Příčinou malého úlovku bylo již zmíněné
počasí – vedro – a velký počet neproměněných záběrů. Zájezd se přesto účastníkům líbil a byl plně hrazen z prostředků MO ČRS
ÚVALY.
Vedoucí mládeže MO Radek Jaroš

nebo se začala vyskytovat hojněji. Někteří pamětníci dokonce vzpomínají, že tu prý růstaly
naše domácí orchideje
z čeledi vstavačovitých.
Díky pravidelnému kosení je šance, že se tu
znovu objeví i ty. Takže
ještě jednou díky všem,
kterým není lhostejná
příroda v jejich nejbližším okolí!
Mirka Borecká,
Otevřené Úvaly

Alej úvalských dětí finišuje
Od počátku letošního roku organizuje Klub
přátel historie a přírody Úval a okolí přípravu výsadby Aleje úvalských dětí na úvalské
Vinici a veřejnou sbírku rodičů, prarodičů,
organizací a dalších přátel na nákup stromů,
konkrétně do dané lokality, dubů.
Předpokládalo to také navázání partnerského vztahu s městem Úvaly prostřednictvím
městského úřadu – konkrétně s místostarostou JUDr. Ing. Petrem Petržílkem, Ph.D.,
a odborem životního prostředí a územního
plánu, neboť alej bude vysázena na městském pozemku.
Společným velkým úsilím se podařilo na
veřejné sbírce shromáždit více jak 150 tis.
korun, což umožní výsadbu téměř 60 poměrně vzrostlejších stromů. Do aleje se zapojilo na 90 dětí a dalších subjektů.

Chceme touto formou informovat rodiče
dětí, prarodiče a další přátele a sympatizanty Klubu přátel historie a přírody Úval
a okolí, že slavnostní symbolická dosadba
a otevření Aleje úvalských dětí na Vinici se
uskuteční v sobotu 24. listopadu 2012.
Čas bude upřesněn na stránkách listopadového vydání Života Úval.
Při této příležitosti bude předán všem zainteresovaným dětem k vlastnímu stromu
pamětní certifikát.
Unikátní a ne tak obvyklé je to, že výsadbu
aleje provádíme pouze z prostředků občanů
města a našeho občanského sdružení, bez
nároku na podporu z městského rozpočtu.
Výsadbu aleje provede odborná firma nejdéle do 24. listopadu 2012.
Dr. Vítězslav Pokorný
a Petr Urban
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Okrsková soutěž
Družstva mužů a žen hasičů z Úval se v sobotu 8. září zúčastnila okrskové postupové soutěže v Šestajovicích. Soutěžilo se v disciplíně
požární útok. Bylo krásné počasí, a tak se ani

Život Úval 10/2012
konkurence nezalekla a přijela v celkem velikém počtu. Nejdříve začali soutěžit muži. Ti
naši se hned v prvním pokusu předvedli jako
favorité a jejich perfektní čas pak stačil na konečné vítězství nad dalšími šesti týmy. Ženy
mívají konkurenci početně nižší a většinou
jsou jasnými favoritkami
tohoto typu soutěží. Letos
však sestavily družstvo
také ženy z Jiren a tím nám
přibyla úctyhodná konkurence. Po prvním pokusu
vedly naše holky o pár
pouhých setin. Ve druhém
pokusu však ukázaly, že
umí vyhrávat lépe a svůj
čas také vylepšily. Nikdo
ze tří soupeřících družstev
neuměl odpovědět. Tak se
obě naše družstva probojovala do okresního kola

celorepublikové soutěže v požárním sportu.
Tam nám přibude ještě štafeta a závody jednotlivců. Do jara máme co trénovat, držte nám
palce.
Za SDH Úvaly Alena Tesařová

POZVÁNÍ

ZO ČSCH Úvaly pořádá ve dnech 27. - 28.
10. 2012 Okresní soutěžní výstavu králíků,
holubů a drůbeže. Uzávěrka přihlášek je
10. 10. 2012 na adrese jednatele: Kotusová Jitka, Purkyňova 1032, 250 82 Úvaly,
email: chovatele.uvaly@centrum.cz.
Výstava bude otevřena v sobotu 27. 10 od
8.00 do 16.00 hodin a v neděli 28.10 od
8.00 do 12.00 hodin. K obeslání a návštěvě zvou všichni členové ZO.
Za ZO ČSCH Úvaly jednatel:
Kotusová Jitka

sport
Výsledky a přehled zápasů SK Úvaly – fotbal – září-říjen 2012
Muži „A“ - divize
Ne 12. 08. 17:00
So 18. 08. 10:15
Ne 26. 08. 17:00
So 01. 09. 17:00
Ne 09. 09. 17:00

Úvaly - Slavoj Vyšehrad
Libiš - Úvaly
Úvaly - Nový Bor
Vilémov - Úvaly
Úvaly - Baník Souš

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

Zápasy v dalším období:
Ne 16. 09. 16:30
SK Toužim – Úvaly
Ne 23.09. 16:30
Úvaly – Litol
Ne 30.09. 16:30
Úvaly – Český Brod
So 06.10. 10:15
Lovosice – Úvaly
Ne 14.10. 16:00
Úvaly – Brozany
Ne 21.10. 10:15
Meteor – Úvaly
Ne 28.10. 14:30
Úvaly – Neratovice – Byš
Muži „B“ – okresní přebor Praha – východ
So 25.08. 17:00
Březí – Úvaly
So 01.09. 17:00
Úvaly – Pacov
So 08.09. 17:00
Dobřejovice – Úvaly

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

Zápasy v dalším období:
Ne 16.09. 10:15
Úvaly – Viktorie Jirny
Ne 23.09. 10:15
Bělá – Úvaly
So 29.09. 11:00
Milovice – Úvaly
Ne 07.10. 10:15
Úvaly – Český Brod
So 13.10. 10:00
Lysá n. L. – Úvaly
Ne 21.10. 10:15
Úvaly – Bakov
Ne 28.10. 10:15
Mšeno – Úvaly
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00:00 */
00:00 */
10:15
00:00 */

Úvaly – Kamenice
Úvaly –Veltěž
Radonice – Úvaly
Úvaly – Klecany

*/ … hodina bude určena. Sledujte plakáty SK Úvaly.
7:5 (3:0)

Zápasy v dalším období:
Ne 23.09. 10:15
Úvaly – Nehvizdy
Ne 30.09. 15:00
Hovorčovice – Úvaly
Ne 07.10. 13:30
Úvaly – Viktorie Jirny
So 13.10. 00:00 */ Zeleneč – Úvaly
So 20.10. 10:15
Úvaly – Veltěž
So 27.10. 10:00
Brandýs-Boleslav

Dorost – 1. A třída – skupina B
So 25.08. 10:15
Libiš – Úvaly
4:0 (1:0)
Ne 02.09. 10:15
Úvaly –Benátky nad Jizerou 3:7 (1:5)
So 08.09. 10:15
Litol – Úvaly
6:1 (3:0)

Zápasy v dalším období:
So 22.09. 00:00 */ Úvaly – Radošovice
So 29.09. 10:15
Veleň – Úvaly

06.10.
13.10.
20.10.
27.10.

Starší přípravka skupina A – Praha – východ
So 08.09
10:15
Úvaly – Vyšehořovice

Zápasy v dalším období:
So 15.09. 16:30
Úvaly – Zápy „B“
So 22.09. 16:30
Mnichovice – Úvaly
So 29.09. 16:30
SK Vyžlovka - Úvaly
So 06.10. 16:00
Úvaly – Mochov
So 13.10. 16:00
Měšice – Úvaly
So 20.10. 15:30
Úvaly – Nehvizdy
So 27.10. 14:30
Mukařov – Úvaly

Mladší žáci – okresní přebor U13
Ne 09.09. 10:15
Úvaly – Kunice B

So
So
So
So

4:2 (1:2)

Minikopaná – skupina A – Praha – východ
So 08.09		
Úvaly – Mochov

21:0 (12:0)

Zápasy v dalším období:
So 15.09. 08:30
Zeleneč – Úvaly
So 22.09. 00:00 */ Úvaly – Hovorčovice
So 29.09. 00:00 */ Úvaly – Veltěž
So 13.10. 00:00 */ Úvaly – Klecany
Pá
19.10. 17:00
Šestajovice – Úvaly
So 27.10. 00:00 */ Úvaly - Čelákovice
Úvalská liga starých gard
Ne 16.09. 16:30
Úvaly – Mnichovice
So 22.09. 15:30
Šestajovice – Úvaly
Pá
28.09. 16:30
Úvaly – Kunice
Ne 30.09. 16:00
Kolovraty – Úvaly
So 13.10. 16:00
Úvaly – Světlice
Ne 21.10. 15:00
Úvaly – Říčany
Vážení sportovní přátelé, konečně se mi podařilo dát úplný přehled zápasů všech družstev SK Úvaly. Doufám, že se mi bude stejně dařit do
konce sezony, a to hlavně proto, že naše úvalské družstvo mužů „A“
hraje divizi, a to je jistě úspěch nejen fotbalistů, ale celého města. Věřím, že stále více občanů přijde osobně fandit a také sponzoři se budou
jen hrnout. Naši hráči si zatím vedou dobře a doufám, že v tom budou
pokračovat, a to hlavně tréninkovou pílí a v zápasech vůlí po vítězství.
Pozitivní je zatím i hra družstva „B“. Mládežnická družstva prožívají
generační výměnu, a tak je předčasné výsledky hodnotit. Stará garda
nám dříve narozeným jistě připomene dobu, kdy se fotbal hrál ještě
jenom pro radost.
Veškeré informace čerpám z http://www.vysledky.lidovky.cz/.
Ing. Petr Jankovský
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Velká cena v Úvalech již pošesté
V sobotu 1.9. se konal již 6. ročník DEXTER
Velké ceny města Úval, závodu horských kol
na 4,5km dlouhém okruhu v lokalitě Na Vinici. Tradiční závod uzavřel úspěšnou sezonu občanského sdružení Tři pro zdraví, které
pořádá v našem regionu spoustu zajímavých
sportovních a kulturních akcí. Kromě třech
hlavních závodů tvořících Újezd.net Seriál tří
závodů pro zdraví se jedná zejména o organizované tréninky a projížďky, ale také např.
o vernisáž fotek.
Ale zpět na start DEXTER Velké ceny. Po pár
úvodních slovech pořadatelů se ozývá výstřel

Cvičení v Sokole
rodiče a děti 16:00 - 17:00 každý čtvrtek s
Hankou (POZOR ZMĚNA)
ženy I. 19:00 - 20:00 každé pondělí s Hankou
ženy II. 20:00 - 21:00 každé pondělí s Veronikou „BODY STYLING“
ženy II. 19:00 - 20:00 každý čtvrtek s Veronikou „kondiční cvičení a cvičení na míčích“
Jiří Dráb

KURZY JÓGY V ÚVALECH
září- prosinec
Jóga dodává tělu půvab, krásu, sílu, energii
a pevnost.
HATHAJÓGA začátečníci čtvrtek 18.00 19.15, 6. 9. - 20.12.
HATHAJÓGA mírně pokroč. neděle 18.00 19.30, 9. 9. - 16.12.
POWERJÓGA mírně pokroč. pondělí 19.30 20.30, 3. 9. - 17.12.
JÓGA PRO DĚTI OD 7 LET čtvrtek 15.3016.30, 20.9. - 20.12.
ADRESA
Kačenčina školička, nám. Arnošta z Pardubic
16 (vedle pizzerie), Úvaly
REZERVACE A INFO
Cvičitelka jógy Irena Hýblerová, tel. 737 076 337
nebo irenajoga@email.cz, více o mně a o kurzech
na www.irenayoga.cz. Počet míst je omezen, rezervujte si prosím místo předem.
POZNÁMKA
V kurzech jsou ještě volná místa.
Irena Hýblerová

a je odstartováno. Balík závodníku se vyřítí
a všichni se snaží vybudovat si co nejlepší
pozici na cestě k prvnímu prudkému výšvihu. Projíždí jen první, zbytek pole musí slézt
a zvolit rychlý výběh. Pak zpět do startovního
prostoru, klička okolo úvalské školy a už na
závodníky čeká první solidní výšlap. Tady už
čekají diváci a mohutně povzbuzují. Pět, sedm
minutek, podle výkonnosti, a už se bikeři vyhoupnou nad les a na vrstevnice mají první
možnost trochu oddychnout. Pak se zhoupnou
do ostrého sjezdu s pár skoky a klopenkou na
konci. Trať je po pátečním dešti hodně měkká,
ale pořád se to dá na kole bezpečně projet. Pro
ty méně odvážné je připraven koridor na svedení. Úzkou cestičkou do dalšího sjezdu a do
ulice Horova, jediné asfaltové části trati. Další
táhlý stoupák slalomem mezi stromy a další
sjezd, tentokrát k říčce Výmole. Pár set metrů
po rovince Bendlovou stezkou k úzké lávce,
která se díky svižnému nájezdu stává osudnou
pro dva jezdce, kteří jsou nuceni vyzkoušet
teplotu vody. To už je ale konec tohoto kvalitně připraveného 4,5 km dlouhého okruhu,
který ti nejlepší překonávají za 14 minut, ti na
chvostu však na trati stráví i o polovinu déle.
To je ale jedno, protože jak organizátoři hlásí,
v tomto závodě je přeci „zážitek víc než výkon“. K úspěšnému dokončení závodu musí
chlapi absolvovat 5 okruhů, ženám stačí 3.
Na trati je dost hobíků, ale i profíků na solidních strojích. Mezi nimi je i tým ruských juniorů a juniorek, kteří jsou v Čechách na soustředění a kteří později berou všechny medaile
v juniorských kategoriích. Výkonnostní rozdíl
je výrazný, i tak se ale podaří několika českým závodníkům do ruského bloku vkloubit.

V hlavní ženské i mužské kategorii triumfuje
Remerx-merida biking team, jmenovitě Tomáš Bohata a Zuzka Pirzkallová. V kategoriích nad 35 let předvádí nejlepší výkony Renata Pazderová a Robert Dobrý, v mužské nad 45
je nejsilnější Michal Novotný, který se později
stává i vítězem celého Újezd.net Seriálu tří
závodu pro zdraví, kterého je DEXTER Velká
cena součástí. Za ženy v seriálu vítězí Michaela Matoušková a odnáší si zlatý dres vítězky.
Šatny, sprchy i wapka po závodě společně
s možností uschovat si věci v průběhu celého
dne dotváří velmi příjemný dojem, že organizátoři myslí na pohodlí závodníků. Ačkoli je
závod s asi dvoustovkou závodníků relativně
komorní, pravidelní účastníci si pochvalují pozitivní atmosféru a dobrý servis, což dokazuje
i dlouhodobě rostoucí počet účastníků. Čekání
na vyhlášení vítězů doprovázela exhibice dirtařů, kteří předváděli triky na připraveném jumpu. Po předání hodnotných cen vítězům čeká
ještě bohatá tombola pro účastníky všech třech
závodů již zmiňovaného seriálu, tři nejšťastnější si odnesli spacák, zájezd a internetové
připojení od hlavního partnera seriálu na rok
zdarma. Docela slušné lákadlo na to, zúčastnit
se příští rok všech třech závodů – Újezdského
duatlonu v dubnu, Klánovického orienťáku na
horských kolech v květnu a tradiční Velké ceny
města Úval poslední prázdninovou sobotu. Na
fotky se můžete podívat třeba na www.triprozdravi.cz nebo na facebooku OS Tři pro zdraví.
Poděkování patří všem partnerům seriálu,
dobrovolníkům, Městu Úvaly, závodníkům
a všem, bez kterých by se tyto závody nemohly uskutečnit.
Za OS Tři pro zdraví Marek Lejsek

církev
CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ V ÚVALECH
Husova kaple - ŘÍJEN
7. a 14. 10.
neděle
- Liturgické bohoslužby
9h
21. 10.
neděle
- Setkání s hudbou
15 h
28. 10.
neděle
- Vzpomínková neděle
9h
Každé pondělí – zkouška pěveckého sboru Christi
18 h
Od října zahajuje činnost KŘESŤANSKÝ KROUŽEK pro děti
Práce s výtvarnou technikou (ve spolupráci s paní Alenou Janurovou)

Zápis do kroužku v úterý 2. října v 16 h V HUSOVĚ KAPLI
(Pražská 180, Úvaly – nad závorami)

Mgr. Jitka Pokorná, farářka CČSH v Úvalech
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English Camp Úvaly 2012
Živá tradice
Víte, co se děje ve škole o prázdninách?
Vždy jsem si myslel, že když se za posledním
žáčkem zavřou dveře školy, chodby i učebny
ztichnou a jen pan školník s řemeslníky připravuje školu na příští rok. V úvalské škole
je slyšet hlas dětí ale i o prázdninách. Díky
vstřícnému přístupu vedení školy a města se
již podvanácté uskutečnil v Úvalech prázdninový English Camp.
Kelsie Mullen s rodinou, kteří trvale žijí
v našem městě, přemýšleli o tom, jak o prázdninách děti zabavit a zároveň jim přiblížit
hravou formou angličtinu. Oslovili pár přátel
z celého světa a ti byli ochotni se podílet na
prvním English Campu.
Myšlenka se ujala a našla širokou podporu mezi ostatními úvalskými a jejich přáteli.
Díky opravdu mezinárodnímu týmu lektorů
si děti a mládež procvičí nejen angličtinu,
ale dozvědí se i mnoho zajímavého ze života
v jiných částech světa. Děti také nevtíravou
formou poznají základní morální a etické principy křesťanské víry.

Cesta z Egypta až na kraj světa přes Úvalské království
Hlavním motivem English Campu byl Egypt.
Tematicky tak navazoval na loňský ročník.
Letošní ročník zajišťovalo více než dvacet lektorů z Ameriky, Španělska, Německa i Spojených arabských emirátů a spolu s řadou organizátorů, překladatelů se celý tým vyšplhal na
rekordních padesát dobrovolníků.
A nebyl to jediný rekord v tomto roce. English Campu se zúčastnilo 101 dětí, vytvořili
jsme rekord ve stanování na školní zahradě,
na hřišti pod školou se při baseballu provedlo
nesčetně odpalů a přeběhů přes mety, při bojovce byla do hry vtažena i značná část nic netušících obyvatel, snědlo se rekordní množství

Už je nás kolem 150

palačinek, hodně pizzy a uvařilo spousta dobrého jídla pro tým. A v neposlední řadě Erik
jistě udělal rekord v počtu salt a backflipů.
Celý týden vyvrcholil divadelním představením v angličtině, které si děti s podporou
svých lektorů samy připravily. Režie se ujala
jako loni Petra. Tombola, kterou bylo možno
uspořádat za podpory úvalských podnikatelů
i rodin, byla příjemným zpestřením pro rodiče
a rodinné příslušníky.

Kč. Jako každý rok si děti odnesly kromě zážitků i táborové tričko s logem; výroba triček
představovala 13.000,- . Další nemalá položka
byla za výtvarné potřeby - 8.500,- a svačiny
pro děti za 8.400,- . Do obchůdku, kde si děti
za získané mince mohly nakupovat drobnosti,
jsme investovali 5.000,-. Částka 11.400,- připadla na obědy a večeře pro lektory. Letošní
English Camp skončil „v mínusu“ 3.000,- Kč,
děti a my jsme však získali daleko víc.

Sweet English
Souběžně s programem pro děti se letos podruhé konaly i neformální konverzační kurzy
s rodiči a dalšími zájemci v příjemném prostředí úvalské cukrárny. Posezení nad angličtinou tak bylo oslazeno chutnými dortíky.

Nekončíme, jedeme dál
Únava, stres i nevyspání je již za námi, a proto
se těšíme na třináctý English Camp! A aby to
čekání nebylo tak dlouhé, připravili jsme na
první školní den 3. září u úvalské základní
školy „střelenou olympiádu“ s mnoha disciplinami obsazenými mimo jiné týmem z Nového Zélandu a Austrálie! Budeme řádit až do
oběda!
Přes rok pak pořádají vedoucí z tábora pravidelný „English Club“, kde se podobně jako
na English Campu v partě dětí učí angličtina skrze písničky, hry nebo anglické filmy.
English Club je určen dětem od 6 do 12 let
a je zdarma – s dotazy je možné kontaktovat
PhDr. Dagmar Güttnerovou, Ph.D. na adrese
dagmar.guttnerova@gmail.com. A aby nepřišli zkrátka ani rodiče, na jiném místě Života
Úval už visí pozvánka na Manželské večery
(ty jsou ovšem v češtině…). Tak snad brzy na
viděnou!
Jakub Güttner

Střecha nad hlavou
Zorganizování podobné akce přináší spoustu
organizačních problémů. Rekordní počet lektorů bylo třeba ubytovat i nasytit. Všichni se
účastnili English Campu ve svém volném čase
bez nároku na odměnu. Bez nezištné pomoci
našich kamarádů by podobná akce nemohla
nikdy vzniknout. Pro
představu si dovolujeme uvést několik
čísel. Pro letošní rok
byla cena tábora 100,Kč za den na dítě.
Celkový rozpočet se
vyšplhal na 51.000,-

Vysokoškolští lingvisté se věnují úvalské omladině

Pozvání
Sbor Církve bratrské srdečně zve k bohoslužbě vděčnosti za úrodu,
která se uskuteční v neděli 21. 10. v 9:30 hodin. Při bohoslužbě vystoupí i pěvecký sbor KVAS (Komorní Vokálně Amatérský Sbor).
Sbor zpívá většinou čtyřhlasé acapellové skladby a svůj repertoár
se snaží udržet co nejširší, od starých církevních zpěvů, přes spirituály až po skladby ze současnosti. Těšíme se na vás v naší modlitebně v ulici Pražská 9 v Úvalech.
Michal Žemlička, kazatel CB v Praze 3
a Úvalech
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Wet Wednesday – kličkování před
mokrými houbami
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Zabavení rozhlasových přijímačů v Úvalech
v roce 1941

Vítáme nové spoluobčánky
Barbora Špinková
Tereza Paliczková
Lukáš Hromas
Antonín Šrail
Matyáš Vydra
Anna Muniová
Nikol Tischerová
Adam Novák
Simona Myslivečková
Antonín Černý
Viktorie Kalová
Vojtěch Szabó
Všem dětem přejeme, aby vyrostly ve zdravé
a šťastné občany našeho města.

Během německé okupace došlo v Úvalech k
méně známé události, kdy byly před 71 lety
všem Úvalákům zabaveny rozhlasové přijímače. Toto se v protektorátu nedělo běžně, neboť
rozhlas byl nejúčinnějším prostředkem nacistické propagandy, a tak k celoplošnému zabavení rozhlasových přijímačů sáhli okupanti
spíše výjimečně.
Zastupující říšský protektor SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich ve své situační
zprávě č. 11 zaslané Martinu Bormannovi
(osobní tajemník Adolfa Hitlera) do Berlína
dne 11. října 1941 uvedl:
Proti šeptané propagandě a odposlouchávání
rozhlasových stanic směřovala tato zpráva v
tisku: „V některých místech protektorátu do-

kázalo rozšiřování letáků a nálepek, že přes
přísné zákazy a těžké tresty na to stanovené
bylo stále posloucháno vysílání zahraničního rozhlasu. Proto bylo nařízeno, aby státní
policie v těchto místech zabavila všechny rozhlasové přístroje obyvatelstva. Až dosud byly
rozhlasové přístroje odebrány u veškerého
obyvatelstva v Lysé n. Labem, v Čelákovicích,
Heřmanově Městci, Litomyšli a Úvalech.“
I když od této události uběhlo již sedm desítek
let, možná se ještě najdou v Úvalech a okolí
pamětníci. Ozvěte se prosím redakci. Děkujeme.
Mgr. Marek Mahdal, DiS.
Zdroj: http://www.fronta.cz/dotaz/trest-smrti-za-poslech-ciziho-rozhlasu

zajímavosti
Úvalské meteorologické léto v číslech
Měsíc

Maximální Minimální
teplota
teplota

Průměrná
teplota

Tropické
dny*

Tropické
noci**

Srážky

Červen

32,7 °C

2,4 °C

17,8 °C

4

0

60,4 mm

Červenec

33,9 °C

7,9 °C

19,4 °C

3

0

102,2 mm

Srpen

36,6 °C

7,1 °C

19,4 °C

4

1

75,4 mm

Celkem

36,6 °C

2,4 °C

18,87 °C

11

1

238,0 mm

*Den, kdy maximální teplota přesáhne 30 °C
**Noc, kdy minimální teplota neklesne pod 20 °C
Robin Duspara, meteo-uvaly.cz

zahrajte si šachy
V této pozici je na tahu černý a krásně vyhraje. Najdete řešení?

osobní
Den otevřených dveří
ve Sklenářství Úvaly
K oslavě při příležitosti 40. výročí nástupu
do zaměstnání si dovoluji oslovit všechny,
kdo zavzpomínají, a také ostatní, kteří se
rádi seznámí se sklenářskými dovednostmi,
vše spojeno s ochutnávkou vín.
Dne 6.10.2012 otevřeno od 9 hodin na
adrese Havlíčkova 214.
Srdečně zve úvalský patriot
sklenář Vorlíček.

inzerce
Prodám družstevní garáž v Úvalech.
Horní řada v poslední etapě. Cena dohodou
606205927

V diagramu z předchozího čísla Života
Úval bílému hrozil mat na g2. Šlo jej sice
bránit například tahem 1.Jf3, ale nejlepší
obranou byl útok. Matový. Bílý totiž vyhrává po tazích 1.Sh7+ Kxh7 2.Sxg7+
Kxg7 3.Jf5+ Kg8 4.Dg5+ Kh7 5.Dh6+
Kg8 6.Dg7 mat.
Petr Slavík

Prodám papoušky
korely nádherné, rozely zpěvavé
Tel.: 728 015 332
Opravy praček
automatických a vířivých
Josef Táborský, Praha-Újezd nad Lesy,
Žichlínská 1670
Tel.: 602 949 765, 246 082 355

Říjnová životní jubilea
70 let – Věra Rynešová
Věra Martišová
Mike Klan
Zdeňka Kroupová
Marcela Svobodová
75 let – Jaroslava Frühaufová
80 let – Miroslava Bořilová
Marta Králová
Jaroslav Štulík
Miloslav Procházka
Marie Machytková
Miloslava Skrbková
81 let – Miroslava Horáková
Miloslava Mrkvičková
Hedvika Sokolová
82 let – Alexander Ostrodický
Štefan Mazur
Jiřina Kýnová
Paulina Šťovíčková
Vlasta Koželuhová
Miroslava Kuncová
83 let – Jitka Březinová
Jarmila Pernicová
František Horn
85 let – Miluše Procházková
Antonín Paul
Oldřich Jarý
87 let – Miloslava Rytinová
Emilie Lacinová
90 let – Miluše Lerchová
91 let – Růžena Červená
Karel Šochman
94 let – Marie Matějková
98 let – Marie Slavíková
Všem jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví
a spokojenosti do dalších let.
Navždy jsme se rozloučili
Miroslav Říha
Antonín Květoň
Marie Novosádová
Alena Pščolková
Bohumil Šťáva
Dagmar Ottová
Josef Boubín
Petronila Kuštová
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
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www.anglictinauvaly.cz
Stembergs‘ English Lessons
kurzy angličtiny
dospělí i děti, začátečníci i pokročilí
tel: 777 85 85 14
Volná pracovní mí sta
Firma TENEL ČR, s.r.o., provozovna
Úvaly nabízí zajímavou práci na HP :
● servisního technika - mikroprocesorové
řídící systémy v energetice - SPŠE, VŠ
● elektronika - návrhy HW, plošné spoje
● programátora - jazyk C nebo Control Web
Kontakt: tel. 281 981 001-5 ,
E-mail: info@tenel.cz
Projekty staveb
rodinných domů nebo jejich rekonstrukcí,
půdních vestaveb, garáží a přístřešků.
Projekt.tof@gmail.com
606 451 641
Autoškola Úvaly Martínek
zahajuje v říjnu a listopadu kurs na osobní
automobil, platba na splátky,
tel.: 607 761 383, 281 982 803

Angličtina
v Úvalech
Zkušená lektorka,
individuální
i skupinová výuka,
dospělí, děti od 6
let. Příprava na FCE.
Tel.: 602974684,
774106514

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

Pohřební služba
Jan Žížala

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

21

22

ČESKÁ POJIŠŤOVNA, A.S.
Jednatelství Úvaly
Komplexní služby pojišťovny
Pojištění občanů
- majetek a odpovědnost
- motorová vozidla
- životní a úrazové pojištění
- cestovní pojištění
- pojištění dětí
- penzijní připojištění
- pojištění hrobu
- pojištění domácích mazlíčků
Pojištění podnikatelů
- pojištění majetku a odpovědnosti
- flotilové pojištění aut
- pojištění bytových domů a členů jejich představenstva
- dopravců a zasilatelů
- pojištění finanční způsobilosti
- pojištění majetku a odpovědnosti obcí a měst

Srí lanské speciality
v Úvalech
Jsme jediná kuchyně ve středočeském regionu,
která se zabývá srí lanskou kuchyní.
Jídla připravuje srí lanský kuchař dle starých
prověřených rodinných receptur, kdy prvořadý
význam pro zdraví podle Ajurvédy má strava.
Rostliny a byliny, ze kterých se míchá koření pro
naši restauraci, je pěstováno bez chemie
a zpracovává se ručně .
Kulinářský zážitek bude mít vegetarián stejně jako
konzument masa.
Připravili jsme pro vás nekuřácký salonek,ve
kterém si v klidu můžete rozmazlit chuťové
pohárky a zhlédnout film o srílanských památkách
nebo si poslechnout srílanské národní písničky.
Dbáme na to, aby vám byl podán pokrm ve
stoprocentní kvalitě,proto pokrmy připravujeme
pouze na objednávku.Objednávat je potřeba
nejméně 2 hodiny před plánovaným příchodem.

Pomoc při hlášení pojistných událostí

Těšíme se na vaši návštěvu.

Vlková Katarina 602686883
Husova 78, Úvaly

Objednávky a více info naleznete na
www.restaurace-uvaly.cz
nebo tel.776 022 878
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Ceny inzerce:
Plošná inzerce
Formát
A4
A4 v textové části
1/2 A4
1/3 A4
1/4 A4
1/8 A4
III. strana obálky
IV. strana obálky

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

Řádková inzerce

soukromá - do 120 písmen
soukromá - 120 až 360 písmen
komerční - do 120 písmen
komerční - 120 až 360 písmen
zvýraznění rámečkem + 50%
tučný nadpis

140,285,280,570,-

+ 30%

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

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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městský úřad
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