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Čeká nás rok 2013
Vážení a milí občané, je to sku-
tečně tak: vstupujeme do nového 
roku, a jako každoročně, dovolím 
si i letos sepsat pár vět o tom, co 
je – a co nás v tomto roce čeká. 
V prvé řadě mi však dovolte, 
abych vám – i vašim rodinám 
upřímně popřál do nového roku 
hodně zdraví, lásky a osobní spo-
kojenosti.
Minulý rok by se dal možná na-
zvat „rokem usilovného kopání“; 
v plném proudu byla výstavba 
splaškové kanalizace, rozjížděla 
se rekonstrukce a dostavba vodo-
vodních sítí, občané v severních 
oblastech byli téměř „odříznuti“ 
od Úval, jih byl zablokován vý-
kopovými pracemi ve Škvorecké. 
Bylo to, samozřejmě, velmi nepří-
jemné – prach, bláto, objížďky …
Na druhé straně – „vnitřní dluh 
města“, který ještě před šesti lety 
činil přibližně 1,5 miliardy Kč, se 
snížil o více než jednu třetinu; ji-
nými slovy řečeno: téměř 600 mi-
lionů je „doma“.
A ještě jinými slovy řečeno: naše 
Úvaly se konečně dostávají do 
období, kdy pozvolna opustíme 
„podzemí“ a začneme skutečně 
a viditelně zvelebovat jejich „po-
vrch“:
Na jaře 2013 otevřeme park s dět-
ským hřištěm těsně u náměstí; 
snad v téže době začneme opravo-
vat „barabiznu“ vedle sídla Policie 
ČR – zde vznikne „dům volnoča-
sových aktivit“. Příští rok se jistě 
zavodní opravené rybníky Fabrák 
a Kalák; domnívám se, že zejmé-
na Fabrák bude vhodný dokonce  
i pro koupání. Dlouhodobým cílem 
je, aby vznikla procházková zóna 
podél Výmoly, která propojí Fabrák 
s mostem v Riegerově ulici – sou-
částí této zóny bude i výše zmíněný, 
dnes již dokončený park u náměstí. 
A začnou se konečně ve velké míře 
opravovat i naše „tankodromy“, což 
jistě všichni rádi oceníme. Ve spo-
lupráci s krajem se možná již tento 
rok začne realizovat akce nazva-
ná „průtah městem“, tedy oprava 
městských komunikací, které jsou 
v krajské správě (Pražská, Husova, 
náměstí Arnošta z Pardubic, Riege-
rova, Dvořákova, 5. května a Škvo-
recká). 
Na Vinici nám, doufejme, již 

na na nejkritičtějších místech, tyto 
změny ale budou do určité míry 
omezeny několika faktory: rekon-
strukcí drážního koridoru (během 
ní bude znemožněno parkování 
na plochách, které má město pro-
najato od Českých drah), neexis-
tencí „záchytného parkoviště“ (je 
snaha toto parkoviště vybudovat 
v dnešních „uhelných skladech“) 
a bohužel i neexistencí městské 
policie, která je nezbytným prv-
kem regulace dopravy obecně 
(zastupitelstvo města její vznik od 
1. 1. 2013 neschválilo).
V roce 2013 budou, samozřejmě, 
nadále podporovány a uskuteč-
ňovány všechny kulturní, spo-
lečenské a sportovní akce, které 
v posledních šesti letech z popudu 
vedení města vznikly a které bě-
hem krátké doby docela „zdomác-
něly“, například „vítání občánků“, 
advent na náměstí, bezpečná sobo-
ta a závody horských kol.
V této chvíli musím ovšem ze 
srdce poděkovat všem, kteří se 
na uskutečňování všech možných 
akcí podílejí, například pracovní-
kům našeho úřadu, kteří rádi po-
máhají i vně své pracovní doby, 

naší kulturní komisi, hochům  
z „veřejně prospěšných služeb“, 
vedení základní školy, vedení 
městského domu dětí a mládeže, 
Klubu přátel přírody a historie 
Úval a okolí, občanskému sdruže-
ní Jonatan, občanskému sdružení 
Otevřené Úvaly, SK – Úvaly, TJ 
Sokol, tenisovému klubu, našim 
milým „hasičům“ – prostě všem, 
kteří rozdouvají úvalské stojaté 
vody ku prospěchu nás všech.
I když se mnou někteří nebu-
dou souhlasit, domnívám se, že 
je možné hledět do budoucnos-
ti města s pocitem optimismu. 
Město se prostě mění k lepšímu, 
postupně vyrovnává svůj vnitřní 
dluh a dříve nebo později se s jis-
totou stane nejvýznamnějším cen-
trem na východ od Prahy. 
Doufám, že „blbá nálada“, která 
se jako mor šíří republikou, ne-
zasáhne v roce 2013 naše Úvaly 
v takové míře, která by ohrozila 
současný trend jejich dalšího roz-
voje.
Vážení a milí občané, držme Úva-
lům v roce 2013 palce …

MUDr. Jan Šťastný,  
starosta města

Starosta města Úvaly podle § 34 zákona  č. 275/2012 
Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně někte-
rých  zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)

o z n a m u j e

1. Volba prezidenta České republiky se koná:
v pátek dne 11. ledna 2013 od 14,00 hodin do 
22,00 hodin a v sobotu dne 12. ledna 2013 od   
8,00 hodin do 14,00 hodin.

2. Místem konání voleb 

ve volebním okrsku č. 1 
je volební místnost v Domě s pečovatelskou služ-
bou, nám. Svobody 1570, Úvaly pro voliče, kteří 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích - Atla-
sová, 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, Ja-
lovcová, 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, Palac-
kého, 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 mlá-
deže, Vítězslava Nováka 372, Úvaly pro voliče,  
kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích 
- 28.října, Alešova, Barákova, Boženy Němcové, 
Čechova, Erbenova,  Hakenova,  Havlíčkova, Jirás-
kova, Josefa Lady, Jungmannova, Kollárova, Marol-
dova, Nerudova, Pražská, Prokopa Velikého, Rai-
sova, Šrámkova, Štefánikova,  Švermova, V. Špály, 
Vítězslava Nováka, Vojanova, Wolkerova, Žižkova,

ve volebním okrsku č. 3 
je volební místnost v Základní škole, nám. Ar-
nošta  z Pardubic  8, Úvaly pro voliče, kteří jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích - 5.květ-
na, Arnoštova, Bendlova stezka, Bulharská, Česká, 
Dalmatská, Dobročovická, Dvořákova, Fügnerova, 
Hálkova, Husova, Chelčického, Chorvatská, Jero-
nýmova, Kladská,  Komenského, Lipanská, Lužic-
ká, Moravská, nám. Arnošta z Pardubic, Na Stráni, 
Osadní, Pod Slovany, Poděbradova, Podhájí, Pol-
ská, Riegerova, Roháčova, Rokycanova, Rumun-
ská, Ruská, Slezská, Slovenská, Slovinská, Srbská, 
Škvorecká, Táboritská,  Tyršova, U Hostína, U Ka-
berny,  U Obory, U Přeložky, U Starého koupadla,  
U Výmoly, Zahradní, Želivského.

v tomto roce, „vyroste“ teleko-
munikační věž s rozhlednou; jak 
daleko je z Vinice možno dohléd-
nout jistě všichni víme …
Od ledna 2013 je v provozu nová 
školní jídelna.  Za posledních šest 
let investovalo město Úvaly do 
svého školství 91,2 milionu Kč!!  
Ano, chybí ještě místa v mateř-
ských školkách – na tom se ale 
usilovně pracuje a rok 2013 bude 
rokem projektových a dalších pří-
prav na výstavbu školky v oblasti 
„cukrovaru“.
Rok 2013 bude též rokem změn 
v dopravní situaci a dopravní ob-
služnosti. Jsme již natolik velké 
město, že si jistě zasloužíme mít 
takovou autobusovou linku, která 
bude pravidelně spojovat odleh-
lé části města s centrem, školou  
a školkami. Já pevně věřím, že 
taková linka vznikne v souvislosti 
se změnami jízdních řádů od břez-
na 2013.
Dopravní situaci velmi kompliku-
je problematika parkování vozi-
del; v roce 2013 pravděpodobně 
dojde k určitým regulacím zejmé-

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta
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3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy proká-
že svoji totožnost a státní občanství České republiky 
platným občanským průkazem, cestovním, diplo-
matickým nebo služebním pasem České republiky 
anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li uvedené 
skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlaso-
vání umožněno.

4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hla-
sovací lístky.

5. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební 
komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlaso-
vací lístky nové.  

6. V případě konání II. kola volby prezidenta se toto 
uskuteční:
dne 25.ledna 2013 od 14,00 hodin do 22,00 hodin,
dne 26.ledna 2013 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

V případě konání II. kola volby prezidenta volič ob-
drží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech 
voleb.

MUDr. Jan Šťastný, 
starosta města Úvaly

Na veřejném zasedání Zastupitelstva města Úvaly, konaném dne 13. 12. 2012, byla 
mimo jiné pro rok 2013 schválena následující výše vodného, stočného a v rámci nové 
Obecně závazné vyhlášky č. 4/2012 i místní poplatek za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů pro rok 2013.
Vodné: 28,68 Kč/m3 bez DPH
Stočné: 33,74 Kč/m3 bez DPH
Upozornění:  Výše vodného a stočného musela být tentokrát schválena bez DPH, a to 
z důvodu, že až doposud není známa výše této daně platné od 1. 1. 2013. Je proto nut-
no pro rok 2013 počítat ke schválenému vodnému a stočnému s připočtením příslušné 
daňové sazby DPH. 
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů: 684,- Kč za rok (za fyzickou osobu trvale přihlá-
šenou, dále které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR povolen 
trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dní, dále která podle zákona 
upravujícího pobyt cizinců na území ČR pobývá na území ČR přechodně po dobu 
delší 3 měsíců, dále které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravují-
cího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců 
a dále fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu, určenou k individuální rekreaci, 
byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve 
výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu).

Bohuslav Prokůpek, vedoucí odboru životního prostředí a územního plánování

Vodné, stočné a poplatek za odpady v roce 2013

Poslední jednání zastupitelstva 
města Úvaly v roce 2012 se konalo 
13.12.2012. Přítomno bylo 25 ob-
čanů. 
Tradičním prvním bodem byla 
starostova zpráva zastupitelům  
a občanům o činnosti rady města 
za uplynulé období a kontrola dříve 
přijatých usnesení. Zastupitelé dále 
schválili přidělení finančního pří-
spěvku Římskokatolické farnosti 
Úvaly ve výši 120 000,- Kč, který 
bude využit na osazení tří zvonů 
ve věži kostela Zvěstování Páně  
v Úvalech. Žádost o dotaci zdůvod-
nil zástupce Arcibiskupství praž-
ského a úvalský farář.  Zastupitelé 
schválili výši vodného a stočného 
pro rok 2013. Schvalování pro rok 
2013 je na rozdíl od minulých let 
atypické v tom, že výše vodného  
a stočného byla v rámci koncesní-
ho řízení vysoutěžena, a tudíž zá-
vazná. Nelze ji již žádným způso-
bem měnit. Na základě koncesního 
řízení VRV Praha, a.s., která toto 
řízení na základě pověření zadá-
vala a zajišťovala a jehož vítězem 
se stala společnost Stavokomplet, 
spol. s  r.o., - vodné činí 31,54 Kč/
m3 a stočné činí 37,11 Kč/m3. Pří-
znivá zpráva pro úvalské občany 
je, že oproti roku 2012 tak dochá-
zí ke snížení ceny za kubík o 7,20 
Kč. Zajímavostí jistě je, že podle 
VRV v úvalské vodovodní síti do-
sahují ztráty na vodě 25 %,  jsme 
tedy na republikovém průměru. 
Zastupitelstvo dále vzalo na vědo-
mí změnu výše dotace 64 419 000,- 
Kč (původně 68 133 000,-Kč) na 
stavbu „Dostavba a rekonstrukce 
vodovodní sítě Úvaly“. Probíhají 
jednání s fondem o uznatelné a ne-
uznatelné náklady. Dalším bodem 
byl podnět pana zastupitele Kola-
říka, který se týkal ceny za práce 

na kanalizaci v oblasti V Setých. 
Zástupce společnosti VRV Ing. 
Kokrment uvedl, že vícepráce byly 
pořízeny za tabulkovou cenu. Ing. 
Černý uvedl, že vysoutěžená cena 
by byla nižší. 
Další bod vyvolal v sále velkou 
diskusi. Rada města schválila vznik 
městské policie s výhradami. Z to-
hoto důvodu byl zpracován nový, 
obsáhlý materiál – a také došlo  
k opětovnému informování občanů 
o této záležitosti. Byla uskutečněna 
i anketa zveřejněná v Životě Úval. 
Pro vznik městské policie hlaso-
valo 30 občanů. Proti se vyjádřilo 
souhrnně  45 osob v rámci ankety 
a 158 osob formou petice. Původ-
ní návrh z roku 2008 nebyl přijat 
vzhledem k finanční náročnosti. 
Současný návrh počítá s rozfázová-
ním vzniku do několika etap, čímž 
by došlo k „rozmělnění“ finančních 
prostředků. Část přítomných oby-
vatel Homolky, které trápí chování 
návštěvníků diskotéky, se vyjádřila 
pro podporu vzniku městské poli-
cie. Naopak proti vzniku městské 
policie vznikla výše zmíněná pe-
tice a zástupci petičního výboru 
přednesli své argumenty. Hlasování 
dopadlo tak, že vznik městské po-
licie nebyl schválen. Po hlasování 
zůstalo v sále jen několik občanů…
Zastupitelé dále diskutovali  
a schválili znění Zadání územního 
plánu města Úvaly. Bližší infor-
mace zájemcům poskytne odbor 
životního prostředí a územního plá-
nování. O pořízení nového územní-
ho plánu rozhodlo zastupitelstvo 
města na svém mimořádném jed-
nání dne 25. 6. 2009. Paní Bredová 
z městského úřadu představila pří-
tomného pana architekta Ing. Vav-
říka, který pro město pracuje přes 3 
roky. Dále úvalští zastupitelé vzali 

na vědomí návrh studie vypraco-
vané ve třech variantách, který se 
týká rozšíření kapacit mateřských 
škol v Úvalech, a souhlasilo s vý-
běrem varianty 3 – MŠ Cukrovar 
a uložilo zajistit výběrové řízení 
na zpracování stavebně architek-
tonického řešení a studie objektu 
MŠ Cukrovar (včetně potřebných 
průzkumů a rozborů, analýz a fi-
nančních nákladů stavby). Přítom-
ní zástupci studia Domy jinak (pan 
architekt Šikola) připravili prezen-
taci svých návrhů. Architekt města 
preferuje mateřskou školku v areá-
lu bývalého cukrovaru. Pan zastu-
pitel Štěpánovský navrhl zabývat 
se  i možnými budoucími úpravami 
nové školky na objekt pro jiné vy-
užití (na základě demografického 
vývoje). Zastupitelé dále schválili 
přijmutí bezúplatně převáděného 
pozemku pod vodojemem Rohož-
ník  v k.ú. Újezd nad Lesy od Úřa-
du pro zastupování státu ve věcech 
majetkových. Dále bylo schváleno 
prohlášení, ve kterém se podnik 
Lesy České republiky vzdá pozem-
ků o celkové výměře 139 688 m2 
ve prospěch města Úvaly. Město 
uplatnilo u LČR, s.p.,  požadavek 
na převod pozemků včetně les-
ních porostů ve Škvorecké oboře, 
které měly být před rokem 1939  
a následně pak ještě v období po  
2. světové válce převedeny na Úva-
ly, k čemuž však nedošlo. Celková 
výměra městských lesů činí přibliž-
ně 46 hektarů.
Následně zastupitelé schválili 
smlouvu o poskytnutí příspěvku 
na infrastrukturu (pozemek parc. 
č. 3841/6 v k.ú. Úvaly u Prahy  
o výměře 12.088 m2) mezi panem 
Ivanem Rabelem a městem Úva-
ly. Jedná se o „pruh“ podél uli-
ce Jeronýmova. Zastupitelé měli 

Z jednání Zastupitelstva města Úvaly dne 13.12.2012
projednávat doporučení Výboru 
pro výstavbu, který souhlasil se 
zastavovací studií Slunečné tera-
sy -  rodinné domy u Klánovické-
ho lesa na pozemku parc. č. 2632  
v k.ú. Úvaly u Prahy za podmínky 
dořešení vyústění obslužné ko-
munikace na nezpevněnou komu-
nikaci parc.č. 2669/2 , k.ú. Úvaly  
u Prahy ve vlastnictví města Úvaly  
a vyřešení architektonického vzhledu 
fasád. Připomínky, které vznesl Vý-
bor pro výstavbu, nestihli architekti 
do data konání VZZM zapracovat.  
Z tohoto důvodu byl materiál sta-
žen z programu jednání. Dále bylo 
zrušeno usnesení zastupitelstva č. Z 
– 068/011 ze dne 24. 3. 2011. Poža-
davek na zpracování územní studie 
pro plochy s funkčním využitím za-
hrada o výměře 3 791 m2 v případě 
podnětu č. 15 a pro plochy zeleně 
v případě podnětu č. 19 je zbyteč-
ný a nelogický právě s ohledem na 
nově navrhované funkční využití 
obou ploch. Zastupitelé dále sou-
hlasili s výstavbou areálu Hájenky 
pouze v rozsahu zastavěného území 
na pozemcích č. 3481, 3482, 3483, 
na zbylou část zastavitelné plochy 
(pozemek č. 3484) budou v Návrhu 
ÚP stanoveny regulativy omezující 
druh a způsob zástavby. Zastupite-
lé dále schválili uzavření smlouvy  
s dárcem - společností Byty Slovany, 
spol.  s. r. o. a nabídla městu darová-
ní nemovitostí, celkem 80 pozemků 
o celkové výměře 7 692 m2 se všemi 
součástmi a příslušenstvím (dlažba, 
obrubníky, ploty u kontejnerových 
stání, opěrné zdi, schodiště, vyba-
vení oddechovými prvky a veřejné 
osvětlení) v lokalitě Nové Slovany. 
Na základě této nabídky byl zpraco-
ván znalecký posudek, podle které-
ho činí hodnota předávaných nemo-

➜  ➜  ➜  strana 4
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vitostí včetně příslušenství částku 
12.021.890,- Kč. Zastupitelstvo 
dále schválilo novou výši „poplat-
ků za odpady“. Při skutečných ná-
kladech za rok 2011 na sběr a svoz 
netříděného komunálního odpadu 
ve výši 895,- Kč (skutečné náklady 
5 514 990,- Kč děleno 6162 osob,  
z toho 5 960 osob trvale přihláše-
ných + 202 počet staveb určených  
k individuální rekreaci, bytů a RD, 
ve kterých není hlášena k pobytu 
žádná fyzická osoba) doplácí měs-
to za tyto subjekty částku 403,- Kč, 
což při jejich počtu 6162 činí cel-
kovou částku 2 483 286,- Kč. Je-
likož musí být poplatek dělitelný 
12 (vzhledem k nutnosti stanovení 
poměrné části poplatku - rozúčto-
vat roční platbu do 12 měsíců), je 
poplatek zvýšen o 192,- Kč. tj. cel-
ková výše poplatku pro rok 2013 
bude činit 684,- Kč/ plnoletá osoba. 
Od roku 2015 se očekává radikální 
zdražení skládkovného pro firmy 
svážející odpad na skládky. Dr. 
Pokorný se dotazoval na vymaha-
telnost dlužných částek. Zastupi-
telé dále vzali na vědomí zápis ze 
společného jednání Výboru pro 
výstavbu a investiční komise ze 
dne 3.12.2012. Výbor projednával 
transformace brownfieldu – Úva-
ly-cukrovar, zastavovací studii – 
rodinné domy Úvaly u Klánovic-
kého lesa (Slunečné terasy, s.r.o.), 
rozšíření kapacity MŠ v Úvalech 
– projednání variant, objekt č.p. 
18 náměstí Arnošta z Pardubic-
-návrh budoucí městské knihovny 
a rekonstrukci částí ulic Alešova a 
Vítězslava Nováka – odsouhlasení 

➜  ➜  ➜  ze strany 3 projektové dokumentace. Místosta-
rosta Breda apeloval na členy vý-
boru, aby se jednání zúčastňovali, 
neboť dne 3.12. nebyl výbor usná-
šeníschopný.
Zastupitelstvo dále vyslovilo sou-
hlas s návrhem řešení budoucí 
knihovny v objektu č.p. 18, nám. 
Arnošta z Pardubic ve variantě č. 2 
(demolice stávajícího objektu a vý-
stavba nového), a rozhodlo pokra-
čovat v dalších krocích pro zajiště-
ní stavby městské knihovny v čp. 
18 až po zajištění finančních pro-
středků na zpracování všech stupňů 
projektové dokumentace a realiza-
ce stavby. Na návrhu nové městské 
knihovny se aktivně podílí i čestný 
občan města prof. Masák. Násled-
ně zastupitelé schválili přijetí pe-
něžitého daru ve výši 22.000,- Kč 
jako navýšení již schváleného úče-
lově určeného daru na rekonstrukci 
komunikací Brožíkova, Čermáko-
va, Slavíčkova od dárce JUDr. Pe-
try Vlachové. Zastupitelstvo dále 
neschválilo zveřejnění záměru pro-
deje objektu čp.105, Škvorecká ul.. 
Jedná se o objekt ve špatném tech-
nickém stavu. Na celý objekt bude 
vypracován znalecký posudek.   
V dalším bodě bylo schváleno přije-
tí daru od manželů Vyskočilových, 
kterým je pozemek č. 3048/13  
o výměře 37m2 ostatní plocha-
-ostatní komunikace. Zastupitel-
stvo města Úvaly dále souhlasilo 
s podáním čtyř žádostí o dotaci z  
LEADERU prostřednictvím MAS 
Region Pošembeří. Jedná se o pro-
jekty: Úvalské cesty, Obnova sochy 
Arnošta, Hrad Skara a Doplnění 
zeleně v Úvalech. Celkové vlastní 

výdaje města činí 417 500,- Kč (v 
případě přidělení dotace bude řeše-
no rozpočtovým opatřením).  Za-
stupitelstvo města Úvaly vzalo na 
vědomí přehled nákladů v objektu 
čp.203, Smetanova ul., Úvaly.  Jed-
ná se o částku 267 005 ,- Kč, které 
představuje ušlé nájemné z bytů a 
energie. Tento objekt je v součas-
né době využíván na příležitostné 
společenské aktivity a je zpraco-
váván projekt na jeho přestavbu 
na hudební školu. Do té doby bude 
pronajat pro zájmovou činnost dětí 
a dospělých.  Zastupitelstvo města 
Úvaly souhlasilo s prodejem části 
pozemku p.č.3598 o velikosti 0,14 
m² panu Stanislavu Hauserovi za 
kupní cenu 2 000,-Kč. Zastupitel-
stvo města Úvaly bere na vědomí 
zprávu o činnosti Finančního vý-
boru zastupitelstva za II. pololetí 
roku 2012, včetně předložených 
kontrolních zpráv. Zastupitelstvo 
města Úvaly vzalo na vědomí zprá-
vu o provedení kontroly - zřízení 
zvláštního účtu v účetnictví města, 
na kterém budou vedeny veškeré 
finanční prostředky získané z daně 
z nemovitosti a kontrola použití 
finančních prostředků získaných  
z daně z nemovitosti. Kontrolní vý-
bor nemá k postupu ekonomického 
odboru MěÚ Úvaly připomínky. 
Zastupitelstvo města přijalo dar od 
akademické sochařky paní Milosla-
vy Kaňkové, která městu darovala 
4 keramické postavy, kterými bude 
doplněn keramický betlém, který 
byl městu dárkyní již darován. Za-
stupitelé dále vyslovili podporu vý-
zvy „Zastavte dokončení II. fáze re-
formy veřejné správy“. Tento návrh 

reformy podporuje centralizaci vý-
konu státní správy a to tak, že dnes 
běžně vykonávané agendy (matri-
ka, stavební úřady, přestupky, ry-
bářské lístky…) by byly přesunuty 
na úřady III. stupně, což je v našem 
případě Brandýs nad Labem – Sta-
rá Boleslav. Tímto krokem by byla 
další část agendy přesunuta dále od 
občanů. Následně zastupitelstvo 
schválilo zřizovací listinu příspěv-
kové organizace Mateřská škola 
Úvaly, Kollárova 1260, a to v sou-
vislosti s přijetím usnesení, kterým 
zastupitelstvo rozhodlo s účinností 
od 1.1.2013 o sloučení školských 
právnických osob – Mateřské ško-
ly Úvaly - Kollárova a Mateřské 
školy Úvaly – Pražská pod jeden 
právní subjekt. V průběhu jedná-
ní dostali samozřejmě prostor pro 
své dotazy i přítomní občané. Pan 
Vlas  se dotazoval na vymezení po-
zemků přírodního parku Škvorecká 
obora-Králičina. Bylo konstatová-
no, že zde nebude stanoveno nové 
ochranné pásmo, ale bude zacho-
váno stávající (50 metrů od okraje 
lesa). Přírodní památka bude jen asi 
10 % území obory. Paní Trávníčko-
vá připomínkovala činnost redakční 
rady, zdůraznila etický kodex a dal-
ší debata se týkala informování ve-
dení města. Paní Kouklová hovořila  
o výběru a ceně dlažby v Kožíškově 
ulici a přítomní občané z Ruské uli-
ce na starých Slovanech si stěžovali 
na aktuální stav povrchu ulice, stav 
chodníků a výsadbu nové zeleně. 
Ve 23:25 hod. bylo jednání úval-
ského zastupitelstva ukončeno. 

Mgr. Marek Mahdal, DiS.,  
zastupitel města Úvaly

Dne 19. 12. 2012 byla slavnostně 
otevřena zrekonstruovaná školní jí-
delna ZŠ Úvaly. Po dlouhých letech 
trápení se starou a nevyhovující jí-
delnou, kterou chtěli hygienici už 
několikrát zavřít, se konečně žáci  
a zaměstnanci Základní školy Úva-
ly dočkali nového stravovacího za-
řízení. Ve středu 19. 12. 2012 ho za 
účasti veřejnosti slavnostně otevřeli 
starosta města MUDr. Jan Šťastný  

Nová školní jídelna zahajuje provoz
a místostarosta Ing. Michal Breda. 
Nová školní jídelna vznikla na zá-
kladě studie a projektu atelieru KA 
architekti, s.r.o., pod vedením MgA. 
Kamily Amblerové. Stavbu reali-
zovala firma WALCO CZ, s.r.o., 
vybavení a gastrotechnologii dodá-
vala firma Kovoslužba OTS, a.s.,  
a vybavení nábytku firma Školičky 
s.r.o. Návštěvníci se mohli na vlast-
ní oči přesvědčit, že architektonický 
návrh je velice moderní a dokonale 
provedený, prostředí jídelny, varny 
i zázemí personálu je navrženo na 
vysoké estetické a technické úrov-
ni. I co se týká provozu a vlastního 
vaření došlo k výraznému zlepšení 
prostředí a technického vybavení. 
Novější část původního technického 
vybavení byla zachována, nicméně 
byly pořízeny i nové moderní prv-
ky kuchyňské a varné technologie. 
Kuchyně byla dovybavena druhým 
konvektomatem, přibyly mj. i nový 
kotel, fritéza a pánev. Byl instalo-
ván i moderní objednávkový sys-
tém. Celé prostory varny a zázemí 

byly zvětšeny a vybaveny novým 
nerezovým nábytkem a příslušen-
stvím. Přibyla nová tunelová myč-
ka bílého nádobí. Byla zvětšena  
i vlastní jídelna žáků, jejíž krásný  
a moderní interiér nyní pojme dosta-
tečný počet současně se stravujících 
osob. Celková kapacita kuchyně se 

zvýšila ze stávajících 420 porcí na 
600 porcí obědů denně, což splňuje 
potřeby školy i při budoucím maxi-
málním rozšíření počtu tříd.
Přejeme všem žáků a zaměstnan-
cům školy, ať se jim v nové jídelně 
líbí.

Ing. Michal Breda, místostarosta
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Možná už bude moje polemika 
s panem Hrubým čtenáře ŽÚ a 
občany města unavovat, ale já 
si opravdu nemohu nechat líbit 
opakované neoprávněné a neo-
podstatněné obviňování ze strany 
tohoto pána. V posledním čísle 
ŽÚ opět napadl naše hospodaření 
v souvislosti s provedenou rekon-
strukcí ulice Vít. Nováka. Nechal 
jsem proto podle jeho podnětu ce-
lou záležitost prověřit a zde mu-
sím konstatovat výsledky tohoto 
šetření:
1) Projektantem celého díla jsem 
byl ubezpečen, že konstrukce celé 
ulice odpovídá techn. podmínkám 
TP170, které doporučují skladbu 
vozovek podle jejich účelu. V ul. 
Vít. Nováka byla zvolena varian-

ta zohledňující stav podloží po 
předchozí rekonstrukci kanaliza-
ce. TP170 ale neříkají vůbec nic 
o cenách prací!
2) Vyžádal jsem si od p. Hrubého 
kalkulaci, ze které ve svém člán-
ku vycházel, abych mohl provést 
kontrolu zmiňovaného rozdílu 
cen. Tuto kalkulaci jsem nakonec 
obdržel přes Ing. Ivana Černého, 
přičemž i on ve svém mailu zmi-
ňuje, že tato kalkulace nemusí 
obsahovat všechny činnosti, kte-
ré jsou součástí díla. A tak tomu 
opravdu je! Kalkulace vyčísluje 
pouze vrstvy vozovky a chodní-
ku, nepočítá s dalšími nutnými 
pracemi (např. vytrhání starých 
obrubníků, odvoz na skládku a 
skládkovné, překlady a úpravy 

kanalizačních vpustí, zpomalova-
cí prahy, stromy, atd. atd.)
Sám pan Hrubý v jednom ze 
svých mailů přiznává, že pro sta-
novení přesné ceny potřebuje mít 
znalost projektové dokumentace 
a položkový rozpočet. Nicméně 
to mu nebrání v tom, aby nás ve-
řejně očerňoval a obviňoval. Do-
konce naznačuje, že „předražení“ 
bylo záměrné, což mě naprosto 
uráží.  Celé to na mě dělá dojem, 
že zde již nejde o vlastní podsta-
tu věci, a mohu se jen domýšlet, 
o co tomu pánovi vlastně jde.  
Z mého pohledu jeho napadání již 
přesahuje meze slušnosti a objek-
tivnosti a s občanskou kontrolou 
fungování radnice to již nemá 
společného vůbec nic.

Poznámka na závěr: Opakovaně 
jsem pana Hrubého vybízel ke 
členství ve Výboru pro výstavbu. 
V nejbližší době se v něm bude 
projednávat projekt rekonstruk-
ce dalších ulic v Úvalech a pan 
Hrubý by měl šanci být u posuzo-
vání této PD již od počátku. Nic-
méně, jak píše ve svém mailu, o 
toto členství nemá zájem, protože 
„nechce být spojován s rozhod-
nutími výboru, chce si ponechat 
nadále jistý odstup a nezávislost 
pro další rozhodování“. O tom si 
můžeme také myslet své. Ono je 
jednodušší za nic nenést odpo-
vědnost a pouze zpovzdálí „nezá-
visle“ kritizovat.

Ing. Michal Breda,  
místostarosta

Ulice Vít. Nováka a pan Hrubý

Oprava vybraných komunikací ve městě
Odbor správy majetku města zajistil v průběhu měsíců října a listopadu 
uplynulého roku opravu ulic a komunikací. Ty byly vybrány na základě 
průzkumu ve spolupráci s místostarostou Ing. Bredou. Jednalo se o ko-
munikace, které mají povrch celkem v pořádku, ale vyskytly se určité 
závady na povrchu. Proběhlo výběrové řízení, ve kterém nejlépe uspěla 
firma Stanislav B í l e k, Urešova 1384/6, 148 00 Praha 4 – Kunratice. 
Touto akcí se stav vybraných komunikací zlepšil, zmizely propady, 
výtluky a další vady povrchu. Vzhledem k omezeným finančním pro-
středkům nelze opravit bohužel vše, ale i toto jistě přispělo ke zlep-
šení stavu ulic. Mimo tuto akci dále firma provedla opravu i dalších 
problémových věcí, jako propadlé šachty kanalizačních vpustí a další. 
Výše nákladů celkem nepřesáhla 1,2 mil. Kč. Přehled vybraných ulic 
naleznete v mapce.

Bc. F. Jungwirth – odbor správy majetku 

Řekneme-li VPS v Úvalech, najde 
se mezi našimi spoluobčany dost 
těch, kteří sice registrují pohyb 
pracovníků ve městě, ale o činnosti 
Veřejně prospěšných služeb mno-
ho nevědí. Tento článek se pokusí 
informovat o VPS trochu jiným 
způsobem. A začněme lidmi. Ko-
lektiv čítá 11 pracovníků včetně 
vedoucího Petra Prchala. Profesní 
složení je takové, aby pracovníci 
byli kvalifikačně schopni pokrýt 
rozsah prováděných prací. Mají  
v týmu zedníky, zámečnické profe-
se, elektrikáře, nyní nově svářeče, 
dále kvalifikované pracovníky pro 
práci s potřebným nářadím a řidiče 
skupin B,C,T. Tým pracovníků je 
velmi stabilní a je schopen zařídit 
potřebné činnosti pro město. Je 
také pochopitelné, že s tím, jak se 
město bude rozrůstat, bude i větší 
nárůst práce pro technické služby. 
Organizačně jsou VPS začleněny 
do odboru správy majetku města. 
A tímto je již dáno, jaké činnosti 
zabezpečuje. V podstatě vše, co se 
týká údržby majetku města. 
Začněme chronologicky. Na jaře 
a na podzim se uklízí travnatá 
plocha o cca 10 ha. Zde je pak ta 
pravá chvíle pro nasazení ručních 
a pojízdných sekaček, křovinoře-
zů a plotostřihů, jsou také potře-
ba motorové pily pro kácení, řez 
křovin a řez živých plotů. Také se 
velmi hodí štěpkovač, pořízený 
v letošním roce, pro zpracování 
větví z údržby krajnic podle silnic 
v okolí Úval a ve městě samém. 
Na jaře je takřka nemožné si ne-
všimnout toho, jak město rozkve-
te pečlivě a s láskou vybíranými 
květinami v koších, květináčích  
a záhonech na náměstí a v dalších 
lokalitách. Květiny vyžadují péči 
a vláhu, a i toto je viditelná práce 
služeb. Stálá zeleň se v Úvalech  
v poslední době těší rozkvětu a 

Dobrovolný příspěvek
Na akci Rozsvícení vánočního stromu města bylo na dobrovolném 
příspěvku vybráno 15 796,- Kč. Tato částka bude využita na reno-
vaci piána, které město zakoupilo do sálu domu s pečovatelskou 
službou. Všem, kteří přispěli, děkujeme. 

Vedení města

Něco málo o VPS …
stromy vysazované na náměstí,  
v ulicích a v nových alejích je po-
třeba opatrovat, zalévat a udržovat, 
a tak se i zde uplatní šikovné ruce. 
A ty mají naše technické služby 
určitě také při zajištění kulturních 
akcí, např. při 1. adventní neděli 
při stavbě pódia a zajištění všeho 
potřebného kolem. Čarodějnice 
jsou již také známou akcí, kte-
rou VPS zajišťují. Nejenom však 
tyto, jsou přítomni i při dopravě  
a zajištění dětí na táborech,  
v domě dětí a také při pracích pro 
mateřské školy v Úvalech.
Co také velmi zaměstnává pra-
covníky, je úklid kolem kontej-
nerových stání a košů ve městě. 
Zvláště prvně jmenované je dosti 
velkým problémem, protože ne-
zodpovědní občané, podnikatelé  
a další dopravují spoustu materiá-
lu, který sem nepatří nebo ani ne-
smí být. Zvláště po víkendových 
dnech je pohled na stání např.  
v Riegrově ulici tristní. Zde je na 
místě apelovat na to, že ve městě 
se nachází sběrný dvůr, kam tento 
materiál patří spíše než do kontej-
neru, nebo ještě hůře vedle něj.
V létě mají VPS na programu pro-
vádění menších oprav chodníků 
a ulic včetně budování zámkové 
dlažby, montáží laviček a dalšího 
mobiliáře ve městě. Také oprava 
vodorovného značení a přechodů 
vybraných komunikací patří do 
kompetence VPS. Nátěry a údržba 
zábradlí, dále zednické a zámeč-
nické práce, opravy kanalizačních 
šachet a další práce podle potřeby. 
Služby organizují a realizují čiště-
ní vozovek a ulic, opravují a udr-
žují dětská hřiště, herní prvky a la-
vičky. Nejsou jim ani cizí práce se 
sádrokartonem a malířské práce  
v objektech majetku města. Také 
se postarají o toulavé psy. I úval-
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ský hřbitov se postupně promě-
ňuje a jeho vzhled vylepšuje díky 
VPS. To také vyžaduje poměrně 
dost času z hlediska údržby, seká-
ní trávy, hrabání listí hlavně před 
svátkem památky zesnulých.
Další prioritou VPS je zajištění 
čistoty města a v zimních měsí-
cích zajištění sjízdnosti místních 
komunikací. Komunikace se 
udržují pluhováním a posypem.  
K tomu patří také rozmístění po-
sypového materiálu na vybraná 
místa. Na to vše mají VPS  po-
třebnou techniku. Sestává se z 
traktorů s radlicí, stroje na posyp 
komunikací a chodníků a další tech-
niky pro zimní údržbu. Pracovníci  
v zimních měsících drží poho-

➜  ➜  ➜  ze strany 5 tovost, kterou vyhlašuje starosta 
města. Někdy se však potýkají  
s neukázněnými řidiči, kteří svý-
mi vozidly činí údržbu obtížnou, 
někdy až nemožnou. Při náledí, 
které naznačilo příchod zimy,  
a teplotách pod nulou byly naše 
technické služby na místě, může-
me je vidět při práci i díky insta-
lovaným majákům na vozidlech.

Takže až příště ve městě potkáte 
pracovníky ve žlutých ochran-
ných vestách nebo bundách, půjde 
s určitostí o naše Veřejně prospěš-
né služby, které svou prací naše 
město udržují, ale také proměňují  
a zkrášlují. Patří jim za to náš dík. 

Odbor správy majetku -  
Bc. František Jungwirth 

zprávy z města

Důvodem pro udělení ocenění Ju-
nior města Úvaly je vykonání vý-
jimečného činu, podání výjimeč-
ného výkonu, reprezentace města 
na výjimečné úrovni nebo jiná 
skutečnost, která je považována 
za dostatečný důvod k ocenění. 
Jedná se zejména o oblasti kul-
tury, sportu, vědy a techniky, mo-
rálky, etiky, mezilidských vztahů 
a ochrany přírody. Kandidáty na 
ocenění nominují zejména škol-
ská zařízení, místní organizace  
a spolky, městský úřad, Policie 
ČR a občané Úval. Ocenění Ju-
nior města Úvaly může být udě-
leno občanovi Úval, kterému je v 
době nominace méně než 18 let. 
O udělení ocenění rozhoduje rada 
a zastupitelstvo města.
V neděli 2. 12. 2012 odpoledne 
byli slavnostně oceněni titulem 
Junior města Úvaly: 

Radek Stehno (13 let)
Byl oceněn za mimořádné úspě-
chy v oblasti sportu - Motocyklo-
vého trialu a Cyklotrialu.
Minulý rok Radek vybojoval ti-
tul mistra ČR v Trialu a vyhrál 

7 závodů Mistrovství ČR. V pře-
dešlých letech byl 2x oceněn 
Automotoklubem ČR titulem 
Sportovec roku. V letošním roce 
reprezentoval město Úvaly a Čes-
kou republiku na Mistrovství Ev-
ropy v Holandsku. V cyklotrialu 
získal 1. místo v kategorii Mini-
me YOUTH Games 2012. Radek 
si ocenění zaslouží za svou dlou-
holetou a vynikající reprezentaci 
města Úvaly a České republiky.

Filip Stehno (11 let)
Také byl oceněn za mimořádné 
výkony v oblasti sportu - Motocy-
klového trialu a Cyklotrialu.
Filip v letošním roce vybojoval 
titul mistra ČR v Trialu. V Cyklo-
Trialu získal 2. místo v kategorii 
Benjamine YOUTH games 2012. 
Filip si ocenění zaslouží za výbor-
nou reprezentaci našeho města, za 
zodpovědný přístup a velké nasa-
zení při absolvování závodů Mis-
trovství ČR.

David Procházka (17 let)
Oceněn za mimořádné úspěchy 
v oblasti tance a choreografie. 

První Junioři města Úvaly byli vyhlášeni

David se prezentuje jako taneč-
ník a současně jako trenér a cho-
reograf taneční skupiny Rytmus 
Elitte Úvaly. S touto taneční 
formací sklízí úspěchy, napo-
sledy získali zlatou medaili na 
taneční soutěži H&T Cup 2012 
v Bratislavě. Ocenění si zaslou-

ží za výborně postavenou cho-
reografii, profesionální vedení 
taneční skupiny Rytmus Elitte, 
výbornou reprezentaci MDDM 
a města Úvaly a dále za schop-
nost motivovat mládež ve volno-
časových aktivitách. 

Vladislav Procházka

Filip Stehno Radek Stehno

David Procházka
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Po komplexní rekonstrukci vněj-
šího pláště budovy polikliniky 
byla letos dokončena i rekon-
strukce vnitřních prostor, včetně 
těch dosud nevyužitých v suteré-
nu. Tyto místnosti budou sloužit 
pro rozšíření služeb fyzioterapie, 
pro kterou se nám po náročných 
jednáních podařilo uzavřít smlou-
vy se zdravotními pojišťovnami 
vyjma VZP, se kterou vedu jedná-
ní i nadále a pevně věřím, že se je 
také v dohledné době podaří do-
táhnout do úspěšného konce.

Pacienti polikliniky Úvaly mo-
hou nově od 1. 11. 2012 využívat 
služby dentální hygieny, která je 
poskytována v prostorách zubní-
ho oddělení paní Zuzanou Mož-
nou, DiS.
V současné době také rozšiřujeme 
kapacitu parkovacích míst, tyto 
vznikají úpravou nevyužívaných 
prostor za budovou polikliniky. 
Nejvýznamnější připravovaná 
změna nastávajícího roku 2013 se 
týká lékárny. Ke dni 27. 1. 2013 
skončí nájemní smlouva na pro-

story lékárny dosavadní nájemni-
ci. Ihned poté bude zahájena její 
komplexní rekonstrukce a moder-
nizace v hodnotě dosahující téměř 
dvou miliónů korun, jejímž inves-
torem a garantem bude společnost 
Jiří Mareš, s.r.o. Cílem této pláno-
vané změny je celkové zkvalitnění 
poskytovaných služeb pacientům 
polikliniky Úvaly, zejména pak 
rozšíření sortimentu nabízeného 
zboží, snížení cen na úroveň ob-
vyklou v kontextu cen udávaných 
lékárenskými zařízeními v okolí, 

prodloužení otevírací doby lékár-
ny, výhledově i zavedení sobot-
ního prodeje, jakožto i vytvoření 
moderního, přehledného prostředí 
oficíny a celkového zázemí lékár-
ny. Realizátorem projektu bude 
společnost Čemus, s.r.o., která 
platí za absolutní špičku v oboru 
modernizace lékárenských zaří-
zení, na trhu působí již přes 20 let  
a má za sebou stovky úspěšně do-
tažených projektů tohoto druhu.  

Za polikliniku Úvaly  
MUDr. Jiří Mareš

Většina z vás patrně považuje stav 
svého chrupu za geneticky daný, 
ale není to tak docela pravda. 
Jediné, co jste mohli zdědit, je 
nedostatek informací o tom, jak 
o své zuby správně pečovat. To, 
co se honosně nazývá „dentální 
hygiena”, není vlastně nic jiného 
než soubor jednoduchých návyků 
a postupů, které zvládne naprosto 
každý. A když je doplníte důsled-
ností a pravidelností, budete zaru-
čeně úspěšní. Stačí k tomu správ-
né pomůcky a pár profesionálních 
rad, které vám rádi poskytneme  
v každé ordinaci dentální hygieny. 
Stejně jako pečlivé čištění zubů 
je ovšem důležitá i pravidelná 
preventivní návštěva stomatolo-
ga, která by měla být minimálně 
jedenkrát, ale ideální je dvakrát 

ročně. My, dentální hygienistky, 
totiž zuby nespravujeme, pouze 
pomáháme problémům s chrupem 
předcházet. Poradíme vám, jak 
správně o zuby pečovat, vysvět-
líme účinnou metodu mechanic-
kého čištění a pomůžeme s jejím 
nácvikem i s výběrem vhodných 
pomůcek. Provádíme důkladné 
odstranění zubního plaku i kame-
ne, jak z viditelných částí chrupu, 
tak i pod dásněmi, dále pak leštění 
a preventivní fluoridaci. V případě 
zájmu a na základě individuálního 
posouzení je možno si dohodnout 
i šetrnou formu bělení zubů.
Návštěva ordinace dentální hy-
gieny není bohužel v současné 
době hrazena zdravotními pojiš-
ťovnami, nicméně je zcela zřej-
mé a doložené, že tato služba 

Aktuality z polikliniky Úvaly

O dentální hygieně

přináší znatelné zlepšení stavu  
a kondice vašeho chrupu, což vám 
v budoucnu jistě přinese nemalé 
finanční úspory.

A navíc dnes již platí, že stav 
chrupu je vizitkou vaší osobnos-
ti.

Zuzana Možná, DiS

Stavokomplet
Informace pro zákazníky – odběratele v Úvalech

Vážení odběratelé,  
naše společnost  STAVOKOMPLET, spol. s r.o., se stala od 1. 1. 2013 
provozovatelem vodovodu a kanalizace v Úvalech. Z tohoto důvodu 
Vám zasíláme informační leták s důležitými údaji souvisejícími s pro-
vozem vodovodu a kanalizace.
Sídlo společnosti:  STAVOKOMPLET, spol. s r.o. 

odštěpný závod Vodovody a kanalizace  
Zápy, Královická 251, 250 01 Brandýs nad 
Labem

Kde sídlíme:  Areál firmy se nachází na konci Brandýsa n. L., 
směr Lázně Toušeň, Čelákovice. Na konci ulice 
Královická, za dálnicí před areálem Staveb mostů 
Praha, a.s., (viz mapa na www stránkách).

Zákaznické centrum Brandýs nad Labem, Královická 251 
 pondělí a středa 7.30 - 11.00  12.30 - 17.00
 úterý a čtvrtek  7.30 - 11.00 12.30 - 15.00
 pátek 7.30 - 12.00 hod.
Kontaktní spojení: 
Zákaznický e-mail:  zakaznicke@stavokomplet.cz
Internetové stránky:  www.stavokomplet.cz
Nepřetržitá pohotovostní služba tel. 606 167187
Zákaznické centrum Brandýs  n. L. tel. 326 905 379, 3265698
 fax: 326 905 093 
Bezpečnost zákazníků: Všichni naši zaměstnanci, kteří Vás přijdou 
navštívit, mají za  povinnost prokázat se na vyzvání služebním prů-
kazem.

Ing. Martin Aleš, vedoucí odštěpného závodu  
Vodovody a kanalizace

Historie a profil společnosti
Společnost Stavokomplet půso-
bí v oblasti vodohospodářství již 
dvacet let. Jejím vznikem, v roce 
1992, se rozšířilo spektrum podni-
katelských subjektů v okolí Bran-
dýsa nad Labem – Staré Bolesla-
vi. Hlavní činností se v té době 
staly realizace prvků městského 
inženýrství, vodohospodářských 
staveb spojených s projektovou 
činností a provozování vodovodů 
a kanalizací pro veřejnou potřebu. 
Rozvoj společnosti se projevil ne-
jen nárůstem počtu zaměstnanců 
(z původních dvaceti osob v roce 
1995 do současných 130 zaměst-
nanců), ale především šíří svého 
působení. Realizace zakázek po-
krývá především region středních 
Čech, zasahuje také i do ostatních 
krajů. Společnost Stavokomplet 
má velké zkušenosti s budováním 
betonových a železobetonových 
monolitických konstrukcí hojně 
využívaných při realizaci jak prů-
myslových, tak i pozemních a do-
pravních staveb. 

STAVOKOMPLET, spol. s r.o. – představení 
nového provozovatele vodohospodářské 
infrastruktury města

V roce 2000 došlo k rozšíření 
podnikatelského záměru společ-
nosti, bylo jím vytvoření odštěp-
ného závodu Vodovody a kanali-
zace. Stávající aktivity společnosti 
byly rozšířeny o provozování vo-
dovodů, kanalizací pro veřejnou 
potřebu a čistíren odpadních vod.  
V současné době patří Stavo-
komplet mezi padesát nejvýznam-
nějších provozovatelů vodovodů  
a kanalizací v České republice  
(z cca 2000) a působí v celém Stře-
dočeském kraji v okresech Praha – 
východ, Praha – západ, Nymburk, 
Kolín. Působí také na Mladobole-
slavsku, Kutnohorsku a Mělnicku. 
V současné době zajišťuje provo-
zování vodovodů a kanalizací pro 
veřejnou potřebu ve více jak 32 
městech a obcích. Nejvýznamněj-
šími referenčními městy, kde za-
jišťujeme provozování vodovodů  
a kanalizací pro veřejnou potřebu, 
je město Brandýs nad Labem- Sta-
rá Boleslav a Lysá na Labem. 
Úspěšnost a růst společnosti jako 

➜  ➜  ➜  strana 8
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celku odráží snahy všech za-
městnanců, které jsou postaveny 
na základech etického kodexu v 
podnikání, nástroji, který napo-
máhá tomu, aby jednání ze strany 
zaměstnanců společnosti odpo-
vídalo zásadám a kritériím, které 
vychází ze všeobecných standar-
dů profesionálního chování -  re-
spekt, diskrétnost, nestrannost, 
nezávislost.
Spokojenost zákazníků je zá-
kladní a trvalou prioritou všech 
zaměstnanců, důraz je přitom 
kladen na kvalitu poskytovaných 
služeb a činností. Nadstandardní-
mi hodnotami, majícími základy v 
etickém kodexu podnikatele, jsou 
aspekty jako ochrana životního 
prostředí, budování firemní kultu-
ry, vylepšování profilu společnos-
ti, dobré obchodní jméno, důvěra 
klientů a otevřená komunikace se 
zákazníky. Dokladem tohoto sna-
žení společnosti Stavokomplet  je 

➜  ➜  ➜  ze strany 7 získání a udržení Zlatého certifi-
kátu pro integrovaný systém říze-
ní v souladu s požadavky:  QMS 
– ČSN EN ISO 9001 : 2009   - 
certifikát pro systém řízení jakos-
ti, EMS – ČSN EN ISO 14001 : 
2005 – certifikát pro systém en-
vironmentálního managementu,  
BOZP – ČSN OHSAS 18001 : 
2008 – systém řízení bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci.

Podporujeme
Stavokomplet, spol. s r.o., patří 
mezi výrazné podnikatelské sub-
jekty v regionu, snaží se být mo-
derní a dynamickou společností, 
vytváří pozitivní klima, jak uvnitř 
společnosti, tak i směrem k široké 
veřejnosti. Vnímá podporu někte-
rých společenských aktivit jako 
součást firemní kultury. Není mu 
lhostejný život regionu, reaguje 
na aktivity zahrnující podporu  
v oblasti sociální pomoci, podpo-
ry dětí, sportu a kulturních akcí. 
Zájem je směrován především do 

měst a obcí, se kterými je pracov-
ně spojen. Během doby působení 
společnosti se podařilo vybudovat 
úzké vztahy mezi poskytovatelem 
sociálních služeb Nižší hrádek, 
kdy uživatelé služeb připravu-
jí každoročně výrobky ze svých 
dílen, které se stávají dárkem 
pro významné obchodní partnery 
společnosti, Stavokomplet spolu-
financoval osobní automobil pro 
azylový dům pro matku a dítě sv. 
Gerarda v Brandýse nad Labem. 
Sponzorskými dary podporuje 
rozvoj skautingu, dobrovolných 
sdružení (např. hasičů), letních 
dětských táborů, mateřského cen-
tra, dětských dnů a akcí pořáda-
ných pro děti, sportovních klubů 
jak pro děti, tak i pro dospělé 
(veslaři, basketbalisté, lyžaři, fot-
balisté atd.). Na tomto místě je 
vhodné také připomenout spon-
zorování kulturních akcí v regi-
onu. Je jím například dlouholetá 
spolupráce s  hudební agenturou 

pořádající koncerty vážné hudby 
na brandýském zámku, starobo-
leslavském kostele Nanebevzetí 
Panny Marie či jiných zajímavých 
prostorách.
Skloubení pracovních činností  
a podnikatelských aktivit, vybu-
dování a udržení dobrých doda-
vatelsko-odběratelských vztahů, 
zajištění uspokojivých podmínek 
pro obyvatele - uživatele provozo-
vatelských služeb a vytváření pří-
znivého klimatu uvnitř společnosti 
vyžaduje mnoho manažerských 
zkušeností, znalostí a dovedností, 
ale také mnoho volních vlastností 
a notnou dávku empatie. 
Budoucnost společnosti, její plá-
ny a vize jsou v díky poměrně 
dobré stabilitě uvnitř dány, před-
pokladem a prioritou je zacho-
vání stávajícího stavu a její další 
rozvoj.
Ing. Martin Aleš, vedoucí odštěp-

ného závodu Vodovody  
a kanalizace

Město Úvaly zajišťuje mimo svo-
zu směsných komunálních odpa-
dů a BIO odpadů i odvoz tříděné-
ho odpadu. Jak všichni víme, pro 
tyto účely jsou na území města 
rozmístěny nádoby o objemech 
1100 L – kontejnery, do kterých 
se separované odpady ukládají. 
Rádi bychom na tomto místě po-
psali fungování této služby a na-
kládání s tímto odpadem. 

Nejprve obecně:
Všechny tříděné odpady sbírané 
systémem města jsou odpady je-
jichž původcem jsou občané měs-
ta Úvaly (nikoliv podnikatelské 
subjekty, které mají za povinnost 
odstraňovat své vyprodukované 
odpady na vlastní náklady). Tyto 
odpady mají tedy komunální cha-
rakter a dle toho je i očekáváno 
jejich složení a dle toho se s nimi 
i nakládá.
Všechny tříděné odpady jsou  
v pravidelných intervalech sváženy 
svozovými vozidly, která je již při 
vlastním procesu sběru předlisová-
vají, aby byla zajištěna co možná 
nejvyšší efektivita odvozu, tedy 
„abychom neodváželi vzduch“. 
Dále po provedení svozu tyto odpa-
dy svozová technika přímo odváží 
na zpracovatelské zařízení.

PAPÍR
Papír po naložení do svozového 
vozidla putuje do třídící linky, 
jejímž provozovatelem je společ-
nost .A.S.A., spol. s r.o. Zde se 
tento odpad vysype a z hromady 
jsou odstraněny primární hru-
bé nečistoty a velké kusy jasně 
identifikovatelného odpadu. Dále 
pak odpad putuje na průběžném 

pásu k vlastnímu třídění, kde je 
z něho vytříděn základní a jasně 
identifikovatelný sortiment, který 
má jasné složení, ostatní odpad je 
buď dále nevyužitelný – papírové 
obaly na konci svého recyklační-
ho řetězce, či je tak znečištěn, že 
není možné jej dále využít. Tento 
výmět pak dále putuje k energe-
tickému využití. Ostatní vytřídě-
né složky jsou slisovány do balíků 
potřebné velikosti a putují dále do 
papíren, kde je využit jako vstup-
ní materiál při výrobě papíru.

PLASTY
Plasty po svém výsypu na třídící 
lince prochází velmi podobným 
postupem třídění. Stejně tak je 
po vytřídění každý druh slisován 
a následně dopraven ke zpraco-
vatelům, kteří jej využívají jako 
vstupní surovinu opět pro výrobu 
nejrůznějších výrobků. Výmět 
opět putuje k energetickému vy-
užití.

SKLO
Se sklem a tetrapacky se nakládá 
obdobně. Sklo se samozřejmě ne-
lisuje, ale je roztříděno dle barev 
a opět dále zpracováváno a vyu-
žíváno jako vstupní výrobní suro-
vina. 
Pro maximální ekonomiku pro-
vozu, které hradí město ze svých 
prostředků je důležité veškeré 
odpady již při vkládání do odpa-
dových nádob co možná nejvíce 
minimalizovat, neboť manipulace 
a doprava jsou nejvíce nákladné 
části sběru a zpracovávání třídě-
ných odpadů. Tedy čím více od-
padu se do nádob vejde, tím je  
i nižší potřeba obslužnosti, a tedy 

Svoz separovaných odpadů
tím se snižují náklady města na 
sběr tříděných odpadů. 
Co do nádob na separované odpa-
dy patří, a co ne?

Do papíru patří: 
✘  veškeré tiskoviny
✘  lepenkové obalové materiály 
✘  plata od vajec
✘  různé role, roličky, pokud mož-

no zbavené do maximální mož-
né míry nečistot.

Do tohoto odpadu nepatří obaly, 
které jsou jakkoliv smíchány s ji-
ným materiálem – tedy kompozit-
ní materiály, nebo například šano-
ny, které sice obsahují papír, ale 
mají v sobě mnoho plastů a kovu. 
Stejně tak není vhodné do papíru 
ukládat papír, který je výrazněji 
znečištěn.

Do plastů patří: 
✘  veškeré obaly, které užíváte 

doma od potravin 
✘  od kosmetiky
✘  obalové igelity
✘  folie
✘  kelímky, nádobky apod. 
Do plastů v žádném případě ne-
patří plexiskla, lamináty, kusy 
palubních desek automobilů a po- 
dobně.  

Třídění jako takové dává možnost 
městu uspořit finanční prostředky, 
díky nižším nákladům na jejich 
zpracování a i tím, že zpracovává-
ní tříděných odpadů není zatíženo 
poplatky za skládkování odpadů. 
Proto třiďte odpad, má to smysl!

Ing. Ondřej Jahoda, specialista 
pro nakládání s odpady,  

.A.S.A., spol. s r.o.

Oznámení
MUDr. Michaela Maříková oznamuje,

že 21. -25. 1. 2013 bude mít dovolenou.
Zastupuje MUDr. Karásková.

názory čtenářů
Poděkování zastupitelstvu
Rádi bychom touto cestou poděkovali Zastupitelstvu města Úvaly za 
udělení ocenění „Junior města Úvaly“ našim synům Radkovi a Fili-
povi Stehnovým. Toto ocenění je pro ně velkým uznáním a motivací 
do nové sezony 2013, kdy budou reprezentovat naše město na celo-
státní i mezinárodní úrovni.  Myslíme si, že udělování těchto ocenění 
je dobrým krokem k podpoře mladých talentů našeho města a že se 
stane tradicí, na kterou budou všichni ocenění, stejně jako naši syno-
vé, právem pyšní.

Manželé Iveta a Radek Stehnovi
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Alej úvalských dětí  
je vysazena…….
…a je nádherná nejen mladými a zdravý-
mi stromy, ale i pokračováním jisté tradice. 
Možná že nevíte, že Petr Urban- ochránce 
úvalského životního prostředí, velký patriot a 
iniciátor téhle nádherné akce je prapravnukem 
pana  Antonína  Chlapce, který byl v 19. století  
3 volební období starostou v Úvalech,  zakla-
datelem okrašlovacího a štěpařského spolku  
a znovuzakladatelem tehdy vykáceného  Ma-
sarykova háje. Ten začal sám tajně vysazovat, 
než se mu dobrou myšlenku podařilo prosadit. 
Stejně jako dříve, i dnes bylo nutné překonat 
celou řadu potíží, ale nadšení, krásná vize  
a vytrvalost realizátorů přinesly tuto jedineč-
nou alej.  
Až dnešní děti, kterým jejich blízcí darovali 
strom, půjdou za pár let na procházku na Vi-
nici, bude jim nad hlavou zpívat vítr ve vět-
vích  i jejich ztepilého stromu. A to je krásné.  
S úctou a obdivem děkuji všem, kteří se o alej 
zasloužili jak prací, tak finančně a přeji Petrovi 
a jeho „spolubojovníkům“ do dalších let ještě 
mnoho zrealizovaných takových  dobrých ná-
padů.

Jana Pospíšilová

Poděkování čtenáře
Vážená redakční rado,
rád bych vám poděkoval za informace, které 
přinášíte v Životě Úval. Jako budoucí obyvatel 
Úval, který se sem rozhodl prchnout před ru-
chem a anonymitou metropole, jsem si po pře-
čtení několika posledních čísel snadno mohl 
udělat představu o historii i současnosti města, 
o tom, co dobrého i nedobrého se v Úvalech 
aktuálně děje i co je plánováno do budoucna, 
jaký je vztah radnice k obyvatelům a nabídka 
služeb ve městě, a to (v porovnání s ostatními 
městskými periodiky) srozumitelnou a relativ-
ně objektivní formou. Myslím, že pochvalu si 
zaslouží také městský web, zejména za svůj 
bohatý obsah a rychlost zveřejňování zápisů  
z jednání zastupitelstva. Přeji nejen vaší redak-
ci, ale všem současným i budoucím občanům 
města do nového roku jen to nejlepší a Úvalům 
blažený a bohatý rozvoj.

S pozdravem
Petr Keblúšek

Reakce na článek Rekon-
strukce úvalských ulic –  
shrnutí a další kroky,  
z minulého čísla ŽÚ
Vážený pane místostarosto, je samozřejmé, 
že hospodaření města má své priority a limi-
ty, které neumožňují vyčlenění prostředků na 
jednorázovou celoplošnou rekonstrukci úval-
ských ulic a je chvályhodné, že se město tuto 
situaci snaží řešit, že byla stanovena objektivní 
kritéria a na jejich základě rozhodnuto o eta-
pizaci prací po obvodech. Potud je vše v po-
řádku.
 V této souvislosti je ale nepochopitelné, proč 
veřejnosti předkládáte naprosto zavádějící in-
formaci v  „Poznámce“ Vašeho příspěvku. Zde  
uvádíte, že v Úvalech existuje lokalita (obvod 
V.-Úvalák), kde by práce na rekonstrukci ulic 

mohly začít v podstatě ihned, ale z důvodu 
složitých majetkových vztahů, kdy se měs-
tu „nepodařilo vyjednat s vlastníky pozemků 
pod ulicemi a sítěmi přijatelnou cenu za výkup 
nebo věcná břemena“, zahájeny nejsou. 
Kdyby tomu tak bylo a vlastníci částí ulic – 
roztříštěných, samostatně nevyužitelných cel-
ků (historicky vzniklých parcelací původních 
polností), územním plánem určených jako 
komunikace – skutečně nechtěli tyto pozemky 
městu v rozumných relacích přenechat, pak by 
bylo na místě se tímto způsobem odvolávat. 
Skutečnost je však taková, že město, respek-
tive stavební úřad, do jehož kompetence toto 
spadá, jakékoliv projednávání této věci s vlast-
níky ještě nezahájil. A to navíc přesto, že již 
má více než dva roky k dispozici zpracovanou 
projektovou dokumentaci (jak správně uvádí-
te) a jejíž součástí jsou předběžná souhlasná 
stanoviska vlastníků předmětných pozemků 
s provedením navrhovaných úprav, včetně po-
depsaných návrhů smluv o budoucích smlou-
vách mezi vlastníky a městem (což už neuvá-
díte). 
Místo kritiky „neochotných“ občanů byste měl 
vysvětlit, až se v problematice zorientujete, 
z jakých důvodů Stavební úřad města Úvaly 
zrušil již vyhlášené řízení o umístění stavby  
(k němuž má k dispozici veškerou dokumen-
taci a potřebná vyjádření) a tím přispěl k ne-
zařazení této dokumentačně nejpřipravenější 
lokality Úvalák do první etapy rekonstrukce 
ulic (dle pozdějšího usnesení č. Z-081/012 na-
hrazující starší usnesení č.Z-031-12). 
Ing. Pavel Bedrna, spoluvlastník pozemků pod 

ulicemi a sítěmi Josefa Lady a Kollárova

Poděkování
Před třicetipěti lety nastoupila do Mateřské 
školy Pražská mladá, klidná, usměvavá učitel-
ka paní Jaroslava Hejnicová, která na děti ni-
kdy nezvyšovala hlas a navozovala klima klidu 
a pohody. Posléze se stala ředitelkou a vybíra-
la si vždy kvalitní učitelky i ostatní personál.
Koncem roku 2012 v mateřské škole svou čin-
nost ukončila, odešla do zaslouženého důcho-
du.
Velmi bych jí já, a myslím i ostatní rodiče  
a prarodiče, chtěla poděkovat za celoživotní 
péči o nejmladší generaci, za lásku a porozu-
mění, které našim nejmenším dětem dávala.
Ať další etapu života prožije ve zdraví a v po-
hodě.

Mgr. Ludmila Kuncová

Poděkování
Úvalské fotbalové A mužstvo po mnoha letech 
opět působí v divizní soutěži (skupina B). Před 
zahájením sezony existovaly jisté obavy, zda 
náš tým obstojí v těžkých zápasech se špičko-
vými mužstvy v několika krajích, avšak jaká je 
závěrečná bilance po podzimní části? Krásné 
4. místo v tabulce, hned za třemi velmi zkuše-
nými pražskými celky! 
Nejde přitom pouze o získané body, ale nutno 
ocenit zejména i způsob hry: útočné ladění spo-
jené s perfektní obranou, obětavost a plné nasa-
zení všech hráčů atd. Zkrátka - dá se na to dívat, 
na rozdíl od některých televizních zápasů… 
Je zřejmé, že v mužstvu existuje zdravý duch a 
pozitivní atmosféra, což se projevuje mezi hrá-
či i diváky. Při společných cestách na venkovní 

zápasy se v autobuse mezi fotbalisty odhalila 
též řada pěveckých talentů, jejichž reperto-
ár by mohla vysílat i televize (ale až po 22. 
hodině). Bavil jsem se tam s jedním z hráčů, 
jehož stabilní formu dlouho obdivuji, a mezi 
řečí jsem se zmínil, že se svými výkony by 
jistě uspěl i v ještě vyšší soutěži. Skromně od-
pověděl, že nějaké možnosti by byly, ale že je  
v kabině prima parta, bezvadní fanoušci, a pro-
to je u nás v Úvalech plně spokojen. To snad 
mluví za všechno! 
Závěrem je třeba poděkovat všem hráčům, tre-
nérům, obětavým funkcionářům, sponzorům 
a ostatním příznivcům a těšit se zase na jarní 
zápasy. 

Václav ŠRAlL, jeden z fanoušků 

Jakou známku by si zasloužil 
web našeho města - II.
V dubnovém vydání ŽÚ byl otištěn můj pří-
spěvek „Jakou známku by si zasloužil web na-
šeho města?”
Zdá se, že si někteří zastupitelé vzali můj apel  
o potřebě zvýšené informovanosti občanů k 
srdci. Bohužel po svém. Pan starosta zveřej-
ňuje od října informace týkající se města na 
webových stránkách své ODS, pan místosta-
rosta Breda pokračuje ve zveřejňování infor-
mací na webu OÚ. Nutno uznat, že web OÚ 
podobně jako Facebook umožňuje diskusi  
k vloženému příspěvku. Z posledního měsíce 
je zde např. konstruktivní diskuse zastupitele 
Boreckého s panem Zapletalem. Ovšem po-
dle mého názoru má být na prvním místě web 
města Úvaly. Naši zastupitelé si evidentně plně 
neuvědomují, že nereprezentují pouze své vo-
liče. Stejné právo na informace mají všichni 
občané. A co se dočteme na stránkách města? 
V rubrice Novinky a aktuality většinou tak in-
formace týkající se přerušení dodávky elektři-
ny či o zaběhnutém psu … V rubrice „Ptáte 
se starosty“ si sice občas nějaký občan po-
vzdechne, že jeho dotaz byl opomenut. Ovšem 
pokud není starosta Šťastný spokojen s dotazy, 
položí si ten správný dotaz sám. Přímo „one 
man show“ je příspěvek pana starosty „ Van-
dalové zaútočili!“, který si 30. 11. 2012 sám 
napsal, aby si na něj mohl obratem zareago-
vat. Po otištění mého příspěvku v dubnovém 
čísle mi jeden zastupitel řekl, že by dal webu 
známku 3 minus, druhý by mu dal známku 
3. Já bych se po více než půl roce přiklonila  
k té horší známce. Zaregistrovala jsem totiž 
jen minimální snahu o zlepšení. Ono asi nemá 
smysl se obracet na vedení města, konkrétně 
radu města, protože 4 z 5 radních jsou členy 
buď ODS, nebo OÚ a situace, kdy si zlepšují 
informovanost svých voličů, ale zapomínají na 
ostatní občany, jim asi nevadí. V zastupitelstvu 
jsou přeci jenom zástupci i dalších stran a dou-
fám, že alespoň ti budou mít zájem na tom, aby 
se zlepšil vzhled webu našeho města. 
Pro inspiraci je možné zhlédnout web obce 
Čižkov www.obec-cizkov.cz. Jejich heslem 
je „obecní web má vždy otevřeno“. Správce 
obecních webových stránek pan Jiří Chlum  
v rozhovoru pro čtrnáctideník „Veřejná sprá-
va“ mimo jiné uvádí: „Stále se dozvídám  
o zastupitelích některých obcí, kteří obecní web 
považují za zbytečný luxus… Nezbývá než se 
obrnit trpělivostí a nepřestat jejich představitele 
seznamovat s dobrými příklady v okolí.“

Lucie Trávníčková
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Obecní zpravodaje podléhají 
politickému vlivu radnic
Výzkum dokončený letos při Karlově univer-
zitě prokázal, že obecní zpravodaje v okrese 
Praha-východ jsou pod silným vlivem míst-
ních politiků. Analýza navíc zjistila tendenci 
místního tisku propagovat starosty, místosta-
rosty a radní nebo jejich názory. Ze závěrů vý-
zkumu je patrné, že zpravodaje v okrese Pra-
ha-východ nejsou dostatečně objektivní, tedy 
nesplňují požadavky na nezávislé informování 
místních občanů o dění v jednotlivých obcích 
a nenaplňují tak podstatu médií veřejné služby.
Výzkum v rámci práce Tištěné obecní zpra-
vodaje v okrese Praha-východ ukázal, že 
v obecních zpravodajích převládají, vedle sdě-
lení nevyjadřujících ničí názor (např. zpráva o 
sportovním utkání), citace a názory místních 
KOALIČNÍCH politiků. To vše na úkor širší 
politické spolupráce nebo vyjádření názorů 
opozice. Politický vliv byl zjištěn i ve způso-
bu, jakým je místní tisk tvořen a personálně 
zajištěn: „Obecní zpravodaje jsou ve většině 
obcí už od počátku koncipovány tak, aby do 
jejich tvorby mohlo vedení obce zasahovat. 
Zpravodaje jsou velmi často propojeny s rad-
nicí již skrze své redakce, zastoupení opozice 
v redakcích i redakčních radách je prakticky 
nulové… V naprosté většině zpravodajů ne-
jsou komentáře oddělovány od zpravodajských 
textů o hlavních problémech, kterým obce čelí 
(jako jsou např. výstavba, kriminalita, komuni-
kace apod.) a jejich autoři jsou většinou téměř 
výhradně koaliční politici (často podepsaní 
pouze jménem bez uvedení své veřejné funk-
ce). Opozici nebývá dáván prostor žádný nebo 
jen velmi malý. Také kritických příspěvků od 
obyvatel obce je v obecních zpravodajích zpra-
vidla výrazně méně než textů od koaličních 
politiků.
Důležitým zjištěním je také mizivá existence 
redakčních rad a zároveň jejich obsazení ko-
aličními zastupiteli na úkor přítomnosti opo-
zice. Nezávislá kontrola obecních zpravodajů 
prostřednictvím redakčních rad se zastoupe-
ním širší škály politických reprezentantů  
a (místních) občanů je zcela nedostatečná, ve 
zkoumaném vzorku zpravodajů dokonce nulo-
vá. Redakce, často obsazené koaličními poli-

tiky nebo zástupci vedení obcí, jsou tak zcela 
bez nezávislé kontroly jejich činnosti a stejně 
tak obsah zpravodajů nemá politicky nezauja-
tý dohled.“ (zdroj: Tištěné obecní zpravodaje 
v okrese Praha-východ) Výzkum zkoumal 
všechny obecní zpravodaje v okrese Praha-
-východ, přičemž na 27 výtiscích z konce roku 
2011 (se zastoupením všech velikostí obcí) 
provedl podrobnou analýzu.
I přes negativní závěry výzkumu byly mezi zkou-
manými dvě obce, které se chlubily nezávislostí 
svých obecních zpravodajů navzdory prokázané-
mu opaku, jednou z nich jsou i Úvaly. Zajímavé 
je, že zainteresované osoby považovaly samy 
sebe za nezávislé bez postranních úmyslů, prostě 
si míru, jakou je politici ovlivňují, neuvědomo-
vali nebo nepřipouštěli: „V obci Vyžlovka (…)  
místostarostka a zároveň šéfredaktorka zpra-
vodaje vypověděla, že dříve byla „pouze“ 
zastupitelkou a nyní kandidovala za sdruže-
ní nezávislých, a proto považuje zpravodaj 
za nezávislý na politických názorech. Přesto 
výsledky analýzy poukazují na propojenost 
zpravodaje s vedením obce. Stejně tak ve 
městě Úvaly (…) redaktoři skrze samotné 
periodikum propagují nezávislost zpravodaje  
a nepravdivě informují o zastoupení všech 
místních uskupení v redakci. Analýza však 
ukázala na úzkou spojitost personální i ob-
sahové formy zpravodaje s vedením města.  
V Úvalech je navíc redakce komisí rady města, 
tedy poradním orgánem vedení obce, nikoliv 
nezávislou jednotkou.“ (zdroj: Tištěné obecní 
zpravodaje v okrese Praha-východ)
Míru (ne)závislosti Života Úval vyjádřila ná-
sledující data. Omezil-li se výzkum pouze na 
texty vyjadřující názor politiků (nikoliv však 
města jako celku nebo všech zastupitelů do-
hromady), vyskytovalo se v Životě Úval 89 
% článků vyjadřujících názor čistě koaličních 
politiků, 11 % smíšených a žádné opoziční. 
Zároveň 40 % zmínek o nějakém politikovi 
připadlo jen na starostu města.
Nepříliš kladně hovoří statistika také o autorství 
textů v Životě Úval: Jen na 20 % textů se po-
dílela pouze redakce, na 31 % koaliční politici 
(ale u čtvrtiny příspěvků nebyla uvedena jejich 
funkce!) a ani jeden článek nepsal opoziční po-
litik. S opozicí přitom nespolupracovala na psa-
ní článků ani redakce, dokonce naopak: pakliže 

byl autorem textu redaktor, který byl zároveň 
místním koaličním zastupitelem, jen v jednom 
případě z devíti přiznal svou funkci v zastupi-
telstvu města. Neuvedením funkce tak mohl 
mást čtenáře v tom, zda je článek nezávislý 
nebo psaný z pohledu zastupitele, tedy osoby 
s vyhraněným politickým názorem.
Závěry z výzkumu, který přinesl podrobná 
data o obecních zpravodajích z celého okresu 
Praha-východ, byly shrnuty v práci oceněné 
v roce 2012 pochvalou děkana fakulty sociál-
ních věd Univerzity Karlovy. Ocenění udělil 
děkan právě pro pečlivě provedený výzkum  
a precizní práci při získávání a analýze dat. 
Vyšel-li tedy Život Úval z výzkumu jako 
zpravodaj závislý na politickém vedení Úval, 
s tím, že tato skutečnost podrývá jeho nestran-
nost, měl by projít podrobnější revizí, aby se 
i místním občanům dostalo více objektivních 
informací o místním dění a nečetli na strán-
kách Života Úval přemíru výchvalných článků 
od nebo o vedení obce.
Za přípravný výbor o. s.  Místní média Micha-
ela Černá

Poznámka redakční rady  
k předchozímu článku autorky 
Michaely Černé
 Redakční rada se po dlouhé diskuzi na svém 
jednání dne 17. 12. 2012 nakonec shodla, že 
článek paní Černé v lednu zveřejní a do únoro-
vého čísla Života Úval připraví reakci na tento 
„výzkum“.
Přesto na okraj redakční rada uvádí, že je pře-
svědčena o tom, že žádný „nestranný výzkum“ 
prováděn nebyl. Alespoň o tom neví redakční 
rada ani představitelé města. Článek vychází  
z diplomové práce autorky. Tuto práci obhá-
jila, ale rozhodně se nejedná o nějaký kvali-
fikovaný výzkumný projekt univerzity, jak 
se článek snaží říci. I vývody článku nejsou  
v řadě míst pravdivé. Redakční radu mrzí, že 
autorka, ač velmi dobře je seznámena se Statu-
tem Života Úval a Základními požadavky pro 
psaní a přijímání příspěvků do měsíčníku Ži-
vot Úval, tyto materiály při psaní svého článku 
nerespektovala.

Redakční rada

kultura a volný čas

Poslední dva měsíce roku 2012 
pořádala komise pro kulturu 
Rady města Úvaly několik za-
jímavých pořadů. S odstupem 
času se k nim vracíme slovem  
i obrazem. 
9. listopadu v podvečer byla na 
budově úvalského nádraží odha-
lena pamětní deska herci, spisova-
teli, režiséru a scenáristovi Olegu 
Reifovi, který se v nádražní bu-
dově 29. září 1928 narodil. Poté 
následovalo v kulturním sále DPS 

Kulturní pořady v listopadu a prosinci roku 2012
setkání s družkou a přáteli Olega 
Reifa nejen z Prahy, ale i několika 
dalších míst České republiky, kte-
ří přijeli zavzpomínat na vzácného 
a charakterního člověka. Škoda, 
že pro náhlé onemocnění musel 
nečekaně omluvit svoji neúčast 
pan PhDr. Zdeněk Mahler.
O týden později, v pátek 16. lis-
topadu, přijela na literární setkání 
mladá úspěšná spisovatelka a sce-
náristka Petra Soukupová, která v 
krátké době získala přízeň čtená-
řů. Během večera bylo možné se 
mnohé dovědět o současné tvorbě 
autorky a jejích plánech v nejbliž-
ší budoucnosti. Pořad byl zpestřen 
autorským čtením dvou povídek. 

Novinář Stanislav Motl, ka-
meraman Andrej Barla a paní 
Havlíková při společenském 
setkání
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Celkové pojetí pořadu bylo svěře-
no mladým moderátorkám, které 
připravily scénář večera společně 
s flétnistkami, jež zpestřily mluve-
né slovo hudbou.
23. listopadu proběhl v kulturním 
sále DPS pořad s psychiatrem, 
spisovatelem a překladatelem 
MUDr. Janem Cimickým, CSc. 
V pořadu pod názvem Jak jsem je 
znal defilovaly osobní zážitky ze 
setkání s různými významnými 
lidmi v průběhu několika deseti-
letí. Vyprávění bylo poskládáno 
z mozaiky vzpomínek například 
na Jana Wericha, Vlastu Buriana, 
Jaroslava Seiferta, na Marii Ma-
jerovou (o ní pan Cimický mluvil 
velice hezky), ale také o kamarád-
ství s hercem Jaromírem Hanzlí-
kem nebo setkání s francouzským 
hercem Jean-Paulem Belmondem 
a mnoha dalšími. Byly to příhody 
veselé i vážné, tedy takové, jaké 
přinesl život. Pan Cimický tak 
dokázal zaujmout posluchače, že 
se jejich pozornost nesnížila po 
celou dobu jedenapůlhodinového 
vyprávění. 
Prosincovým pořadům jsou vě-
novány následující samostatné 
články.

Text a foto Vladislav Procházka

Petra Soukupová s moderátor-
kami večera Silvií Veličkovou  
a Barborou Ryšavou

Flétnistky Michaela Středová, 
Martina Koutná, Lucie Ditrichová

Zájem byl také o získání autogramu 
do zakoupené knížky

MUDr. Jan Cimický společně  
s vedoucí komise pro kulturu Janou 
Horovou při zahájení besedy

První advent vyšel na 2. 12. 2012. 
Počasí se drželo jen těsně pod 
nulou, takže organizátoři a účin-
kující mrzli pouze přiměřeně. 
Program měl několik novinek. 
Říkali jsme si, že nejenom koledy 
dokážou vytvořit sváteční a dob-
rou náladu.  Navíc máme nové  
(i když zánovní) pódium, takže by 
byl hřích toho nevyužít. Příchozí 
měli možnost si koupit (nebo tře-
ba jenom prohlédnout a inspiro-
vat se) nejrůznější vánoční zboží  
a také se stylově občerstvit. 
Adventní odpoledne oficiálně za-
hajoval v 15 hodin starosta města 
MUDr. Jan Šťastný. První vystu-
pující byla žákyně Nela Saidlová, 
hráčka na lesní roh. Následovalo 
kouzelné vystoupení andělů z MŠ 
Kollárova pod vedením paní uči-
telky Přibylové-Teclové, která je 
doprovázela na klávesy. Druhý  
blok pak byl určen MDDM Úvaly. 
Jako první  z tohoto bloku přišli na 
pódium kytaristé pod vedením Ivy 
Pospíšilové, i  když zcela přesně 
by to mělo znít „výborní zpíva-
jící kytaristé s hrající a zpívající 
Ivou“. Pan Petr Nováček hrál na 
klarinet (úžasně) a následně přišly 
na pódium flétnistky, které pan 
Nováček doprovázel na klávesy. 

Ohlédnutí za první adventní nedělí roku 2012
Hrály nádherně. Třetí blok vy-
stoupení patřil 1. stupni ZŠ Úvaly. 
Paní učitelka Landgráfová nastu-
dovala a hrou na klávesy dopro-
vodila děti s pásmem koled. Poté 
následovalo vystoupení flétnistů, 
které připravily paní učitelky Prů-
žková a Petřeková.
To už se ale naplnil čas a na pódi-
um nastoupil pěvecký sbor Christi 
pod vedením pana Vítězslava Po-
korného, který svými koledami 

zpříjemnil chvíle zcela zaplně-
nému náměstí. V průběhu jejich 
vystoupení byl na  pokyn starosty 
města  rozsvícen vánoční strom 
města. Zohlednili jsme připomín-
ky mnohých z vás, kteří jste po-
žadovali pokračování programu 
i po rozsvícení stromu.  Nejprve 
proběhlo předání ocenění Junior 
města. Toto ocenění bylo v roce 
2012 udělováno poprvé, ale roz-
hodně ne naposledy. Na pódium 

byli postupně pozváni všichni 3 
ocenění – Radek Stehno, Filip 
Stehno a David Procházka, aby 
si z rukou starosty města převzali 
diplomy a ceny.
Závěr adventu pak patřil vystou-
pení 2. stupně ZŠ Úvaly. Pěvecký 
sbor doprovázela na klávesy paní 
učitelka Trojanová a kapela Rock 
Over, tvořená kluky ze školy. 
Kromě klasických koled jsme sly-

➜  ➜  ➜  strana 12
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Letos máme konec roku 2012 
kulturou nabitý. Co týden to akce 
nebo dvě. Některé se bohužel pře-
krývají, a tak bylo na občanech, 
co si 9. 12. vyberou. Výstava  
v MDDM, koncert Komorního 
sboru Christi nebo pohodlí tep-
loučka domova v hustém sněže-
ní. Skalní příznivci sboru Christi 
to nevzdali a opět je repertoár  
a přednes nezklamal. Zimní poča-
sí se bohužel podepsalo na slože-
ní sboru, mužské hlasy chyběly, 
sbor za muže podržel jen chlapec 
– Marek Nádeníček a také nachla-
zený sbormistr Vítězslav Pokorný. 
Ovšem ženský sbor odvedl svůj 
stálý, profesionální a očekávaný 

přednes rozmanitého programu. 
Od adventních písní, přes vánoční 
i klasické. Velkým překvapením  
a dárkem od sboru Christi bylo 
provedení dvou spirituálů. Vyzně-
ly úsměvně, nadšeně a zdálo se, 
že plynou radostně z duše všech 
ve sboru. Sólisté – Marta Žena-
tá, Terezka Machačová a Ma-
rek Nádeníček – byli vynikající. 
Sbor podpořila nejen klávesami, 
ale i pěveckým duetem s Martou 
Ženatou – Pie Jezu – Mgr. Eva 
Nádeníčková. Obecenstvo nešet-
řilo oprávněným potleskem. A tak 
opět sboru Christi děkujeme (a to 
si nepotřebuji šplhnout). 

Alena Janurová

šeli také písničky skupiny ABBA. 
Úplný závěr patřil pouze kapele  
a skladbě „Let it be“ od legendár-
ních Beatles.
Během celého odpoledne jsme 
nabrali menší zpoždění oproti pů-
vodnímu programu, ale stálo to 
za to. Každopádně změna polohy 
pódia  byla dobrou volbou a účast 
byla nejspíš  rekordní, a to jak ze 

➜  ➜  ➜  ze strany 7 strany účinkujících, tak i ze strany 
příchozích.
Vím, že děkování je  otřepané, 
ale prostě mi to nedá. Chtěla 
bych touto cestou velmi podě-
kovat paní učitelce Foučkové, 
zejména díky ní  se totiž letos po-
dařilo vměstnat adventní odpole-
dne ZŠ Úvaly i města do jedné 
akce. Děkuji také všem učitelům  
a účinkujícím, kteří  se na odpo-

ledním programu podíleli. Dále 
děkuji panu Ryšánkovi, který 
celou akci „nazvučil a nasvítil“. 
A samozřejmě velké poděkování 
patří  těm, kteří adventní neděli  
každoročně připravují.  Mám na 
mysli chlapy z VPS a pracovni-
ce  MěÚ. Hlavně ale děkuji (a 
to nejen za advent, ale za celo-
roční spolupráci na akcích měs-
ta) svým kolegyním a kolegům  

z komise pro kulturu – Ivě Bra-
nyšové, Heleně Novosádové, 
Aleně Janurové, Zdence Ha-
vránkové, Aleně Fejtové, Janě 
Tesařové, Vláďovi Procházkovi  
a Víťovi Pokornému.  
Další kulturní událostí bude měst-
ský ples, takže vás zvu a už se 
těším.

Za komisi pro kulturu Jana 
Horová

Christi o druhé adventní neděli

Síla hudby, sláva hudbě
Hudba umocňuje slova … to je citát kohosi moudrého, který zazněl 
zrovna v den konání dvou koncertů v sálku DPS z Českého rozhlasu 
(15.12.). Pocítilo to obecenstvo – od 15 h rodiče a přátelé dětí z MDDM 
– na koncertu dětí hudebních kroužků. Sál byl zaplněn do posledního 
(zhruba 85) místa. Další stáli na chodbě. Mladí kytaristé, zpěváci a flét-
nistky naplnili prostor nadšenou atmosférou. 
Krátce po nich se konala generální zkouška na „Rybovku“. Byla veskr-
ze pracovní, ale potvrzovala úvodní citát a vzdala hold českému mistru 
hudby i slova - Jakubu Janu Rybovi. Kdyby někdo četl text …„nedej 
padnout v nepravosti, přikloň všecky k pravé ctnosti…“, nevyzněl by 
tak naléhavě, jak je zhudebněn a zazpíván. Prostě sláva hudbě.
O den později, o třetí adventní neděli, zněla hudba a slov nebylo třeba. 
Vánoční koncert kvarteta Thuri Ensamble zazněl hobojem, houslemi, 
violou a violoncellem tak něžně, vroucně i vesele, že slova si mohl 
uvnitř sebe sama každý přidat vlastní či přemýšlet nad svými pocity, 
pročistit mysl nebo jen zbožně vnímat nádherné tóny s láskou interpre-
tovaných skladeb starých mistrů. Opět Sláva Hudbě.

Alena Janurová

Kulturní komise Rady města Úvaly vás zve na 
KONCERT K SVÁTKU TŘÍKRÁLOVÉMU

v podání souboru

MUSICA DOLCE VITA

Žofie Vokálková – flétna
Daniela Demuthová – mezzosoprán
Zbyňka Šolcová – harfa

v sobotu 5. ledna 2013 od 16 hodin 
v kulturním sále DPS  
na nám. Svobody v Úvalech

Vstupné dobrovolné
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FOTOZPRÁVY Z MDDM
Namaluj Ježíškovi nejkrásnější dáreček

Vánoční výstava „Ledová krása“

Z koncertu kytarových kroužků Ivy Pospíšilové  
a flétny Petra Nováčka

Iva Pospíšilová
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Vítězka kategorie mini v Modern 
Dance Andulka Irová

„Zlatá skupina“ Modern dance dětí Iveta 
Jurová, Aneta Krocová a Vendula Steinerová

Vítězná skupina ve Street dance 
dětí - Team GJ

1. místo ve skupinách juniorských mažoretek 
Mabely Úvaly

Vítězka kategorie dospělých v Disco Dance 
Tereza Glanzová z Kolína

Seriál Velké ceny MDDM Úva-
ly v šachu pokračoval v sobotu 
8. prosince svým druhým dílem, 
kterého se zúčastnilo celkem 20 
hráčů. 
Jako obvykle se hrálo 7 kol tem-
pem 2x15 minut na partii. A chce 
se napsat, že jako obvykle se vítě-
zem stal Oldřich Doležal. Získal 
6,5 bodu a bezpečně obsadil prv-
ní místo. Na druhém místě se pak 
umístil Kamil Munia s 6 body a 
třetí místo s 5 body obsadil Petr 
Slavík. V dětské kategorii, kde o 
vavříny bojovalo 7 dětí, vyhrál 
Lukáš Saturka se ziskem 4 bodů. 

Na druhém místě skončila jen 
díky horšímu pomocnému hodno-
cení Nela Vlasáková a na stupně 
vítězů se ještě vešel třetí Marek 
Doležal, který získal celkem 3 
body.
Velká cena MDDM Úvaly 
2012/2013 je tak ve své polovině. 
V celkovém pořadí samozřejmě 
vede vítěz obou turnajů Oldřich 
Doležal (194 bodů), na druhém 
místě je zatím Petr Slavík (159,5 
bodu) těsně následovaný Mila-
nem Bartoňem se 159 body.
Dětskou kategorii ovládá Lukáš 
Saturka se 131 body, druhý je 

po polovině Velké ceny Marek 
Doležal se 101 body a třetí místo 
v tuto chvíli patří Nele Vlasákové 
s 97,5 body.
Protože nás ještě čekají dva turna-
je, tak určitě není nic rozhodnuto. 
Zvlášť, když se na konci Velké 
ceny bude každému účastníkovi 
škrtat nejhorší turnaj. 
Příští turnaj se koná v MDDM 
Úvaly v sobotu 9. února od 14 ho-
din a všichni jste srdečně zváni. 
Přihlášky, prosím, posílejte na ad-
resu petr.slavik@volny.cz. Přijďte 
si zahrát! Těšíme se na vás! 

Petr Slavík

2. turnaj Velké ceny MDDM Úvaly v šachu 2012/2013

Z Vánoční ceny MDDM
Vánoční cena MDDM Úvaly, taneční soutěž vlastní tvorby dětí a mlá-
deže, se konala 8. 12. v sokolovně v Úvalech. Do 4. ročníku se přihlá-
silo 161 tanečníků, což je rekordní počet za uplynulé roky. Nakonec  
z důvodu nemocí startovalo soutěžících jen 132 a v obecenstvu se vy-
střídalo přes 300 diváků. Kvalita vystoupení byla vysoká, porota všech-
ny povzbuzovala a dobře hodnotila. Všichni měli radost z dárků, ti nej-
lepší i z medailí.

Alena Navrátilová, foto Radek Navrátil



15

školstvíŽivot Úval 1/2013

Doporučujeme našim čtenářům: 
Beletrie pro dospělé:
Martini Manuela: Mrazivé léto
Hoffmann Bret: Závod se smrtí
Martin Nancy: Jak zabít milionáře
Belitz Betina: Rozdělená srdce
Deaver Jeffery: Panoptikum
Prokšová Jitka: Anděl s druhým křídlem
Blómkvist Stella: Falešný svědek
Hore Rachel: Zahrada vzpomínek
Svobodová Vlasta: Emigranti
Švec Bohuslav: Skloň se až k zemi
Deveraux Jude: Šarlatové noci
Theorin Johan: Mlhy Ölandu
Vondruška Vlastimil: Osmanský tábor
Mitchel David: Atlas mraků
Heitz Marcus: Spravedlivý hněv
Howard Linda: Stíny úsvitu
Willett Marcia: Mít pro koho žít

Literatura pro děti:
Groening Matt: Simpsnovi, čarodějnický speciál
Dawis Jim: Garfieldova show
Wimmerová Lenka: Prapsi
Aredondo Francisco: Dinosauři a fascinující pravěký svět
Eislerová Jana: Biblické příběhy. Starý zákon

A také jedno doporučení na představení do divadla Viola:
Všem, kteří mají rádi poezii Františka Hrubína, doporučuji zajít do di-
vadla Viola na představení „Obleču tě do hvězd“. Krásné vzpomínání 
na českého básníka v podání Luďka Munzara a také ukázky z Hrubí-
novy tvorby (Romance pro křídlovku, Černá denice.....) -  vás vrátí do 
dětství, kdy čas tak rychle neutíkal.

Gabriela Modřanská, knihovna Úvaly

okénko knihovny

Karel Zeman byl slavný režisér, 
proto jsme se se třídou 4. A roz-
hodli, že navštívíme muzeum, 
které nám přiblíží jeho život a 
tvorbu. Muzeum se nachází v Pra-
ze v Saském dvoře. 
Když jsme vešli do muzea, připra-
vili jsme si mobily, foťáky a začali 
jsme fotit. Fotografování je totiž 
v tomto muzeu přísně doporučeno. 
Seznámili jsme se s životem i dí-
lem slavného režiséra. Narodil se 
v listopadu 1910 a zemřel v dubnu 
1989. Zpočátku se věnoval reklamě 
a animaci, pracoval jako zástupce 
Baťovy firmy. V mládí hodně cesto-
val, miloval koně a svou dceru Lud-
milu, která se stala ilustrátorkou  
a výtvarnicí a spolupracovala s ním 
na jeho filmech.   

Filmy Karla Zemana byly vyso-
ce ceněné, protože v nich použil 
triky a výtvarné animace, které 
byly na svou dobu moderní. Ve 
filmu Cesta do pravěku hrají lidé 
a loutky pravěkých zvířat. Tento 
slavný film byl rozprodán do 72 
zemí světa. 
V muzeu nás upoutal malý model 
mamuta, potápěčská helma z fil-
mu 20 000 mil pod mořem, kterou 
jsme si mohli nasadit na hlavu, 
ale nejvíce létající stroj z filmu 
Ukradená vzducholoď, s kterým 
jsme se pokusili odletět. Ocenili 
jsme vysvětlení triků z filmu Ba-
ron Prášil. V muzeu se nám moc 
líbilo.
Jan Daněk, Veronika Vodáková, 
Kamila Boubínová – žáci 4. A

Návštěva v Muzeu Karla Zemana

V rámci školního projektu „Co 
dělá máma, táta“ bylo dětem  
z 5. D díky rodičům žáka Filipa 
Stehna umožněno nahlédnout do 
výrobních prostor továrny ESSA, 
která se nachází na okraji našeho 
města. Většina dětí neměla vůbec 
ponětí o tom, co je výsledkem 
práce lidí v této výrobní hale, kte-
rou občas, při svých cestách au-
tem s rodiči míjejí. Během cesty 

některé děti tipovaly, co asi uvidí. 
Někdo očekával výrobu potravin, 
jiný pak výrobu konzervovaných 
výrobků nebo mléka. Jen málo-
kdo tipoval strojírenskou výrobu, 
která souvisí s automobilovým 
průmyslem. Děti byly velmi mile 
překvapeny uvítáním a přístupem 
zaměstnanců, jejichž tým, v čele 
s panem ředitelem ing. Ludví-
kem, se dětí profesionálně ujal. 

Návštěva továrny ESSA v Úvalech

Nejprve jsme měli možnost vidět 
a vyslechnout prezentaci pana ře-
ditele společnosti ESSA (k histo-
rii, rozmístění výrobních závodů, 
produkci, partnerům a klientům,  
a také ke struktuře firmy z hledis-
ka pracovních pozic a požadavků 
pro vykonávání konkrétních po-
volání). Poté jsme byli rozděleni 
na dvě skupiny s vlastním prů-
vodcem a měli možnost vidět ce-
lou výrobní halu. Děti v průběhu 
prezentace i při návštěvě výroby 
vše nadšeně sledovaly a zasypáva-
ly své průvodce spoustou dotazů. 
Měly možnost vidět lisování jed-
notlivých dílů automobilů pomocí 
velkých lisů, mezi nimiž kmitali 
naprogramovaní roboti. Viděly 

robotické i ruční svařování dílů  
a zejména práci konkrétních lidí  
u všech zmiňovaných strojů. Větši-
na všeho, co měly děti možnost vi-
dět, bylo novým poznáním, které 
nasávaly s velkým nadšením.
Celému týmu, jenž se nás moc 
mile ujal, patří dík za vstřícnost, 
dobrou náladu a ochotu ukázat  
a sdělit dětem milou a přiměřenou 
formou jaká práce, jaké zaměst-
nání může na některé z nich čekat, 
až prolezou peripetií vzdělávání  
a dospívání.
Děkuji paní Stehnové, která nám 
tuto možnost u svého zaměstna-
vatele zajistila.
Za 5. D třídní učitelka Mgr. Jana 

Havlíková

Na naší Základní škole v Úva-
lech proběhla osvětová akce  
o zdravé výživě, při níž byla žá-
kům čtvrtých a pátých tříd roz-
dávána svačinka vytvořená ze 
zdravých potravin. Žáci 4. A se 
účastnili besedy, při níž vyslech-
li informace spojené se zdravým 

Zdravá svačinka
stravováním. Beseda trvala 1 vy-
učovací hodinu a byla pro žáky 
zajímavá a přínosná. Sami žáci 
přispívali svými názory, velmi 
pěkně reagovali a ptali se, pokud 
něčemu nerozuměli. Beseda pro-
běhla v příjemné atmosféře, inter-

➜  ➜  ➜  strana 16
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aktivní zpracování bylo zajímavé. 
Každoročně se při vyučování 
v rámci učebního předmětu prvo-
uka zdravou výživou zabýváme. 
Žáci v minulých letech vytvářeli 
pyramidu potravin formou koláže, 
chystali ovocné a zeleninové salá-
ty, zdravé pomazánky, seznámili 
se s jednotlivými složkami potra-

➜  ➜  ➜  ze strany 15

V letošním školním roce je na 
naší škole nově otevřen kroužek, 
který vede pan Jiří Veselý. Dětem 
je zde umožněno se projevit pře-
devším výtvarně, ale i rytmicky  
a pohybově. Pan Jiří Veselý je totiž 
nejenom výtvarník, ale i performer 
a příležitostný muzikant. Již v 80. 
letech byl členem neprofesionál-
ních výtvarníků v Hradci Králové 
a v Mladé Boleslavi. S úspěchem 
vystavoval na mnohých společ-
ných výstavách, kde byl nepře-
hlédnutelný především svým ne-
tradičním pojetím. Rovněž hrál na 
bicí nástroje a na bonga v mnoha 
pražských skupinách rockového 

či folkového zaměření. Za všech-
ny můžeme jmenovat například P. 
R. S. Alexe Švanberka. Hostoval 
i v hudební skupině populárního 
Dana Nekonečného. V současnosti 
se však věnuje především své vý-
tvarné činnosti. Jeho koníčkem je 
i zahradní architektura, je tvůrcem 
několika minizahrad asijského 
typu. V minulosti se rovněž věno-
val psychoterapii. Podle slov rodi-
čů a dětí má kroužek v současné 
době pozitivní odezvu, což Jiří 
Veselý komentuje slovy: „Největší 
odměnou pro mě za tuto práci jsou 
úsměvy spokojených dětí.“ 

Jiří Veselý a Josef Král

Kroužek s výtvarným a pohybově-rytmickým zaměřením na ZŠ Úvaly

vy a jejich vlivem na lidský orga-
nismus. Beseda na tyto činnosti  
a informace plynule navázala. 
Žáci hodnotili velice pozitivně 
jak přednášku, tak přípravu sva-
činy, která byla pro ně překvape-
ním. 
Leckdo připustil, že si nikdy svou 
vlastní svačinku nepřipravoval a 
pokud ano, že si vlastně ani neu-

vědomil, jaké potraviny z hledis-
ka zdraví do svačiny vkládá. Po 
besedě jsme diskutovali o mož-
nostech dalších zdravých jídel 
(nejen svačin). Žáci byli sezná-
meni s existencí publikace o pří-
pravě zdravých jídel a s možností 
účasti v soutěži. V dalších dnech 
někteří žáci oznamovali, že po-
máhali mamince s nákupem a pří-

pravou jídla. Jsem přesvědčena, 
že beseda svým zajímavým obsa-
hem a přátelským a milým vystu-
pováním dokázala oslovit mnohé 
děti a přes ně dovést k zamyšlení  
i jejich rodiče nad změnou způ-
sobu stravování, a zlepšení tak 
životního stylu.

Mgr. Renata Chotětická  
– třídní učitelka 4. A  

Den otevřených dveří pro budou-
cí prvňáčky a jejich rodiče bude 
probíhat v současných 1. třídách 
16. 1. 2013 od 8 do 10 hodin.
Zápis dětí do 1. ročníku naší ZŠ 
bude probíhat 1. 2. 2013 od 9 do 
15 hodin, náhradní termín bude 
8. 2. 2013 od 14 do 16 hodin. Při-
hlášky ke vzdělání svých dětí mo-
hou zákonní zástupci podávat od 
15. 1. 2013. Přednost při přijímání 
ke vzdělávání mají děti s trvalým 
bydlištěm v Úvalech, jejich zákon-
ní zástupci obdrží v lednu pozván-
ku, dotazník i přihlášku ke vzdělání 
poštou. 
Děti, které měly pro letošní škol-
ní rok povolen odklad, se dostaví 
k zápisu letos také. Povinná školní 
docházka začíná počátkem školní-
ho roku, který následuje po dni, kdy 
dítě dosáhne šestého roku věku, 
pokud mu není povolen odklad. Pro 
školní rok 2013/14 se zápis týká 
dětí narozených v době od 1. 9. 
2006 do 31. 8. 2007. 
Není-li dítě po dovršení šestého 
roku tělesně nebo duševně při-
měřeně vyspělé a požádá-li o to 
písemně zákonný zástupce dítěte 
do 31. 5. 2013, odloží ředitel za-
čátek povinné školní docházky  
o 1 rok. Žádost musí být doložena 
doporučujícím posouzením pří-
slušného poradenského zařízení  
a odborného lékaře nebo klinické-
ho psychologa. Začátek povinné 
školní docházky lze odložit nejdéle 
do zahájení školního roku, v němž 
dítě dovrší osmý rok věku.

Zápis do 1. ročníku Co nás čeká v lednu?
✘  Olympiáda v anglickém jazyce
✘   Soutěž v anglickém jazyce
✘   8. 1. - předškoláci z MŠ Pražská v 1. třídách
✘   9. 1. - předškoláci z MŠ Kollárova v 1. třídách
✘  15. 1. - Šikana – preventivní program České policie pro 4. třídy
✘  16. 1. - Budoucí prvňáčci a jejich rodiče ve škole 
✘  22. 1. - předškoláci z MŠ Horoušany v 1. třídách
✘  „Alkohol můj nepřítel“ – týdenní školní preventivní projekt
✘  Filmová noc – 9. třídy
✘  Filmové představení pro 8. a 9. třídy
✘  Chlupáčovo muzeum – 9. třídy
✘  29. 1. - Šikana – preventivní program České policie pro 5. třídy
✘   1.  2.  zápis dětí do 1. tříd

Poděkování
Děkujeme rodičům našeho žáka Jakuba Slabáka, kteří věnovali škole 
nábytek, který již nepotřebovali. Byl použit do třídy školní družiny.
Děkujeme také tatínkovi Daniela Chrousta, který nábytek svým autem 
do školy přestěhoval.

Vedení školy

Poděkování
Děkujeme nadaci AGROFERT 
HOLDING za finanční dar, díky 
kterému jsme mohli 
pro děti dokoupit další učebnice 
na interaktivní tabuli.

Vedení ZŠ

Je naše dítě zralé do 1. třídy?
Možná, že někdo z rodičů ještě 
váhá, zda zapsat dítě ke vzdělá-
ní, nebo žádat o odklad školní 
docházky o jeden rok. Odborná 
pedagogická poradna (281 867 
331) dokáže zralost posoudit, 
její doporučení a doporučení 
odborného lékaře nebo klinické-
ho psychologa je třeba k žádosti  
o odklad přiložit.

Optimální připravenost
✘  zná své jméno, příjmení, adresu, 

věk
✘  dokáže se vzdálit od rodičů
✘  poslechne pokyn dospělého
✘  umí se samo obléknout, najíst, 

udržovat pořádek
✘  soustředí se na práci
✘  zapojí se do kolektivních her
✘  drží správně tužku
✘  vyjadřuje se srozumitelně
✘  určuje barvy
✘  určí počet předmětů do 5
✘  orientuje se v prostoru (nahoře, 

dole, vlevo, vpravo)
Další podrobnější informace na-
jdete na webových stránkách„škol-
ní zralost“ .

Mgr. Lenka Foučková

organizace a spolky

V sobotu odpoledne 24. listopadu 
2012, kdy město bylo osvícené 
podzimním sluncem, zažily Úva-
ly jedinečnou událost. Starosta 
města MUDr. Jan Šťastný, předse-
da Klubu přátel historie a přírody 
Úval a okolí Dr. Vítězslav Pokor-
ný a patron projektu Petr Urban za 
značné pozornosti občanů a hostů 
společným přestřižením pásky 
otevřeli Alej úvalských dětí. 
V rámci projektu, realizované-
ho právě Klubem přátel historie  

a přírody Úval a okolí, o. s., bylo  
v prostoru na Vinici, poblíž tele-
fonního stožáru společnosti Vo-
dafone, za finančního přispění 
rodičů dětí, prarodičů a dalších 
sympatizantů vysazeno 60 dvou-
metrových dubů letních. Alej se 
táhne v přibližné délce třičtvrtě 
kilometru. Vylosováním konkrét-
ních dětí k jednotlivým stromům 
si své stromy označilo na 90 dětí 
a místní městský dům dětí a mlá-
deže. Děti ke stromu obdržely 

Alej úvalských dětí otevřena
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pamětní certifikát. Všichni si pře-
jeme, aby vysázené stromy rostly 
a sílily spolu s našimi dětmi. A tak 
nezbývá než od srdce poděkovat za 
úspěšnou spolupráci vedení města 
a také za podporu, městskému úřa-
du za technickou a organizační po-
moc, Veřejně prospěšným službám 
Úvaly za technickou pomoc a in-
stalování sloupu s označením aleje 
a zbudováním přilehlé lavičky. Ve-
liké poděkování patří firmě Hauk 
– Štěpán – Ustohal, lesnické, za-
hradnické služby Říčany, která alej 

upravila a stromy odborně vysadi-
la. Poděkování zasluhují i členové 
Klubu přátel historie a přírody Úval 
a okolí, kteří celou organizaci akce 
bravurně zvládli. Unikum aleje 
spočívá v tom, že přispěli k jejímu 
zbudování sami občané svými fi-
nančními příspěvky v celkové výši 
150 tisíc korun. Vážíme si toho, že 
v Úvalech ještě žijí lidé, kterým jde 
o konkrétní věc a jsou odhodláni k 
péči o životní prostředí města také 
konkrétně přispět. Děkujeme. 
Jako balzám na duši jsou slova, 

která napsal náš milý host na akci 
Ing. Vladimír Valenta, CSc., kraj-
ský poradce pro ekologii, kandi-
dátce na prezidenta ČR herečce 
Táně Fišerové: „…Za hranicí 
Prahy v Úvalech výtečně fungují 
občanská sdružení pro povznese-
ní města a pro ochranu přírody. 
V té souvislosti jsem se s nimi 
seznámil a spolupracuji. Kolik 
jen práce pro dobro obce a okol-
ní přírody oni udělají, mají holé 
ruce - a vesměs pracují grátis!!! 
Oni povýšili ochranu svojí pří-

rody, svojí krajiny, vzhled své 
obce na věc prestiže. Pro občany 
Úval už nejde jen o pár nadšenců 
nebo podivínů, kteří sekají za-
nedbanou nivu kolem říčky Vý-
moly a vysazují stromy, ale oni 
pořádají kulturní a jiné zajímavé 
akce, kam jsou všichni pozvá-
ni a všichni vítáni. Oni povýšili 
ochranu přírody a vzhled města 
na záležitost vysoké společenské 
úrovně…“  Co k tomu ještě do-
dat.

Dr. Vítězslav Pokorný

V pátek 12. října pozvali úvalští 
rybáři na sádky a do klubovny 
děti z hasičského kroužku a další 
hasiče. Děti měly prostor vyzkou-
šet si všemožnou hasičskou tech-
niku, pomohly rybářům naplnit 
kádě vodou na blížící se výlovy, 
v klubovně mohly ochutnat rybí 
polévku a také společně oslavily 
úspěchy z poslední letošní soutě-
že. Pan Kolařík dětem vyprávěl  
o rybách a rybnících v Úvalech, 
děti se mohly zeptat na to, co je 
zajímalo. I když nám počasí vů-
bec nepřálo, děti si netradiční 
schůzku užily. Tímto bychom 
chtěli poděkovat rybářům za po-
zvání a pohoštění.
Kroužek mladých hasičů je na 
jaře a v létě převážně sportovní, 
většinu času trávíme na zahra-
dě, trénujeme na soutěže a taky 
se jich účastníme. Když přijde 
špatné podzimní počasí a časněj-

ší tma, kroužek pokračuje, ale 
naše činnost se trochu změní. Pro 
splnění všech podmínek celoroč-
ní činnosti mladých hasičů patří 
také splnění odznaků odbornos-
ti. Jedná se o nabytí vědomostí  
z určitého okruhu znalostí mladého  
a snad také budoucího hasiče. Le-
tos jsme se rozhodli plnit odznaky 
preventista- junior a preventista. 
Zábavnou formou jsme si s dět-
mi povídali a učili je o způsobech 
vzniku požáru, nebezpečných vli-
vech a situacích, během kterých 
se z nevinného ohýnku může stát 
katastrofa, která napáchá mnoho 
škod. Nezbytnou nutností je také 
znalost všech čísel tísňového vo-
lání a tři podmínky vzniku hoření. 
Po důkladné výuce jsme dvě lis-
topadové schůzky věnovali zkou-
šení. Někdo uspěl výborně, někdo 
„s odřenýma ušima“ a někdo si na 
odznak bude muset ještě počkat. 

Soutěž dospělých v Dolínku
V sobotu 13. října se družstvo mužů zúčastnilo soutěže výjezdových 
jednotek v Dolínku. Jedná se o noční soutěž, ale prezentace probíhá 
již po poledni a první „zahřívací“ disciplína- štafeta se běží během od-
poledne. Letos nás v ní čekalo tažení figuríny, překonání nízké bariéry 
se třemi barely a nošení proudnice s hadicí plnou vody přes kladinu. 
Během večera a noci jsme běželi požární útok, prohledávali budovy, 
dokazovali znalosti z požární ochrany, zajišťovali transport na loďce, 
vyklízeli hořící budovu, plnili pytle pískem proti záplavám, atd. Vše 
bylo samozřejmě „jen jako“ pro potřeby soutěže, ale zase to nebyl žád-
ný oddych. 13 disciplín 
jsme zdolali po šesti 
hodinách a celkem una-
vení se vraceli domů. 
Výsledky soutěže jsme 
obdrželi později, vzhle-
dem k náročnosti or-
ganizace. Z osmnácti 
zúčastněných družstev 
jsme obsadili 13. místo. 
V opravdu silné konku-
renci jsme neměli příliš 
velké ambice, ale to, co 
jsme si na soutěži moh-
li vyzkoušet, je pro nás 
velkým přínosem.

Za SDH Úvaly  
Alena Tesařová

Mladí hasiči a podzim Celkově však hodnotíme obsahy 
podzimních schůzek za přínosné 
a doufáme, že si děti zapamatova-
ly alespoň to nejdůležitější. 
První pátek v prosinci nás v ha-
sičárně navštívili Mikuláš, čert  
a anděl. Bylo to dva dny po tom, 
kdy opravdový Mikuláš a jeho 
společníci navštívili děti doma, 
takže na schůzce už děti měly při-

pravené básničky a písničky a až 
na drobné výjimky se nezdráhaly 
je přednést. Za odměnu všich-
ni dostali balíček se sladkostmi, 
ovocem a oříšky. Hráli jsme bě-
hem schůzky také různé hry, aby-
chom se lépe poznali s novými 
členy, kteří k nám přibyli během 
podzimu. 

Za SDH Úvaly Alena Tesařová
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“Manželské večery”… to zní do-
cela divně, ne? Neměli by spolu 
manželé jít spíš na balet nebo 
na squash než na nějaké nudné 
přednášky? Ale pozor, kdepak 
přednáška nebo snad skupinová 
terapie! Kurzy Manželské večery 
vznikly v Anglii a dnes už jsou 
rozšířené ve čtyřiceti jazycích. 
Jen v České republice jimi už pro-
šlo přes pět set párů! Kurzy jsou 
neziskové a založené na křesťan-
ských základech, ale jsou přímo 
určené i pro ty, kdo se nepovažují 
za věřící. V říjnu se v Úvalech na-
šlo dvacet odvážlivců, kteří těch 
osm večerů zkusili… 
Jedním z klíčů k úspěchu kurzu 
byl velký důraz na soukromí. Kaž-
dý večer začal romantickou večeří 
při svíčkách u malých stolků jen 
pro dva – dobrá příležitost hodit za 
hlavu každodenní starosti a naladit 
se na malé „rande“. Po večeři ná-
sledoval úvod do tématu jako řeše-
ní konfliktů, únava vztahu či spo-
lečná zábava, to vše prošpikované 
krátkými videospoty, citáty slav-
ných nebo osobními zkušenostmi 
(tedy kromě tématu „sex“ :). 
Těžištěm večera byl ale čas, kdy 
si manželé spolu povídali úplně 

sami, často poté, co si každý sám 
vyplnil nějaký krátký dotazník 
(ocení zvlášť introverti). To vše 
v soukromí malého stolku pro dva.
Moc nás potěšilo, že na konci kur-
zu se úplně všichni shodli na tom, 
že večery se jim líbily – i ti, kteří 
původně přišli jen kvůli té večeři! 
Posuďte sami podle několika reak-
cí samotných účastníků:
„Náš největší problém je, že se 
všechno točí kolem dětí, takže 
jsme ocenili to, že na kurzu jsme 
žádné děti neměli!“
„Kurz mi pomohl myslet víc ne 
na sebe, ale hlavně na druhého, na 
svého manžela. Poznala jsem více 
jeho pocity i potřeby.“
„Kurz nám pomohl i tam, kde jsme 
mysleli, že žádný problém nemá-
me. Navíc se dá aplikovat na všech 
vztazích.“
„Když kurz jeden týden nebyl, 
stejně jsme si dali rande bez dětí. 
Doufám, že v tom budeme pokra-
čovat.“
„Naučili jsme se především sed-
nout si spolu na pohovku a řešit 
problém před námi, ne mezi námi.“
„Pomohlo nám to otevřít oči. Uvě-
domil jsem si, že odpuštění = roz-
hodnutí, a kolik chyb dělám.“

Manželské večery v Úvalech

„Kurz mi pomohl vidět manžela 
taky jako člověka.“
„Jsme rádi, že pro případ nabízí-
te pomoc odborníka. Oceňujeme  
i organizační zajištění (svíčky, 
květiny, dezert…).“
„Kurz je vyvážený – humor, prak-
tické situace, příběhy z reálného 
života, cvičení jsou výborná. Ve-
doucí se doplňují a jsou oprav-
doví. Nemám, co bych navrhoval 
k vylepšení.“
„Oceňuji anonymitu během cvi-
čení – žádné týmové hry. Moc 
děkujeme!!! (večeře samozřejmě 
dobrý pocit podpoří :)).“

„Hodně nás to sblížilo. Manžel-
ství získalo jiskru. Každý den se 
těším na manžela, až přijde z prá-
ce“
Tak se na vás těšíme na dalším 
běhu kurzů někdy na podzim 
2013! A kdybyste měli zájem, 
v únoru proběhne v Úvalech po-
dobný kurz – pět večerů o výcho-
vě dětí do 10 let, tentokrát v do-
mácím prostředí a méně formálně. 
Více informací u PhDr. Dagmar 
Güttnerové, Ph.D., 733 627 409, 
dagmar.guttnerova@gmail.com.

Ing. Jakub Guttner, Ph.D.,  
jeden z lektorů na kurzu

Tak jako každoročně pořádalo 
Občanské sdružení Klub důchod-
ců Úvaly poznávací zájezdy pro 
úvalské seniory.
První výlet 27. 6. 2012 se konal 
do muzea a zámku ve Vlašimi  
a Muzea Josefa Lady v Hrusicích. 
Muzeum Podblanicka sídlí ve 
vlašimském zámku. V severním 
křídle zámku jsme viděli dře-
věný soubor Blaník od řezbáře 
Kupsy z Rataj z 30. let 20 stol. 
a expozici „S přesnou muškou - 
Tradice střelectví a zbrojařství“, 
kterou doplňují trofeje exotic-
kých zvířat. Kapli ve věži zdobí 
stropní malby a renesanční štuky. 
V západním křídle je instalována  
vlastivědná expozice, ve středním 
křídle výstava „Zrcadlo minulos-

ti“. Expozice  „Zámecké parky“ 
seznamuje vedle vlašimského  
i s dalšími přírodně krajinářskými 
areály českých zámků. Také jsme 
se prošli jedinečným přírodně 
krajinářským zámeckým parkem 
doplněným množstvím roman-
tických staveb a zákoutí, který je 
již od svého vzniku  označován 
jako jeden z nejkrásnějších parků 
v Čechách. Druhým zastavením 
byl památník Josefa Lady a jeho 
dcery Aleny Ladové v Hrusicích. 
Památník je vlastně letní vilka 
rodiny Ladových, kde jsme se se-
známili s bohatým životem Josefa 
Lady, prohlédli jsme si obrázky 
a knihy tohoto českého malíře 
a spisovatele a nakoupili  upo-
mínkové předměty s ladovskými 

motivy. Zajímavá byla i prohlíd-
ka tvorby Aleny Ladové, dcery 
Josefa Lady, akademické malířky, 
knižní ilustrátorky a spisovatelky.
Cílem druhého výletu dne 10. 10. 
2012 byl pivovar ve Velkých Po-
povicích a zámek Štiřín.
Malebný historický pivovar Vel-
ké Popovice se nachází jen kou-
sek od Prahy nedaleko Říčan. 
Pivo se zde vaří již více než 135 
let. Od doby uvaření první várky 
se zde dodržuje tradiční recep-
tura a klade se důraz na dobře 
odvedenou řemeslnou práci. Bě-
hem prohlídky jsme se seznámili 
s podnikatelským příběhem za-
kladatele pivovaru barona Fran-
tiška Ringhoffera  a jeho rodiny. 
Viděli jsme historickou i součas-

nou varnu, sklepy, kde pivo kvasí 
a zraje, plně automatizovanou 
stáčírnu lahví a sudů, setkali 
jsme s živým maskotem pivo-
varu kozlem Oldou. To už jsme 
se těšili na slíbenou ochutnávku 
piva Velkopopovický Kozel a na 
závěr jsme nevynechali ani Kozlí 
obchůdek v návštěvnickém cen-
tru, kde jsme si za sympatické 
ceny nakoupili suvenýry. Pěkné 
dopoledne jsme zakončili výbor-
ným obědem ve Velkopopovické 
Kozlovně. Naše cesta pak po-
kračovala na zámek Štiřín, kde 
na nás ve 14.00 hod. čekal pan 
Václav Větvička, známý bota-
nik a zahradník, který nám dělal 
průvodce zámkem i zámeckou 
zahradou. První písemná zmínka 

Kam jsme se podívali - ohlédnutí za rokem 2012
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o Štiříně je z roku 1395, přesto 
nejdůležitějším datem v historii 
Štiřína je rok 1870, kdy zámek 
s panstvím zakoupil průmyslník 
František Ringhoffer. Tento rod 
měl zásadní podíl na vzhledu 
zámku a parku. Ringhofferovská 
éra skončila rokem 1945, kdy byl 
zámek vyvlastněn. V roce 1985 
pod vedením Václava Hrubého 
(dnešního ředitele zámku), byla 
zahájena komplexní rehabilitace 
zámku, revitalizace zámeckého 
parku do současné podoby, nej-
lépe revitalizovaného zámeckého 
parku u nás. S panem Václavem 
Větvičkou jsme se nejdříve po-
sadili v zámecké kapli, vyslech-
li jeho zajímavý výklad nejen 

z historie kaple, ale i zámku, 
potom jsme prošli nejcennější 
prostory zámku v prvním pat-
ře hlavního křídla - Sukův sál, 
Lovecký salonek, Ringhofferův  
i Ridingerův salonek. Prohlídka 
zámeckého parku pod vedením 
pana Václava Větvičky, jeho na-
dšený a poutavý výklad, bylo pro 
všechny nádherným zakončením 
tohoto odpoledne.
Oba zájezdy proběhly v příjemné 
pohodě, hezkém počasí a za hoj-
né účasti úvalských seniorů. Po-
děkování patří Městskému úřadu  
v Úvalech, za jehož finanční pod-
pory se mohly tyto zájezdy usku-
tečnit.

Eva Havlíková

Průběžná členská schůze MO ČRS ÚVALY
Koná se: 5. ledna 2013 od 8  do 12 hodin v klubovně MO.
Program: - vyřízení členských záležitostí na rok 2013, 
odevzdání řádně vyplněných Přehledů o úlovcích za rok 
2012 /nevysčítané  přehledy nebudou přijaty/.

Další termíny se stejným programem: 
19. ledna, 9. února, 23. února, 16. března  2013,
vždy v sobotu od 9 do 12 hodin.

Srdečně zve výbor MO ČRS ÚVALY

Nové plavecké centrum v Úvalech
Na konci ledna připravujeme otevření nového centra pro plavání kojen-
ců, batolat a dětí předškolního věku v městské části V Setých.
Plavecká výuka pro děti od 6 měsíců bude probíhat v bazénu 8 x 4 m se 
slanou vodou o teplotě 32°C. Pro nejmenší miminka máme k dispozici 
speciální vanu. Součástí centra je veškeré zázemí, vč. velké herny.
Od začátku bylo naším záměrem realizovat náš projekt právě v Úva-
lech. Rádi bychom touto cestou poděkovali vedení města a stavebnímu 
úřadu v čele s paní Ing. Bulíčkovou za vstřícný přístup a podporu.

Za kolektiv plaveckého klubu Natrix Mgr. Hana Němcová
www.klubnatrix.cz , www.plavaniuvaly.cz

sport

Muži „A“ :
Výsledky:
So 17. 11. 13:30 Motorlet – Úvaly 1:1 (1:1)

Družstvo skončilo na 4. místě hned za třemi pražskými kluby. Je to pro 
nováčka divize nesporný úspěch. Přeji hráčům klidné Vánoce a pocti-
vou přípravu na jarní část soutěže.

Muži „B“ :
Výsledky:
St 31. 10. 20:00 Mukařov - Úvaly B 4:4 (3:2)
Pá 09. 11. 20:00 V.Popovice – Úvaly 1:2 (1:0)
So 17. 11. 13:30 Úvaly - Sibřina   1:5 (0:3)

Družstvo skončilo na 7. místě, tedy přesně ve středu tabulky. Je to pod-
statně lepší výsledek než v předchozích letech. Teď jenom dosáhnout 
toho, aby béčko bylo místem, kde se ohrávají mladí hráči jako záloha 
pro tým „A“.

Dorost:
Výsledky:
Ne 18. 11. 10:15 Úvaly – Březno 3:6 (1:3)

Dorostenci skončili na 12. místě. Jejich výsledky jsou dány tím, že za 
ně hrají v základu starší žáci (5) a pokud budou mít solidní zimní pří-
pravu, mohou se v soutěži udržet a za dva roky mohou hrát v první 
polovině soutěže.

Žáci:
Výsledky:
Ne 18. 11. 10:15 Odolena  Voda – Úvaly 2:7 

Mladší žáci skončili na suverénně 1. místě s impozantním skóre 123:11 
bez porážky. Jejich výsledky jsou velkým příslibem do budoucnosti. Jsem 
velmi rád, že jsme společně s Jardou Sedliským zanechali na nich svou 
trenérskou stopu a mne osobně těší, že výsledky jejich nového trenéra na 
naší práci tak úspěšně navazuje. Jen vydržet a pokračovat tak dále.

Starší přípravka:
Výsledky:
So17. 11.11:30Přišimasy – Úvaly 1:11 (1:3)

Výsledky a zhodnocení umístění jednotlivých družstev SK Úvaly – fotbal – podzim 2012
Starší přípravka skončila na 6. místě, a to je jistě solidní umístění a 
hlavně příslib do budoucna.

Mladší přípravka:
Mladší přípravka skončila na 5. místě a věřím, že se na jaře bude zlep-
šovat.

Stará garda:
Výsledky:
Ne 04. 11. 14:00 Úvaly – Škvorec odloženo

Stará garda skončila na 1. místě, což je vynikající výsledek „starých 
pánů“, kteří provozují sport jen pro radost, a dobrý příklad pro ty, kteří 
ještě nepochopili, že sport lze provozovat v každém věku.
Vážení sportovní přátelé, trenéři, funkcionáři, rodiče a hráči, přeji vám 
všem klidné vánoční svátky a úspěšný rok 2013.  Doufám, že podobným 
způsobem, jako byla vybudována Alej úvalských dětí, bude zrenovován 
i areál fotbalového oddílu, tedy ze sponzorských darů zámožných ob-
čanů a firem. Výše uvedené výsledky si to jistě zasluhují. Nehlaste se 
k této iniciativě všichni, ale jen ti, kteří vědí, že město nám nepomůže.
Veškeré informace čerpám z http://www.vysledky.lidovky.cz/.

Ing. Petr Jankovský

Advent představuje čas rozjímání 
a čas společných setkání, a to ne-
jen rodinných, ale i spolků, přátel 
a sdružení.  Sportovní klub Sport 
Úvaly se sešel na druhém roční-
ku Mikulášské akademie v úval-
ské sokolovně.  Děti a sportovci 
oddílů E, D, C, B, A a dospělých 
předvedli své karatistické umění.  
Akademie byla koncipována tak, 
aby i laik poznal rozdíl mezi za-
čátečníky karate a pokročilými 
a aby viděl metodiku tréninku  
a týmového ducha. Děti s nižší-

mi technickými stupni předvedly 
jednoduché techniky, cvičenci 
s vyššími pásky ukázali divákům 
sportovní karate. Třešničkou na 
dortu bylo vystoupení oddílu 
dospělých, kteří sehráli vtipné 
představení z policejní akademie 
Balíkov.
Akademii zhlédlo na 120 diváků  
a bylo moc hezké dívat se na 
usměvavé tváře. Těšíme se na dal-
ší ročník.

Za Sport Úvaly  
Mgr. Jana Konečná, předsedkyně

Mikulášská akademie Sport Úvaly



ké a Slovenské re-
publiky.  Po celý den 
probíhaly napínavé 
souboje a Úvaly opět 
nezklamaly. Převez-
ly 4 zlaté medaile 
(Sára Konečná kata 
a kumite minižáky-
ně, Anna Hiršlová 
– kata starší žákyně, 
Pavel Zach – kumite 
starší žáci), 3 stříbr-

né medaile (Martin Přech – kumite 
mladší žáci, kata tým minižáci – 
Sára Konečná, Magdaléna Krajíč-
ková a Zuzana Sokolová a kata tým 
starší žáci – Anna Hiršlová, Micha-
ela Krajíčková a Pavel Zach) a 2 
bronzové medaile (kata minižáci 
– Jiří Antoňů, kumite minižákyně 
– Zuzana Sokolová).
Všem úspěšným gratulujeme.
Mgr. Jana Konečná, předsedkyně 

Sport Úvaly
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V závěru roku, 8. prosince, borci 
karatistického oddílu Sport Úvaly 
vyrazili na tradiční vánoční turnaj 
do Prahy. Závodu Mikuláš Cup se 
zúčastnilo na 150 karateků z Čes-

Mikulášský turnaj karate

Úloha z minulého čísla zněla „bílý 
dá mat 4. tahem“. Zde je správné 
řešení: 1.Dxe5+ dxe5 2.Sxe5+ f6 
3.Sxf6+ Vxf6 4.Vg8 mat.

Petr Slavík

zahrajme si šachy
Na diagramu vidíme pozici, ve 
které mohl černý dostat mat 5. 
tahem. Najdete správné řešení za 
bílého, který je na tahu?

společenská 
kronika

církev
CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ V ÚVALECH
HUSOVA KAPLE V LEDNU 2013
Liturgická bohoslužba se svátostí VP neděle 6. a 13. 1. v 9 h
Songová bohoslužba neděle 20.1. v 15  h   
Křesťanský Klub neděle 2. 1. v 15  h 
KŘESŤANSKÁ KAVÁRNIČKA úterý 8.1. v 16.30 h
PRÁCE S VÝTVARNOU TECHNIKOU PRO DĚTI
 čtvrtek 10.1. v 15.15 h
  24.1. v 15.15 h
Duchovní správa CČSH, Pražská 180 Mgr.Jitka Pokorná

250 82 Úvaly, farářka CČSH v Úvalech (605920773)

Leden 2013
Vítáme nové spoluobčánky
Vojtěch Jůn
Adéla Stará
Anna Vavřinová
Matyáš Štork
Všem dětem přejeme, aby vyrostly 
ve zdravé a šťastné občany našeho 
města.

Lednová životní jubilea
70 let – Vladimír Budař
75 let – Oldřich Benák
80 let – Jaroslava Fišerová
81 let – Blahoslava Fliegelová
 Marie Braunerová
 Jitka Dědourková
 Jiřina Racková
 Vlasta Škopová
82 let – Jiří Loskot
 Věra Zbejvalová
84 let – Miroslav Martínek
 Jiřina Vokounová
85 let – Bohumil Racek
 Božena Balvínová 
 Miloslava Krawczuková
88 let – Alena Nováčková
 Jiří Zbejval
 Zdenka Klimešová
89 let – Zdeňka Tučková
 Klementina Zelenková 
Všem jubilantům přejeme hodně 
štěstí, zdraví a spokojenosti do 
dalších let.

Navždy jsme se rozloučili
Marie Petýrková 
František Nový
Jiřina Marková
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 ozná-
men nesouhlas, budou tato výročí 
v Životě Úval uváděna.

Marie Černá - matrikářka

inzerce

Pronajmu přízemí prázdného 
rodinného domu 2+1, 60 m2 se 
sklepem a zahradou, nedaleko 

zdrav. střediska v Úvalech.
Volejte na tel.: 739 054 766

Kadeřnice na zavolání   
604 863 031

v pohodlí Vašeho domova
pánské, dámské, dětské

KOMINICTVÍ NĚMEC
 čištění, revize, opravy,  

telefon 775 132 921

Opravy praček
automatických a vířivých

Josef Táborský, Praha-Újezd 
nad Lesy, Žichlínská 1670

Tel.: 602 949 765
Tel.: 246 082 355

osobní

S bolestí v srdci si dovoluji 
oznámit

všem přátelům, kamarádům  
a známým,

že dne 2. 12. 2012 zemřel Jiří 
Navrátil ve věku 62let, rodák  

z Úval, Žižkova 399.
Za rodinu dcera Martina 

Dondová, Pod zvoničkou 42, 
Říčany-Pacov 25101

Dne 31. 1. 2013 by se dožil 90 
let náš drahý manžel, tatínek, 
tchán a dědeček, pan Antonín 
Šťovíček. Byl pro nás vždy vel-
kou oporou a nikdy nezapome-
neme, s jakou láskou a oběta-
vostí se o nás staral. Nebyl mu 
lhostejný ani osud jiných lidí, 
byl ochoten pomoci každému, 
kdo to potřeboval, i na úkor své-
ho pohodlí a zdraví.
Tatínku, posíláme Ti tam naho-
ru vzpomínku a poděkování za 
všechno, co jsi pro nás udělal.
Manželka a dcery s rodinami

Dne 9.12. se v Úvalech ztratila 
světle béžová fenka. Nálezce 
odměníme, volejte 604878431

Prodám družstevní garáž  
v Úvalech na Homolce.  

Poslední etapa, horní řada.  
Cena dohodou.

Tel.: 606 205 927

Vyměním panelákový byt 
2+kk v Praze 4 za domek se 
zahradou v Úvalech, rozdíl 

doplatím. Byt–44m2, zrekon-
struovaný (zděné jádro),  

s komorou; panelák po rekon-
strukci (zateplení, nový výtah, 
nové interiéry), bezbariérový. 
Nízké náklady na topení, ob-

chod 100m,MHD 100m, 
v plánu metro 150 m. Příroda 

(les) 300m.Poliklinika 5 minut. 
Kontakt: 720 761 911, 

vosssy@seznam.cz

Pronajmu 1+1 nebo 2+1, oba 
hezké, zař. V RD v Úvalech. 

Bližší informace na 
tel.: 721 762 730

AUTODOPRAVA
-nonstop-

ODVOZ KONTEJNERY Milan Petružálek
Sutě, odpad, písky Praha 9 – Běchovice
Recyklát, tříděná zemina Český Brod
Přeprava materiálu

MULTIKÁRA, AVIA, LIAZ, TATRA, IVECO
ZEMNÍ – výkopové práce – DEMOLICE

Tel.: 281 931 419, 
mobil: 603 242 142, fax: 281 931 512
www.sute-pisky.cz milanpetruzalek@sute-pisky.cz
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Nabízíme k pronájmu 
zateplenou halu 1500 m2 s možností rozdělení  

na menší části (nejméně 100 m2) mobilním  
oplocením.

Halu je možné vytápět fukary Sahara.
Hala se nachází ve střeženém areálu v Úvalech, 

Jeronýmova ulice.
Dle územního plánu je hala určena ke skladování  

a nerušící výrobě.
Možnost pronájmu také kanceláří, ubytovny, 

parkovacích ploch i pro těžkou techniku,  
manipulační techniky včetně obsluhy.

K dispozici dostatek telefonních linek a internet. 
Nájemné: 55,- Kč / m2 měsíčně
Mobilní telefon: 775 203 340
e-mail:michael@macek.eu‘‘



23

Pohřební služba
Jan žížala

Český Brod, Husovo nám. 62
602429913
606784088

Tel./fax: 321 622 488

Pohřební ústav
Pavel Kos

nabízí tyto služby:

Naší zárukou je, že v pohřebnictví pracujeme více než 20 
let.
Zařídíme pro vás vše potřebné, dle vašeho přání, kdekoli, 
za ceny nejlevnější v našem oboru. Můžete se nezávazně 
informovat telefonicky nebo e-mailem. Komu svěříte dů-
stojný 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



24


