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Na 13. březnový den svolal 
starosta města MUDr. Šťastný 
mimořádné jednání úvalských 
zastupitelů.  Přítomno bylo 13 za-
stupitelů a v sále usedlo 8 občanů. 
První bod patřil již tradičně zprá-
vě o činnosti rady města za obdo-
bí od 30. 1. 2014 do 13. 3. 2014. 

 Hlavním důvodem svolání tohoto 
jednání byla nutnost schválit roz-
počtové opatření č. 2/2014. Podsta-
tou je přesun fi nančních prostředků 
v rámci jednotlivých rozpočtových 
kapitol. Na základě podaných žá-
dostí o dotace na podnět ROPu z dů-
vodu urychleného čerpání dotací je 
nutno přijmout rozpočtové opatře-
ní, a to na uvolnění fi nančních pro-
středků na investiční akce MŠ Cuk-
rovar,  Bendlova stezka,  zateplení
č. p. 95 a koupě pozemku pro za-
teplení objektu č. p. 897. Z důvodu 
zrychlení čerpání dotací,  které je 
omezeno časově (prosinec 2014 
a květen 2015),  jsou konzultovány 
s ROPem následující akce: zpra-
cování prováděcí dokumentace, 
 administrace výběrového řízení 
na dodavatele staveb. Jedná se 
o částku 1 500 000, - Kč,  která je 
převáděna v rámci rozpočtových 
rezerv. Zastupitelé toto rozpočtové 
opatření schválili a pověřili Radu 
města Úvaly k dalšímu rozpoč-
tovému opatření ke konkrétnímu 
čerpání této částky.  Z časových 
důvodů nemohlo být rozpočtové 
opatření projednáno na fi nančním 
výboru města Úvaly. Dr. Pokorné-
mu a Ing. Jankovskému vadilo,  že 
tento bod neprojednával fi nanční 
výbor a nebyly stanoveny limity 
na jednotlivé projektové přípravy. 
Pan Kolařík požádal o přesnou ta-
bulku rozdělení částky 1, 5 mil. Kč. 

Ing. Breda hovořil o nutnosti sta-
novení rozpočtových rámců a ur-
čitých limitů,  aby každou drobnou 
změnu nemuselo schvalovat na-
rychlo svolané mimořádné zastu-
pitelstvo. Paní Reicheltová zmínila, 
 že ROP Střední Čechy požadoval 
detailní rozpracování nákladů před 
udělením dotace. Ing. Váňová po-
dotkla,  že v okamžiku oznámení 
o konání mimořádného jednání za-
stupitelů mohou být tyto záležitosti 
schvalovány fi nančním výborem 
„per rollam“ prostřednictvím e-mai-
lu/telefonu.  

Širší diskusi vyvolal další bod jed-
nání – záměr na prodej pozemku 
č. 3841/24 v Radlické čtvrti o cel-
kové výměře 36 147 m2, který byl 
schválen zastupitelstvem města již 
dne 20. 9. 2012. Celý záměr pro-
deje byl opakovaně zveřejňován 
na úřední desce a na realitních 
serverech. Bylo realizováno cel-
kem „sedm kol zveřejnění“ zá-
měru prodeje, přičemž nyní bylo 
dosaženo nabídkové ceny, která 
odpovídá současnému trhu. Po-
slední zveřejnění záměru proběhlo 
od 23. 1. 2014 do 24. 2. 2014. Pan 
Prokůpek hovořil o stanovené zna-
lecké „vyhláškové“ ceně 1 366,- 
Kč za 1 m2, přičemž tato stanove-
ná cena je v rozporu se skutečnou 
reálnou tržní hodnotou (v čase 
a místě) nezasíťovaných pozemků. 
Tyto ceny se pohybují v rozmezí 
cca 650 – 800 Kč/m2. Tato cena 
vychází z nutných nákladů na vy-
budování technické infrastruktury 
a z odpočtu částky, kterou bude 
muset developer uhradit městu 
na zhodnocení pozemku dle platné 
vyhlášky. Zastupitelé rovněž vzali 
na vědomí zvýšení nabídkové ceny 

uchazeče – společnosti AKTERA 
Sedmdesátjedna, s.r.o., která svoji 
nabídku zvýšila z 23 500 000,- Kč 
(650,- Kč/m2) na 27 150 000 Kč 
(751 Kč/m2). Přítomný Mgr. Jiří Vaj-
ner, který zastupuje společnost, jež 
podala nejvyšší nabídkovou cenu, 
hovořil o cenové tvorbě a kalku-
laci. Ing. Jankovský a Ing. Váňo-
vá vyjádřili svůj kritický pohled 
k prodeji pozemků. Pan Jelínek 
kritizoval růst Úval co do počtu 
obyvatel. Starosta následně vyzval 
individuálně jednotlivé zastupite-
le, aby se k prodeji a k nabídkové 
ceně vyjádřili. V diskusi zazněly 
také zmínky o skutečně dosaže-
ných prodejních cenách jiných 
pozemků ve vlastnictví města, 
které byly v minulých volebních 
obdobích prodávány. Zastupitelé 
nakonec souhlasili (9 pro, 4 proti) 
s prodejem pozemku č. 3841/24 
v Radlické čtvrti o celkové výmě-
ře 36 147 m2 společnosti JARO 
REAL, s.r.o., za cenu 28 266 954,- 
Kč (782 Kč/m2). Ing. Breda zdů-
raznil, že takto získaná částka 
bude jednoznačně určena k rozvo-
ji infrastruktury a majetku města 
v souladu se schválenou Koncepcí 
rozvoje majetku města.

Další bod se týkal odkupu po-
zemku č. 196/1. Zastupitelé vzali 
na vědomí informaci o podaném 
nesouhlasu prodeje části pozem-
ku č. 196/1 o výměře 0,0169 m2. 
Jedná se o pruh pozemku zabra-
ného tloušťkou (13 cm) po zatep-
lení objektu od p. Ivana Rabela tý-
kající se akce „Zateplení objektu 
MěÚ Úvaly Riegerova č. p. 897“ 
a souhlasili s odkupem celého po-
zemku č. 196/1 o výměře 646 m2 
za cenu stanovenou ve znaleckém 

posudku – 39,48 Kč/ m2, tj. cel-
kem 25 504,- Kč.  

Původně zařazený bod týkající se 
pořízení nákladního automobilu 
pro potřeby VPS („Bio Auto“) 
Mercedes ATEGO 1322, vybave-
né hákovou nástavbou a kontejne-
rem s universálním zařízením pro 
výsyp popelnic, byl stažen z pro-
gramu jednání, neboť dle sdělení 
VPS by takto výrazně vybavený 
automobil servisní příspěvková 
organizace města v nejbližším 
období nevyužila.

V rámci připomínek zastupitelů 
se Mgr. Mahdal dotazoval na ča-
sový harmonogram jarního úkli-
du úvalských silnic (informace 
je v tomto čísle Života Úval). 
Ing. Černý hovořil o parkování 
v rámci rekonstrukce železnič-
ního koridoru a o koordinaci 
rozvoje železniční a autobusové 
infrastruktury mezi hl. m. Pra-
hou a Středočeským krajem. 
Ing. Váňová se dotazovala na sou-
vislosti s pořízením výpočetní 
techniky v rámci rekonstrukce 
„Pětašedesátky“. Dle informace 
od pana starosty probíhá v sou-
časné době spor mezi městem 
a společností Stavokomplet 
ohledně ceny vodného a stočené-
ho. Ing. Černý jako pověřený za-
stupitel prezentoval některé svoje 
připomínky k novému Územnímu 
plánu a vyjádřil názor, že by za-
stupitelé měli být s tímto novým 
návrhem seznámeni formou orga-
nizovaného semináře.

Ve 20:15 hodin bylo mimořádné 
jednání zastupitelstva ukončeno.

Mgr. Marek Mahdal, DiS., 
zastupitel města Úvaly

Úvalští zastupitelé mimořádně jednali dne 13. 3. 2014

Pozvánka na řádné zasedání zastupitelstva města

Zveme občany na řádné veřejné
zasedání Zastupitelstva města Úvaly, které se koná ve čtvrtek 24. 4. 2014

od 18 hodin v sále domu s pečovatelskou službou.
MUDr. Jan Šťastný, starosta města
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Chtěl bych se jen v krátkosti vyjádřit k prodeji pozemků v oblasti Rad-
lické čtvrti, podstatné již zmínil pan místostarosta  Ing. Breda:

1)     Chceme vlastnit pozemky či budovy, které nepotřebujeme, nebo dále 
radikálně zlepšovat infrastrukturu města, tedy řešit nedostatek míst 
v mateřské škole, základní škole, řešit dopravní situaci, stav komu-
nikací, propojení města cyklostezkami …  a tak dále?

2)       Nezasíťované pozemky nelze v Úvalech prodat za více nežli  cca 
800,- Kč/m2; o tom jsem byl přesvědčen už v roce 2003, kdy se 
schvaloval prodej pozemků v Chorvatské.

3)     Pozemky v Chorvatské (Nové Slovany) se před několika málo lety 
prodaly za necelých 500,- Kč/m2 a kromě mne nikdo neprotestoval 
(viz zápis z jednání VZZM dne 13. 3. 2003 a usnesení  č. 10/2013).

4)     Každý developer zaplatí kromě ceny za m2 i dalších 206,- Kč za 
možnost připojení na městem vybudovanou vodohospodářskou in-
frastrukturu.

5)     Počítáme-li souhlas zastupitelů s cenou, pak poměr v zastupitelstvu 
nebyl 9:4, nýbrž 10:3; jeden ze zastupitelů souhlasil s cenou, byl ale 
proti prodeji z jiných důvodů.

6)     Interpretaci pana Ing. Petra Jankovského považuji za neseriozní, ne-
popisující průběh jednání zastupitelstva objektivně a balancující na 
hraně toho, co si představitel samosprávy může ještě nechat líbit.

MUDr. Jan Šťastný, starosta města

VYJÁDŘENÍ STAROSTY
k reakcím na jednání mimořádného

zastupitelstva města

S nastupujícím jarem přichází 
i pravidelný jarní úklid někte-
rých odpadů z našich domácností. 
Úklid se bude konat obdobným 
způsobem jako na podzim roku 
2013.
Svoz starého železa již probíhat 
nebude. Kovový odpad je možno 
v průběhu celého roku odkládat 
do sběrného dvora ve Škvorecké 
ulici a zároveň do výkupen žele-
za v ulicích Klánovická a Škvo-
recká. Provozní dobu sběrného 
dvora lze najít na webových strán-

JARNÍ ÚKLID – INFORMACE
kách města. Toto opatření bylo 
vyvoláno zkušenostmi z let mi-
nulých, kdy množství kovového 
odpadu bylo minimální, přičemž 
jen náklady na svoz převyšovaly 
hodnotu svezeného kovového od-
padu. Dále, vzhledem ke skuteč-
nosti, že ve městě funguje sběrný 
dvůr, a tudíž je do něho možno 
průběžně odkládat i velkoobjemo-
vé odpady, které jsou předmětem 
jarního svozu, nadále platí počet 
stanovišť, na která budou kontej-
nery přistavovány. 

Svoz objemných odpadů – termínový kalendář
Celá akce bude na území měs-
ta Úval zajišťována pracovníky 
a technikou fi rmy pana Davida 
Fidlera – Sběrné suroviny D.F. 
a proběhne od pondělí 14. dub-
na 2014 až do úterý 29. dubna 
2014.

Svoz se týká maloobjemových, 
objemnějších a velkoobjemových 
odpadů, které nemohly být umís-
těny do popelnicových nádob nebo 
kontejnerů na separované odpady. 
Do přistavených kontejnerů ne-
smí být umisťovány odpady ne-
bezpečné (např. zbytky barev, 
laků, kyselin, olejů, autobaterie, 
pneumatiky apod.) a dále odpady, 
které jsou předmětem zpětného od-
běru elektrozařízení v našem sběr-
ném dvoře (např. lednice, televize, 
počítače a monitory, mobilní telefo-
ny a další drobná elektrozařízení). 

Dále je výslovný zákaz zde od-
kládat suť, kameny a zeminu 
– tyto odpady je nutno odvézt 
do sběrného dvora!!!
Při odkládání odpadů je nut-
no se řídit pokyny přítomných 
pracovníků svozové fi rmy, kteří 
jsou oprávněni nepřijmout ne-
vhodné odpady do přistavených 
velkoobjemových kontejnerů. 
Tak jak tomu bylo na podzim, 
budou i nyní na každé stano-
viště v příslušný den přistave-
ny kontejnery dva. První bude 
na maloobjemné, objemnější 
a velkoobjemové odpady a dru-
hý kontejner bude sloužit pro 
odkládání větví (nutno je rozře-
zat na menší kusy), vyjma paře-
zů a silných kmenů. Pracovník 
svozové fi rmy bude sám určo-
vat, do kterého kontejneru bude 
odpad odkládán.

 
Termín:  Číslo stanoviště

Pondělí 14. duben  12, 26, 47                                                            
Úterý 15. duben    10, 37, 45                                     
Středa 16. duben  22, 28, 44                                    
Čtvrtek 17. duben 14, 21, 43                                    
Pátek 18. duben                3, 19, 41                                       
Sobota 19. duben           18, 25, 36                                   
Neděle 20. duben   29, 33, 46                                    
Pondělí 21. duben 2, 5, 34                                       
Úterý 22. duben                    15, 35, 40                                   
Středa 23. duben             9, 16, 32                                           
Čtvrtek 24. duben            1, 31, 4                                                                    
Pátek 25. duben                 6, 7, 13                                                             
Sobota 26. duben             20, 24, 38                                                               
Neděle 27. duben       11, 39, 42  
Pondělí 28. duben 17, 23, 30,   
Úterý 29. duben 8, 27

Harmonogram svozu

Očíslování stanovišť kontejnerů

Čas přistavování kontejnerů

 1.     Roh ulic Chorvatská, 
Slovinská

 2. Roh ulic Bulharská, Ruská
 3. Roh ulic Srbská, Škvorecká
 4. Střed ulice Poděbradova
 5. Střed ulice Roháčova
 6.      Roh ulic 5. května,  

Dvořákova
 7. Roh ulic Kladská, Lužická
 8.     Roh ulic U Kaberny,  

U Výmoly
 9.       Roh ulic Nerudova,  

Žižkova
10.      Roh ulic Čechova,  

Havlíčkova
11.      Roh ulic Kollárova, Boženy 

Němcové
12.       Roh ulic Jungmannova, 

Prokopa Velikého
13.      Roh ulic Nerudova,  

Raisova
14.       Roh ulic Raisova, Kollárova
15.      Roh ulic Prokopa Velikého, 

Erbenova
16.     Roh ulic Kollárova, Josefa 

Lady
17.     Roh ulic Hakenova,  

Štefánikova
18.     Roh ulic Wolkerova,  

Alešova
19.   Roh ulic Vítězslava  

Nováka, 28. října
20.    Roh ulic Kožíškova,  

Vítězslava Nováka
21.     Roh ulic Rašínova,  

náměstí Svobody
22.      Roh ulic Grégrova,  

Dobrovského
23.      Roh ulic Guth-Jarkovské-

ho, Klánovická

24.     Roh ulic Čelakovského, 
Foersterova

25.     Roh ulic Guth-Jarkovské-
ho, Máchova

26. Roh ulic Rašínova, Tylova
27.     Roh ulic Klostermannova, 

Dobrovského
28.      Roh ulic Palackého,  

Hakenova
29.   Roh ulic Janáčkova,  

Purkyňova
30. Střed ulice Fibichova
31. Střed ulice V Zálesí
32.    Roh ulic Glücksmannova, 

Šámalova
33.      Roh ulic Nad Koupadlem, 

Purkyňova
34. Střed ulice Horova
35.     Roh ulic Sovova,  

Na Spojce
36.    Ulice Mánesova,  

U Mlýnského rybníka
37.     Roh ulic Fügnerova,  

Tyršova
38.      Střed náměstí Arnošta 

z Pardubic
39. Střed ulice Pod Slovany
40.       Střed ulice Pražská  

(před čp. 142)
41. Střed ulice Atlasová
42. Střed ulice U Obory
43. Střed ulice K Hájovně
44. Střed ulice Jiráskova
45. Střed ulice Do Hodova
46.    Zahrádkářská kolonie 

U Obory
47. Ulice Moravská

Kontejnery budou přistavovány na výše uvedená stanoviště v uvedený 
všední den od 12.00 hod. a odváženy budou po 18. hodině, o víkendech 
budou přistavovány na výše uvedená stanoviště od 9 hodin a odváženy 
budou týž den po 15. hodině (z důvodu krádeží kontejnerů nebudou 
na stanovišti přes noc). V případě naplnění kontejnerů budou průběžně 
odváženy a přistavovány prázdné.

Městský úřad Úvaly,
odbor životního prostředí a územního rozvoje

Blanka Reinerová
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Seznam podnikatelů a fi rem v Úvalech 
V měsíci lednu byl do úvalských domácností doručen Seznam pod-
nikatelů a organizací v Úvalech.
Přestože byl opakovaně zveřejněn formulář k vyplnění, který vyzý-
val úvalské podnikatele k možnosti bezplatného uveřejnění infor-
mací o fi rmě, všichni tuto možnost nevyužili.
Na webových stránkách města v sekci fi rmy a podnikatelé je zveřej-
něn formulář, který je možno vyplnit a doručit do podatelny MěÚ 
Úvaly.  Pokud bude dostatečný počet zájemců, bude proveden do-
tisk výše uvedeného seznamu.

Jana Tesařová, vedoucí úřadu

zprávy z města

Výzva místním organizacím
a spolkům 

Město Úvaly vyzývá zástupce místních kulturních, sportovních 
a zájmových organizací a spolků k podání žádostí o přidělení fi -
nančních prostředků na rok 2014. Zastupitelstvo města na svém 
jednání dne 9. 2. 2012 schválilo „Zásady pro poskytování fi nanč-
ních příspěvků z rozpočtu města Úvaly“, jejichž součástí je i žá-
dost a hodnotící kritéria. Všechny tyto dokumenty jsou ke stažení 
na www.mestouvaly.cz v sekci město, spolky & sdružení nebo 
k vyzvednutí na odboru správním či v podatelně MěÚ Úvaly. Žá-
dosti včetně povinných příloh je nutno podat na MěÚ Úvaly nej-
později do 30. 4. 2014.

Odbor správní

Informace o úklidu komunikací
po zimním období 

Pracovníci VPS zahájili jarní úklid komunikací. Jedná se o strojní 
čištění ulic, které začalo probíhat v druhé polovině března a dále 
bude pokračovat v první polovině dubna 2014. Úklidové práce 
se zahájí v centru města a budou postupovat do okrajových částí 
města.

Petr Prchal, vedoucí VPS

Dne 13. 5. 2013 byl vydán ko-
laudační souhlas na dokončené 
stavby splaškové kanalizace: 
– lokalita V Setých
– lokalita Slovany
– lokalita Slovany 1, Škvorecká
– lokalita Radlická čtvrť
– ul. Nerudova, Komenského,
– ul. Hálkova  
–      ul. Pražská, Švermova, Šafaří-

kova 

a stavby vodovodu:
– lokalita Radlická čtvrť,
–       ul. Nerudova, Komenského, 

Hálkova
– ul. Pražská, Švermova 
– lokalita v Setých

Tímto datem začíná běžet roční 
lhůta, během které je třeba ne-
movitosti na nově dokončené 
stavby kanalizace a vodovodu 
napojit, aby mohlo v souladu 
s obecně závaznou vyhláškou 
č. 3/2007 o místním poplatku 
za zhodnocení stavebního pozem-
ku možností jeho připojení na stav-
bu vodovodu a kanalizace ve znění 
obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 
a 3/2011 dojít k osvobození od to-
hoto místního poplatku.  Pokud 
tak nebude učiněno, nebude obec 
moci vlastníky nemovitostí, které 
byly zkolaudovány před kolaudací 
stavby splaškové kanalizace a vo-
dovodu, osvobodit od místního po-

UPOZORNĚNÍ NA NUTNOST
NAPOJENÍ NEMOVITOSTÍ NA NOVĚ 
VYBUDOVANÉ STAVBY SPLAŠKOVÉ 
KANALIZACE A VODOVODU

platku za zhodnocení stavebního 
pozemku možností jeho připojení 
na stavbu vodovodu a kanalizace. 
Vyzýváme tedy občany, aby ne-
prodleně zahájili kroky k napojení 
svých nemovitosti na výše uvede-
né stavby a v souladu s výše uve-
denou vyhláškou podali přiznání 
k místnímu poplatku na odbor 

správní MěÚ Úvaly, Pražská 276.   

Po uzavření smlouvy na dodávku 

vody a odvádění odpadních vod je 

třeba tamtéž její fotokopii doložit, 

tímto splní vlastník nemovitosti 

všechny podmínky k osvobození 

od poplatku.  

Odbor správní MěÚ

Něco málo o Demografi cké studii Úval (1. část)
V pondělí 24. února 2014 byla 
zastupitelům města představena 
demografi cká studie, kterou pro 
město Úvaly v prosinci 2013 zpra-
covala fi rma VÝZKUMY SOU-
KUP Tomáše Soukupa z Prahy – 
Bubenče. Studie prognózuje vývoj 
města a jeho obyvatel na dalších 
cca 25 – 30 let. Je určitě dobré, 
aby vedle zastupitelů města Úva-
ly byli informováni i ti, o nichž 
studie pojednává, tzn. jeho oby-
vatelé. Proto Život Úval přinese 
informace o jednotlivých částech 
studie.
Z čeho studie se svou prognózou 
vycházela, přináší tato 1. část. 
Další vydání Života Úval budou 
z uvedené studie přinášet např. 
informace o vývoji obyvatelstva 
města, o jeho socioekonomické 
situaci, o veřejných službách, 
zdravotnictví, sociálních službách 
apod.
Za posledních 10 let přibylo 
v Úvalech 1 457 obyvatel. Nárůst 
obyvatel ovlivnilo nejvýrazně-
ji stěhování (mezi lety 2001 až 

2012 narostl počet obyvatel stě-
hováním o 1 339 osob) a zvyšu-
jící se porodnost. Od roku 2008 
se v Úvalech rodí v průměru 
cca 90 dětí ročně. Do budoucna 
je v Úvalech naplánovaná další 
bytová výstavba v rozsahu cca 
400 nových bytových jednotek. 
Do roku 2020 lze očekávat mi-
graci na úrovni cca 800 nových 
obyvatel. Celkový počet obyvatel 
města Úvaly se v roce 2027 bude 
s největší pravděpodobností po-
hybovat mezi 6,8 – 7,7 tis. osob.
Jak již bylo uvedeno, od roku 
2008 vzrostla porodnost v průmě-
ru z cca 50 na více než 90 dětí 
ročně. Tyto děti chodí v současné 
době do mateřských škol a v nej-
bližších letech zvýší poptávku 
po základní škole.
Kapacita mateřské školy ve měs-
tě  je v současnosti 227 dětí. Již 
nyní je tato kapacita nedosta-
tečná a do školky nebylo v roce 
2013/2014 přijato 45 dětí, které 
splnily kritéria pro přijetí. Při 
všech variantách vývoje lze oče-

kávat jistý tlak na vytvoření no-
vých míst v MŠ. Při vysoké va-
riantě by v Úvalech v roce 2024 
chybělo cca 94 míst v MŠ, střední 
varianta ukazuje na nedostatek 
cca 82 míst už v roce 2018.
Kapacita Základní školy v Úva-
lech je nyní 750 míst, škola je na-
plněna z 91 %. Stávající kapacita 
ZŠ v Úvalech by byla pro místní 
děti dostačující pouze do roku 
2016. V následujících letech by 
však bylo potřeba kapacitu navý-
šit až o cca 157 míst v letech 2022 
- 2023. To navíc za předpokladu, 
že by do místních škol nechodily 
přespolní děti, což je v součas-
né chvíli nereálné. Při plánování 
je tak nutné vzít v úvahu, kolik 
přespolních dětí je možné do škol 
přijmout s ohledem na budoucí 
počet školních dětí v Úvalech.
Kapacity sociálních služeb jsou 
v současnosti v Úvalech dosta-
čující. Vzhledem k budoucímu 
demografi ckému vývoji a součas-
nému využití kapacit sociálních 
služeb ve městě lze předpoklá-

dat, že kapacita sociálních služeb 
v Úvalech by měla být dostačující 
i do budoucna.
Vybavenost města lékaři je v sou-
časné době na úrovni celorepubli-
kového průměru či jen mírně pod 
ním. Působí zde průměrný počet 
praktických lékařů pro dospělé 
i pro děti i průměrný počet gyne-
kologů. Relativní nedostatek lze 
vidět u stomatologů či interních 
lékařů.
Obyvatelé Úval však mohou díky 
dobré dopravní dostupnosti vy-
užívat zdravotní služby v celém 
hlavním městě. Velká část jich 
jezdí za prací do centra Prahy 
(či jiných částí). Specializované 
lékaře (např. stomatolog či gyne-
kolog) tak mohou preferovat v lo-
kalitě svého zaměstnání. 

Pokračování příště.    
                   Na základě 

demografi cké studie připravil 
Dr. Vítězslav Pokorný, 

zastupitel města
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Vzpomínkové setkání Pamatuj!

V duchu připomenutí tragických 
událostí, k nimž došlo 8. břez-
na před sedmdesáti lety, se nesla 
vzpomínková akce pod názvem 
Pamatuj!. Během druhé světové 
války se v tomto březnovém dnu 
završil tragický osud 3 792 čes-
koslovenských občanů v průběhu 
jediné noci v koncentračním tá-
boře Osvětim. Sdružení Geshem 
již v loňském roce navrhlo, aby 
byly tyto události připomenuty 
v celé zemi. Podobně jako vloni 
se Úvaly k této společenské akci 
připojily pořádáním happeningu 
na náměstí Arnošta z Pardubic. 
Starosta města MUDr. Jan Šťast-
ný ve svém projevu mimo jiné 
uvedl, že oběťmi nacistického 
běsnění nebyli jen Židé, ale také 
příslušníci dalších národů, váleč-
ní zajatci nebo tělesně postižení 
jedinci. Proto je nutné zlo stále 
připomínat, abychom nezůstali 
lhostejní a neteční vůči extremis-
mu a rasismu. PhDr. Lenka Man-
dová, která se již řadu let zabývá 
historií a osudy židovských oby-
vatel na našem území, připomněla 
mnohasetleté soužití Čechů, Židů 
a Němců se vzájemnými odliš-
nostmi a zvláštnostmi jejich živo-

ta v naší zemi. Jak zdůraznil kro-
nikář města dr. Vítězslav Pokorný, 
nejedná se pouze o vzpomínku 
na tragické události, ale o sděle-
ní víry v tradiční hodnoty, smysl 
života, naději a důvěru ve sprave-
dlnost. Přečtením jmen 24 úval-
ských obětí holocaustu žáky míst-
ní základní školy byla vyjádřena 
tichá a dojemná vzpomínka na ty, 
kteří tuto krutou dobu nepřežili. 
Mezi oběti rasové nenávisti v prů-
běhu druhé světové války pat-
řil i významný divadelní režisér 
Viktor Šulc, který se narodil a žil 
v Úvalech. Jeho osobnosti a od-
kazu pro české a slovenské diva-
delnictví se věnovala v projevu 
Mgr. Eva Kyselová z Divadelního 
ústavu Praha. Viktor Šulc se vý-
znamně zapsal do vývoje nejen 
českého divadla, ale především 
v letech 1932 až 1938 jako šéf 
české sekce činohry Slovenské-
ho národního divadla v Bratisla-
vě, kde zanechal nesmazatelnou 
stopu. Stal se také zakladate-
lem slovenské opery a zpěvohry 
a vychoval řadu svých nástupců. 
Odhalení pamětní desky na jeho 
rodném domě č. p. 58 na náměstí 
Arnošta z Pardubic je vyjádřením 

úcty k tomuto člověku, kterého 
stihl smutný úděl.
Vzpomínkovou akci doprovodil 
Komorní pěvecký sbor Christi 
Úvaly pod vedením 
dr. Vítězslava Pokorného, který 
zazpíval v hebrejštině dvě židov-
ské písně Hatikva – Naděje a She-
ma Israel – Vyznání víry. Setkání 
ukončil zpěv české národní hym-

ny Kde domov můj v podání sbo-
ru Christi a všech zúčastněných 
občanů.
V závěru setkání bylo možné po-
depsat petici podporující návrh, 
aby byla udělena Nobelova cena 
za mír siru Nicholasi Wintonovi 
za jeho záchranu 669 židovských 
dětí v roce 1939.

Text a foto Vladislav Procházka

Nové informace o stavbě Modernizace 
trati Praha Běchovice – Úvaly, nazývané 
jednoduše „železniční koridor“ 
v Úvalech
Stavba pokračuje dle řádkového 
harmonogramu výstavby jednot-
livých PS/SO, aktualizace ke dni 
13. 2. 2014. Jak bylo dohodnuto 
při zahájení stavby, všech kont-
rolních dnů stavby se zúčastňují 
zástupci města Úvaly a koordinu-
jí se zástupci investora (SŽDC s. 
p.) a dodavatele (Viamont DSP, 
a.s) zásahy stavby do intravilánu 
města s cílem minimalizace nega-
tivních vlivů.
Vzhledem k potřebnému před-
stihu předání informací pro tisk 
periodika jsou po vydání některé 
informace již překonané, je však 
možno průběžně sledovat aktu-
ální vývoj na nových webových 
stránkách města Úval a zejména 

aktuální vývěsky v Železniční sta-
nici Úvaly.

Vážení občané,
chtěl bych vás opět jménem ve-
dení stavby „Modernizace trati 
Praha Běchovice – Úvaly“ stručně 
seznámit s dalším postupem vý-
stavby v měsíci dubnu 2014. 
Jak již bylo dříve uvedeno pokra-
čuje do 7. 4. výluka obou kolejí 
u II. nástupiště. V této výluce do-
jde k demolici nástupištního pří-
střešku. Od 8. 4. do 12. 5. budou 
vyloučeny koleje č. 1 a 3, tedy ko-
leje u výpravní budovy. Ve výluce 
bude realizována především kabe-
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láž pod uvedenými kolejemi. Do-
jde k demolici bufetu u podchodu. 
Cestujícím bude k dispozici II. 
nástupiště pro jízdu vlaků směr 
Praha a provizorní nástupiště pro 
jízdu směr Český Brod.
Během dubna 2014 dojde k rozší-
ření prací na objekt mostu „Výmo-
la“, s čímž bude spojeno dopravní 
omezení na přístupové komunika-
ci k mostu, ze směru od přejezdu 
(ul. Husova, Komenského, Hál-
kova). Dále se zahájením prací 
na mostě Škvorecká dojde k čás-
tečnému omezení provozu vozidel 
pod mostem – zúžení vozovky.

Ačkoliv tato nezbytná omezení 
budou pro vás občany nepříjemná, 
prosím o jejich respektování a tr-
pělivost. Dále vás žádám o zvý-
šenou pozornost a opatrnost při 
pohybu staveništěm. Za dočasná 
omezení se předem omlouváme.

V Běchovicích dne 12. 3. 2014
Ing. Tomáš John, ředitel stavby,   

Viamont DSP, a.s.

Příští informace bude zveřejněna 
opět za měsíc.
                              Pro Život Úval 

sestavil Ing. Karel Böhm, MěÚ 
Stavební úřad Úvaly

Vlaková výluka na linkách S1 a S7 – nejbližší etapy
V listopadu loňského roku byla 
na železniční trati v úseku Pra-
ha-Běchovice – Úvaly zahájena 
rozsáhlá modernizace. Po jejím 
dokončení bude možné zvý-
šit traťovou rychlost až na 160 
km/h. V železniční stanici Úva-
ly a na zastávce Praha-Kláno-
vice budou vybudována nová 
nástupiště, která umožní bezba-

riérový nástup do nízkopodlaž-
ních vozů.

Připravovaná omezení 
provozu v nejbližším období:

17. – 21. 4. 2014 (Velikonoce)

Provoz mezi stanicemi Praha-Bě-
chovice a Úvaly bude z důvodu 
výstavby provizorních přemos-

tění v místech nového podchodu 
v Klánovicích a u dalších mostních 
objektů veden pouze po jedné ko-
leji, proto dojde k výraznějšímu 
omezení provozu vlaků S1 a S7. 
Vlaky linky S7 nebudou v provo-
zu ve dnech 17. a 18. dubna 2014 
v úseku Praha-Běchovice – Úvaly. 
Vlaky linky S1 a v úseku Praha 
hl. n. – Praha-Běchovice také 

linky S7 pojedou v upravených 
časových polohách. 
Všechny vlaky v obou směrech 
budou v Klánovicích zastavovat 
u nástupiště směr Praha. Posunu-
tým odjezdům a příjezdům vlaků 
budou přizpůsobeny i návazné au-
tobusové linky PID.

 Ing. Filip Drápal, 
tiskový mluvčí ROPID
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V pátek 21. 2. přijel do Úval již 
podruhé Bedřich Ludvík, tele-
vizní scenárista a dramaturg, 
v povědomí především jako autor 
a režisér televizních seriálů Pra-
ha – město věží, Paměť stromů, 
Zpět k pramenům a Rozhlédni se, 
člověče, jehož název byl také mo-
ttem celého večera v kulturním 
sálku DPS. Vedle vyprávění o pe-
ripetiích vzniku seriálu a záběrů 
některých seriálových rozhleden 
se pan Ludvík „rozhlížel“ po sou-

časném politickém dění i svých 
soukromých zážitcích. Úvahy 
a vzpomínky prokládal autorský-
mi skladbami s vlastním kytaro-
vým doprovodem. Až na jednu 
výjimku. Zazněla skladba „Řek-
ni, kde ty kytky jsou“ jako vzpo-
mínka na zesnulého Pete Seegera.  
Z příznivé reakce téměř padesát-
ky návštěvníků usuzuji, že i pro 
ně to byl příjemný večer.

Za KuK Zdeňka Havránková
Foto Vladislav Procházka

Na druhý březnový pátek pozval 
Vladislav Procházka z kulturní 
komise do sálku DPS zajíma-
vou dvojici hostů – paní Kamilu 
Moučkovou, velmi šarmantní 
a milou dámu, a pana Richarda 
Pachmana, příjemného a sym-
patického muže mnoha profesí.  
Podvečer s názvem „Samota není 
osamění“ byl kombinací několika 
žánrů. Paní Moučková četla ně-
které ze svých vzpomínek, fejeto-
nů, recitovala básně za klavírního 
i pěveckého doprovodu Richarda 
Pachmana a oba byli prostě úžas-
ní. Většina písní byla přímo z au-

torské dílny Richarda Pachmana, 
ale zazpíval nám i třeba jednu 
z vůbec prvních písní napsaných 
v češtině nebo zhudebněný so-
net od W. Shakespeara. Troufám 
si říct, že životní elán a nadhled, 
jaký má paní Kamila Moučková 
ve svých 86 letech, lze opravdu 
závidět. Večer to byl nejen velice 
příjemný, ale také velice poučný. 
Za sebe mohu říci, že při básni 
„Modlitba ve stáří“ jsem měla 
(ale nejen já) slzy na krajíčku… 
a vlastně trochu až za krajíčkem.

Za KuK Jana Horová
Foto Vladislav Procházka

Karel Bittner byl rodákem, vlas-
tencem, emigrantem, sochařem, 
malířem, keramikem, muzikan-
tem, textařem, učitelem, ochrán-
cem přírody, buddhistou, křesťa-
nem, myslivcem, reprezentantem 
republiky ve střelbě, nepřítelem 
socialistického režimu, ufologem, 
zedníkem, slévačem, dobrovolným 
uklízečem lesů v okolí Úval, mi-
lovníkem přírody a přirozenosti…

Jeho vizí bylo vybudovat centrum 
pro mladé Úvaláky, ve kterém by 
mohli cosi smysluplně tvořit na-
místo vysedávání v hospodách. 
Poznávat řemesla, vnímat krásu 
improvizované hudby, pěstovat 
uctivý vztah k přírodě, rozumět 
duchovním zákonům bytí ve ves-
míru. Věnoval této vizi více ener-
gie, než bylo zdrávo, neboť díky 
svému aktivistickému projevu 

nebyl příliš pochopen. Přestože 
jeho činnost nebyla organizová-
na plošně, naučil mnohé Úvaláky 
mnohému. Jeho vize a výtvory 
byly daleko více uznávány v ně-
meckých Drážďanech, které byly 
Karlovi druhým domovem.
Hudební projev Karla Bittnera byl 
sice neprofesionální, ale nedoce-
nitelně inspirativní pro mnohé, 
kteří Karla poznali. Některé jeho 
texty a písně se proslavily i díky 
interpretaci kapely Divokej Bill. 
V rámci výzkumu fenoménu 
UFO se osobně přátelil s před-
ním světovým odborníkem Eri-
chem von Dänikenem. Karel byl 
schopen „zblbnout“ davy, aby mu 
pomáhaly ochraňovat lesy okolí 
Úval, na demonstrace za zacho-
vání celistvosti Klánovického lesa 
chystal s kamarády v Německu 
transparenty, které pak vlakem 
převážel do Čech. Jedno heslo 
jako příklad za všechny: „Nejsme 
blbci, chceme les!“ Vlastním ná-
kladem vedl kampaně se zámě-
rem ochránit zbytky přirozenosti 

a divokosti, kterou nám lesy po-
skytují. 
Přibližně v půlce ledna opustil své 
fyzické tělo, smířený se životem 
i smrtí, pln pokory a lásky ke svě-
tu, včetně těch, kteří mu nerozu-
měli a kroutili hlavou nad jeho 
osobitým projevem. 
Na Karlovu počest v dubnu uspo-
řádáme výstavu jeho uměleckých 
děl – plastik, maleb, vynálezů… 
Stejně tak i novinových článků 
a rozhovorů. Vernisáž výstavy 
proběhne druhou dubnovou so-
botu 12. 4. od 14 hodin v domě 
č. p. 802 v ulici Boženy Něm-
cové v Úvalech, otevřena bude 
až do večerních hodin, v neděli 
14–18 h. Všichni jsou zváni.
Pokud máte nějaké vhodné ar-
tefakty, které byste byli ochotni 
na krátkou výstavu zapůjčit, na-
pište prosím na jonash.23@cen-
trum.cz. Jestliže jste Karla znali 
a chcete se zúčastnit i obřadu roz-
loučení, napište mi o tom na stej-
nou e-mailovou adresu.

Jonáš Koukl

Bylo to příjemné rozhlédnutí

Síla slova a hudby v pořadu Samota není 
osamění

Odešel Karel Bittner – svérázný umělec 
a úvalský vlastenec
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Kulturní podvečer „VIVAT 
TANGO!“

Mezi dubnovými pozvánkami 
najdete také tu, která vás zve na 
koncert hudby plné života, ohně, 
vášně ale i melancholie ...... a to 
vše v podání dvou vynikajících 
hudebníků – Ladislava Horáka 
(akordeon) a Petra Nouzovského 
(violoncello). Čeká nás večer plný 
krásných skladeb, kdy budete mít 
možnost si poslechnout mistry 
svých nástrojů. Velmi si vážím je-
jich ochoty přijet do Úval zahrát 
v našem malém kulturním sálku. 
Hráč na akordeon Ladislav Horák 
je absolventem Pražské konzer-
vatoře (kde od roku 2005 působí 
jako zástupce ředitele), laureát 
a vítěz několika mezinárodních 
soutěží (Itálie, Španělsko, Ando-
ra). Koncertuje s komorními sou-
bory, ale i orchestry a fi lharmoni-
emi, natáčí pro české i zahraniční 
televizní společnosti.

Violoncellista Petr Nouzovský 
je držitel mnoha mezinárodních 
ocenění. Studoval v Praze, Dráž-
ďanech a Madridu. Vystupuje na 
festivalech či pódiích Evropy, 
Asie i Ameriky (např. Los Ange-
les, Kodaň, Jeruzalém, Moskva, 
Buenos Aires). Sólově debutoval 
na Pražském jaru v roce 2005. 

Za KuK srdečně zve
Jana Horová
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zprávy z MDDM
Tak  nejprve ta, že máme úspěš-
ně za sebou inspekci. V kontro-
lovaném období 2011 až 2014  
jsme uspěli bez ztráty kytičky. 
Hurááá. 
A co jsme pořádali v MDDM  
od poslední uzávěrky Života 
Úval?

KLUB BABINEC  

15. 2. 2014 se MDDM tak trochu 
proměnil v království čokolády. 
Velikonoční pralinky s Evou Pe-
tříčkovou neměly chybu (pralinky 
byly tak dobré, že budou  určitě 
do Velikonoc  snědeny).  A tento-
krát členky klubu mezi sebou při-
vítaly i dva mladé velmi  šikovné 
cukráře. 
Hned týden  poté Klub Babinec 
(snad abychom  zhubly to úžas-
né mlsání)  pořádal  22. 2. 2014  
besedu
„JAKO LUSK“  s nutriční porad-
kyní  Mgr. MARCELOU FLO-
RIÁNKOVOU,       které v únoru vy-
šla kniha Zdravý životní styl a jí-
delníček pro seniory,        k čemuž jí 
gratulujeme. 
Beseda byla skvělá,  paní Florián-
ková je odbornice  s darem  pou-
tavě a vtipně přednášet, a tak jsme 
se kromě poslechu přednášky, 
(kdy jsme nabyly spoustu nových  
vědomostí) i zvážily  na speciální 
váze analyzující poměr svaloviny, 
tuku, vody a dalších složek  v na-
šem organizmu.
2.3.   se díky  BC. Daně Kobrlové  
účastnice prožitkového semináře 
Jacobsonova progresivní relaxace  
seznámily s psychoterapeutkou 
Dagmar Jančovou, která se ve své 
práci orientuje na práci s tělem 
především v krizových situacích.
9.3.  se uskutečnil seminář orien-
tálního tance s Danou. Výtěžek 

800 Kč byl věnován na zakoupení 
cen na dětský karneval. Děkuje-
me.

TURISŤÁČEK  NEJEN NA 
CESTÁCH 

22. 2. se naši zdatní turisté zúčast-
nili pochodu Stodůlkami „ Kolo, 
kolo, mlejnský“  a vrátili  se spo-
kojení.
3.–7. 3.  o jarních prázdninách se 
Olča Procházková a Jana Šveňho-
vá  postaraly  o děti na příměst-
ském táboře a vymyslely jim 
zajímavý program.  Kromě každo-
denních výletů, které  děti oprav-
du bavily, si užívaly i i v akvapar-
ku v Kolíně a v pátek odpoledne 
tvořily na téma Velikonoce. 
16. 3. navštívili  turisťáčci s Olčou 
a Danou Nelahozeves.  Počasí jim 
celkem vyšlo a děti si na zámku  
užily i zapůjčené dobové kostý-
my. 

MK OUVALÁČEK 

13. 3. se děti a maminy  sešly 
v MDDM na pravidelném vý-
tvarném tvoření.  Téma JARO, na  
které Saša Míková připravila hned 
několik krásných  návrhů, si ma-
minky a děti zpracovaly s tvůrčím 
nadšením  a odcházely spokojené, 
stejně jako  pan inspektor, který 
se na jejich činnost byl podívat.

KARNEVAL PRO DĚTI 

15. 3. se  do sokolovny v Úva-
lech sešli  rodiče s dětmi  oble-
čenými do nádherných masek. 
Rok od roku je těžší vybírat tu 
nejkrásnější.  Na děti čekalo 40 
cen a spousta drobností a bonbo-
nů za soutěže. Ve čtyřech katego-
riích: do dvou let,  3-4 roky, 5–8 
a nad devět let.  Pro první tři v ka-

ždé kategorii jsme  měli nádherné 
dorty z českobrodské cukrárny.  
Karneval se vydařil, i když bylo 
letos méně dětí.  Všichni, co při-
šli,  si jej opravdu užili.  Děkuji 
panu J. Krutskému a V. Kopačovi 
a fotbalistům  za pomoc při vý-
zdobě sálu a zajištění občerstvení.

ODDĚLENÍ ESTETIKY 

pilně tvoří, lektorky a děti se při-
pravují na červnovou  výstavu, 
jejíž téma je Pouští a polopouští.
(Už se těším na písek v galerii 
a jsem zvědavá, čím  ještě tyhle 
kreativní  výtvarnice překvapí ☺)

Hudebníci aktualizují repertoár 
a dramatici se připravují na před-
stavení, ke kterému nám Alenka 
Janurová maluje kulisy. 

TANEČNÍ ODDĚLENÍ 

nastává období soutěží, a tak pří-
pravy vrcholí.  Alča  Navrátilová  
došívá kostýmy, jsou tréninky 
navíc, soustředění, snaha lektorů 
i tanečníků a skvělá pomoc rodi-
čů…… Děkuji všem. Jsou skvělí.
O soutěžích vás  bude podrobně 
informovat kolegyně Navrátilová. 

Jana Pospíšilová, 
ředitelka MDDM Úvaly

duben 2014.indd   11duben 2014 indd 11 3/31/14   9:20 AM3/31/14 9:20 AM



12

zprávy z MDDM Život Úval 4/2014

V polovině února se v MDDM 
sešli šachisté k dalšímu turnaji 
v rámci Velké ceny MDDM Úva-
ly 2013/2014. Jednalo se již o tře-
tí turnaj ze seriálu, a tak se dalo 
čekat, že ti, kteří to myslí vážněji 
s bojem o celkové umístění, se 
zúčastní. A tak se také stalo. Ob-
sazení turnajů se postupem času 
stává kvalitnější a kvalitnější.
Tentokrát si do „Domečku“ našlo 
cestu 13 příznivců královské hry. 
Obvyklých sedm kol rozhodlo 
po napínavých bojích o tom, že 
vítězem se stal Oldřich Doležal 
se ziskem 5,5 bodů. Stejný počet 
bodů, avšak horší pomocné hod-
nocení, měl na druhém místě Petr 
Slavík. Třetí příčku pak obsadil 
pětibodový Otto Huřťák.

Mezi mládeží vyhrál s přehle-
dem Martin Horák, který získal 4 
body. Za ním se umístili Michal 
Šetka se třemi body a Timothy 
Fernando s dvěma body.
Na závěr turnaje proběhlo tradič-
ní vyhlášení, kdy se dostalo nejen 
na vítěze, ale i na všechny další 
účastníky. Každý si tak domů 
odnesl diplom a aspoň nějakou 
sladkost.
   Tu největší tajenku – kdo vyhraje 
celý seriál VC MDDM Úvaly,    však 
rozluští až poslední turnaj. Ten 
se koná v sobotu 12. dubna 2014 
od 14 hodin v prostorách MDDM. 
Pokud se již nyní chcete přihlásit, 
   můžete tak učinit na emailové ad-
rese petr.slavik@volny.cz.

Petr Slavík 

Únorový šachový turnaj vyhrál Oldřich Doležal

V sobotu 15. 3. se TS Rytmus 
a REC účastnily regionální soutěže 
Prahy a středních Čech v parketo-
vých předtančeních ve sportovní 

hale Folimanka. Soutěž byla ná-
ročná, přihlásila se řada kvalitních 
tanečních škol a skupin s vynikají-
cími choreografi emi, takže o sou-

peře nebyla nouze. Přesto se nám 
podařilo získat 1x zlato, 3x stříbro 
a 1x bronz. Nominaci na MR si vy-
tančilo 5 formací. Poděkování pa-

tří tanečníkům za výkony, vedou-
cím za jejich přípravu a rodičům 
za podporu a pomoc při soutěži.

Alena Navrátilová

Postoupili jsme na mistrovství republiky

1. místo RIV Heart Cry
  choreografi e kolektiv RIV

2. místo RI B Žabí baletky
  choreografi e Alena Navrátilová

2. místo RII  Veni Domine
  choreografi e Alena Navrátilová

2. místo REC Peace of Mind
  choreografi e David Procházka

3. místo RIII A Na dosah
  choreografi e Sarah Kubaričová

4. místo RIII B  Tanec v srdci
  choreografi e Alena Navrátilová

5. místo RI A  Zvuky džungle
  choreografi e Alena Navrátilová

5. místo R Džuniorz Groove Your Body
  choreografi e David Procházka
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Šachový turnaj v MDDM Úvaly 
Závěrečný turnaj seriálu Velké ceny MDDM Úvaly v  ra-
pid šachu se uskuteční v sobotu 12. dubna 2014 od 14 
do 18 hodin v MDDM Úvaly (V. Nováka 372, cca 2 minuty 
pěšky od vlakového nádraží). Jako obvykle se hraje 7 kol 
tempem 2x15 minut na partii a to jak v dětské, tak i v do-
spělé kategorii.

Rádi na turnaji uvítáme šachisty všech generací i výkon-
ností! Přihlášky posílejte na  email petr.slavik@volny.cz 
(je možné se přihlásit i na místě do vyčerpání kapacity 
hracího sálu). Startovné je 50,- Kč. Pro všechny účastníky 
budou jako obvykle přichystány diplomy a ceny.

Petr Slavík

představujeme mladé úvalské talenty

Vážení  čtenáři, 
dnes bych vám ráda představi-
la nadšeného fi lmaře, fotografa,  
taky trochu cestovatele, mladé-
ho muže, který má zkušenosti  
v natáčení jak extrémních sportů 
jako skateboarding či snowboar-
ding, tak i komerčních projektů, 
reklam a videoklipů, je  pracovi-
tý, nadšený pro řemeslo a vždy 
ochotný se přiučit něčemu no-
vému. Do svých projektů přiná-
ší zápal, energii a obětavost. Pro 
uměleckou práci má ty nejlepší 
předpoklady, vyrostl ve velmi in-
spirativním prostředí. Jeho rodiče 
Miroslava a Lubomír Krupkovi 
jsou uznávanými autory nádher-
ných uměleckých knižních va-
zeb, jejich Ateliér Krupka je svě-
tová značka.

LUBOMÍR KRUPKA ml.

Vystudoval Střední průmyslovou 
školu sdělovací techniky Panská, 
SJS Praha, Jazykovou školu Kap-
lan Aspect v Sydney v Austrálii. 
Na mou otázku, jak se dostal k fi l-
mování a co pak následovalo, mi  
odpověděl: 
„Ještě na střední škole jsme měli 
s kamarády  z Úval skateovou par-

tu Dirttown Crew. Skate mě moc 
bavil, ale pak se stalo, že jsem 
musel na operaci s čéškou a bylo 
po ježdění. Maminka (za což jí 
děkuji) mi koupila malou digi-
tální kameru a tím, aniž jsme to 
oba věděli, nepřímo určila směr, 
jakým se budu ubírat. S kámoše-
ma z Dirttown Crew jsem nato-
čil své první skatové video. Bylo 
to zajímavé tím, že jsem musel 
zvládnout techniku jet na skatu 
a zároveň natáčet,  a také jsem 
musel zvládnout střihové progra-
my. Postupně jsem začal natáčel 
videa nejen pro sebe, ale také 
za peníze. Ať už to byly  eventy 
z extrémních sportů jako skate-
boarding, snowboarding, BMX 
a Freestyle motocross. Měl jsem 
možnost navštívit různá města ne-
jen v Evropě,  poznat tamější lidi. 
Vždy to byla cenná zkušenost, ať 
už jsem byl v Barceloně, Paříži, 
Rotterdamu. Poté mě život zavál 
do Austrálie, kde jsem asi 8 mě-
síců studoval angličtinu. Po ná-
vratu jsem hledal uplatnění a při 
natáčení projektu  pro kamarádku 
z VŠE jsem potkal produkčního 
Janka Cingroše, což byl takový 
zásadní moment v mém profes-
ním životě. Natočili jsme tohle 
video a od té doby si mě Janek 
brával jako kameramana i na jiné 
akce a bylo jich víc a víc, až mě 
pozval na natáčení videoklipu Po-
larity kapely Imodium. Nebylo to 
za peníze, byla tam spousta práce, 
ale bylo to to nejlepší natáčení, 
na kterém jsem zatím byl. Naučil 
jsem se tam  neskutečně moc věcí 
od velkých profíků – např. kame-
ramana Assena Šopofa. S Popoje-
dem productions Janka Cingroše 
jsem se zúčastnil natáčení nejrůz-
nějších projektů jako reklamy pro 
Brit či Slevomat nebo videoklipů 
např.  Vladivojna La Chia – V těle, 
či v neposlední řadě Divokej Bill 
– Dolsin. S klukama z Divokýho 

Billa se známe dlouho, ale až nyní 
jsem s nimi mohl spolupracovat.
  V r. 2013 jsem se zúčastnil sou-
těže 48 hour fi lm project, kde jsou 
s režiséry Janem Chramostou 
a Lukášem Hrdým jako hlavní ka-
meraman za 48 hodin natočil fi lm 
HEX games, který v rámci soutě-
že získal ocenění za nejlepší žen-
ský herecký výkon a za nejlepší 
ztvárnění hlavní postavy. V sou-
časné době dokončuji krátký fi lm, 
který jsem natočil s kamarádkou  
– Nesnesitelná lehkost žití. Film 
mapuje její zkrácený, tak trochu 
dramatický životní příběh.“ 

A co ty a fotografování? 
„Teď fotím zejména na analogový 
fotoaparát a moc mě to baví. Vrá-
til jsem se k černobílé fotografi i. 
Fotky i fi lmy si sám vyvolávám 
a některé můžete vidět na mém 
instagramu.“ 

Chtěl bys prostřednictvím Života 
Úval ještě někomu něco sdělit? 
„Chtěl bych poděkovat rodině, 
že při mě vždycky stála a sto-
jí, bez ní bych nebyl tam, kde 
jsem, protože od ní jsem vždyc-
ky měl stoprocentní podporu. 
Díky moc. “
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Vážení čtenáři, o Lubomírovi vám 
ještě sdělím, že od roku 2004, kdy 
pracuje  na volné noze jako kame-
raman/střihač, má za sebou na-
táčení a výrobu audiovizuálních 

projektů pro nejrůznější média 
a fi rmy jako jsou ČT, Nova, Na-
dace Olgy Havlové, DC, Redbull, 
Vans, www.skaterock.cz, 4ele-
ments, galerie DOX, Douglas, 
Člověk v tísni, Unicef, Absolut, 

Beef records, Elle, apod. V sou-
časné době také spolupracuje  
s Check Czech Fashion, kde se 
stará o výrobu pořadů s fashion 
tematikou, jmenovitě Vaše skříně 
a Fashion confession.

Chcete-li se blíže seznámit s tvor-
bou L. Krupky či jej požádat 
o spolupráci, podívejte se na www.
lubomirkrupka.cz nebo na http://
instagram.com/lubomirkrupka#,“.

Jana Pospíšilová

Karneval

Masopust

školství

Dobré ráno, dobrý den, do masek 
se převlečem. Už troubějí trum-
pety, šašek dělá přemety, pojďte 
rychle všichni dál, začíná nám 
karneval, tak to začínalo 18. 2. 
2014 u nás ve školce, kdy jsme 
všichni slavili karneval.
Děti se od rána scházely ve tří-
dách v nejrůznějších maskách po-
čínaje nejrůznějšími princeznami, 
vílami, čaroději, lesními skřítky, 
kouzelníky, závodníky, kovboji, 
rytíři, klauny a zvířátky konče. 
Některé děti se na karneval tak 
těšily, že nemohly dospat.
Celé dopoledne na třídách bylo 
velice rušné, doprovázené veselou 
hudbou, soutěžemi, tancováním, 

představováním masek, mlsáním 

dobrůtek a na závěr rozdáváním 

odměn a diplomů za nejkrásněj-

ší masky. Protože každá maska 

byla něčím výjimečná, diplomy si 

domů odnášely všechny děti.

Velký dík patří rodičům za spolu-

práci při přípravě masek pro děti 

a donesení občerstvení.

Tímto dnem ale karneval ve škol-

ce neskončil, celý týden na téma 

masopust se děti seznamovaly 

s tradicemi masopustu, zvyky 

a vyráběly si nejrůznější symbo-

ly masopustu. Už teď se těšíme 

na další jarní akce v naší MŠ.

MŠ KOLLÁROVA

JEMINE, DOMINE, 
MASOPUST POMINE,
JEMINE, DOMINE, 
MASOPUST PRYČ!

Pestrý průvod masek rozveselil 
naši školu i náměstí Úval.
Masky byly rozmanité a závisely 
na vtipu rodičů a učitelů.
Největší očekávání bylo v průvo-
du směrem k  p. řediteli Březko-
vi, aby nám povolil masopustní 
veselí. 
Děti přednesly veršovanou ma-
sopustní báseň a zazpívaly lidové 
písně. S pochvalou a s úsměvem 
se nám dostalo očekávané maso-

pustní povolení. Za radostného 
juchání se průvod vydal do so-
kolovny, kde na děti čekalo pře-
kvapení.
Děti z 9. tříd s p. uč. Javůrkovou 
a s p. Kuncovou sehrály pěk-
nou dramatickou scénku na téma 
„MASOPUST.“  
Připomenout si naše tradice a zvy-
ky patří k našemu životu a neměli 
bychom na ně zapomínat.
Potom se již tančilo, hrálo, zpíva-
lo, soutěžilo. 
Každý si vyzkoušel rock´n roll, 
disko, macarenu, country,
tanec ptáčka, polku, letkis, twist 
atd. s divadlem Androméda.

Císař Karel IV. a jeho doba
V pondělí 17. 2. 2014 k nám opět 
zavítali herci historického divadla 
Faber. 
Tentokrát jsme se setkali s Kar-
lem IV., který se žákům 4. – 9. 
ročníků představil jako rytíř, král 
český a císař římský. Kromě již 
známých informací z jeho sou-
kromého a veřejného života jsme 
se dověděli i zajímavosti, které 

Nechyběly ani tradiční masopust-
ní koblihy, které byly opět vyni-
kající. 
Pekárně MIMO,  v. o. s., v Č. Brodě 
s p. Hyblbauerovou děkuji. Podě-

kování patří rovněž všem, kteří se 
podíleli na přípravě a zabezpečení 
našeho masopustního veselení.
Ať žije příští MASOPUST. 

Křížová Zdeňka

v učebnicích dějepisu nenajdeme. 
Mimo panovníkova života jsme 
také poznali, jak se šlechta ve 14. 
století oblékala a jak stolovala. 
Historické postavy si mohli zahrát 
i někteří naši žáci. Představení 
bylo nejen přínosným, ale svým 
humorným laděním i příjemným 
zpestřením výuky našich dějin.  

Mgr. Petra Štípalová
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Pohádky o Krtečkovi jistě každý 
zná. Malý krtek – šikula a jeho 
přátelé, se kterými již několik ge-
nerací dětí prožívá jejich dobro-
družství. 
Jeden takový příběh o zážitcích 
Krtečka přijel 17. 2. 2014 i k nám 
na Základní školu Úvaly. Nebyl 
to však ledajaký příběh, nýbrž 
příběh, který jsme mohli prožít 
doslova „na vlastní kůži“ spolu 
s Krtkem a jeho kamarády.
Dědeček – zahrádkář, znal Krtka 
velmi dobře, a tak nás provedl ce-
lým příběhem. Tento příběh nebyl 
pro děti jen pohádkou pro pobave-

Ve středu 19. 2. 2014 jsme s dět-
mi vyrazili do Prahy na hudební 
představení do divadla Minor. 
Cestou jsme si připravili vlasti-
vědnou procházku Prahou. Poté 
jsme rychle  pospíchali  do divadla 
Minor, kde pro nás bylo připrave-
no skvělé hudební představení 
čtyř vynikajících muzikantů, kteří 
ovládali hru na různé druhy bu-
bínků a bubnů. Zajímavý hudební 

„Jak Krtek ke kalhotkám přišel“ Bubny v Minoru
ní, ale i pro poučení a hlavně uká-
zání starých řemesel, se kterými 
se již běžně nesetkáváme. 
Celá tato akce byla na motivy jed-
noho z nejznámějších Krtkových 
příběhů a to příběhu „Jak Krtek 
ke kalhotkám přišel.“  
Jak jistě všichni víme, tento pří-
běh začíná ve chvíli, kdy Krteček 
uvidí nádherné kalhoty a uvědomí 
si, že je moc potřebuje. Bohužel 
však takový krtek nemá doma ani 
plátno ani nůžky, ani nic, z čeho 
by si takové kalhoty mohl ušít. 
A tak začne Krteček úplně od za-
čátku a společně se svými přáteli 
utká látku a z ní si pak nechá ušít 
vysněné kalhoty.
Příběh nás s dětmi provedl celým 
výrobním procesem při výrobě lá-
tek. Od práce se lnem, přes tkaní 
a následné šití oděvů.
Touto akcí byly děti nadšeny. Pod 
dozorem odborníků, si mohly vše 
samy vyzkoušet.  Celou dobu ne-
byl nejmenší prostor pro nudu 
a všichni, včetně dospělých, si to 
moc užili.

Mgr. Michaela Babuláková

zážitek doplnili hráči také hrou na 
různě velké marimby. Celé před-
stavení bylo podbarveno vynika-
jícími světelnými efekty. Výlet se 
dětem moc líbil a budeme se těšit 
na další společnou akci.
Zážitky z výletu děti sepsaly do 
krátkého vypravování. Na závěr 
jsme  prožitky z tohoto koncertu  
výtvarně zpracovali, a to v kubis-
tickém pojetí. Posuďte sami, jak se 
nám práce podařila.

Tř. uč. Jana Formandlová, 
třída 5. B

Divadelní představení Bubny v Minoru

Stromy

Divadelní představení BUBNY 
V MINORU se mi moc líbilo.
Ráno byl sraz na nádraží v Úva-
lech. Vlakem se jelo do Prahy 
na Masarykovo nádraží a pro-
cházkou k divadlu Minor.
Cesta do divadla byla zajímavá, 
protože jsme si ukazovali různé 
památky, např. Prašnou bránu, 
kostel sv. Jindřicha apod. Když 
jsme dorazili do divadla, měli 
jsme ještě moře času do začátku, 
a proto jsme volný čas využili 
hraním v dětském koutku. Užili 

jsme si zde hodně legrace a vůbec 
se nám nechtělo jít pryč. Nakonec 
jsme ale paní učitelku poslech-
li a šli si odložit bundy do šatny 
a nasvačit se.
Potom, co zaznělo první zvonění, 
museli jsme jít do sálu. Myslím, 
že jsme měli celkem dobrá místa. 
Jakmile se v sále zhaslo, všichni 
byli napjatí, co se stane. Na jed-
nom místě na jevišti jsme uvi-
děli světlo a zaslechli bubnování 
o zábradlí a představení začalo. 
Účinkovali zde čtyři bubeníci: 

John neboli Honza, Venca, Denis 
a Václav starší. Jakmile se posta-
vili za opravdové bubny, show se 
rozjela. Všichni jsme jásali a tles-
kali. Když pustili páru a začala 
padat pozlátka, dostalo předsta-
vení šmrnc! Potom, co představe-
ní skončilo, požadovali jsme pří-
davek. Bubeníky to asi potěšilo 
a přídavek nám zahráli. 
Po představení jsme se šli ještě 
nasvačit, vzali si bundy a napsali 
něco do jejich prasátka (do pra-
sátka se vhazovali lístečky, 

na které měli diváci napsat, jak se 
jim představení líbilo). Ještě jsme 
si něco nakoupili v „Minorském 
krámečku“ a vyrazili domů. Ces-
tou na nádraží jsme se zastavili 
ještě u Národního domu, ukáza-
li Stavovské divadlo a zamířili 
na Masarykovo nádraží. Tam 
nastoupili do vlaku a jeli zpět 
do Úval. Po cestě jsme si sdělo-
vali zážitky a pocity z představe-
ní a z toho, co jsem slyšela, se to 
všem i mně moc líbilo.

Vendula Steinerová, 5. B

Naše třída na Den stromů zasázela 
na úvalské Vinici pět stromků. Čtyři 
duby a jeden javor. Dne 25. února 
2014 na masopust jsme se na ně šli 

podívat. Zjistili jsme, že tam zbyl 
jenom jeden stromek. Ostatní ně-
kdo zničil i s pletivem, které jsme 
kolem stromků dali. Je nám to líto. 

Každý stromek jsme pojmenovali. 

Dali jsme si s jejich sázením velkou 

práci a chtěli jsme ukázat, že mys-

líme na přírodu. Kdo to udělal, by 

si měl uvědomit, že stromek z lesa 

je také živý, je to jako by vás někdo 

zabil. Byli bychom rádi, kdyby se 

ten, kdo stromky zničil, nad svým 

činem zamyslel. Děkujeme.

Třída 5. C

Happening PAMATUJ!
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V sobotu 8. března se na náměstí 
Arnošta z Pardubic konal happe-
ning PAMATUJ!, kterým jsme 
si připomněli 70. výročí největší 
hromadné vraždy českosloven-
ských občanů v období druhé svě-
tové války. V noci z 8. na 9. března 
1944 bylo v plynových komorách 
Osvětimi – Birkenau zavražděno 
3792 mužů, žen a dětí, následně 
pak 10. -12. července téhož roku 
bylo zavražděno stejným způso-
bem dalších 6 500 osob. V napros-

té většině to byli čeští Židé, kteří 
byli deportováni do Osvětimi z te-
rezínského ghetta. 
K této akci se připojili také žáci 
a učitelé naší základní školy.  
Anna Hiršlová a Marc Nádeníček 
připomněli  jména 24 židovských 
občanů z Úval, kteří se rovněž 
stali v průběhu let 1942–1944 
oběťmi v německých koncentrač-
ních táborech. Žáci 8. a 9. roč-
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vi, který byl opětovně nominován 
na Nobelovu cenu za mír.
Tento muž v roce 1939 zachrá-
nil 669 převážně židovských dětí 
z území 
okupovaného nacistickým Ně-
meckem, zejména z bývalého 
Československa. Zorganizoval 
vlakové transporty dětí do Velké 
Británie, kde pro ně nalezl nové 
domovy. 
V závěru této akce byli její účast-
níci vyzváni k podpisu petice 
na udělení této ceny. Získali jsme 
52 nových podpisů.

Děkujeme za vaši podporu!
    

Mgr. Petra Štípalová

níků připravili v rámci semináře 
z dějepisu panely s informacemi 
o holocaustu. Jeden z panelů byl 
věnován siru Nicholasi Wintono-
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K anatomii slimáka vlastní rukou

Díky registraci školy v projektu 
„Přírodovědci“ při Přírodově-
decké fakultě Univerzity Kar-
lovy v Praze jsme měli možnost 
navštívit přímo na fakultě pří-
rodovědná praktika. Výjezdu se 
zúčastnila jedna skupina žáků 
navštěvujících volitelný předmět 
přírodovědné praktikum a s nimi 
ti, kteří postupují do okresního 
kola biologické olympiády. Z na-
bídky praktických cvičení si žáci 

vybrali pitvu plzáka španělského 
– druhu, který se dobře šíří a je 
považován za škůdce kulturních 
plodin i okrasných rostlin.
Pitvou nás provázela milá a věci 
znalá doktorandka Mgr. Říhová 
z oddělení zoologie bezobratlých 
(specializovaná na malakozoolo-
gii). Pod jejím vedením se dětem, 
které pracovaly ve dvojicích, po-
stupnými kroky podařilo otevřít 
těla již předem usmrcených plžů 

ZŠ slaví Den Země 2014 
Tento den se stal pro nás výzvou, abychom naší Zemi – našemu 
městu – pomohli. Již tradičně se zapojíme do akce „Ukliďme 
svět“. 22. dubna 2014 bude probíhat praktická ochrana přírody 
přímo v našem nejbližším okolí – jarní úklid. 
Hlavním přínosem tohoto projektu je posílení povědomí o odpo-
vědnosti každého jednotlivce za stav našeho společného životní-
ho prostředí. Tento fakt má velký význam pro děti, které si díky 
tomuto typu akcí zpřesňují svůj pohled na přírodu a dotvářejí své 
hodnotové žebříčky.
Věříme, že občané Úval tuto akci nejen podpoří, ale pomohou nám 
uklizená místa udržet čistá, takže příští rok budeme moci naši čin-
nost rozvíjet na jiné vyšší úrovni.

Mgr. Růžena Kondelíková

Co chystáme na duben
1. 4.  Planetárium  Praha žáci 2. A, B, D
 Návštěva dětí MŠ Pražská  v  1. třídách
2. 4.  Hudební dílna  žáci 1. A, B, D, 3.A, 4. A, S1
3. 4.  Divadlo S+H žáci 3.A, 4. A
 Hudební dílna žáci 3. D, 4.C
4. 4. Hudební dílna žáci 2. A, B, D, 3. B, C
8. 4.  Třídní schůzky pro rodiče žáků  1. stupně
9. 4.  Kudy chodí písničky školní kolo pěvecké soutěže
10. 4. Třídní schůzky pro rodiče žáků  2. stupně
16. 4.  IQ park Liberec žáci 7.A, B
22. 4.  Den Země      projektový den spojený 

s úklidem Úval
25.  4  Návštěva dětí MŠ Kollárova  v  1. třídách
30. 4.  Terezín  žáci 9. A, B 
14.–30. 4.      BESIP – dopravní výchova na mobilním dopravním 

hřišti pro žáky 1. stupně
25.4.–2.5. Vzdělávací kurz (škola v přírodě)  žáci 3.B

a identifi kovat vnitřnosti. Žáci 
měli možnost vidět orgány trávi-
cí, oběhové, nervové, vylučovací, 
rozmnožovací a dýchací soustavy. 
Náročnějším úkolem bylo najít 
v ústní dutině plzáka čelist a ra-
dulu. Radula je jemně ozubená 
páska, která slouží ke strouhání 
potravy. Tyto části jsme si násled-
ně prohlédli pod mikroskopem. 
Žáci pracovali celou dobu se za-
ujetím. A jaké je jejich vlastní 
hodnocení? „Ze začátku jsem se 
bála, ale pak mě to začalo bavit 

a bylo to snadné.“ „Těšil jsem se 
od začátku, získal jsem nové zku-
šenosti, bavilo mě to.“ „Překvapi-
lo mě, že má slimák ve svém těle 
tolik vnitřností.“ „Bylo zajímavé 
seznámit se se stavbou těla plzáka 
pitvou, než ji vidět na obrázku.“ 
„Čekal jsem, že bude někomu 
špatně, ale nebylo.“ „Myslím, 
že mi tato zkušenost pomůže 
na střední škole.“ „Líbilo se mi, 
vlastnoručně projít pitvou.“ „Za-
ujala mě čelist a radula.“ 

Jana Šetková

organizace a spolky
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Co je to krizová intervence a komu 

je určena? 

Stává se vám čas od času, že se necítíte psychicky dobře a máte 
pocit, že vám všechno přerůstá přes hlavu? Nebo máte strach 
o někoho z vašich blízkých, protože se chová zvláštně? Dozvě-
děli jste se závažnou informaci o vašem zdraví či o zdraví něko-
ho blízkého?  I u vás či u vašich blízkých se může objevit krizová 
situace. V  těchto případech jistě uvítáte konkrétní pomoc od-
borníka, ale jak jej najít a koho vlastně hledat?
Modré dveře nabízejí službu krizové intervence, tedy akutní 
psychickou pomoc lidem, kteří se dostali do  nepříznivé život-
ní situace. Jsme otevřeni lidem v nejrůznější zdravotní kondici 
(s  výjimkou akutně intoxikovaných a  agresivních klientů) –  
v šoku z nové zprávy, v psychické krizi, ve fázi rozhodování aj… 
Jedná se o konzultaci s odborníkem, který vám pomůže při hle-
dání řešení a poradí ohledně dalších služeb, které klient může 
využít (návazné sociální a  zdravotnické služby, psychoterapie, 
sociální dávky, psychiatrie atd.).
Pomáháme např. se stavy, kdy zasáhla živelná pohroma nebo 
kdy se člověk dostal do náročné životní situace: např. ztráta za-
městnání, domácí konfl ikty, rozpad partnerství či rodiny, vážné 
onemocnění vlastní nebo blízkého člověka, úmrtí v rodině, zá-
žitek potratu, traumatu apod. To může spustit stresovou reakci, 
jejíž zvládnutí vyžaduje odbornou pomoc.
Dále je tato služba určena těm, u nichž vlivem více faktorů pro-
pukají psychické potíže. Mezi ně patří například deprese a úz-
kostné poruchy včetně strachu z lidí, záchvatů paniky a nutka-
vých poruch. Mohou se přijít poradit i  ti, u nichž je podezření 
na rozvoj vážnějších duševních poruch (např. schizofrenie), a je-
jich příbuzní.  V  neposlední řadě poskytujeme akutní pomoc 
lidem, kteří již duševní poruchou trpí, a došlo k jejímu zhoršení 
a je třeba neprodleně zasáhnout.

Kontaktovat nás můžete osobně bez objednání 
v pracovní dny 8:00 – 16:30

(Terapeutické centrum Modré dveře, 
náměstí Smiřických 39, Kostelec nad Černými lesy) 

nebo na telefonu 725 830 830. 

Služba je anonymní, bez omezení věku a zcela zdarma.

PhDr. Andrea Hlubučková, psycholog 
Terapeutické centrum Modré dveře

Veřejná sbírka Pomozte dětem!
V sobotu 12. 4. 2008 od 8:30 do 10:30 po-
řádají skauti sbírku Pomozte dětem! Sbírka 
se bude konat na  náměstí Arnošta z  Par-
dubic a  několika dalších místech. Pokud 
se rozhodnete přispět, pomůžete tak těm, 
kteří zatím v životě neměli tolik štěstí. Jsou 
to děti a  mladí lidé žijící v  České republi-
ce, kteří jsou ohroženi a  znevýhodněni. 
Za  dobrovolný příspěvek do  sbírky si bu-
dete moci vybrat některý z  výrobků dětí 
z  úvalského skautského střediska. Těšíme 
se na vás. 

 Za všechny skauty 
Tereza Glocová

sport

Program:
Tenisové kempy probíhají od pondělí do pátku, 9 až 16 hodin.

  9:00 sraz na tenisových kurtech 
  9:00 – 10:30 tenis
10:30 – 10:45 přestávka
10:45 – 11:45 tenis, herní situace 
12:00 – 14:00 oběd, odpočinek (nepohybové hry)
14:00 – 16:00  tenis/ jiná sportovní aktivita (míčové sporty, bojovky)
16:00  vyzvednutí dětí

S sebou: 
– raketu
– sportovní oblečení (tepláky nebo kraťasy- také na převlečení)
– tenisky
– pití
– kšiltovku 

Cena: 3000,- Kč / 1 turnus (5 dní)
V ceně: trenéři, pronájem kurtů, veškeré vybavení, oběd, svačina.

Jitka Martinovská

LETNÍ TENISOVÉ KEMPY
V ÚVALECH

Pro začátečníky i pokročilé
Tenisová škola Úvaly pořádá během letních prázdnin příměstské teni-
sové kempy pro začátečníky i pokročilé hráče ve věku 5–12 let.

Termíny:
14. – 18. července 2014
21. – 25. července 2014

duben 2014.indd   17duben 2014 indd 17 3/31/14   9:21 AM3/31/14 9:21 AM



18

Život Úval 4/2014sport

➜ ➜ ➜ ze strany 17

-------------------------------------- ZDE ODSTŘIHNOUT-----------------------------------------ZDE ODSTŘIHNOUT--------------------------------------

Přihláška na tenisový kemp (14.–18. července 2014, 21. – 25. července 2014)*

Jméno a příjmení _____________________________________  Alergie _________________________________

Datum narození ______________________________ Telefon na rodiče__________________________________

Závaznou přihlášku se zálohou 2000 Kč zašlete prosím na adresu TŠ Úvaly, Jitka Martinovská, V. Nováka 373, 250 82 Úva-
ly, nebo e-mailem na tsuvaly@centrum.cz do 30. 5. 2014. Zálohu posílejte na č. účtu: 1194958018/3030. Do poznámky pro 
příjemce uveďte, prosím: Kemp (termín) + jméno dítěte, za které platíte.

* Nehodící se, prosím, škrtněte.

-------------------------------------- ZDE ODSTŘIHNOUT-----------------------------------------ZDE ODSTŘIHNOUT--------------------------------------

církev

Církev československá husitská
– HUSOVA KAPLE

Pražská 180, 25082 Úvaly    
 

DUBEN

 6. 4. Liturgická bohoslužba – 9 h
17. 4.  Setkání na Zelený Čtvrtek  – 16.30 h
 aneb Večeře s Pánem 
20. 4.  Velikonoční bohoslužba – 9 h 

Kroužek výtvarné techniky při Husově kapli – RIEGEROVA „65“ 
čtvrtek 16–17 h                           
Nácviky písní pěv. sboru Christi – pondělí od 18 h

Připravujeme! 
V neděli 25. května t. r. v  9.15 uskuteční úvalská NO CČSH 
Pietní vzpomínku na padlé v BITVĚ U LIPAN přímo u Mohyly 
v Lipanech. Kdo má zájem z úvalských občanů jet s námi autobu-
sem, přihlaste se u farářky – Pražská 180 do konce dubna. Jízdné 
50,- Kč se hradí při přihlášení. (Máme omezený počet míst). 

Mgr. Jitka Pokorná, farářka

Držet krok se změnami
Nové webové stránky města uspí-
šily obnovení i stránek Církve čes-
koslovenské husitské v Úvalech. 
Zůstaly informace z doby, kdy 
stránky stvořil a doplňoval bez 
nároků na odměnu milý člověk, 
který již není mezi námi, a tímto 
mu za minulé služby vzdáváme 
dík a z úctou vzpomínáme.
Současné stránky byly vytvořeny 
opět za sponzorské účasti, a to fi r-
my MCS-NET, s.r.o., Český Brod. 
Jsou pojaty decentně a nevtíravě 
a slouží ke vzpomínce, k infor-
mování o historii náboženské 
obce a husitství v kraji, o sou-
časné nabídce služeb a zároveň 
dávají prostor i komornímu sboru 
Christi v Úvalech. Vzpomínkou 
je míněna fotogalerie, kam byly 
přeneseny obrázky z různých akcí 
pod záštitou nebo za účasti CČSH 
v Úvalech (divadelní představení, 

koncert apod.). Tam najdete třeba 
své děti nebo sebe. V aktualitách 
pak novinky v dění náboženské 
obce (NO) a pozvánky na nejno-
vější akce.
Stránky budou průběžně doplňo-
vány, ale nebudou zahlcovány pře-
mírou informací nebo fotografi í.
Kaple CČSH v Úvalech sídlí 
na Pražské ulici č. 180 v Úvalech 
a NO využila dotace v rámci MAS 
REGION POŠEMBEŘÍ Český 
Brod na její opravu.  Každoroč-
ně o činnosti a využití podává 
NO zprávu po dobu udržitelnosti 
projektu č. 1 Oprava církevního 
domu. Vstup na stránky je mož-
ný přes adresu www.ccshuvaly.
cz nebo přes odkaz CÍRKVE 
na stránkách města www.mestou-
valy.cz.                                                                                       

Za Radu starších 
Alena Janurová

Velikonoce trochu jinak
Přemýšlíte o tom, kde se tu vzaly 
Velikonoce? Jsou to svátky jara, 
kdy se těšíme z právě probuze-
né přírody nebo mají svůj původ 
v historii?
Pojďte s námi ke kořenům Veliko-
noc a oslavte spolu s námi  tyto 
svátky tzv. Sederovou večeří, kte-
rá patří k židovské tradici oslavy 
Pesachu, tedy Velikonoc. Je to 
slavnost, při které si připomínáme 
to, jak kdysi Mojžíš vyvedl Izra-
elce z egyptského otroctví , aby je 
znovu přivedl do země, která jim 
patří.
Je to slavnost pro celou rodinu – 
kromě chutných tradičních pokrmů, 
jako je např.charoset (směs jablek, 
medu, mandlí, hrozinek a vína), se 

můžete těšit na hru Hledání chame-
cu, vyprávění příběhu o Mojžíšovi 
s promítanými obrázky a na jiné 
aktivity pro děti. Je to večer radosti 
a naděje. Na přípravě večera se podí-
lí všichni účastníci – každý si může 
vyzkoušet přípravu židovského po-
krmu či upéct beránka, přinést ovo-
ce, nápoj nebo sváteční ubrousky. 
Na večeři je třeba se předem při-
hlásit, abychom mohli vše dobře 
naplánovat a rozvrhnout přípravy.
Pokud byste se chtěli večera 
účastnit, napište prosím nejpoz-
ději do 8. dubna počet dospělých 
a dětí na adresu hankahoblikova@
seznam.cz, kapacita je omezená.

Hanka Hoblíková, 
bližší info 734435401

VEČEŘE SE BUDE KONAT VE STŘEDU 16. 4. V 18 HODIN 
V NOVÉM VOLNOČASOVÉM CENTRU V RIEGROVĚ ULICI.
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O klíšťatech

Neznalost zákona neomlouvá

Klíšťata jsou drobní parazité, kteří 
se živí krví svých „hostitelů“. Je-
jich kousnutí je nejen bolestivé, 
ale mohou svého hostitele infi -
kovat i nebezpečnými nemocemi 
(bez ohledu na to, jestli se jedná 
o zvíře či člověka).
Klíšťata jsou nebezpečná. Kaž-
dý rok jsou tisíce psů nakaženy 
závažnými nemocemi, které jsou 
přenášeny klíšťaty – jedná se o ba-
beziózu, erhlichiózu, lymskou 
boreliózu, klíšťovou encefalitidu 
a další. I když léčba těchto one-
mocnění může být při včasném 
odhalení úspěšná, mohou tato one-
mocnění způsobit těžkou poruchu 
zdraví a někdy i smrtelný průběh. 

Klíšťata se nacházejí všude, od do-
mácích zahrad, přes městské parky, 
chovná zařízení až po louky a hlu-
boké lesy. Jejich aktivita začíná 
již dva týdny po posledním sněhu, 
nejčastěji v březnu.  Nejhojněji se 
dospělá klíšťata vyskytují v květnu 
a v září. Jedná se o tzv. dvojfázo-
vý výskyt s kulminací v květnu 
a září. Proto se zejména v tomto 
období mějte na pozoru a po každé 
vycházce do lesa či vysoké trávy 
si pečlivě prohlédněte pokožku. 
Zejména záhyby a místa s měkkou 
kůží. Nezapomeňte na děti a vaše 
čtyřnohé miláčky.
Klíště obecné aktivně vyčkává 
na svého hostitele v trávě či jiných 
rostlinách. Mylná je představa, že 
klíště uvidí vhodného hostitele 
a okamžitě na něj skočí. Klíšťata 
jsou slepá, ale dokáží reagovat 
na vydechovaný oxid uhličitý. 
Pomáhá jim v tom tzv. Hallerův 
orgán. Také neskáčou, ale padají 
z rostlin přímo na hostitele.
Pokud jste si někdy našli na těle 
zakousnuté klíště, možná jste si 
řekli, jak to, vždyť jsem nic ne-

cítil/a? Je totiž v zájmu klíštěte, 
aby nebylo odhaleno, až do doby 
kdy se pustí. Klíšťata proto mají 
prostředky, aby zabránily pro-
jevům, které by je odhalily. 
Do rány vypouští anestetika proti 
bolesti, dále i látky, které pomo-
hou klíštěti se lépe na ráně udr-
žet a látky zabraňující srážlivosti 
krve. Se slinami se pak do těla 
dostávají původci nebezpečných 
nemocí, které klíšťata přenášejí. 
Krev sají pouze samičky, sameč-
ci podle většiny zdrojů potravu 
nepotřebují. Pouze čekají na hos-
titele, na kterém najdou samičku 
k páření. Rozmnožují se přímo 
na hostiteli i mimo něj. 
Ochrana proti klíšťatům – nejlepší 
způsob, jak chránit vašeho psa či 
kočku před nebezpečím spojeným 
s klíšťaty, je zabránit uchycení 
klíšťat a uvolnit uchycená klíšťata 
během 24 hodin. K tomu slouží 
široké spektrum akaricidních a re-
pelentních přípravků ve formách 
spotů, sprejů, zásypů a obojků. 

Správné a bezpečné vytažení klíš-
těte - nikdy klíště neodstraňujte 
holou rukou. Použijte rukavice, 
nebo speciální pinzetu. Parazita 
uchopíme za hlavohruď a kýva-
vými pohyby postupně uvolní-
me, pečlivě vydezinfi kujeme. 
Po vytažení se přesvědčíme, zda 
je klíště celé, jestli část nezůstala 
v ráně. Když nám hlavička přece 
jenom v kůži zůstane, do místa 
více nezasahujeme, ránu dezin-
fi kujeme jodovou tinkturou 5-7 
dní a místo sledujeme. Několik 
dní po napadení klíštětem se vy-
hneme fyzické námaze a ránu sle-
dujeme. Při jakékoli změně kon-
taktujeme lékaře. Dušení klíštěte 
olejem je stále sporné, otáčení při 
vytahování nemá význam.
NEZAPOMEŇTE – PO POBY-
TU V PŘÍRODĚ – v období vý-
skytu klíšťat neustále kontrolovat 
sebe, děti, psy a kočky a klíšťata 
odhalit a vytáhnout do 24 hodin.

MVDr. Lubica Mádrová

veterinární glosy

dopisy redakci

Dne 13. 3. 2014 se konalo mimo-
řádné zastupitelstvo města Úvaly 
a projednávalo mimo jiné dvě dů-
ležité věci.
První bylo rozpočtové opatření
č. 2/2014. Nic proti tomu, kdyby se 
vedení města obtěžovalo seznámit 
s tím fi nanční výbor a žádat jeho 
vyjádření. Výmluva na časovou 
tíseň neobstojí, protože data k to-
muto opatření byla známa již 28. 2. 
2014 a fi nanční výbor se k němu 
mohl vyjádřit buď na mimořádném 
zasedání, nebo e-mailem či „per 
rollam“ (tedy např. telefonicky). 

Argument, že to vedení města ne-
potřebuje, je naprosto zavádějící, 
protože povinnost mít minimálně 
dva výbory (fi nanční a kontrolní) 
plyne ze zákona. Snaha zlehčovat 
tento fakt je pohrdání právem.
Druhým mnohem závažnějším 
bodem byl prodej pozemků Rad-
lická fi rmě JARO REAL, s.r.o., 
která vznikla 10. 2. 2014 přejme-
nováním fi rmy Středisko infor-
mačních technologií, s.r.o., pana 
Jaroslava Vaigla, když obchodní 
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(střední hodnota) v této lokali-
tě je 1 366,- Kč/m2. Tady vznikl 
zcela zásadní rozpor s vyjádře-
ními jednotlivých zastupitelů 
(kromě 4 statečných (Ing. Černý, 
Ing. Váňová, Ing. Morávek a pan 
Kolařík, kteří později hlasovali 
proti prodeji za těchto podmí-
nek)). Zmínění koaliční zastu-
pitelé (především Ing. Breda) 
zpochybňovali názory znalce, ale 
i vlastního právníka. Připomíná 
mi to výrok jednoho komunistic-
kého starosty „My zákony nezná-
me, my vládneme“.

Následně vystoupil zástupce fi rmy 
JARO REAL, s.r.o., Mgr. Jiří Vajgl 
a srdceryvně vysvětloval, že fi rma 
je vlastně něco jako humanitár-
ní organizace, protože cenu proti 
svým výpočtům ještě cca o 100 Kč 
za metr čtvereční navýšila.
Co je však nepochybné, že roz-
díl mezi cenou trží a obvyklou je 
v tom, že za tržní cenu prodává 
soukromý subjekt. Za cenu ob-
vyklou musí ze zákona prodá-
vat státní subjekt. Jiná možnost 
je porušením zákona, který byl 
zpřísněn proto, aby nedocházelo 

podhodnocení prodeje veřejného 
majetku. Každá jiná varianta je 
porušením zákona.
Hlasování dopadlo tak, jak bylo 
zřejmě předem dohodnuto, tedy 
9:4 ve prospěch prodeje.
  Doufám,   že při hlasování o smlou-
vě si příznivci tohoto prodeje řád-
ně prostudují zákony a zabrání tak 
svému trestnímu postihu.
Nepochybuji o tom, že zadlužené 
město potřebuje peníze, ale právě 
proto musí s majetkem zacházet vel-
mi obezřetně a neobcházet zákon.

Ing. Petr Jankovský

podíl (100%) 400 tisíc Kč složil 
dne 11. 2 .2014. Tato fi rma nabíd-
la cca 28 milionů a ze dvou nabí-
dek byla mírně nejvyšší (782 Kč 
za metr čtvereční). Protože jsem 
byl členem výběrové komise, tak 
jsem velice uvítal, když ing. Bre-
da navrhl, aby právník úřadu po-
soudil možnost prodat pozemek 
pod cenou „obvyklou“ dle cenové 
mapy. Úřad si rovněž vyžádal ná-
zor soudního znalce. Oba posud-
ky byly pro prodej jednoznačně 
negativní, protože cena obvyklá 
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– 3 100 Kč/m2. Znalec sice snížil 
odhadovanou cenu dle vyhlášky 
na cca polovinu, ale i tak je cena 
s naším nezasíťovaným pozemkem  
neporovnatelná. Podle konzulta-
cí s realitními kancelářemi bylo 
jasné, že za tyto ceny je pozemek 
neprodejný.
Z výše uvedených důvodů jsme 
si nechali udělat právní analýzu 
od právního zástupce města, jaké 
jsou možnosti města při prodeji 
obecního majetku. S touto analý-
zou naprosto nejsme v rozporu, 
jak uvádí Ing. Jankovský, ale na-
opak jsme podle ní postupovali při 
rozhodování o prodeji uvedeného 
pozemku. 
V analýze se mj. uvádí, že město 
by se mělo při prodeji držet pokud 
možno ceny obvyklé a v přípa-
dě, že je jasné, že za tuto cenu je 
daná nemovitost neprodejná, tak 
by odchylka měla být jasně dolo-
žená a zdůvodněná. Dále se zde 
uvádí, cituji: „Obvyklou cenu je 
samozřejmě nejjednodušší určit 
podle zákona o oceňování majet-
ku (151/1997 Sb.), ať již si obec 
nechá zpracovat znalecký posudek 
nebo výpočet podle tohoto zákona 
provede sama (znalecký posudek 
tedy z hlediska § 39 odst. 2 záko-
na o obcích není povinný). Ob-
vyklou cenu je však možné zjistit 
i jinými vhodnými způsoby, např. 
srovnáním nabídek více realitních 
kanceláří na podobné nemovitosti. 
Z hlediska případného navazující-
ho posuzování obcí realizovaných 
dispozic (zejména pro účely pře-
zkoumání hospodaření podle záko-
na č. 420/2004 Sb.) lze doporučit, 
aby způsob určení obvyklé ceny 
byla obec schopna vždy adekvátně 
doložit.“ V souladu s tímto dopo-
ručením jsme vyhledali na realit-
ních serverech obdobné nabízené 
nezasíťované pozemky v Úvalech 
o velikostech od 8 000 do 13 000 
m2, jejichž cena se pohybuje mezi 
750 – 850 Kč/m2.  Současně máme 
vyjádření a rozklad realitních kan-
celáří o jejich interním výpočtu 

inzerované ceny, která i jim vychá-
zí mezi 650 – 750 Kč/m2. Stejný 
rozbor velmi fundovaně přednesl 
na jednání zastupitelstva i zástupce 
zájemce o koupi pozemku (mimo-
chodem jmenuje se Mgr. Jiří Vaj-
ner). Všechny tyto podklady budou 
založeny do spisu pro pozdější 
kontrolu.
Z výše uvedených podkladů jasně 
vyplývá, že se při prodeji uvede-
ného pozemku jedná o prodej 
za cenu v místě obvyklou.
Stejně jako na jednání zastupitel-
stva i zde bych chtěl zdůraznit, 
že prodej tohoto pozemku a zís-
kané fi nanční prostředky pova-
žuji za velice důležité pro město. 
Pokud se má postupně naplňovat 
Koncepce rozvoje městského 
majetku, jak ji v lednu schválilo 
zastupitelstvo, a nadále zlepšo-
vat infrastrukturu a vybavenost 
města (např. nové šatny a třídy 
ZŠ, rekonstrukce radnice, budova 
knihovny, parkoviště, chodníky, 
…), tak jsou tyto prostředky vel-
mi vítanou injekcí. Dvouletá sna-
ha o prodej tohoto pozemku uka-
zuje, že jakékoli další taktizování 
a vyčkávání by bylo krátkozraké. 

Naopak využití nabídky uvedené-

ho uchazeče, který chce rozvíjet 

nejen městský pozemek, ale má 

zájem i o sousední a tím o rozvoj 

celé lokality, je pro město podle 

mého názoru výhodné.

Chápu, že prodej obecního majet-

ku je v posledních pár letech ože-

havé téma a pro některé politiky 

je lákavým soustem, ale za sebe 

mohu prohlásit, že jsem připraven 

kdykoli  prodej tohoto pozemku 

obhájit.

Ing. Michal Breda, místostarosta 
Úval

Poznámka pod čarou: Ing. Petr 
Jankovský byl po celou dobu zve-
řejňování záměru prodeje členem 
komise pro otvírání obálek a hod-
nocení nabídek. Při posledním 
jednání komise si nadšeně liboval, 
že konečně město dostalo výbor-
nou nabídku a hlasoval pro její 
přijetí. Je očividné, že během pár 
dnů u něj převládly politické am-
bice nad zdravým rozumem a nyní 
nám prezentuje názor naprosto 
opačný.

Vážení spoluobčané,
normálně bych na článek pana 
Ing. Petra Jankovského (ČSSD) 
nereagoval, protože se jedná jen 
o pokračování pochybných výro-
ků, které prezentoval na zasedání 
zastupitelstva, ale protože v něm 
skupinu koaličních zastupitelů na-
padá z protiprávního jednání a mě 
staví do čela tohoto zločineckého 
spiknutí, musím na toto reagovat.
Pro pořádek a uvedení do pro-
blému chci nejprve shrnout celou 
situaci. Záměr na prodej tohoto 
pozemku byl schválen zastupitel-
stvem města již dne 20. 09. 2012 
pod usnesením č. Z-0113/012. Jed-
ná se o pozemek parc. č. 3841/24 
o celkové výměře 36 147 m2 ur-
čený k bytové výstavbě formou 
rodinných domů. Město tento zá-
měr opakovaně zveřejňovalo, ale 
kromě prvního kola v roce 2012, 
kdy obdrželo nabídku 600,- Kč/m2, 
jinou přijatelnou nabídku stále ne-
dostávalo. Ani elektronická aukce, 
ani smlouvy se dvěma realitními 
kancelářemi nevedly k uspokoji-
vým výsledkům. Zásadním pro-
blémem, který bránil prodeji, bylo 
podle vyjádření některých develo-
perů trvání na zástavbě rodinnými 
domky a danou velikostí parcely. 
Vedení města nechtělo připustit 
zahuštění zástavby v této lokalitě 
nad míru, která je obvyklá ve staré 
Radlické čtvrti. Proto jsme uvítali 
nabídky z posledního kola vyvěše-
ní záměru, které při dané ceně jas-
ně respektují požadovanou formu 
výstavby.
Město si nechalo o ceně tohoto 
pozemku zpracovat znalecký posu-
dek, který určuje jednak tzv. cenu 
úřední, stanovenou dle zákona 
o oceňování majetku a vyhlášky 
MFČR č. 441/2013 Sb. Tato cena 
opravdu vychází na 1 366 Kč/m2. 
Dále posudek uvádí cenu obvyk-
lou. Tuto cenu  znalec vypočítal po-
rovnáním cen jiných prodávaných 
pozemků, bohužel zasíťovaných 
pozemků o velkosti jedné stavební 
parcely o velikosti 700–800 m2, je-
jichž cena se pohybuje mezi 2 300 

Vyjádření k článku Ing. P. Jankovského

Jak si „pasu duši“ – dvě úvalské akce 
v sále domu s pečovatelskou službou
Děkuji kulturní komisi za to, že 
zve do Úval zajímavé lidi, uměl-
ce, cestovatele…
Skoro stačí přejít ulici v „bačko-
rách“ a obohatíme se četbou, hud-
bou, obrazy.
Žádný páteční večer mě doposud 
nezklamal.

Pátek 14. 3. byl obzvlášť silný. 
Zdařilo se krásné setkání s moud-
rou, čestnou, životem prověřenou, 
„mladou“ (je jí 85 let, ale od po-
hledu 65 let je moc) Kamilou 
Moučkovou a zpěvem Richarda 
Pachmana. Jak jsem si všimla, ne-
byla jsem jediná, kdo měl uslzené 
oči, byli jsme zasaženi všichni.

Škoda, že nebyl sál zaplněný, to 
jsem zažila jen párkrát, a přitom 
jet za kulturou do Prahy je mno-
hem náročnější. 

Minimum se nás sešlo ve čtvrtek 
13. 3. na mimořádném zasedání 
zastupitelů obce Úvaly. Kromě za-
stupitelů nás bylo pouze pět z řad 
občanů.  Hlavním bodem jednání 
byl prodej pozemku p. č. 3841/24 
v k. ú. Úvaly u Prahy, ve vlastnic-
tví města, o výměře 36 147 m2. 
Výše ceny m2 pozemku, stano-
vené dle platného oceňovacího 
předpisu, je 1 366,- Kč/m2.  Ob-
vyklá cena, stanovená znalcem, 
není uvedena. 
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Cena nabízená kupcem, dle
výběrového řízení ta vyšší, činí 
782 Kč/m2.

Jde o majetek nás všech a o jeho 
dobré spravování. 
Zaráží mě urputnost, s jakou se 
snaží dvě třetiny zastupitelů, 

v čele s Ing. Bredou, prosadit 
prodej v době, kdy nemovitosti 
stagnují a je naopak výhodnější 
nakupovat. 
Protože se prodej několik let ne-
dařil, máme se radovat, že se na-
šel „obětavec“, který si pozemek 
odkoupí? Domnívám se, že ztráta 

města při takovémto prodeji je 
značná!
Nerozumím tomu, proč chybí zá-
jem o to, co se děje v našem měs-
tě, a přitom s láskou pečujeme 
o své domovy. 
Co říci závěrem? Naši sousedé 
z kulturní komise, domu dětí, 

ale i sousedé ze zastupitelstva 
atd. věnují svůj čas a tvořivost 
pro blaho nás všech ostatních 7 
tisíc obyvatel. Jen málo z nich 
je fi nančně ohodnoceno. A nám 
je zatěžko v „papučích“ přejít 
ulici.

Naďa Kouklová

Výročí Domova seniorů v Úvalech
Jak ten čas letí, slavíme náš pat-
náctý rok, kdy 20. dubna 1999 
se naše město stalo středem po-
zornosti, za přítomnosti předsedy 
Okresního úřadu Prahy-východ, 
ředitele Okresního ústavu sociál-
ních služeb a dalších významných 
hostů. Slavnostně byl zahájen 
provoz v nově vybudovaném do-
mově seniorů. Vnějším i vnitřním 
uspořádáním a vybavením před-
stavuje v současnosti nejlepší za-
řízení tohoto druhu v okrese Pra-
ha-východ pro 50 seniorů. 
Chci jako uživatel, kterým jsem 
od zahájení, poděkovat panu 
Ing. I. Černému, tehdejšímu sta-
rostovi, a městskému úřadu za tuto 
skvělou myšlenku a její úspěšnou 

realizaci. Tento domov je srov-
natelný s evropskou úrovní, náš 
dům je určen i pro seniory se sní-
ženou soběstačností a potřebou 
celodenní péče. Mnozí z nás si asi 
nepředstavovali, že budou zbytek 
svého života žít v tomto krásném 
prostředí. Bohužel, za tuto dobu, 
jsme jako původní uživatelé zů-
stali pouze tři: paní Říhová, paní 
Šlajsnová a p. Lášek. My tři oby-
vatelé vzpomínáme na našeho 
spolubydlícího pana Dvořáka, 
který měl zlaté ruce. Ve svých 
85 letech a přes určité nesnáze se 
staral o úpravu našeho zahradní-
ho prostředí. Vypěstoval zeleninu 
a ovoce pro naši kuchyni v hod-
notě několika tisíc Kč ročně. Vy-

sázel mnoho různých růží a pře-
krásných květin, o které se sám 
staral. Na pohled to byla nádherná 
krása s vůní při našich posezeních 
na lavičkách v tomto velmi pří-
jemném prostředí. Zde v domově 
je o nás velmi dobře postaráno, 
jak po stránce ubytovací, stra-
vovací, zdravotní, fyzické, tak 
po stránce kulturní a zájmových 
činnostech. 
Velikonoce a Vánoce jsme prožili 
v nádherně vyzdobeném prostředí 
s hudbou. 
Velice jsme si pochutnali na jíd-
lech z bohatého jídelníčku se svá-

teční obsluhou. Na prostřených 
stolech nechybělo jižní ovoce ani 
dvanáctero cukroví, vyrobeno 
v naší kuchyni. 
Touto cestou děkuji za zodpo-
vědně-úspěšné vedení našeho do-
mova seniorů, naší ředitelce paní 
Bc. Zdence Jordánové, DiS a je-
jímu užšímu kolektivu. Po stránce 
zdravotní děkuji sestrám za obě-
tavost, ochotu a vzornou péči. 
Všem ostatním zaměstnancům 
poděkování ve svých odborných 
profesích, k naší velké spokoje-
nosti. Děkuji. 

Miroslav Lášek

fejeton

Úvalská kličkovaná – staronová on-line hra pro všechny generace zdarma
Cílem je zisk maximálního počtu 
bodů při zručném průchodu zvo-

lenou zónou v nejvyšší obtížnosti 
bez úhony a úrazu.

Výběr prostředí – option – nový chodník a ulice osvětlená  
 –     starý rozbitý chodník a ulice plná výmolů 

z poloviny tone ve tmě

roviny obtížnosti – level 0  – chodec, střední věk
 – level 1  – chodec, mladší senior
 – level 2  – chodec, starší senior zdravý
 – level 3  – chodec, starší senior méně pohyblivý
 – level 4  – chodec, senior vyšší věk, s berlemi
 –     level 5 – 10  –      každým rokem navíc u seniora přibý-

vá obtížnost.

rovném povrchu dlažby chodníku 
dobře viditelné hromádky a hro-
mady exkrementů. Auta těsně 
za sebou u chodníku. Za sněhu sice 
skryté exkrementy, ale kluzkost, 
zvláště šikmých ploch, značná.
Option 2 – celkem běžný rozbitý 
nerovný chodník, auta zaparkova-
ná i z obou stran ulice přesahují 
více jak z poloviny na chodník, 
který má omezený průchod na cca 
75 cm. Ulice plná výmolů, neoče-
kávaně a náhodně umístěných, 
nejlépe mimo dosah osvětlení. 
Mimoto, několik čerstvých hro-
mad exkrementů, několik rozne-
sených botami do délky a zkom-
binováno zvratky. Tento výběr 
úrovně pole (select option) je jen 
pro silné žaludky, slabší si mohou 
znehodnotit klávesnici.
Obtížnost pro dosažení maxima 

bodů možno zvyšovat zvolením 
denní a roční doby. Za úplné tmy, 
deště, větru obracejícího deštníky 
a podobně, jich získáte za prů-
chod bez poskvrny, úhony a úrazu 
nejvíce.
Grafi ka hry je obzvlášť vydařená, 
zejména výjimečné jsou zcela re-
álné obrazy pozůstatků venčení 
psů a přehnané konzumace jídla 
a alkoholu. Zvuková stránka také 
stojí za povšimnutí. Šplouchnutí 
vody v díře vozovky při vyvrk-
nutém kotníku spolu s bolestným 
klením je k popukání.
Tak šťastný brod a slalom (a za-
myslete se prosím).

(Pozn. autora: hra je pouhou fi k-
cí, veškerá podobnost s realitou je 
čistě náhodná)

Alena Janurová

Hru lze hrát na každém počítači 
nebo notebooku či tabletu. Slou-
ží k virtuální orientaci mezi pře-
kážkami a nástrahami při chůzi 
za dne i v noci, použitelná v praxi 
pro nácvik téhož v reálných pod-
mínkách města.
Option 1 – ojedinělý kvalitní chod-

ník a nová ulice, chodník osázen 
sloupovitými stromy a pro vjezdy 
do garáží zešikmen. Pro vyrovnání 
chůze lze použít nástavec na botu 
(klikni na ikonu nástavec – levá 
bota, pravá bota, podle toho, kte-
rým směrem se vydáte – ovšem 
body jdou dolů). Na hladkém 
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společenská 
kronika
Duben 2014
Vítáme nové spoluobčánky
Lucie Vodičková
Kayla Kolíšková
Denis Bílek
Victor Daníček
Všem dětem přejeme, aby vyrostly 
ve zdravé a šťastné občany našeho 
města.

Dubnová životní jubilea
70 let – Hana Řezáčová
 František Kopřiva
 Olga Hylanová
 Hana Rygelová
 Karel Štefan
 Vladimír Křelina
 Jaroslava Krobová
 Jana Točíková
75 let – Božena Baginová
 Helena Kopecká
 Pavla Mitrovská
 Jiří Souček
 Marie Mulačová
 Jiří Drescher
 Marie Vávrová
 Petr Fischer
 Veronika Maryšková
 Jana Hollerová
80 let – Květoslava Frauenterková
 Stanislava Ferenczyová
81 let – Jiří Horák
82 let – Helena Kostková
 Jiřina Roučková
 Václav Moravec
83 let – Jiří Olmer
85 let – Jaroslav Teč
 Jiří Selix
86 let – Oldřich Štěrba
87 let – Jiří Michálek  
  Vlasta Švierčeková 
  Marie Chalupecká
90 let – Jarmila Valášková  
 Zdeňka Michálková 
 Marie Kabátová
 Jiřina Čermáková
Všem jubilantům přejeme hodně 
štěstí, zdraví a spokojenosti do 
dalších let.

Navždy jsme se rozloučili
Dobromila Truksová
Marie Chramostová
Jaroslav Bartoška
Jarmila Zemanová
Zdeněk Knecht
Všem pozůstalým vyslovujeme 
upřímnou soustrast.

Upozornění
Občané, kteří nechtějí být uváděni ve 
společenské kronice (narození, jubi-
lea, úmrtí), ať tuto skutečnost nahlásí 
na správním odboru MěÚ Úvaly, 
tel.281 091 528, 281 982 485 nebo 
mobil 723 929 928, vždy do 15. dne 
předcházejícího měsíce. Pokud nám 
nebude oznámen nesouhlas, budou 
tato výročí v Životě Úval uváděna.

Marie Černá – matrikářka

O obecním koupališti aneb marný projekt

670 let od jmenování prvního arcibiskupa 
pražského

Před 90 lety rozhodli členové 
obecního zastupitelstva zřídit 
v Úvalech nové koupaliště, a to 
buď pod mlýnem B. Prokůpka 
na říčce Výmola, anebo v místech 
dosavadního koupaliště.
Již 1. února 1924 pozvali do Úval 
jako odborníka Ing. Beladu z Pra-
hy. Ten si prohlédl louku u staré-
ho koupaliště, louku u Škvorec-
ké obory, údol při dobročovické 
silnici a louku pod mlýnem pana 
Prokůpka. Ve svém písemném po-

sudku doporučil za nejpříznivější 
místo pro nové koupaliště mís-
to pod mlýnem. S tímto místem 
však nesouhlasila většina členů 
obecního zastupitelstva a svůj 
nesouhlas vyslovili ještě rozhod-
něji, když přišel od Ing. Belady 
projekt na výstavbu jezu ke kou-
padlu. Vybudování jezu mělo stát 
76 985 Kč.
Proti stavbě nového koupaliště 
podal také stížnost J. Šťastný ještě 
s jinými občany k okresní správní 

komisi do Českého Brodu, a když 
komise tuto stížnost zamítla, ob-
rátil se stěžovatel ještě na zemský 
správní výbor v Praze.
Nejvíce záleželo na zřízení nového 
koupaliště pod mlýnem starostovi 
Úval Boh. Vavruškovi, a tak obec 
zahájila jednání s Boh. Prokůpkem 
o výměně potřebné louky za louku 
obecní. K dohodě však nedošlo, 
a tak nové koupaliště pod mlýnem 
nikdy zřízeno nebylo.

Dr. Vítězslav Pokorný

Když 5. ledna 1343 zemřel praž-
ský biskup Jan IV. z Dražic, stal 
se jeho nástupcem právě Arnošt 
z Pardubic, údajný možný rodák 
z Úval na Hostíně. Jeho rodiči byli 
Arnošt z Hostýně a paní Adlička.
Po ročním biskupském působe-
ní současně s povýšením praž-
ského stolce na metropolitní byl 
před 670 lety – 30. dubna 1344, 

zahrajme si šachy
Dnes si zkusíme něco jednoduš-
šího. V pozici diagramu je černý 
na tahu a má silný útok. Jak nej-
jednodušeji byste na jeho místě 
prorazili? 

jmenován prvním arcibiskupem. 
Podléhalo mu pak biskupství 
olomoucké a téhož roku založené 
biskupství litomyšlské. Vzdělaný 
arcibiskup s evropským rozhle-
dem se ujal organizace nové pro-
vincie a položil základy jejího 
písemnými normami upraveného 
správního systému, který před-
stavoval vzor uspořádání papež-
ské kurie i jejích kancelářských 
řádů. V roce 1349 vyhlásil pro-
vinciální statuta, církevní záko-
ník, který systematicky stanovil 
hlavní zásady církevního práva, 
vymezil kompetenci a způsob 
jednání biskupského soudu. Spi-
ritualita prvního arcibiskupa byla 
blízká augustinianismu, mezi au-
gustiniánskými kanovníky měl 

spolupracovníky a tomuto řádu 
založil kláštery v Kladsku, Ro-
kycanech a Jaroměři.  
Arnošt z Pardubic se stal po za-
ložení pražské univerzity roku 
1348 jejím kancléřem, stejně 
jako i jeho předhusitští nástupci. 
Byl blízkým spolupracovníkem 
Karla IV. a zřejmě inspirátorem 
mnoha jeho činů. V roce 1346 
dosáhl v Avignonu schválení 
Karlovy volby za římského krále 
a jednal o možnosti jeho koru-
novace na císaře. Sám jej po ná-
vratu do Prahy 2. září 1347 ko-
runoval na českého krále a často 
potom zastupoval panovníka 
v jeho nepřítomnosti. 

 Dr. Vítězslav Pokorný

Vyhrávající plán bílého v pozici 
z minulého čísla začínal tahem 
1.Sf4. Černý buď musí střelce vzít 
dámou, anebo dostane rychle mat: 
1…. Dxg1 2.Jb6+ axb6 3.Dxc6+ 
bxc6 4.Sa6 mat.

Petr Slavík

osobní

Vážení a milí spolužáci,
absolventi úvalské základní školy v roce 1951!

Tak jako vloni, tak i v roce 2014 se sejdeme
poslední sobotu v květnu, tj.

31. května 2014 v 16:00

v restauraci sokolovna, dnes „NA DOBRÝM MÍSTĚ“.

MB 

Poděkování Janu Karlinovi

Více než deset let se staral o  dobrý chod domu s pečovatelskou 
službou a spokojenost obyvatel. Vždy ochotně a s úsměvem řešil 
malé i větší trable s naším bydlením. Byl by to dlouhý výčet prací, 
které nám zpříjemňovaly život. To všechno pociťujeme nyní, když 
celkem dlouhodobě onemocněl.

Milý pane Karline, chceme Vám touto cestou za vše poděkovat 
a říci, že nám chybíte. Stýská se nám.

Přejeme Vám hodně zdraví a díky za všechno.

Parta z prvního patra
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Studentka z Úval s výbornou 
znalostí angličtiny slovem 

i písmem (absolventka 
kurzu The Channel School of 

English in Ilfracombe
of Britain, publikace povídek 

na mezinárodním webu) nabízí 
doučování pro děti ZŠ.
Trpělivý individuální 

přístup přizpůsobený potřebám 
a úrovni znalostí každého žáka.

Termín po dohodě,
cena 150,–/60 minut,

Tel.: 721 523 211,
volejte po 18. hod. 

Kanalizační přípojky, vodoin-

stalatérské a topenářské práce, 

čištění kanalizací a odpadů.

Diviš Miloš tel.: 721 354 413

Otokara Březiny 692

Úvaly

Prodám družstevní garáž 
v Úvalech na Homolce.

Poslední etapa, horní řada. 

Cena dohodou.

Tel.: 606 205 927

DĚTSKÝ KLUB
ROZMAZLÍNEK
ANGLICKÁ ŠKOLKA

ZVE DĚTI A JEJICH RODIČE 
NA DUBNOVÉ AKCE:

15.4. VELIKONOČNÍ KRASLICE – netradiční
techniky i pro nejmenší, pro maminky vosková 

batika – od 15:00 do 17:00
30.4. ČARODĚJNICKÉ

ODPOLEDNE S MOŽNOSTÍ
ZÁPISU 

  od 15:30 prohlídka prostor našeho Klubu  
od 17:00 hodin zapálení ohně
LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

I PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI
Účast na akcích potvrďte nejpozději den předem:

tel: 602 308 490 dw@rozmazlinek.cz
Adresa: DK Rozmazlínek, Smetanova 203, Úvaly

 od 15

L
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HORKA stavební, spol. s r. o. 
– „Zahradní variace“ v Úvalech
–    Specializovaný prodej a pokládka venkovních klasic-

kých i velkoformátových dlažeb
–      Venkovní pryskyřičné spárovací hmoty ROMPOX – 

prodej i odborná aplikace
–      Gabiony – výstavba, montáže košů na zakázku, 

prodej materiálu
–     Půjčovna vakuové zvedací mechanizace
–      Odborné poradenství, inspirativní plochy „Zahradní 

variace“ – nejširší nabídka betonových i kamenných 
dlažeb a zídek

26. 4.  od 9 do 15 hodin Vás srdečně zveme 
na Den otevřených dveří s ukázkou pryskyřičného 
spárování. Výhodné slevy pro každého!
Úvaly –  areál Dobročovická/U Obory, 
tel. 775 216 094, email:stavebniny@horka-stavebni.cz, 
www.horka-stavebni.cz, www.rompox.cz

Zpracování projektové
dokumentace kanalizačních

a vodovodních přípojek,

Ing. Radek Netušil
Tel.  723 713 631

Opravy praček
automatických a vířivých

Josef Táborský, Praha-Újezd 
nad Lesy, Žichlínská 1670

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

Pronajmu prodejnu
v Úvalech u nádraží 24 m2

od 1. 4. 2014 

Prodám kovové regály na obuv.

Tel. 281 981 713

Hledám PRONÁJEM BYTU
2 + 1 nebo 2 + kk v Úvalech 

blíže k centru, za nájem

do 10 000 Kč včetně služeb.

 Nabídky na mobil 733231746
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Zdeněk Dvořák – ZEMNÍ PRÁCE S MINIBAGRY
&

Pavel Solčanský – Vodovody a kanalizace

Nabízejí kompletní
zhotovení vodovodních 

a kanalizačních přípojek 
„na klíč“

Nabídka na klíč obsahuje:
• KG  potrubí, revizní šachtu
• výkop  přípojky a revizní šachty
• pokládku  a propojení potrubí , usazení šachty
• zásyp pískem,  zeminou  a  zhutnění
• nakládka a odvoz přebytečné zeminy

Vyhotovení cenové nabídky
ZDARMA

Kontakt:  

Zdeněk Dvořák – 776 726 798
Pavel Solčanský – 777 263 245

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 62
602 429 913
605 977 191
606 784 088

Zdeněk Dvořák ZEMNÍ PRÁCE S MINIBAGRY
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inzerce

Pronajmu dílnu, sklad,
prodejnu 12 m x 6 m,

výška 3,5 m, Smetanova 543
Tel.: 602 272 407

PRODÁM družstevní garáž
v Úvalech. Cena dohodou.

Tel.: 731 114 629

Nebankovní půjčky
do 24 hodin 

5 000,– až 166 000,– 
pro zaměstnance, OSVČ,

důchodce a MD
Stačí prozvonit a zavolám zpět

Volejte 774 571 612

Pronajmu volný byt 1+1
v bytovém domě v Úvalech,
10 minut chůze od nádraží.

Tel.: 602 531 663, 602 215 198

KOMINICTVÍ NĚMEC
 čištění, revize, opravy, telefon 

775 132 921
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Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, fi rma Dráb, oznamuje svým zákazní-
kům, že opět prodává slepičky snáškových plemen Lohmann 
hnědý, Tetra hnědá a Dominant – žíhaný, černý, modrý, žlutý,  
kropenatý a bílý. Stáří: 15–20 týdnů. Cena 149–185,- Kč/ks dle 
stáří. Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky 
pouze našeho chovu!
Prodej se uskuteční:

V neděli  27. dubna  2014
Úvaly – u drogerie na náměstí – 15.00  hod.

Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena  20–30  Kč/ks
Případné bližší informace: Po–Pá 9.00–16.00 hod,

tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

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

Podmínky a ceny inzerce pro časopis Život Úval
Rozměry časopisu: před ořezem 216 x 393, 
po ořezu 210 x 297 mm

  

 1/1 strany 1/2 strany 1/2 strany 1/4 strany
 (zrcadlo
 190 x 262 90 x 262 109 x 128 90 x 128
 1/1 na spad
 216 x 303

 1/3 strany 1/3 strany 1/8 strany
 59 x 262 190 x 87 90 x 61

Rozměry inzertních ploch: šířka x výška v milimetrech

Dodané inzeráty musejí mít tiskovou kvalitu – 300 dpi, 
formát *.pdf nebo jednotlivé komponenty – logo (*.eps, 
*.tif, *.jpg), obrázky (*.eps, *.tif, *.jpg), texty (*.txt, *.doc) 
– v elektronické podobě
Inzeráty budou přijímány pouze podle formátů uvedených výše.

 Plošná inzerce Řádková inzerce

Formát
A4 3 900,- Kč soukromá
  – do 120 písmen 140,-

A4 
v textové 
části 7 800,- Kč soukromá
  – 120 až 360 písmen 285,-

1/2 A4 1 950,- Kč komerční 
  – do 120 písmen 280,-

1/3 A4 1 500,- Kč komerční 
  – 120 až 360 písmen 570,-

1/4 A4 1 100,- Kč

1/8 A4 830,- Kč zvýraznění + 50 %
  rámečkem

III. strana 
obálky 4 200,- Kč tučný nadpis  + 30 %

IV. strana 
obálky 5 500,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH.
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