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POZVÁNKA

Zveme občany Úval
na vzpomínkové shromáždění a kladení 

věnců u příležitosti
69. výročí osvobození,

které se bude konat

v pondělí 5. května 2014 v 16 hodin

na hřbitově u památníku padlých

za spoluúčasti zástupců města, dětí ze ZŠ 
a střediska Junáka Úvaly. Úklid v MŠ, str. 16 Turnaj nadějí, str. 20 Šachový turnaj, str. 12

Jaro na náměstí Arnošta z Pardubic – foto Jan Poledník
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Starosta města Úvaly podle § 32 
zákona č. 62/2003 Sb., o vol-
bách do Evropského parlamentu 
a o změně některých dalších zá-
konů, ve znění pozdějších před-
pisů 

o z n a m u j e

1.     Volby do Evropského parla-
mentu se uskuteční:

    v pátek dne 23. května 2014 
od 14.00 hodin do 22.00 ho-
din a

     v  sobotu dne 24. května 2014 
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb 

ve volebním okrsku č. 1 
je volební místnost v Domě 
s pečovatelskou službou, nám. 
Svobody 1570, Úvaly pro voliče, 
kteří jsou přihlášeni k trvalé-
mu pobytu v ulicích – Atlasová, 
Bezručova, Borová, Bratří Čapků, 
Brožíkova, Čelakovského, Čer-

mákova, Denisova, Dobrovské-
ho, Do Hodova, Doktora Strusky, 
Ebenová, E. E. Kische, Fibicho-
va, Foersterova, Glücksmannova, 
Grégrova, Guth-Jarkovského, Ho-
dov, Horova, Janáčkova, Jalovco-
vá, Jedlová, Jirenská, Jiřího Gruši, 
K Hájovně, Klánovická, Kloster-
mannova, Kmochova,  Kožíškova, 
Kupkova, Lesní, Máchova, Má-
nesova, Modřínová, Muchova, 
Na Spojce, Na Ztraceném korci, 
Nad Koupadlem, nám. Svobo-
dy, Otokara Březiny, Oty Pavla, 
Palackého, Pernerova, Pod Tratí, 
Purkyňova, Rašínova, Seifertova, 
Slavíčkova, Smetanova, Smrková, 
Sovova, Sukova, Šafaříkova, Šá-
malova, Těsnohlídkova, Tigridova, 
Tichého, Tisová, Tovární, Tylova, 
U Horoušánek, Vrchlického, Vy-
drova, Zálesí

ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v Městském 
domě dětí a mládeže, Vítězslava 
Nováka 372, Úvaly pro voliče, 
kteří jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu v ulicích – 28.října, Ale-
šova, Barákova, Boženy Němcové, 

Čechova, Erbenova, Hakenova, 
Havlíčkova, Jiráskova, Josefa Lady, 
Jungmannova, Kollárova, Marol-
dova, Nerudova, Pražská, Proko-
pa Velikého, Raisova, Šrámkova, 
Štefánikova, Švermova, V. Špály, 
Vítězslava Nováka, Vojanova, Wol-
kerova, Žižkova

ve volebním okrsku č. 3 
je volební místnost v Základní 
škole, nám. Arnošta z Pardubic 
8, Úvaly pro voliče, kteří jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu 
v ulicích – 5. května, Arnošto-
va, Bendlova stezka, Bulharská, 
Česká, Dalmatská, Dobročo-
vická, Dvořákova, Fügnerova, 
Hálkova, Husova, Chelčického, 
Chorvatská, Jeronýmova, Klad-
ská, Komenského, Lipanská, Lu-
žická, Milíčova, Moravská, nám. 
Arnošta z Pardubic, Na Stráni, 
Osadní, Pod Slovany, Poděbra-
dova, Podhájí, Polská, Riegerova, 
Roháčova, Rokycanova, Rumun-
ská, Ruská, Slezská, Slovenská, 
Slovinská, Srbská, Škvorecká, 
Táboritská, Tyršova,  U Hostína, 
U Kaberny, U Obory, U Přeložky,  

U Starého koupadla, U Výmoly, 
Zahradní, Želivského.

3.     Voliči bude umožněno hlaso-
vání poté, kdy prokáže svou 
totožnost a státní občanství. 
Volič po příchodu do volební 
místnosti prokáže svou totož-
nost a státní občanství České 
republiky platným cestovním, 
diplomatickým nebo služeb-
ním pasem České republiky 
anebo cestovním průkazem 
nebo platným občanským prů-
kazem. Volič, který je občanem 
jiného členského státu, prokáže 
po příchodu do volební míst-
nosti svou totožnost a občan-
ství jiného členského státu.

4.      Každému voliči budou dodány 
3 dny přede dnem voleb do Ev-
ropského parlamentu hlasovací 
lístky. Ve dnech voleb na žá-
dost voliče okrsková volební 
komise dodá za chybějící, škr-
tané nebo jinak označené hla-
sovací lístky jiné

MUDr. Jan Šťastný 
starosta 

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

V březnu proběhlo jednání Rady 
města Úvaly dvakrát a to dne 12. 3. 
2014 a 19. 3. 2014. Na svém pro-
gramu měla následující témata:
Rada města projednala prodej 
pozemků parc.č. 3841/24 v k. ú. 
Úvaly u Prahy o celkové výměře 
36 147 m2 společnosti JARO REAL 
za kupní cenu 28 266 954,- Kč, což 
činí 782,- Kč za metr čtvereční 
a doporučila zastupitelstvu jeho 
schválení. Dále bylo projednáno 
rozpočtové opatření č. 2/2014, 
zejména ve smyslu nově vypsa-
ných dotací na Mateřskou školku 
Cukrovar a zateplení č. p. 95 rad-
nice a objektu 897. V rámci tech-
nické obnovy a dovybavení tech-
nických služeb města rada města 
souhlasila s pořízením středotlaké 
vodní cisterny 2000 l na podvo-
zek Multicar. Rada města souhla-
sila s vyplacením peněžitého daru 
pro těžce zdravotně postiženého 

úvalského občana. Dar je určený 
na fi nancování nákupu repaso-
vaného elektrického invalidního 
vozíku. Dále rada města schválila 
poskytnutí účelového peněžitého 
daru úvalské rodině, která pečuje 
o čtyři děti a v důsledku požáru 
rodinného domu přišla o napros-
tou většinu osobních věcí a ma-
jetku. Dar bude využit výlučně 
na nákup materiálu a služeb sou-
visejících s opravou bytu. Rada 
města projednala prázdninový 
provoz mateřské školy a vzala 
na vědomí informaci ředitelky 
MŠ paní Hájkové. MŠ bude uza-
vřena v termínu od 30. 6. do 25. 7. 
2014 tj. na 4 týdny. Rada města 
rozhodla v souladu s doporuče-
ním komise pro hodnocení nabí-
dek na veřejnou zakázku malého 
rozsahu „Cesty v Úvalech“ o při-
dělení zakázky fi rmě MASNAP, 
s.r.o. Nabídková cena včetně 

DPH činí 458 590,- Kč. Rada 
města souhlasila s vyvěšením zá-
měru na pronájem pozemku par-
c.č.3268/56 v k.ú.Úvaly u Prahy 
o celkové výměře 599 m2 za úče-
lem rekreace a zahrádkaření. Dále 
uložila zajistit zpracování projek-
tové dokumentace na opravu a za-
teplení objektů Škvorecká č. p.75 
a Prokopa Velikého č. p.1347 
v souladu s parametry programu 
OP6P ,,Zelená úsporám“. Dále 
souhlasila s předloženým návr-
hem obnovy veřejného osvětlení 
v Úvalech od fi rmy Eltodo Cite-
lum, s.r.o., kdy v rámci obnovy 
bude provedena rekonstrukce za-
řízení veřejného osvětlení na hrá-
zi rybníka Fabrák a dále bude 
provedena výměna 25 ks stožárů 
veřejného osvětlení, které jsou 
v havarijním stavu. Dále pověřila 
společnost Eltodo Citelum, s.r.o., 
prověřením možnosti dokončení 
nerealizovaného veřejného osvět-
lení v lokalitách Radlická čtvrť, 

Hodov, K Hájovně III, U Horou-
šánek. Rada města vyhlásila vý-
běrové řízení na veřejnou zakáz-
ku malého rozsahu na stavební 
práce na akci „Přeložka dešťové 
kanalizace v ulici Smetanova, 
Úvaly u Prahy“. Dále vyhlásila 
nový záměr na pronájem neby-
tových prostor v části objektu
č. p.527, Pražská ul., Úvaly, o vý-
měře 30,70 m2 za účelem posky-
tování služeb a prodejny. Dále 
rada města souhlasila s proná-
jmem pozemku parc.č.3079/1 k.ú. 
Úvaly u Prahy o výměře 7 402 m2 
za účelem odstavné plochy pro 
provoz koupaliště.
Rada města rozhodla, v souladu 
s doporučením hodnotící komise 
pro hodnocení nabídek: 
•    na veřejnou zakázku na dodavate-

le stavby na akci „Rekonstrukce 
ulic V. Nováka a Alešova“, o při-
dělení zakázky společnosti ZETA 
BENÁTKY, s.r.o. – nabídková 
cena je 3 216 105,- Kč bez DPH,

Zprávy z rady
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•    na veřejnou zakázku malého 
rozsahu „Revize plynového zaří-
zení, roční prohlídky plynových 
kotelen včetně plynového zaří-
zení a jejich servisu v objektech 
v majetku města Úvaly“, o při-
dělení zakázky fi rmě UNIGAZ 
servis, s.r.o., nabídková cena činí 
157 106,- Kč včetně DPH,

•  v souladu s doporučením ko-
mise pro hodnocení nabídek 
na veřejnou zakázku malého 
rozsahu „Revize elektrických 
zařízení v objektech v majetku 
města Úvaly“ o přidělení zakáz-
ky fi rmě: Jindřich Roedl, revizní 
technik VETZ, Sibřina, nabíd-
ková cena činí 166 400,- Kč 
včetně DPH,

•   na veřejnou zakázku malého 
rozsahu „Instalatérské a tope-
nářské práce v objektech v ma-
jetku města Úvaly“ o přidělení 
zakázky fi rmě Instalatérské 
a topenářské práce, Václav Ca-
fourek a Libor Prchal, Hlavní 
58, Tuklaty.

Rada města doporučila zastupitel-
stvu města ve smyslu akce „Re-
konstrukce koupaliště“:
•    schválit projektový záměr re-

konstrukce koupaliště v Úva-
lech v ceně 29,6 mil. Kč bez 
DPH (35,81 mil. Kč včetně 
DPH) s tím, že bude realizová-
na I. etapa v rozsahu vložením 

nové konstrukce vany do stáva-
jící – zmenšení vodní plochy pro 
úsporu provozních nákladů,

•    schválit zajištění projektové 
přípravy na akci rekonstrukce 
koupaliště v Úvalech v odhado-
vaných nákladech: 

 –     zaměření koupaliště, geolo-
gický a hydrogeologický prů-
zkum – 165 289,- Kč bez DPH 
(200 000,- Kč včetně DPH)

 –     všechny stupně projektové pří-
pravy pro územní rozhodnutí, 
stavební povolení, prováděcí 
dokumentaci včetně inženýr-
ské činnosti a autorský dozor 
v hodnotě 2 960 000,- Kč bez 
DPH 3 581 600,- Kč včetně 
DPH),

 –     zpracovatel zadávací doku-
mentace a administrace vý-
běrového řízení pro výběr 
zpracovatele projektové do-
kumentace pro územní roz-
hodnutí, stavební povolení, 
prováděcí dokumentaci včetně 
inženýrské činnosti a autorský 
dozor v hodnotě 90 000,- Kč 
bez DPH (108 900,- Kč včetně 
DPH),

 –    zpracovatele žádosti o do-
taci a její podání v hodno-
tě 98 000,- Kč bez DPH 
(118 580,- Kč včetně DPH),

•    zahrnout do rozpočtového opat-
ření III pro rok 2014 z celkových 
nákladů projektové přípravy 

16. dubna obdrželo město dopis 
od „Operačního plánu životního 
prostředí“ (OPŽP), který obsa-
hoval informaci o údajné ne-
srovnalosti v průběhu losování 
širšího výběru dodavatelů akce 
„Dostavba a rekonstrukce vodo-
vodní sítě“. Toto losování pro-
běhlo v Praze, za účasti fi rem, 
které se ucházely o dodávku této 
investice.
Toto losování, které bylo v soula-
du s právními normami, proběhlo 
v prosinci 2011 a dozor nad ním 
držel notář, proto je s podivem, 
že jsme na ony „nesrovnalosti“ 
nebyli informováni tehdy, ale až 
dnes, kdy je celá investiční akce 
u konce.
Všechny kontroly, co doposud 
v Úvalech byly, neshledaly žádné 
porušení zákona, dopis OPŽP je 
proto překvapením. Tím spíše, že 
průběh výběrových řízení kontro-
luje Státní fond životního prostře-
dí před poskytnutím dotace a žád-
né pochybení neshledal.
Ani vedení města Úvaly si není vě-
domo žádných pochybení v průbě-

hu výběrových řízení. Bohužel, ne-
existují nástroje, kterými by město, 
jako zadavatel investice, mohlo od-
halit a vyloučit případné manipula-
ce, které se stanou mimo sféru jeho 
působnosti. Ani v době vyhodnoco-
vání soutěže město neobdrželo žád-
né podněty či námitky od neúspěš-
ných uchazečů, tedy zde nebyly 
žádné indicie ukazující na případné 
manipulace se zakázkou.
Město Úvaly je plně připrave-
no spolupracovat na vyšetřová-
ní s OPŽP a ÚOHS – i s orgány 
činnými v trestním řízení, protože 
má samo zájem na průhlednosti 
všech kroků, které dělá.
Sdělovací prostředky přinesly in-
formaci, že město musí vrátit fi -
nanční prostředky z dotace, dopis 
z ministerstva však konstatuje, že 
se jedná pouze o podnět a pode-
zření, tedy je možné, že vše skon-
čí konstatováním, že k žádným 
pochybením nedošlo.
Veškeré materiály, které se dané-
ho výběrového řízení týkají, zve-
řejníme.

Vedení města

STANOVISKO VEDENÍ MĚSTA
K SITUACI KOLEM DOTACE

NA REKONSTRUKCI A DOSTAVBU
VODOVODNÍHO ŘADU

Upozornění dopisovatelům 
Do květnového čísla Života Úval se sešlo enormně velké množství 
příspěvků, že musel být mimořádně navýšen počet stran vydání, 
neboť všechny příspěvky redakční rada považuje za důležité. Proto 
byly uvolněny k publikování.

Upozorňujeme však dopisovatele, že redakční rada a redakce 
jsou vázány stanoveným rozsahem 24 stran na vydání ŽÚ a proto 
od příštího, tj. červnového vydání ŽÚ při přesahujícím množství 
příspěvků bude redakční rada tyto příspěvky omezovat co do po-
čtu, tak i rozsahu.

Děkujeme za pochopení.
Redakční rada

„SOUVZTAŽNOSTI” TÉMA PRVÉ 
– MATEŘSKÉ ŠKOLKY V ÚVALECH
Jak tak čtu „fejetony“ a odpoví-
dám na otázky v rubrice „ptáte se 
starosty“ na webu města, napadlo 
mne, že bych se měl stručně a jasně 
k některým opakujícím se tématům 
vyjádřit i na stránkách Života Úval. 
Velmi často se setkávám s fenomé-
nem přeměny nepřesné informace 
ve fámu, a to není dobré. Vzhledem 
k tomu, že máme za sebou zápis 
do naší mateřské školky, který opět 
vyvolal mnohé dohady, zvolil jsem 
si pro dnešní číslo ŽÚ právě toto 
téma. Na základě dotazů, které při-
cházely, se pokusím sestavit jasné 
odpovědi. Stejně budu postupovat 
i v příštích číslech ŽÚ, ve kterých 
bych se rád zaměřil na problema-
tiku dopravy, výstavby, základní-
ho školství a podobně. Dnes tedy 
o mateřských školkách:
Proč nejsou přednostně přijí-
mány děti matek, které chtějí 
nastoupit do zaměstnání? Pro-
tože naše právní normy chápou 
MŠ nikoliv jako „hlídací centra“, 
nýbrž jako „vzdělávací zařízení“. 

Zavedení sociálních kritérií je 
v rozporu s touto koncepcí a v pří-
padě napadení takového kritéria 
(stížnost rodičů) by rozhodčí or-
gán sociální kritérium zrušil, což 
se již také stalo. Rodiče úvalských 
dětí se v přístupu k tomuto sociál-
nímu kritériu dělí na dvě skupiny 
– na ty, kteří toto kritérium poža-
dují, a na ty, kteří toto kritérium 
zásadně odmítají.

na akci rekonstrukce koupaliště 
tyto výdaje: 

 –      zaměření koupaliště, geolo-
gický a hydrogeologický prů-
zkum – 165 289,- Kč bez DPH 
(200 000,- Kč včetně DPH)

 –     stupně projektové přípravy pro 
územní rozhodnutí a stavební 
povolení včetně inženýrské 
činnosti v hodnotě 1 000 000,- 
Kč bez DPH (1 210 000,- Kč 
včetně DPH),

 –      zpracovatel zadávací doku-
mentace a administrace vý-
běrového řízení pro výběr 
zpracovatele projektové do-
kumentace pro územní roz-
hodnutí, stavební povolení, 
prováděcí dokumentaci včetně 
inženýrské činnosti a autorský 
dozor v hodnotě 90 000,- Kč 
bez DPH (108 900,- Kč včetně 
DPH)

Dále doporučuje zastupitelstvu 
města, aby město spolufi nan-

covalo rekonstrukci koupaliště 
v hodnotě do 10,65 mil. Kč bez 
DPH (12,88 mil. Kč včetně DPH) 
- objekt úpravny vody, vypouštěcí 
šachta, bazénová technologie –
úpravna vody, měření a regulace 
technologie a provozovatel uhradí 
rekonstrukci koupaliště v hodnotě 
do 10,45 mil. Kč bez DPH (12,65 
mil. Kč včetně DPH) – podmínka 
koncesního řízení.
Rada města souhlasila s realizací 
osazení 13 ks hydrantů v rámci 
investiční akce města „Dostavba 
a rekonstrukce vodovodní sítě 
Úvaly“, část 3 – SO 03 Tlako-
vé pásmo Rohožník – propoje-
ní a oddělení (šoupata) fi rmou 
IMOS Group. Rada města schvá-
lila vyhlášení záměru pronájmu 
části nebytových prostor v příze-
mí objektu č. p.897, Riegerova 
ulice, Úvaly o výměře 110,2 m2 

za účelem skladování zboží.
 Josef Štěpánovský, radní
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➜ ➜ ➜ ze strany 3 v příštím roce se navýší o dalších 
50 (nová školka v cukrovaru).
Existuje vůbec přehled o de-
mografi ckém vývoji v Úvalech? 
Ano, demografi cká studie byla 
zpracována a je dostupná na webo-
vých stránkách města.
Proč se dál staví, když je nedo-
statek míst v MŠ a ZŠ? Součástí 
nových developerských projektů 
je od roku 2008 i paralelní rozvoj 
sociální infrastruktury; konkrétně 
– v oblasti Hostína budou dvě ma-
teřské školky, z toho jedna spo-
jená s třídami pro I. stupeň ZŠ. 
Od roku 2008 se od developerů 
výstavby v Úvalech (Hostín, Vý-

pustek, Radlická čtvrť, Slunečné 
Terasy) vybírá poplatek na rozvoj 
infrastruktury města. Vybralo se 
téměř 90 milionů Kč a jen díky 
tomu se mohl postavit nový pa-
vilon v MŠ Kollárova (20,1 mil. 
Kč), nastavit ZŠ (48,9 mil. Kč) 
a je i na kofi nancování výstavby 
nové mateřské školy v cukrovaru 
(23 mil. Kč).
Proč se uzavírají „rezervační 
smlouvy“ s rodiči dětí, které 
získají trvalé bydliště až po ter-
mínu zápisu? Žádné rezervační 
smlouvy se neuzavírají. Pouze 
ve třech případech „předškoláků“ 
se vyžádalo čestné prohlášení ro-

dičů, že do 31. 8. získají děti tr-
valé bydliště. Problém je v tom, 
že by těmto dětem město muselo 
školku v každém případě zajistit, 
a to i mimo Úvaly – s rizikem, 
že za úplatu zřizovateli náhradní 
školky, což by zatížilo rozpočet 
města. Nicméně – „čestné pro-
hlášení“ není systémovým pří-
stupem, a proto se spíše uvažuje 
o posunu termínu zápisu blíže 
k prázdninám s tím, že by datum 
zápisu bylo defi nitivní hranicí. 
Tuto záležitost projedná školská 
komise města a následně i vedení.

MUDr. Jan Šťastný, 
starosta města

Proč nejsou při přijímání upřed-
nostňovány děti „starousedlí-
ků“? Dělit občany na domorodce 
a náplavu není možné z hlediska 
právního ani morálního.
Proč je nedostatek míst v ma-
teřských školkách? Důvody jsou 
zejména dva: silné ročníky „dětí 
Husákových dětí“ a skutečnost, 
že se stavební boom devadesátých 
let minulého století – a výstavba 
na „nových“ Slovanech odehrály 
bez doprovodné výstavby sociální 
infrastruktury. V období 2006 až 
2014 se navýšil počet míst o 82, 

Podomní prodej je v našem městě 
zakázán

Zásady parkování ve městě

Téměř každá domácnost se již ně-
kdy setkala s tím, že jí u dveří za-
zvonil solidně vyhlížející muž či 
žena s nějakou úžasnou nabídkou. 
Bývají vkusně oblečení, usměvaví 
a nezřídka mívají doprovod stej-
ně solidně vyhlížejícího kolegy. 
A jejich nabídka se tváří stejně 
– nejkvalitnější, nejvýhodnější, 
nejlevnější a přesně to pravé pro 
vás…
Jedná se o podomní prodej. tj.  
prodej mimo obchodní prostory  
provozovaný formou pochůzky 
(obchůzky), při němž je poten-
ciální uživatel zboží nebo služeb 
bez předchozí objednávky vyhle-
dán z okruhu osob mimo veřejně 
přístupná místa, zejména obchá-
zením jednotlivých domů, bytů. 
Z podnětů našich občanů, kte-
ří si často stěžují na nežádoucí 

obtěžování podomními prodejci, 
vyplývá, že nejsou seznámeni se 
skutečností, že již v roce 2013 
bylo radou města právě za účelem 
ochrany občanů vydáno nařízení, 
které mimo jiné podomní prodej 
na území města zakazuje (naří-
zení  č.1/2013, kterým se vydává 
tržní řád). Veškeré obecně závaz-
né vyhlášky a nařízení města jsou 
k dispozici na webových strán-
kách města www.mestouvaly.cz 
v sekci radnice – vyhlášky a na-
řízení města. 
Pokud se v budoucnu s podo-
mním prodejem ve městě setkáte,  
kontaktujte MěÚ Úvaly, správní 
odbor,  který může ve věci poru-
šení místního obecně závazného 
předpisu zahájit řízení ve věci 
uložení pokuty.  

Jana Tesařová, vedoucí úřadu

Vedení města Úvaly a odbor in-
vestic a dopravy dostávají v po-
slední době nespočet stížností ob-
čanů na naprostou neprůjezdnost 
v některých ulicích. Přibývají do-
konce i případy, kdy řidič nechá 
celý den automobil zaparkovaný 
před vjezdem. Této situaci bohu-
žel nepomohl zákaz stání v ulici 
Jiráskova, který byl ovšem ne-
zbytný pro výstavbu nového tra-
ťového koridoru. Na základě výše 
uvedených skutečností bychom 
chtěli upozornit na následující 
fakta.
Podle § 53 zákona 361/2000 Sb. 
o provozu na pozemních komu-
nikacích a o změnách některých 
zákonů (zákon o silničním provo-
zu) dále jen „zákon“ na chodní-
ku automobil stát nesmí, pokud 
není výslovně stanoveno jinak 
(dopravní značka povolující stá-
ní na chodníku). Pokud na místě 
není dopravní značka a nemáte 
výjimku od silničního správní-

ho úřadu, může být řidič za vjetí 
na chodník po právu postižen. 
Dle § 25 zákona smí řidič zastavit 
a stát jen je-li volný alespoň jeden 
jízdní pruh široký nejméně 3 m 
pro každý směr jízdy; při zasta-
vení musí zůstat volný alespoň 
jeden jízdní pruh široký nejméně 
3 m pro oba směry jízdy. Při zasta-
vení a stání nesmí řidič znemož-
nit ostatním řidičům vyjetí z řady 
stojících vozidel. 
Kde řidič nesmí zastavit a stát 
upravuje § 27 zákona, ze kterého 
stojí v našem případě za to zdůraz-
nit zejména písmeno n): řidič ne-
smí zastavit a stát před vjezdem 
na pozemní komunikaci z polní 
nebo lesní cesty nebo z místa le-
žícího mimo pozemní komunikaci.
Dále řidič nesmí parkovat v úseku 
označeném svislým dopravním 
značením B28 (zákaz zastavení) 
a B29 (zákaz stání) jelikož se dle 
§ 63 zákona jedná o dopravní zna-
čení zákazové.

V neposlední řadě nesmíme za-
pomenout na vodorovné dopravní 
značení, ze kterého je v našem 
případě důležité upozornit zejmé-
na na žluté zkřížené čáry V 12b) 
a zákaz zastavení V 12c).
Vodorovná dopravní značka „Žluté 
zkřížené čáry“ (č. V 12b) vyznaču-
je plochu, na kterou řidič nesmí 
vjet, pokud je za touto plochou 
taková dopravní situace, že by byl 
nucen zastavit vozidlo na vyznače-
né ploše. 
(Zejména před závorami v Hu-
sově ulici)

Vodorovná dopravní značka „Zá-
kaz zastavení“ (č. V 12c) vyzna-
čuje úsek, kde je zakázáno za-
stavení a stání. Značka může být 
vyznačena i na obrubníku vedle 
vozovky.

UPOZORNĚNÍ PRO ŘIDIČE
V současné době je možné par-
kovat na parkovišti na náměstí 
Svobody, kde je dochozí vzdále-
nost na vlakové nádraží cca 500 
metrů, a dokončují se úpravy 
na parkovišti u SK Úvaly, kde 
je dochozí vzdálenost cca 800 
metrů. O možnosti používání 
této plochy bude veřejnost ne-
prodleně informována na webu 
města. Další alternativní plochy 
pro parkování jsou předmětem 
jednání.

Odbor investic a dopravy MěÚ Úvaly
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Ve věku nedožitých 74 let zemřel 
9. dubna t.r. pan Petr Kočárník, Úva-
lák tělem i duší. V Úvalech prožil 
prakticky celý svůj život. V mládí byl 
nadějným házenkářem i fotbalistou, 
hrál za Úvaly po nějaký čas v obou tý-
mech, v neděli dopoledne mistrovské 
utkání v házené na hřišti pod soko-
lovnou, odpoledne mistrák ve fotbale 
v Pařezině. Nakonec u něho vyhrál 
fotbal. To bylo v padesátých a šedesá-
tých letech, kdy Úvaly reprezentova-
li, tak jako všude v malých městech, 
místní mladí lidé. Jeho zájmy byly ale 
mnohem širší, aktivně se připojil do vystupování místního ochotnic-
kého divadla, podílel se na organizování a zajištění společenských 
plesů, letních slavností i dalších kulturních a společenských událostí. 

Petr Kočárník vystudoval průmyslovou školu stavební a staveb-
nictví se stalo jeho celoživotním oborem. Pracoval v Praze jako 
projektant. Tak jako mnozí Úvaláci, i on nebyl spokojen s vyba-
veností Úval (kanalizace, voda komunikace atd.), která značně 
zaostávala i za tehdejším nízkým průměrem v jiných městech. 
Na konci osmdesátých let se zapojil do činnosti stavební komise, 
která se snažila působit na vedení města, aby začalo systematicky 
připravovat a plánovat výstavbu sítí a komunikací v Úvalech.

Přišel listopad roku 1989 a zhruba o rok později i nové postavení 
měst a obcí ve veřejné správě. Jednou ze změn bylo i nabytí a samo-
statné spravování majetku města, samostatné suverénní rozhodování 
o investicích. Nutné je ještě podotknout, že města nebyla připravena 
na tuto novou roli, scházeli jim odborníci. A právě tehdy, konkrétně 
v roce 1993, přišel Petr Kočárník s nabídkou jít pracovat na městský 
úřad. Nabídka byla bez váhání přijata radou města a Petr Kočárník 
nastoupil jako vedoucí odboru správy majetku města. Okamžitě se 
stal velkou posilou jak svou odborností, tak svou pracovitostí. Pro-
jektanti, stavební fi rmy ihned zaregistrovali, že musí odevzdávat 
městu projekty a stavební díla kvalitně provedené.  Petr Kočárník 
nelitoval jakékoliv námahy, třeba i několikrát denně si vše osobně 
zkontrolovat. Většinu času v jeho práci zabírala poměrně únavná 
drobná činnost zajišťování menších oprav, údržby na majetku města 
a odstraňování závad a poruch. Ale město využilo jeho odbornosti 
i při investorském zajišťování větších investičních akcí. Za jeho režie 
proběhla úplná rekonstrukce objektu první úvalské školičky (dnes 
sídlo školní družiny), částečné rekonstrukce a nástavby bytů na škol-
ní budově č. 7, rekonstrukce školní tělocvičny v hlavní budově 
po povodni v roce 1996. Rovněž se zasloužil o plynofi kaci kotelen  
v městských objektech. I když město nebylo investorem domova dů-
chodců, Petr Kočárník se podílel na přípravě jeho výstavby, následně 
dohlížel za město na průběh  vlastní výstavby, která i jeho zásluhou 
proběhla bez větších problémů vůči okolí. Začal také připravovat 
výstavbu domu s pečovatelskou službou, ale vlastní realizaci již sle-
doval v důchodu, kam odešel na konci roku 2000.

Petr Kočárník byl výraznou osobností, ale zároveň se choval 
velmi příjemně, otevřeně a přitom korektně ke svým kolegům 
a kolegyním na pracovišti. Byl všemi velmi oblíbený, vždy byl 
ochoten nezištně pomoci, když se někdo dostal do potíží. Jeho 
odchod všechny, co ho osobně znali, hluboce zasáhl.  Město mu 
vděčí za mnohé. Čest jeho památce.

Za bývalé spolupracovníky Ing. Ivan Černý a Jana Tesařová

SWOT ANALÝZA VÝSTAVBY NA HOSTÍNĚ
Rozloučení s Petrem Kočárníkem

t á í í t íh h t i

Vzpomínka
Dne 16. 3. 2014 zemřel pan Milan Vodhánil.  

Zaměstnanec Města Úvaly – pracoval ve Veřejně prospěšných služ-
bách v letech 2002 – 2011.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi
Za vedení města Úvaly Jana Tesařová, 

kolegové a pracovníci VPS

Stále se diskutuje o vhodnosti či nevhodnosti výstavby v oblasti Ho-
stína. Proto předkládám „SWOT analýzu“, a to bez dalšího komentáře, 
názor ať si udělá každý sám.

MUDr. Jan Šťastný – starosta města

SOUČASNOST

SILNÉ STRÁNKY 
•      Možnost výstavby v intravilánu města díky 

rozšíření kapacity zejména technické, ale 
i sociální infrastruktury města.

•      Získání prostředků ve výši 80 milionů Kč 
na kofi nancování dotací z EU v dotačním 
období 2007 – 2014, v současné chvíli do-
sahují investice v tomto období realizované 
k částce 630 milionů Kč.

•        Čistá voda z káranských řadů v Úvalech.
•  Stop opakujícím se výpadkům ČOV vznik-

lým nadměrným přívozem „mrtvé“ splaš-
kové vody z jímek (díky odkanalizování 
většiny města).

• Splnění norem pro odkanalizování města.
•   Rekonstrukce a zkapacitnění rozvodů pitné 

vody.
• Rozšíření kapacity ČOV o 100 %.
•   Revitalizace  centrálních vodotečí a rybníků.
• Navýšení počtu míst v MŠ o 120.
• Rozšíření kapacity ZŠ.
•  Rozvoj služeb – stále je ale ještě převaha 

„dovozu“ nad „vývozem“.

SLABÉ STRÁNKY

BUDOUCNOST

PŘÍLEŽITOSTI (*Zajištěno ve smlouvě 
s developerem)
•  Eliminace možnosti suburbánního roz-

šiřování města jižním směrem (výstavba 
na Hostýně je v urbanistickém pojetí).

•   Získání mateřské školy v hodnotě cca 29 
milionů *

•   Získání integrované základní školy a mateř-
ské školy *

•     Získání veřejných prostor a veřejné zeleně 
dostupné všem občanům v hodnotě 56 mi-
lionů Kč *

•   Revitalizace zeleně v údolí Škvoreckého 
potoka *

•   Parková úprava v okolí Přišimaského poto-
ka a v dalších lokalitách v hodnotě 36 mi-
lionů Kč *

•    Navýšení rozpočtových příjmů města o cca 
35 milionů Kč ročně.

•  Rychlé splacení úvěru 110 milionů Kč, kte-
ré si město vzalo na spolufi nancování dotací 
z EU v období 2007 – 2014.

•  Možnost získání dalších úvěrů, zejména 
na nezbytný vodovodní  obchvat Jiren, vý-
stavbu nové ČOV a rekonstrukce komunikací.

•  Vyrovnání „vnitřního dluhu města“, který ješ-
tě v roce 2007 činil zhruba 1,5 miliardy Kč.

•   Získání fi nančních prostředků na dostavbu 
či výstavbu ZŠ.

•  Dosažení prostupnosti dříve neprostupné 
krajiny.

•     Zabránění „skanzenifi kaci města“ z nedo-
statku fi nančních prostředků na nutné re-
konstrukce a investice.

•    Pozitivní zvrat v ekonomické situaci města 
díky masivnímu rozvoji služeb a zvýšení 
počtu pracovních míst na území města – 
převaha   „vývozu“ nad „dovozem“.

•    Upevnění vedoucí pozice města v mikrore-
gionu.

•   Šance stát se „obcí z rozšířenou působnos-
tí“.

•    Šance stát se obslužným centrem celého 
„Úvalska“.

HROZBY
•  Nedostatek pitné vody.
•  Nedostatečná kapaci-

ta ČOV.
•  Nedostatek míst v ZŠ.
•  Neúměrná dopravní 

zátěž.

Vzhledem k tomu, 
že se výstavba teprve 
rozbíhá, neprojevují 
se v současné době 
její případné negativní 
důsledky. Současný 
nedostatek míst v MŠ, 
vyčerpaná kapacita 
ZŠ a další skutečnosti 
vyplývají z nekoordi-
nované suburbánní vý-
stavby v devadesátých 
letech a ze skutečnosti, 
že výstavba na Slova-
nech nebyla sledována 
paralelním budováním 
sociální infrastruktury.
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Soubor usnesení z mimořádného zasedání Zastupitelstva města 
Úvaly konaného dne 13. 3. 2014
Z-19/2014 – 2. Zastupitelstvo 
města Úvaly
Zpráva o činnosti rady města
I. bere na vědomí
     zprávu o činnosti rady města 

v období od 30. 1. 2014 do 13. 3. 
2014

přijato, pro: 13 MH, MI, PO, 
BR, PK, PP, KR, ST, SP, CE, 
VA, KO, MO, proti: 0, zdržel 
se: 0
Z-20/2014 – 2. Zastupitelstvo 
města Úvaly
Rozpočtové opatření č.2/2014
I. schvaluje
    rozpočtové opatření č.2/2014 

a to s tím, že z položky 8115 re-
zerva budou přesunuty fi nanční 
prostředky v částce 1 500 000,- 
Kč na paragraf 6409-všeobecná 
pokladna a položku 6121-budo-
vy, stavby, haly, PD

II. pověřuje
   Radu města Úvaly k dalšímu roz-

počtovému opatření v 6409/6121 
v částce 1 500 000,- Kč

přijato, pro: 12 MH, MI, PO, 
BR, PP, KR, ST, SP, CE, VA, KO, 
MO, proti: 0, zdržel se: 1 PK

Z-21/2014 – 2. Zastupitelstvo 
města Úvaly
Otevřený dopis společnosti AKTE-
RA sedmdesátjedna, s.r.o., členům 
Rady a členům Zastupitelstva
města Úvaly
I. bere na vědomí
    Otevřený dopis členům Rady 

a a členům Zastupitelstva měs-
ta Úvaly od společnosti AK-
TERA sedmdesátjedna, s.r.o., 
se sídlem Ohradské náměstí 
1628/7, Praha 6, IČ: 27228819, 
ve kterém městu předkládá na-
výšenou nabídku na koupi po-
zemku p.č. 3841/24 v k.ú. Úva-
ly u Prahy

přijato, pro: 13 MH, MI, PO, 
BR, PK, PP, KR, ST, SP, CE, 
VA, KO, MO, proti: 0, zdržel 
se: 0
Z-22/2014 – 2. Zastupitelstvo 
města Úvaly
Prodej pozemku parc.č. 3841/24 
v k.ú. Úvaly u Prahy, Radlická 
čtvrť
I. souhlasí
    s prodejem pozemku parc.č. 

3841/24 v k.ú. Úvaly u Prahy 

o celkové výměře 36 147 m2 

společnosti JARO REAL, s.r.o., 
se sídlem Střímelická 2495/8, 
141 00 Praha 4, IČO: 27203786 
za cenu 28 266 954,- Kč

II. ukládá
1. starostovi
 1.     zajistit realizaci tohoto usne-

sení prostřednictvím vedou-
cího odboru ŽPÚR

přijato, pro: 9 MH, MI, PO, 
BR, PK, PP, KR, ST, SP, pro-
ti: 4 CE, VA, KO, MO, zdržel 
se: 0
Z-23/2014 – 2. Zastupitelstvo 
města Úvaly
Odkup pozemku parc. č. 196/1
I. bere na vědomí
    informaci o podaném nesou-

hlasu prodeje části pozem-
ku parc. č. 196/1 o výměře 
0,0169 m2 od p. Ivana Rabela 
týkající se akce „Zateplení 
objektu MěÚ Úvaly Riegero-
va čp. 897“

II. souhlasí s
   odkupem pozemku parcel.

č. 196/1 ve vlastnictví p. Iva-
na Rabela o výměře 646 m2 

za cenu stanovenou  ve znalec-
kém posudku – 39,48 kč/ m2, tj. 
25 504 Kč

III. pověřuje
 1. starostu
          města podpisem kupní 

smlouvy s p. Ivanem Ra-
belem

IV. ukládá
 1. starostovi
      zajistit realizaci tohoto 

usnesení prostřednictvím 
vedoucího OID

přijato, pro: 12 MH, MI, PO, 
BR, PP, KR, ST, SP, CE, VA, 
KO, MO, proti: 0, zdržel se: 1 
CE

Vysvětlivky zkratek: MO – 
Morávek, KR – Krutský, ST 
– Šťastný, KO – Kolařík, VA – 
Váňová, SP – Štěpánovský, CE – 
Černý, SK – Skřivan, BR – Breda, 
BO – Borecký, PO – Poláková, 
MI – Milerová, MH – Mahdal, PP 
– Petržílek, PK – Pokorný

Zapsala: pí Monika Šimáňová

MUDr. Jan Šťastný, starosta

zprávy z města

Praha, 16. dubna 2014 –  Správa železniční dopravní cesty 
dnes slavnostně zahájila modernizaci traťového úseku Praha 
Běchovice – Úvaly. Stavba společně s dalšími již dokončenými, 
rozestavěnými nebo připravovanými úseky zajišťuje průjezd 
prvního tranzitního koridoru uzlem Praha, a to jak pro osobní, 
tak nákladní dopravu.

Stavba je součásti mezinárodního koridoru ve směru Berlín – 
Praha – Vídeň. Cílem zahájené modernizace je zajistit úpravy 
geometrických parametrů koleje, a odstranit tak jednotlivá 
omezení rychlosti. Tím bude zajištěna i dostatečná kapacita 
dráhy a dodržení hygienických limitů hluku a vibrací. V rámci 
úprav bude zajištěn i odpovídající přístup pro osoby se sníženou 
schopností pohybu a orientace.

Nejvíce očekávaným výsledkem bude přínos vyšší kvality osobní 
dálkové dopravy, a to zejména z hlediska vyšší kvality pohodlí při 
cestování a běžné dosahování maximálních možných rychlostí až 
do rychlosti 160 km/h. Použije se nový typ konstrukce kolejového 

svršku s pružným upevněním, cestující ocení citelně klidnější 
jízdu vlaků a občané, kteří bydlí v okolí trati, budou méně 
obtěžováni hlukem od dráhy.

V železniční stanici Úvaly a zastávce Praha-Klánovice se 
postaví nástupiště, která umožní bezbariérový nástup 
do nízkopodlažních vozů. Na zastávce v Klánovicích vznikne 
nový podchod pro cestující. Ve stanici Úvaly bude zrušen 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Modernizace traťového úseku Praha Běchovice – Úvaly zahájena

kveten 2014.indd   6kveten 2014 indd 6 4/28/14   1:24 AM4/28/14 1:24 AM



7

zprávy z městaŽivot Úval 5/2014

➜ ➜ ➜ strana 8

Nové informace o stavbě Modernizace trati Praha Běchovice – Úvaly, nazývané 
jednoduše „železniční koridor“ v Úvalech

Stavba i nadále pokračuje dle řád-
kového harmonogramu výstavby 
jednotlivých PS/SO, aktualizace 
ke dni 13. 02. 2014. V současnosti 
každý, kdo cestuje vlakem ze želez-
niční stanice ČD Úvaly, je svěd-
kem intenzivních stavebních prací 
v obvodu dráhy. Také je možno sle-
dovat po celé trase do stanice Pra-
ha Běchovice úpravy traťového tě-
lesa a výstavbu nového trakčního 
napájecího vedení. Totéž je možno 
sledovat i směrem na Tuklaty.

Následuje jako každý měsíc pravi-
delná tisková zpráva vedení stavby:

Vážení občané,
dovoluji si vás opět jménem vede-
ní stavby „Modernizace trati Praha 
Běchovice – Úvaly“ stručně infor-
movat o dalším postupu výstavby 
koridoru v měsíci květnu 2014. 
Mohu konstatovat, že dosavad-
ní práce probíhají plně v souladu 
s plánovanými harmonogramy.
Jak již bylo dříve uvedeno od
8. 4. do 12. 5. jsou vyloučeny koleje 
č. 1 a 3, tedy koleje u výpravní bu-
dovy. Ve výluce bude realizována 
především kabelová trasa (kabe-
lovod) pod uvedenými kolejemi. 
Přibližně kolem 12. 5. dojde k de-
molici bufetu u podchodu. Cestu-
jícím bude během uvedené výluky 
k dispozici II. nástupiště pro jízdu 
vlaků směr Praha a provizorní 

sypané nástupiště pro jízdu směr 
Č. Brod. Byly plně rozvinuty prá-
ce na tzv. „vysunutých spojkách“, 
kde dochází za obloukem směrem 
na Č. Brod k výstavbě nového ko-
lejového rozvětvení. Realizace to-
hoto rozvětvení umožní zahájení 
dalších výlukových prací uvnitř 
železniční stanice, konkrétně bu-
dování kolejí kolem ostrovního 
nástupiště a výstavbu nového ost-
rovního nástupiště od srpna 2014.
Pokračují práce na objektu mostu 
„Výmola“, s čímž je spojeno do-
pravní omezení na přístupové ko-
munikaci k mostu, ze směru od pře-
jezdu (ul. Husova, Komenského, 
Hálkova). Dále pokračují práce 
na mostě Škvorecká, kde došlo 
k částečnému omezení provozu vo-
zidel pod mostem – zúžení vozovky.
Závěrem se opět připojuji s žádos-
tí o vaši zvýšenou pozornost a opa-

trnost při pohybu staveništěm, 
zejména v kolejišti při cestě z/na 
provizorní nástupiště. Za dočasná 
omezení se předem omlouváme.

Dne 10. 4. 2014 
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

Rekonstrukce a modernizace traťového úseku v Úvalech
Po mnoha letech příprav byly dne 
1. 11. 2013 zahájeny stavební práce 
na modernizaci traťového úseku Pra-
ha Běchovice – Úvaly. S realizací 
stavby se původně počítalo v letech 
2005 až 2012. Proto byl v roce 2008 
v březnovém vydání Života Úval 
uveřejněn článek, jehož autory jsou 
hlavní inženýr projektu Ing. Matě-
jovský společně s Ing. Wohlmuthem 
ze stavební správy SŽDC a který 
popisuje tehdejší předmět stavby. 
Uvedený text vychází z tohoto člán-
ku, který popisuje důležité změny 
po realizaci stavby.

Hlavní záměry rekonstrukce 
a modernizace

Hlavním záměrem v prostoru 
železniční stanice Úvaly a části 

města při lehlé k trati je celková 
rekonstrukce kolejového uspořá-
dání ve stanici včet ně nástupišť, 
výstavba protihlukových stěn 
a realizace individuálních pro-
tihlukových opatření v oknech 
nejvíce hlukově zatížených obyt-
ných budov podél trati, které se 
zejména nacházejí v ochranném 
pásmu dráhy, jež je na každou 
stranu 60 m od krajní průjezdné 
koleje kolejiště stanice. Je navr-
ženo celkem 16 úseků protihluko-
vých stěn o úhrnné délce 3 795 m. 
Stěny budou z vysoce pohltivých 
materiálů s maximálním útlumem 
hluku. Větší část výhybkového 
propojení traťových a staničních 
kolejí ve směru na Kolín bude 
z prostoru stanice a z místa mezi 

viaduktem a přejezdem se závora-
mi přesunuta před vlastní stanici 
Úvaly do trati směrem na Český 
Brod až k místu zrušeného býva-
lého nadjezdu v lokalitě Na Stří-
brňáku. Tím dojde v místech 
městské zástavby i ke snížení hlu-
ku z provozu železnice. Ve směru 
z Úval na Prahu bude výhybkové 
propojení zachová no a moderni-
zováno při rekonstrukci železnič-
ního spodku a svršku kolejiště.

Nová nástupiště

Pro cestující veřejnost bude prove-
dena celková rekonstrukce stanič-
ního podchodu na ostrovní nástu-
piště do vlaků jedoucích na Prahu 
včetně bezbariérového přístupu 
pomocí dvojice samoobslužných 

výtahů. Nově bude tento podchod 
prodloužen až za ostrovní nástupi-
ště a bude vybudován nový přístup 
do podchodu z nové přístupové 
rampy z ulice Pod Tratí, která je 
situována na opačné straně koleji-
ště než výpravní budova. Ost rovní 
nástupiště ve směru na Prahu bude 
zcela modernizováno. Původní za-
střešení z monolitického betonu 
bude zbouráno. Nástupiště bude 
mít novou délku 220 m s normovou 
výškou nástupištní hrany 550 mm 
nad kolejnicí včetně nového zastře-
šení v délce jedné třetiny délky ná-

stávající nevyhovující podchod u železničního přejezdu. Nahradí 
ho nový, který bude přímo navazovat na budoucí 1. nástupiště 
pro vlaky ve směru Kolín. Instaluje se nové zabezpečovací 
zařízení, což přinese zvýšení bezpečnosti a plynulosti 
drážní dopravy. Realizace stavby bude probíhat postupně 
za omezeného, případně přerušeného železničního provozu 
v navrhovaných jednotlivých výlukách po dobu výstavby.

Modernizaci za 1,36 miliardy korun realizuje společnost Viamont 
DSP. Stavba je navržena na spolufi nancování Evropskou unií 
z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava, 

a to až do výše 83,2 %. Finanční prostředky z národních zdrojů 
poskytne Státní fond dopravní infrastruktury. Práce na více než 
desetikilometrovém úseku začaly již v závěru loňského roku 
a jsou plánovány na 30 měsíců. Dokončeny by tedy měly být 
nejpozději do poloviny roku 2016. 

Mgr. Jakub Ptáčník
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Tiskový mluvčí
tel.: 722 177 052
e-mail: ptacinsky@szdc.cz
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stupiště. K největší změně ve pro-
spěch cestující veřejnosti dojde při 
modernizaci v situování nových 
nástupišť ve směru na Kolín. Stáva-
jící výškou nevyho vující nástupiš-
tě bude změnou kolejového řešení 
nahrazeno dvěma samo statnými 
nástupišti s normovou výškou ná-
stupištní hrany 550 mm nad kolej-
nicí. Tím se ulehčí všem cestujícím 
nástup a výstup z vlakových sou-
prav, který bude v úrovni nástu-
piště a podlahy u provozovaných 
příměst ských jednotek, případně 
na úrovni schůdků u klasických 
železničních vozů. Nové nástupi-
ště č. 2 bude situováno vně koleje 
č. l od nového podchodu u pře-
jezdu se závorami podél výpravní 
budovy až ke vstupu do podchodu 
na ostrovní nástupiště. Z nástupi-
ště č. 2 bude příč ným chodníkem 
umožněn přímý odchod cestují-
cích směrem k přejezdu na roh 
Jiráskovy a Pražské ulice a též 
přímý vstup do nového podchodu 
pod tratí pro pěší v místě přejez-
du. Nový podchod bude přístupný 
schodišťovými rampami, bezba-
riérová cesta vzhledem ke stáva-
jící zástavbě bude i nadále přes 
zabezpečený úrovňový přejezd 
samostatným jedno stranným chod-
níkem pro pěší. Nové nástupiště 
č. 1 délky 200 m bude situová-
no vně koleje č. 3 za staničním 
podchodem podél nové provozní 
budovy směrem k mostu v ulici 
Na Spojce. Z tohoto nástupiště 
bude možný přímý vstup na bu-
doucí parkoviště s umožněním 

průchodu cestujících do Jiráskovy 
ulice. Pro nová nástupiště bude 
mimo výpravní budovu sloužit 
prodloužené zastřešení u vstupu 
do nového podchodu u železnič-
ního přejezdu a nové zastřešení 
v proluce mezi výpravní budovou 
a vstupem do podchodu na ostrov-
ní nástupiště. Na vnějším nástupišti 
č. 1 u koleje č. 3 bude navržen je-
den přístřešek používaného mobil-
ního systému na ČD. Stanice bude 
též vybavena novým informačním 

systémem s prosvětlenými tabu-
lemi, piktogramy a informacemi 
o příjezdech a odjezdech vlaků.

Přístupový chodník 
z Purkyňovy ulice

V prostoru železniční stanice Úva-
ly bude vybudován nový spojovací 
chodník vedený v ose původní 8. 
manipulační koleje v délce 290 m 
mezi Purkyňovou ulicí a přístupo-
vou cestou v ulici Na Spojce a dále 
ulicí Pod Tratí k přístupové rampě 
prodlouženého podchodu. Rea-
lizací spojovací ho přístupového 
chodníku se umožní rychlý a bez-
pečný přístup pro pěší do prostor 
pro veřejnost v železniční stanici. 
Chodník bude oddělen od vyhra-
zeného prostoru železniční sta-
nice pro nakládku protihlukovou 
stě nou výšky 3,5 m. Spojovací 

chodník pro 
pěší je navržen 
široký 2 m, po-
vrch bude ze 
zámkové dlaž-
by a chodník 
bude osvětlen. 
Součástí toho-
to chodníku 
bude nový pře-
chod pro pěší 
přes vlečkovou 
kolej do býva-
lých uhel ných 
skladů. V mís-
tě kolmého 
křížení chod-
níku s vlečko-
vou kolejí bude 

zřízen legální přechod pro chodce 
s novou výdřevou. Přechod a celý 
spojovací chodník bude řešen jako 
bezbariérový. Zabezpe čení pře-
chodu bude dopravním značením 
– výstražnými kříži umístěnými 
na zvýrazněném žlutém refl exním 
podkladu.

Rekonstrukce mostů 
a přejezdu se závorami

Nově bude rekonstruován želez-
niční most v ulici Na Spojce. Zcela 

nový most je navržen jako jednoo-
tvorový s minimální světlou výškou 
nad vozovkou 4,2 m oproti původní 
tříotvorové klenbové konstruk-
ci. Sou částí přestavby budou pod 
mostem chodníky pro pěší po obou 
stranách. Mimo tuto stavbu je v pří-
pravné fázi řešení rekonstrukce de-
vítiobloukového mostu nad údolím 
Výmoly. Je reálný předpoklad in-
vestora realizovat i tuto rekonstruk-
ci mostu současně s rekonstrukcí 
celé železniční stanice. Nově bude 
rekonstruován a zabezpečen stáva-
jící úrovňový přejezd se závorami 
spojující dvě části města mezi uli-
cemi Pražská a Husova moder ním 
elektronických systémem přejez-
dového zabezpečovacího zařízení. 
Pro veřejnost nutná existence úrov-
ňového přejezdu znamená i nadále 
dodržovat maximální opatrnost 
a bezpečnost 
na přejezdu při 
uvedení přejez-
du do výstrahy. 
V případě uza-
vření přejezdu 
bude pro pěší 
mož nost použít 
nového podcho-
du u přejezdu. 
I nadále bude 
platit, že výstra-
ha na přejezdu je 
ukončena teprve 
ukončením svě-
telné výstrahy, 
ne tedy pouhým 
zvednutím zá-
vor. Teprve 

po ukončení světelné výstrahy 
na pře jezdu je možný bezpečný 
přechod a jízda vozidel přes pře-
jezd. Součástí modernizace v že-
lezniční stanici Úvaly bude také 
celková rekonstrukce zabezpečo-
vacího, sdělovacího, silnoproudého 
zařízení a trakční ho vedení.

Současné technické řešení celé 
stavby odpovídá technickým pa-
rametrům a možnostem v době 
vydání stavebního povolení v roce 
2013. Ukončení realizace stavby je 
plánováno do 30. 4. 2016.

Text po konzultaci 
s Ing. Karlem Böhmem, 

pracovníkem stavebního úřadu 
MěÚ 

zpracoval Vladislav Procházka, 
foto autor

Demoliční práce na budově skladiště dne 25. 3. 2014, 
foto Vladislav Procházka

Něco málo o demografi cké 
studii Úval (2. část)
V pondělí 24. února 2014 byla 
zastupitelům města představe-
na demografi cká studie, kte-
rou pro město Úvaly v prosinci 
2013 zpracovala fi rma VÝZKU-
MY SOUKUP Tomáše Soukupa 
z Prahy – Bubenče. Studie pro-
gnózuje vývoj města a jeho oby-

vatel na dalších cca 25 – 30 let. Je 
určitě dobré, aby vedle zastupite-
lů města Úvaly byli informováni 
i ti, o nichž studie pojednává, tzn. 
jeho obyvatelé. Proto Život Úval 
v tomto vydání přináší základní 
informace o obyvatelstvu města 
a očekávané demografi cké trendy 

Bourání zastřešení z monolitického betonu 
2. nástupiště dne 19. 3. 2014, 
foto Vladislav Procházka
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v městě Úvaly a jejich pravděpo-
dobné dopady.

K 31. 12. 2012 žilo na území měs-
ta Úvaly celkem 6 156 obyvatel. 
Tento početní údaj, pocházející 
z Českého statistického úřadu, za-
hrnuje jak osoby hlášené k trvalé-
mu pobytu, tak také cizince s po-
volením k dlouhodobému pobytu. 
Ze sčítání lidu, bytů a domů 

z roku 2011 vyplývá, že v Úva-
lech skutečně bydlelo 6 112 oby-
vatel, tedy o 75 osob více (cca 
1,2 %), než zde mělo v roce 2011 
hlášené trvalé bydliště. 
Celkový počet obyvatel vzrostl 
mezi lety 2001 a 2012 o 1 457 je-
dinců (cca 31 %). Největší vliv 
na přírůstek obyvatel mělo stěhování 
v letech 2004 – 2009 a zvyšující se 
porodnost v letech 2008 – 2012.

Vývoj počtu obyvatel s hlášeným trvalým pobytem

* poznámka: Údaje z roku 2011 a 2010 jsou upraveny dle výsledků SLDB 2011

Očekávané demografi cké trendy v městě Úvaly a pravděpodobné 
dopady

Věková 
skupina

Demografi cký trend Pravděpodobné dopady

Všichni Růst ze současných 6 tis. 
na 6,8 – 7,7 tis. obyvatel 
v r. 2027.

0 – 2 roky Vývoj bude velmi záviset 
na budoucí migraci. Při 
střední variantě prognózy 
lze čekat do r. 2017 pokles 
(z 300 na 244), následně 
ustálení počtu těchto dětí 
na cca 250.

–     mírný pokles či stagnace poptávky 
po službách pro rodiny s malými 
dětmi (mateřská centra, programy 
pro matky na RD,…)

3 – 5 let V závislosti na migraci 
a porodnosti lze ve střední 
variantě očekávat v příštích 
dvou letech růst ze součas-
ných 274 na 309 dětí v roce 
2015. Následně pokles 
a stagnaci okolo úrovně 
270 dětí.

–     ve všech variantách prognózy 
bude v Úvalech jistý tlak na nová 
místa v MŠ

–     u vysoké varianty by v roce 2024 
bylo potřeba o cca 94 míst v MŠ 
více, u střední varianty by bylo 
potřeba o 82 míst více už v r. 2018

6 – 14 let Růst počtu dětí školou 
povinných ze současných 
560 až na cca 907 v r. 2023. 
Následně pokles na cca 843 
v r. 2027.

–     stávající kapacita ZŠ v Úvalech by 
byla pro místní děti dostačující 
pouze do roku 2016, v následují-
cích letech by však bylo potřeba 
kapacitu navýšit až o cca 157 míst 
v letech 2022 – 2023; to navíc 
za předpokladu, že by do místních 
škol nechodily přespolní děti

–     potřeba dobře naplánovat, 
kolik přespolních dětí je možné 
v současnosti přijímat s ohledem 
na budoucí vývoj počtu místních 
dětí ve věku školní docházky

–    rostoucí poptávka po volnočaso-
vých aktivitách, kroužcích a spor-
tovním vyžití pro školní děti

15 – 25 let Po počátečním mírném 
poklesu od roku 2019 růst 
a v roce 2027 bude oproti 
současným 674 v Úvalech 
žít 1 008 – 1 074 občanů 
v tomto věku.

–  nejprve stagnace a následně 
výrazný růst poptávky po zábavě 
pro mladistvé

26 – 40 let Vývoj bude velmi ovlivněn 
migrací. Žádná z variant 
vývoje nepředpokládá zvy-
šování počtu lidí v tomto 
věku. Ve střední variantě 
bude počet klesat po celé 
sledované období. V roce 
2027 očekáváme oproti 
současným 1 598 
cca 1 159 – 1 325 lidí 
ve věku 26 – 40 let.

–     snižování poptávky po službách 
pro rodiny s dětmi (mateřská cen-
tra, nekuřácké restaurace, hlídání 
dětí aj.)

41 – 64 let Trvalý nárůst ze současných 
1,7 tis. na cca 2,6 tis. obča-
nů v roce 2027.

65 – 79 let Mírný růst ze stávajících 
cca 700 na cca 798 – 836 
v roce 2 027. Maximum 
v roce 2023 (cca 882).

–     mírné zvyšování poptávky pře-
devším po terénních sociálních 
službách

–     poptávka po zdravotních službách

80 a více 
let

V příštích 6 letech mírný 
pokles, následně navrácení 
na současnou úroveň.

–     poptávka po terénních i pobyto-
vých sociálních službách

–    poptávka po zdravotních službách
–     požadavky kladené na dostupnost 

veřejných míst a bezbariérovost

Pokračování příště.
Na základě demografi cké studie 

připravil Dr. Vítězslav Pokorný, zastupitel města

Podobně jako v mnoha městech 

České republiky proběhlo 8. břez-

na také v Úvalech na náměstí Ar-

nošta z Pardubic vzpomínkové 

setkání s názvem Pamatuj!. Kro-

mě dvou článků a fotografi í z této 

události v dubnovém vydání Ži-

vota Úval bylo možné v neděli 

30. března odpoledne zhlédnout 

přibližně minutovou reportáž 

z Úval na ČT 2 v pořadu Křesťan-
ský magazín. Záznam tohoto po-
řadu je k dispozici na webu České 
televize v sekci i-vysílání:

http://www.ceskatelevize.cz/
ivysilani/1098528273-krestan-
sky-magazin/214562215600004.
Záběry z Úval začínají v čase 
14:55 uvedeného pořadu.

Vladislav Procházka

Vzpomínková akce Pamatuj! 
ve vysílání České televize
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Vážení občané,
dovolujeme si Vás upozornit, že 
již od 1. 1. 2013 spravuje daňové 
záležitosti fyzických osob s by-
dlištěm a právnických osob se 
sídlem v níže uvedených obcích 
Finanční úřad pro Středočeský 
kraj, Územní pracoviště Praha-
-východ, Thámova 27, 186 21 
Praha 8, nikoliv Územní praco-
viště v Brandýse nad Labem – 
Staré Boleslavi.

Doporučujeme proto, aby se 
fyzické a právnické osoby, je-
jichž adresa bydliště či sídla 
je v níže uvedených obcích, 
obracely v zájmu urychlení 
vyřízení daňových záležitostí 
přímo na pracovníky Územ-
ního pracoviště Praha-východ 
a veškerou korespondenci za-
sílali na výše uvedenou adresu 
Územního pracoviště Praha-vý-
chod.

Bašť
Bořanovice                                            
Čelákovice        
Dobročovice 
Horoušany 
Husinec 
Jirny 
Klecany 
Svémyslice
Šestajovice 
Škvorec 

Úvaly 
Veliká Ves
Větrušice 
Vodochody 
Vyšehořovice 
Zdiby 
Zeleneč 
Zlatá
Lázně Toušeň
Líbeznice
Máslovice

Mochov
Nehvizdy
Odolena Voda
Panenské Břežany
Klíčany
Předboj
Květnice                                                                                                                       
Sedlec
Sibřina

Úřední hodiny Územního pracoviště Praha-východ:

Telefon: 225 332 111
Podatelna: Pokladna:
Pondělí 8:00–17:00 hod.  8:00–11:30 12:30–15:30 hod.
Úterý 8:00–15:30 hod. –
Středa 8:00–17:00 hod. 8:00–11:30 12:30–15:30 hod.
Čtvrtek 8:00–15:30 hod. –
Pátek 8:00–14:00 hod. –

Seznam obcí:

Bc. Zdeňka Hudcová, 
ředitelka územního pracoviště

UPOZORNĚNÍ

téma měsíce

69 let žijeme v míru
69 let se zdá dlouhá doba, ale 
i dnes je třeba si uvědomovat mi-
lióny mrtvých, zpustošenou zemi, 
vybombardovaná města v rozvali-
nách. Skončila 2. světová válka, 
nejhrůznější válka v dějinách lid-
stva.   
Jejímu konci právě předcházel 
květen 1945, kdy vypuklo spon-
tánní povstání v řadě měst (Nym-
burk, Přerov). Pražské květnové 
povstání 5. – 9. 5. 1945. U nás 
v Úvalech již v pátek 4. května. 
Ozbrojené boje začaly zápasem 
o rozhlas, odehrávaly se boje 
na barikádách se snahou zabránit 
Němcům hlavní město Prahu zni-
čit a změnit ho v pevnost, v čele 
povstání stála Česká národní 
rada (A. Pražák, J. Smrkovský, 
K. Kutlvašr). Povstání by bylo 
poraženo nebýt pomoci vlasov-
ců (bývalí sovětští váleční za-
jatci, kteří byli získáni Němci pro 
boj proti SSSR, generál Vlasov).
8. května Němci podepsali s ČNR 
příměří, aby se mohli stáhnout 

do Američany obsazené zóny Kar-
lovy Vary-Plzeň-České Budějovice. 
Dohoda o příměří byla v souladu 
s podmínkami o bezpodmínečné 
kapitulaci německé branné moci, 
podepsané den před tím v Reme-
ši. Časně ráno 9. května pak dorazila 
do Prahy Rudá armáda, 1. ukrajin-
ský front maršála Koněva. Vojá-
ci zlikvidovali poslední ohniska 
německého odporu a Praha byla 
opět svobodná. Tato skutečnost 
se promítla do celé obnovené re-
publiky.
Osvobozením naší vlasti z šestile-
té německé hitlerovské nadvlády 
v květnu 1945 tak začalo nové 
období rozvoje společnosti, kte-
ré bychom mohli charakterizovat 
jako období omezené demokracie 
– či jak se ofi ciálně říkalo – de-
mokracie lidové. Československá 
veřejnost, otřesená prožitkem 
mnichovské zrady, hluboce navíc 
poznamenaná hospodářskou krizí 
30. let, se po skončení II. světové 
války rozhodla budovat nový stát, 

který měl být lepší než ten před-
válečný. Ale to je již jiná kapitola 
v životě naší společnosti.
Připomeňme si alespoň v kostce 
květnové mezníky v našem městě 
před 69 lety. Úvalští občané měli 
vždy řadu informací tzv. „z první 
ruky“, neboť jich stovky pracovali 
v centru dění, v Praze. Věděli, že 
se chystá povstání. A tak na po-
čátku května zachvátila Úvaly 
i další okolní obce spontánní 
revolta proti okupantům. O po-
vstání se zde snad ještě hovořit 
nedalo. To přinesly až následující 
květnové dny.  
V sobotu 5. května 1945 v čas-
ných ranních hodinách je vyvě-
šena československá státní vlajka 
i na budově obecního úřadu na ná-
městí č. p. 95. V jeho úřadov-
nách se usilovně pracuje, místní 
rozhlas hraje čs. státní hymnu, 
na náměstí se shromažďují úval-
ští občané a čelí slovním výhrůž-
kám nedaleké německé posádky. 
Zástupci revolučního národního 
výboru, Josef Rýdl, Ferdinand 
Birke a Ing. Ladislav Dráb, od-
hodlaně zahajují jednání s veli-
telem místní německé vojenské 
posádky poručíkem Siedlerem 
o možnostech jejich kapitulace. 
Neúspěšně, a tak německé hlídky 
nadále procházejí městem a pro-
zatím zachovávají nezúčastněný 
postoj k vyvěšovaným vlajkám. 
V průběhu dopoledne místní re-
volucionáři pod vedením Fr. Mar-
tinovského, J. Kafky, J. Martinov-
ského, V. Lhotáka, Fr. Kvapila, K. 
Mandy, K Stiebitze, F. Hliňáka 
aj. obsazují všechny průmyslové 
podniky ve městě a zatýkají čle-
ny pěti zdejších německých rodin 
(Wasmundtovi, Faistlovi, Gollo-
vi, Hiltscherovi a Pospíšilová) 
a také kolaboranty a zrádce (Ba-
kovský, Sviták, Havránek, Steh-
lík a Bambas) a vězní je na půdě 
obecního úřadu. Teprve na zásah 
okresní správy zatčené předávají 
německé posádce. Po 13. hodině 
přijíždí osobní vlak z Českého 
Brodu a občané pod vedením Mil-
ky Budkové a Antonína Krienera, 
zvaného „Tonda Roura“ odstavují 
z tohoto vlaku nákladní vozy se 
zbraněmi. To vyvolává otevřený 
střet s německými vojáky. V odpo-
ledních hodinách se podařilo trať-
mistru Rudolfu Čermákovi s dob-
rovolníky Dastychem, Šemberou, 
Podrabským a Novákem rozpojit 
II. kolej mezi Úvaly a Klánovice-
mi, druhá skupina občanů Kafka, 
Hanzl, Svoboda, Kadeřábek a Še-
bek rozpojili I. kolej pod Stříbrňá-
kem. Tak byla v Úvalech přeruše-
na železniční doprava. Situace je 
vážná. V pozdním odpoledni se 
zástupci revolučního národního 
výboru, Josef Martinovský, který 
se ujal vedení revolučního národ-

ního výboru po odstoupení Josefa 
Rydla, a František Pilát, znovu 
pokoušejí u poručíka Siedlera do-
hodnout podmínky kapitulace. Neú-
spěšně, nato Němci obsazují obecní 
úřad, zakázali činnost revolučního 
národního výboru a přebírají vede-
ní městečka. Byl vyhlášen zákaz 
nočního vycházení. V té době již 
ilegální revoluční národní výbor 
pod vedením Josefa Martinov-
ského vyhlašuje večer mobili-
zaci všech aktivních i záložních 
důstojníků a zbraněschopných 
poddůstojníků do 35 let. Úvaly 
jsou rozděleny na úseky a usta-
noveni jejich velitelé. O půlnoci 
se německá posádka přesunuje 
do Českého Brodu. To je ten im-
puls ke stavbě barikád. Pracuje se 
celou noc.
V neděli 6. května 1945 nad rá-
nem již stojí barikády na hlavní 
českobrodské silnici na Stříbrňá-
ku a na Úvaláku, na horoušanské 
silnici za továrnou VEGA.  Želez-
niční přejezdy u velkých a malých 
závor, V Setých, u továrny VEGA 
jsou zataraseny převrácenými va-
góny, rovněž tak podjezdy u L. 
Votavy a na škvorecké silnici. 
Všechny přejezdy a podjezdy 
jsou navíc podminovány. Útok 
je očekáván ze směru od České-
ho Brodu. V poledních hodinách 
němečtí průzkumníci a dvě ně-
mecká výzvědná letadla zkoumají 
situaci. V 15 hodin se od Českého 
Brodu blíží silný německý oddíl 
s tanky a obrněnými transportéry. 
Dochází k boji. U hřbitovní zdi 
jsou zastřeleni Jaroslav Kvíz, Vác-
lav Havlíček, Milan Dufek. Tlak 
Němců je stále silnější. Obránci 
barikády se stahují do lesa Vidr-
holec, k Újezdu, pokračují lokální 
přestřelky. Němci obchvatem přes 
pole pronikají do Úval, drancují 
domy, nutí muže odklízet překáž-
ky a barikády. Večer je v městeč-
ku vyhlášeno stanné právo. 
V pondělí 7. května 1945 jsou re-
volucionáři ještě v lesích. Němci 
pokračují v zatýkání. Německá 
posádka je posílena asi na 600 
mužů, velitelem je poručík Me-
inel. Před půlnocí jsou pod zá-
minkou, že se jedná o partyzány, 
v budově obecního úřadu zatčeni 
Bohumil Jandourek, Jaroslav Mi-
chálek a Karel Marčin, kteří zde 
vykonávali zdravotní službu. Živé 
je již nikdo nespatřil.
V úterý 8. května 1945 po ránu 
vyzývá místním rozhlasem po-
ručík Meinel místní občany, aby 
odevzdali veškeré zbraně pod po-
hrůžkou zastřelení rukojmí. Kolem 
poledne je ohlášena rozhlasem 
všeobecná německá kapitulace. 
Představitelé revolučního národ-
ního výboru, Ing. Ladislav Dráb, 
již jako třetí předseda, a Ferdinand 
Birke obnovují jednání s poručí-
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kem Meinelem a žádají o složení 
zbraní. Za tím účelem byl povo-
lán ze Škvorce štábní kapitán Ku-
čera, který společně s K. Mandou 
a strážmistrem Volencem vybízí 
německou posádku ke složení zbra-
ní. V 17 hodin opustil poručík Me-
inel s německou posádkou Úvaly. 
Noc minula poměrně klidně.
Ve středu 9. května 1945 jsou 
kolem 8. hodiny ráno v lese Vidr-
holci, nedaleko lesovny, nalezena 
zastřelená, zohavená a zmučená 
těla rukojmí Jandourka, Marčina 
a Michálka. Od rána se pomalu 

začali na náměstí shromažďovat 
občané. Ještě se však objevují 
bezhlavě prchající Němci. Náhle 
se však dole na náměstí ozývá po-
tlesk, jásot, křik a radostné volá-
ní: Rusové! 
Než však došlo v Úvalech k těm-
to květnovým událostem v roce 
1945, musely si prožít trpká šes-
tiletá muka II. světové války a ně-
mecké okupace. V průběhu těchto 
šesti let položilo na oltář vlasti 
svůj život na 32 úvalských ob-
čanů. Hrdinové květnových udá-
lostí z roku 1945 jsou pohřbeni 

na památném místě na městském 
hřbitově, Bohumil Jandourek, Jo-
sef Konečný, Jaroslav Kvíz, Ka-
rel Marčín, Jaroslav Michálek, 
František Šlajer, Milan Dufek ze 
Sadské.
Je však třeba také vzpomenout 
na Jaroslava Glücksmanna, jed-
noho z prvních úvalských za-
tčených již 16. 3. 1939, který 
zemřel v koncentračním táboře. 
Na za heydrichiády popraveného 
Vladimíra Jankovského a Otakara 
Šámala, na Václava Čiháka, který 
zahynul na Květnou neděli 1945 

při bombardování pražských Vy-
sočan. 
Vzpomínáme na naše občany, 
oběti holocaustu, mnohdy to byly 
celé rodiny: na Elu, Emilii a Otilii 
Hellerovy, na Daniela, Adélu, Ar-
nošta a Otu Kussiovy, na Idu Rez-
kovou, na Pavla, Bedřišku a Jiřího 
Rosenbaumovy, na Julia a Helenu 
Schablinovy, Viktora Šulce, na Ro-
berta, Grétu, Emanuela, Emila, 
Františka, Kláru a Iva Weinsteino-
vy, na Jindřicha a Marii Zelenkovy.
Čest jejich nehynoucí památce!

Dr. Vítězslav Pokorný

Kultura a volný čas

Poslouchali jsme tango
V pátek 11. 4. jsme měli 
možnost vidět a hlavně 
slyšet dva mistry svých 
nástrojů, violoncellis-
tu Petra Nouzovského 
a akordeonistu Ladisla-
va Horáka. Speciálně 
pan Horák byl velmi 
mile překvapen, když 
v hledišti viděl dva své 
kolegy „konkurenty 
v hudbě“, a to pány Jan-
kovského a Šochmana. 
Musím bohužel konsta-
tovat, že bych na tako-

výto program čekala sál nacpaný 
k prasknutí .... no, nestalo se. Ale 
ti, co tam přišli, se dobře bavili. 
Zjistili jsme, že vynikající tango 
se opravdu dá zahrát v kombinaci 
violoncello a akordeon – teda když 
se to umí.

Za komisi pro kulturu 
Jana Horová (text) 

a Vladislav Procházka (foto)

Petr Nouzovský a Ladislav Horák při vystoupení 
v pořadu Vivat tango!

Soubor Musica Dolce Vita, 
foto MUDr. Stanislava Brůhová

Setkání akordeonistů – 
Ladislav Horák, Emanuel 

Jankovský a Martin Šochman

Jarní poetická rozjímání se souborem Musica Dolce Vita
Trio Musica Dolce Vita od roku 
2005, kdy začalo působit na české 
hudební scéně, vystupuje v Úva-
lech pravidelně a ani letošní rok 
nebude výjimkou. Soubor při-
pravil pro své věrné i nové po-
sluchače komponovaný program 
hudby a poezie pod názvem Jarní 
poetická rozjímání. Můžeme se 
těšit nejen na klasickou hudbu vý-
znamných skladatelů z 16. až 19. 
století, jejichž díla dodnes neztra-

tila na kráse, melodičnosti a har-
monii, ale také na verše Zbyňky 
Šolcové. S její poezií jsme se 
mohli poprvé seznámit před de-
seti lety na samostatném recitálu 
a tehdy to bylo velké překvape-
ní. O rok později vydala knížku 
básní City a pocity. Není pochyb 
o tom, že na květnovém vystou-
pení souboru uslyšíme 
dosud nevydané lyrické 
a něžné verše inspiro-

vané životem.
Přijďte večer 23. května poeticky 
rozjímat do sálu Centra volnoča-
sových aktivit v Riegerově ulici 
65. Vždyť trocha kvalitní hudby 
a hezké poezie nikoho nezabije, 
ale naopak posílí.

Za komisi pro kulturu zve Vladi-
slav Procházka

Komise pro kulturu Rady města 

Úvaly vás zve na   

komponovaný program 

hudby a poezie

JARNÍ POETICKÁ

ROZJÍMÁNÍ

souboru

MUSICA DOLCE 
VITA

Daniela Demuthová –

mezzosoprán, recitace

Žofi e Vokálková – fl étna

Zbyňka Šolcová – harfa, 

autorka básní

23. května 2014

od 18.30 hodin 

v sále Centra

volnočasových aktivit

Pětašedesátka

v Riegerově ulici

Vstupné dobrovolné

Komise pro kulturu
připravuje na červen 

6. června od 19 hodin 
v sále DPS na nám. Svobody
Kulturní večer s Janou Richterovou a Vladimírem 
Iljičem Pecháčkem, jako host vystoupí Ivo Šmoldas.

13. června od 18 hodin 
v sále Centra volnočasových aktivit, Riegerova 65
Koncert pozdního jara Komorního sboru Christi.

Více informací bude uvedeno v příštím vydání 
Života Úval.

Komise pro kulturu rady města
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Úvaly hostily malé šachisty z celého kraje
Na konci března se v úvalské so-
kolovně sešlo téměř 80 malých 
šachistů na 5. turnaji základního 
kola Krajského poháru. Ti byli 
rozděleni do tří kategorií: mlad-
ší žáci, starší žáci a junioři. Obě 
mladší kategorie hrály celkem 
sedm kol, junioři pak odehráli 

vzhledem k jejich počtu turnaj 
šestikolový.
Mezi nejmladšími adepty 64 polí 
vyhrál Pavel Němeček z DDM 
Symfonie Poděbrady, který získal 
6,5 bodu. O půl bodu méně získal 
na druhém místě Ondřej Hovorka 
z ŠK Joly Lysá nad Labem. Třetí 

místo získal Jaro-
slav Boháč ze So-
kolu Český Brod, 
který v turnaji na-
sbíral 5 bodů.
Nejlepším star-
ším žákem se stal 
Martin Homola 
ze Sokolu Český 
Brod s 6,5 body. 
Stejný počet bodů, 
ale horší pomoc-
né hodnocení měl 
Bořivoj Kronowe-
tter z DDM Sym-

fonie Poděbrady. 
I bronz putoval 
do rodiny Kro-
nowetterů – třetí 
místo obsadil se 
4 body Bořivojův 
bratr Aleš. 
Juniorskou vyhrál 
Pavel Plechata 
z TJ Kavalier Sá-
zava, který získal 
4 body. Druhou 
příčku obsadil Jan 
Šafránek z DDM 
Symfonie Podě-
brady s 3,5 body 
a o půl bodu méně získala bron-
zová Dominika Tanglová z ŠK 
Joly Lysá nad Labem.
Nejlepším úvalským šachistou 
se stal Timothy Fernando, který 
v kategorii mladších žáků získal 
celkem 3 body.

Na závěr turnaje byli všichni 
účastníci turnaje odměněni diplo-
my a malou pozorností, medailis-
té se pak navíc dočkali i opravdic-
kých medailí.

Petr Slavík

Seriál šachových turnajů VC MDDM Úvaly 2013/2014 zná své vítěze!

12. dubna se v prostorách MDDM 
Úvaly konal čtvrtý a poslední tur-
naj seriálu Velké ceny MDDM Úva-
ly 2013/2014. Vzhledem k tomu, 
že stále nebylo jasné, kdo celý se-
riál vyhraje, tak se na startu sešli 

všichni silní hráči, kteří 
se těchto turnajů pravi-
delně účastní, s touhou 
promluvit do konečné-
ho pořadí.
Celkem 14 účastníků 
si to na šachovnicích 
rozdalo v obvyklých 
sedmi kolech. V nich 
všem matadorům zce-
la zaslouženě vypálil 
rybník Martin Horák, 
který získal 6,5 bodů ze 
7 možných. Vyhrál tak 
nejen mezi dětmi, ale 
i turnaj celkově!
Kompletní přehled me-
dailistů začněme ale ka-

tegorií dospělých. Po nepovede-
ném začátku turnaje se přece jen 
na první místo dostal Oldřich Do-
ležal, druhý skončil David Karaba 
a na třetím místě se umístil Otto 

Huřťák. O jejich vyrovnanosti 
svědčí fakt, že všichni tři získali 
pět bodů a konečné pořadí určilo 
až pomocné hodnocení.
V dětské kategorii na druhém 
místě skončil Michal Šetka se 4 
body a třetí byl Timothy Fernando 
s dvěma body.
A jak dopadl celý seriál Velké 
ceny? Do jeho konečného hod-
nocení se počítaly tři nejlep-
ší výsledky každého hráče ze 
čtyř možných. 
Kdo pravidelně sleduje dění 
na úvalských turnajích, tak již 
možná tuší, kdo si odnesl cenu 
pro nejlepšího hráče Velké ceny, 
které se letos zúčastnilo celkem 
21 šachistů. Loňské vítězství 
naprosto po zásluze obhájil Old-
řich  Doležal. Druhé místo patří 

Ottu Huřťákovi a třetí skončil 
Petr Slavík.
V kategorii dětí vyhrál druhý 
ročník Velké ceny MDDM Úvaly 
Martin Horák (v celkovém pořadí 
se umístil jako druhý!). Za ním 
následují druhý Michal Šetka 
a třetí Timothy Fernando.
Všichni jmenovaní, ale i další 
účastníci turnaje si domů, jak je 
již tradicí, odnesli diplomy a slad-
ké odměny za jejich účinkování 
v turnaji. 
Třetí ročník Velké ceny MDDM 
Úvaly odstartuje prvním turna-
jem v průběhu podzimu, a pokud 
ho nechcete propásnout, napište 
mi na email petr.slavik@volny.cz 
a včas obdržíte informace o jeho 
termínu.

Petr Slavík

Květnová  Galerie  MDDM Úvaly
Jak ten čas letí…

Vážení čtenáři, s nesmírnou ra-
dostí  vás  všechny zvu 16.–18. 
května do naší galerie na výstavu 
mapující dosavadní tvorbu velmi 
výjimečné osobnosti – akademic-
ké sochařky paní Miloslavy Kaň-
kové. Mnozí z vás ji znají a dají mi 
jistě za pravdu, že  tato na první 
pohled nenápadná, drobná  žena 
je nesmírně krásný a silný člo-
věk s bohatým vnitřním životem.  
Upoutá vás její tak trochu lišácký 
úsměv a nesmírně živé oči pozorně 
vnímající prchavé okamžiky živo-
ta, které tato Paní sochařka dokáže 
zachytit s nadsázkou a humorem. 
Prostřednictvím krásy nás přinutí 
zamyslet se.  Přestože plastiky Ko-

ridory moci, Mediální přístroj, By-
rokratická slepice, Úděl, Svědomí, 
Komentátor, Čumilové, Čekání, 
Mašličky blaženosti, Arogance 
v dialogu s přírodou   nebo Touha 
zobrazují  aktuální témata,  jsou 
nadčasové. Autorka známá doko-
nalým a originálním zpracováním 
neotřelých námětů stále hledá 
nové cesty. Dokladem jejího neu-
stálého  tvůrčího  nadšení  je nová  
tvorba, o které  sama říká:  „Jakmi-
le ráno vstanu, první, co udělám, 
je, že běžím k rozdělané práci. Od-
počatým okem vidím chyby, které 
jsem včera nepostřehla. Poslední 
dobou jsem se zaměřila na vážná 
témata.“ Na výstavě uvidíte např. 
plastiku Síť paragrafů. 
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Městu Úvaly věnovala nádherný 
keramický betlém, do nějž každý 
rok daruje další dvě fi gury.  Je to 
„úvalský betlém“, který  se stal 
neodmyslitelnou součástí advent-
ního času našeho města a je pravi-
delně vystaven ve výloze cukrár-
ny u Kotlabů. Najdete zde mimo 
jiné  například i postavu staré paní 
Kašperové, která se přátelila se 
sochařčinou maminkou paní Ager-
mannovou, nebo postavu žebráka 
podle skutečné historické předlo-
hy. Fantastické na paní Kaňkové je 
i to, že  nám datum jejího narození 
může připadat jako tisková chyba. 
Tahle úžasná žena  jde s dobou. 
Běžně si prostřednictvím inter-
netu povídá se svou kamarádkou 

v Orlických horách, fo-
tografuje, sleduje pořa-
dy o přírodě, tak trochu 
se zlobí, že fi lmy, které 
za něco stojí, dávají na  
Artu až v noci, ale ne-
nechá si je ujít. Příroda 
je pro ni všechno, a tak 
momentálně na zahradě 
křísí pelargonie …
  

Akademická 
sochařka 
Miloslava Kaňková 

se narodila v r. 1927 v Horních 
Počernicích, od r. 1935 žije v Úva-
lech. Vystudovala Odbornou školu 
keramickou v Praze pod odbor-
ným vedením profesorů Jana Zno-
je, Václava Vokálka a Vladislava 
Turského. Za 2. světové války 
byla totálně nasazena ve fi rmě 
Elektronspol v Úvalech, v r. 1947 
nastoupila na Vysokou školu umě-
leckého průmyslu, kde ji vedli 
profesoři Bedřich Štefan a Jan 
Kavan. Absolvovala ji v r. 1952.  
Celý život se věnovala pedagogic-
ké činnosti, ve které ji v první fázi 
podporovala  sochařka Drahomíra 
Šťovíčková.  Ovlivnila mnoho dětí 
a některé z nich se staly profesio-
nálními výtvarníky. 

Realizované a připravované výstavy:

V období  pedagogické činnosti sochařka Miloslava Kaňková  prezen-
tovala své práce na společných výstavách pod názvem Sympozia vý-
tvarníků pedagogů nejen  v České republice, ale i na Slovensku a  v Pol-
sku. V roce  2002 měla samostatnou  výstavu v galerii  Kruh  Znojmo.  
V Úvalech  byla její tvorba prezentována pod záštitou MDDM, výstavy 
v roce 2007 a 2011 pořádala kulturní komise.

2000 duben      Keramické plastiky Miloslavy Kaňkové a obrazy 
PhDr.  Stanislava Sedlmajera  Galerie MDDM

2003 listopad     Keramické plastiky Miloslavy Kaňkové a fotografi e  
Kateřiny Kaňkové  Galerie MDDM

2005 říjen     Sklokeramické věže, akvarely, plastiky  Miloslavy 
Kaňkové  Galerie MDDM 

2007 listopad    Bylinky nasbírané cestou – místy i jedovaté.  Plastiky, 
akvarely.  Galerie  MDDM

2011 březen     Společná výstava děl čtyř výjimečných  osobností – 
čestných občanů Úval  Galerie MDDM 

      akad.soch.Miloslava Kaňková, akad. soch. Hana Benešo-
vá, akad. mal. Vladimír Vondráček, prof. Ing. arch. Miro-
slav Masák

2014 květen Jak ten čas letí…. Průřez dosavadní tvorbou
  Galerie MDDM

letech. Zakotvila u novin jako infor-
matik pro podporu práce novinářů. 
V důchodu využila možnosti půso-
bit v Městské knihovně v Úvalech. 

A co nám o sobě sdělila?
„Moje dvě hlavní motta pro život – 
„vším, čím jsem byl, byl jsem rád“ 
– a „za trochu lásky šel bych svě-
ta kraj a šel bych bosý“, a protože 
jsem workoholik, tak nedokážu být 
v nečinnosti, musím se stále na ně-
čem podílet a vymýšlet nové věci. 
Po odchodu do úplného důchodu 
se naplno věnuji práci v komisi pro 
kulturu a mám na starosti hlavně 
scénografi i jednotlivých akcí a vý-
robu plakátů na ně. Hrozně ráda 
vymýšlím do nejmenších podrob-
ností scénu pro pořady, dokonce 
aby barva nápoje pro hosty na sto-
lečku na pódiu ladila se závěsem. 
Ověřím si většinou i to,  co bude 
mít vystupující na sobě, aby se ne-
cítil nepříjemně v zelené na mod-
rém pozadí. Moje první scéna se 
objevila na výstavě o ochotnickém 
divadle v Úvalech. Od té doby 
jsem jich udělala na čtyřicet a my-
slím, že se až na výjimky, neopa-
kovala ani jedna. Jsem hrdá, že 
jsem mohla dělat „scény“ význam-
ným osobnostem, které navštívily 
Úvaly, i pro ocenění občanů Úval 
plaketou města nebo při udělení 
čestného občanství. S malováním 
jsem začala ve svých 65 letech, 
když jsem v září 2010 našla na-
bídku kroužku výtvarných technik 
pro dospělé v MDDM. Od té doby 

nadšeně kreslím i maluju a moje 
obrázky vyjadřují stádia pokusů 
objevit svůj styl. Témata i styly se 
tak velmi liší, ale dají se seskupit 
podle objektů mého zájmu. Samo-
statnou výstavu jsem nikdy nemě-
la, jen mám vždy několik obrazů 
na velkých úžasných pololetních 
výstavách v „domečku“. Moje 
obrázky jsou hledání a naplňová-
ní a výzvy. Na „stará kolena“ tak 
nabíjím baterky tvorbou, kterou se 
nechci vytahovat. Je to má srdeční 
záležitost, ale třeba tyhle obrázky 
potěší i někoho dalšího a ten si od-
nese z výstavy také dobrý pocit.“
Vážení čtenáři, květnová galerie 
MDDM bude nádherná, dokonce 
dvakrát. Přijďte, ať o tu krásu ne-
přijdete. 

Jana Pospíšilová

Akademická sochařka Miloslava Kaňková 
na vernisáži výstavy v MDDM

Mgr. Alena Janurová v Londýně

Hledání,  naplňování,  
výzvy…

je název výstavy obrazů, na kte-
rou vás zvu do galerie  MDDM 
ve dnech 22.–24. května. Autor-
kou obrazů je žena, kterou mnozí 
z vás znají jako bývalou knihovni-
ci, jiní jako jednu z organizátorek  
kulturních akcí, cestovatelku, fo-
tografku, výtvarnici, divadelnici, 
autorku  divadelní pohádky, ma-
lířku kulis, zahradnici, opatrova-
telku či skvělou babičku, člověka, 
který pomáhá, kde může.

Mgr. Alena Janurová 
se narodila v Praze v r. 1944, od 
r. 1997 žije v Úvalech, předtím 7 
roků do Úval dojížděla a učarovalo 
ji prostředí blízko přírody i hlavní-
ho města. Vystudovala dvě vyso-
ké školy: přírodní vědy (biologii) 
a knihovnictví obor informatika. 
Pracovala v různých oborech, po-
čínaje Ústavem sér a očkovacích 
látek, v čokoládovně Orion (kont-
rola potravin a hygieny), v Útvaru 
vědeckých informací při MZ ČR 
a zdravotnictví opustila po mnoha 
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Jarní soutěže tanečníků z MDDM
Po úspěšném startu na regionální 
soutěži na Folimance, kde jsme se 
5 x nominovali na MR, naše for-
mace každý víkend tančily na po-
hárových i dalších postupových 
soutěžích. Soupeřů bylo opravdu 
dost, z každé soutěže jsme přivez-
li nějaká ocenění a medaile, ale 
i děti, které neskončily na stup-
ních vítězů, zabojovaly a porazily 
i věkově starší skupiny. Všichni 

zaslouží pochvalu za reprezenta-
ci, vedoucí, děti i rodiče odjížděli 
spokojení. Ještě nás čeká pár po-
hárových soutěží, akademie 8. 5. 
v Salesiánském divadle v Praze 8 
v Kobylisech, kam se na nás mů-
žete přijít podívat, a všechny sou-
těže MR. Pro přehled přikládám 
tabulku výsledků z březnových 
a dubnových soutěží.

22. 3. 2014 Taneční skupina roku Praha regionální kolo
REC Peace of Mind 6. místo a postup na MČ

choreografi e David Procházka

23. 3. 2014 – Českolipský zvoneček – pohárová soutěž v České Lípě
RIV Heart Cry 1. místo choreografi e kolektiv RIV
RIII A Na dosah 1. místo choreografi e Sarah Kubaričová
RII Veni Domine 2. místo choreografi e Alena Navrátilová
RIII Groove Your 3. místo choreografi e David Procházka
street Body
RI A Zvuky džungle 4. místo choreografi e Alena Navrátilová
RI B Žabí baletky 5. místo choreografi e Alena Navrátilová 
RIII B Tanec v srdci 5. místo choreografi e Alena Navrátilová

29. a 30. 3. 2014 – Děti v akci – pohárová soutěž v Praze na Chodově
Modern dance kategorie II - 7 - 9 let
RI B Žabí baletky 5. místo z 10 choreografi e A. Navrátilová 
RI A Zvuky džungle  6. místo z 10  choreografi e A. Navrátilová
Modern dance kategorie III - 10 - 12 let
RII Veni Domine 1. místo ze 6 choreografi e A. Navrátilová
RIII B Tanec v srdci  3. místo ze 6 choreografi e A. Navrátilová

Modern dance kategorie V. – nad 15 let
RIV Heart Cry 1. místo ze 6 choreografi e kolektiv
RIII A Na dosah 2. místo ze 6 choreografi e S. Kubaričová
Mažoretky kategorie II 7 - 9  let  
mini Mabely Cool Rasputin 2. místo z 9     choreografi e M. a K. 

Zahrádkovy
Mažoretky kategorie IV 13 - 14 let
Mabely Roxanne 1. místo ze 4       choreografi e M. a K.
   Zahrádkovy
Street dance IV. - 13 - 15 let
RIII Džuniorz Groove Your Body 2. místo z 5      choreografie 

D. Procházka

30. 3. 2014 regionální kolo soutěže CDO Střední Čechy v Praze
REC  Peace of Mind 3. místo a postup na MČ

choreografi e David Procházka

5. 4. 2014 – Dancefonie Poděbrady – pohárová soutěž
RI B  Žabí baletky 1. místo z 8 choreografi e A. Navrátilová 
RI A Zvuky džungle 2. místo z 8  choreografi e A. Navrátilová

11. 4. 2014 –     Středočeský pohár v Poděbradech pro ŽŠ a SŠ v disku 
a streetu

RIII Džuniorz  Groove Your Body 3. místo z 5        choreografie 
D. Procházka

11. 4. 2014 – MČ CDO Průhonice
REC Peace of Mind 11. místo ze 17      choreografi e David 

Procházka

12. 4. 2014 – Čáslavský čtyřlístek – hotel Grand Čáslav
RIII street Groove Your Body 1. místo      choreografi e David 

Procházka
RIV Heart Cry 2. místo choreografi e
   kolektiv RIV
RIII A Na dosah 2. místo      choreografi e Sarah 

Kubaričová

Alena Navrátilová

Foto vedoucí a rodiče
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okénko knihovny

Prvňáčci a knihovna
Od začátku školního roku jsme 
v knihovně přivítaly děti z prv-
ních tříd celkem šestkrát. S prv-
ňáčky pracujeme rády, jsou nad-
šení a mají zájem o vše nové.
Program pro první třídu je posta-
ven na pohádce Miloše Macour-
ka „Zuzanka a písmenka“. Je to 
pohádka o holčičce, která psala 
písmenka ne vždy podle představ 
paní učitelky – někdy kostrbatá, 
jindy hubená, pak zase tlustá. 
Dětem se pohádka líbí, protože 

samy mnohdy mají s písmenky 
podobné trápení. 
Ukazujeme si, jak se psalo dříve, 
děti zaujaly hlavně ukázky stře-
dověkých iluminací. Iluminaci si 
mohou potom vyzkoušet na prv-
ním písmenku svého křestního 
jména. 
Samozřejmě, že si povídáme 
o tom, co knihovna je, kdo co 
čte, kdo do knihovny chodí a co 
je potřeba k přihlášení do knihov-
ny. A samozřejmě zbude i čas 

na prohlédnutí knížek z dětského 
oddělení.
Kromě této besedy přišly dvě prv-
ní třídy ještě na povídání o Jose-
fu Ladovi (v návaznosti na jejich 
výlet do Hrusic), a na přání paní 
učitelky z 1. D připravujeme další 
program, tentokrát na téma kla-
sických pohádek. 
Spolupráci s prvními třídami 
ukončíme v červnu již 3. roční-
kem Pasování prvňáčků na čte-
náře. 

Osobně bych ráda poděkova-

la paním učitelkám za pořádání 

akce Noc s Andersenem, což je 

akce ve své podstatě knihoven 

a knihovníků. Nicméně úvalská 

knihovna jí vzhledem k naprosto 

nevyhovujícím prostorám pořádat 

nemůže. A tak jsme rády, že se 

do ní každoročně zapojí některé 

třídy ze základní školy.

Gabriela Modřanská, 
knihovna Úvaly
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Příjemné i užitečné
První jarní den nám připomněl 

každoroční pomoc s vyhrabáním 

zahrady MŠ, a tak i letos jsme 

se pracovně naladili, sportovně 

oblékli, vybavili se nezbytným 

špekáčkem na opékání, objednali 

si pěkné počasí a za sluníčka vy-

razili do mateřské školy.

Čekalo nás tu milé přijetí a připra-
vené nářadí, přistavený kontejner 
a spousta spadaného listí. Hned 
jsme se tedy pustili do práce, aby 
se malí školáčci mohli co nejdříve 
rozběhnout po uklizené zahradě 
ke svým oblíbeným hračkám.
Práce nám šla dobře od ruky, jen 

vítr se nás tu a tam snažil 
pozlobit, když vířil již 
shrabané listí a roznášel 
ho neúnavně na vyhra-
baná místa. Časem se ale 
i on unavil a kontejner se 
rychle plnil.
Právě ve chvíli, kdy 
nám začaly docházet 
síly, a počáteční elán 
upadal, ozval se hlas 
paní kuchařky, který 
nás zval na svačinu – 
výborný čaj a sušenky.

Občerstvení po sva-
čince jsme se opět dali 
do práce a listí na za-
hradě ubývalo. S blí-
žícím se polednem se 
opět ozval hlad, a tak 
přišel čas na špekáč-
ky, jenže oheň ne a ne 
rozdělat. Když už se 
zdálo, že špekáčky sní-
me studené, přece se to 
podařilo a oheň vzplál. 
Za chvíli už kolem vo-
něly špekáčky a všich-
ni si na nich moc pochutnali.
Po jídle se musela třída mladších 
žáků S1 vrátit do školy, ale na za-
hradě stále zůstávalo mnoho ne-
vyhrabaných míst. Starší žáci tří-
dy S2 se tedy znovu chopili hrábí 
a koleček a s mírným brbláním 
práci dokončili.

Celkem jsme nahrabali téměř dva 
plné kontejnery listí a s pocitem 
dobře vykonané práce a někteří 
i s mozoly na dlaních, jsme se 
vraceli do školy.
Bylo to příjemně a zároveň uži-
tečně strávené dopoledne. Příští 
jaro se sem jistě opět vrátíme.

PaedDr. Lada Holubová

Pohádkové bytosti ve škole

Po roce opět úspěch na poli biologie!

Děti z MŠ Kollárova z oddělení 
Pražská se přišly podívat na své 
starší kamarády do třídy 1. D. 
Přestože bylo 1. 4., nejednalo se 
o „apríl“. Prvňáčci přivítali ne-
jen Dráčky, ale i své bývalé paní 
učitelky, na které rádi vzpomína-
jí. A aby se jen nemluvilo, roz-
hodly se děti, že si vyrobí maňás-
ky. Třída se proměnila v tvořivou 

dílnu a prostor dostala dětská 
fantazie. Ve třídě se tak objevili 
vodníci, princezny, klauni, lou-
pežníci i stateční rytíři. Setkání 
všech pohádkových bytostí do-
padlo jak jinak než na jedničku. 
Škoda, že se Dráčkové museli 
rozloučit, protože na ně ve škol-
ce čekal oběd. 

Mgr. Dagmar Barnetová

Trojice dívek, které ve školním 
kole biologické olympiády obsa-
dily 1. až 3. místo, se v úterý 8. 4. 
2014 vydala reprezentovat naši 
školu do okresního kola v Říča-
nech.  Nejenže se na olympiádu 
připravovaly teoreticky – studo-
valy osmdesátistránkový materiál 
na téma „Světlo a barvy v příro-
dě“, ale také se věnovaly určování 
rostlin, hub a živočichů, cvičně 
mikroskopovaly a provedly po-
zorování s vypracováním vlastní 
práce. Tato práce je součástí bo-
dování výkonu v okresním kole 
a každý účastník si má možnost 
vybrat z nabídky téma, které je 
mu nejbližší. Karolina Matějková 
(7. B) a Alena Futterová (6. A) si 
vybraly úkol, ve kterém měly vy-
tvořit „Miniatlas pěvců s pohlavní 

dvojtvárností“ a pozorovat ptáky 
ve svém okolí. Alena Dontová 
(7. B) se zase věnovala pokusům 
s rostlinnými barvivy a jejich re-
akcím na změnu kyselosti pro-
středí.  
Všechny tři žákyně odvedly vý-
bornou práci, jak při přípravě, tak 
přímo při řešení úkolů v okresním 
kole. Pochvalu si všechny zaslou-
ží zejména za laboratorní práci. 
V této kategorii se umístila naše 
škola hned za gymnáziem a před-
běhla tak pět jiných základních 
škol. Alena Dontová pak v součtu 
nasbírala tolik bodů, že dosáhla 
na 3. místo mezi 16 zúčastněnými 
a postupuje tak do krajského kola. 
Gratulujeme! Z mého pohledu 
patří ovšem pochvala všem, jeli-

kož děvčata přistupovala k práci 
velmi zodpovědně a navíc s nad-
šením a odvedla kus dobré práce.
Pozitivní je, že již nyní se hlásí 
zájemci o příští ročník, kteří chtě-
jí pokořit sami sebe a dopadnout 
lépe než letos. A to je správný 

hnací motor, který může být také 
inspirací pro spolužáky. (A navíc, 
Marku Fábry, my víme, že jsi váž-
nou konkurencí, protože tvůj bo-
dový odstup od 3. místa ve škol-
ním kole byl nepatrný!) 

Jana Šetková

Alena Dontová při určování rostlin

Karolina Matějková a Alena 
Futterová při laboratorní práci

Noc s Andersenem

Žáci 1. tříd prožili večer plný pát-
rání. Ve škole na ně čekal detektiv 
Vrťapka. Skupinky dětí se vydaly 
pátrat po pohádkách. Čekala na ně 
Pyšná princezna, Popelka, Perní-
ková chaloupka a jiné pohádky. 
Malí detektivové se horlivě chopili 
pátrání a našli nejen pohádky, ale 
i schované trpaslíky. To, že ve ško-
le bydlí čarodějnice, netušil ani ten 

nejzdatnější prvňáček. No, a že 
jezdí na tryskoluxu, překvapilo 
i paní učitelky. Čarodějnice slíbila, 
že se naučí do příštího setkání va-
řit kouzelné lektvary. Děti usnuly 
ve škole i bez kouzelných lektva-
rů a ráno je čekalo balení spacáků 
a bohatá snídaně, o kterou se za-
sloužily hlavně jejich maminky.

Dagmar Barnetová
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Co chystáme na květen?
•  výuku na mobilním dopravním hřišti (spolupráce s BESIP)
• literární soutěž
•  kariérové poradenství - seznámení žáků 8. ročníku s možnostmi 

v oblasti volby povolání a vysvětlení průběhu počítačového tes-
tování COMDI

•  Výjezdní vzdělávací kurzy 1. stupně (školy v přírodě)
  3. B (p. uč. P. Knězů) – Světlá nad Sázavou
  1. C      (p. uč. K. Trapková), 3. A (p. uč. M. Halačková) – Albrechtice 
  2. A (p. uč. Š. Zahrádková) – Pec pod Sněžkou
  5. B (p. uč. J. Formandlová) – Bartošova Pec
  2. B, C, D      (p. uč. A. Březková, M. Babuláková, Z. Křížová) – 

Chlum u Třeboně
•  19. 5.  Divadlo Minor (2.B)
•  22. 5.  Divadlo Minor (1.C)
•  22. 5.  Energie – budoucnost lidstva (přednáška 9. ročník)
•  27. 5. Láska ano, děti ještě ne (přednáška 8. ročník)
•  27. 5.      hrad Kost – prohlídka hradu, soutěže, divadelní historické 

představení (3. B, C)

Zpívání ve škole

Volitelný předmět dramatická výchova Život v lese

Tak jako každý rok na jaře, 
v měsících březnu a dubnu, mají 
na naší škole písničky svátek. Děti 
se připravují na soutěž ve zpěvu 
„Kudy chodí písničky“. Tato sou-
těž vznikla před 16 lety. Název 
vymyslely děti. Psal se rok 1998. 
Za tuto dobu porota vyslechla 
velké množství krásných písní 
a poznala úžasné talenty, pro kte-
ré se stal zpěv a hudba nedílnou 
součástí jejich života. Pro letošní 
rok se přihlásilo do školního kola 
neuvěřitelných 72 dětí z prvního 
a druhého stupně. Porota hodno-
tila v 5 kategoriích. Žáci s  umís-
těním na 1. – 3. místě postoupili 
do oblastního kola, ve kterém bylo 
přihlášeno 50 dětí. Pravidelně při-
jíždí hosté z Tuklat, Peček, Vrbové 
Lhoty a Čelákovic. Seznámím vás 
s výsledky umístění žáků naší ZŠ.

Dramatická výchova není jen zá-
bava. Je to předmět, ve kterém vás 
naučí odbourat strach. Když řek-
nete, že nechcete hrát moc nároč-
né role, vyhoví. Poslední dobou 
chodíme na naše hodiny do vol-
nočasového centra, kde je malé 
pódium. Nejprve se pohybově 
a rytmicky rozehříváme. V sou-
časné době nacvičujeme divadel-
ní hru „Sněhurka“. Tato má 11 
trpaslíků. V tomto prostoru je to 
něco jiného než ve třídě, je to zá-
bava a tak by to mělo být, protože 
Jan Amos Komenský řekl: „Ško-
la hrou.“  Jsme rádi, že můžeme 

chodit na dramatickou výchovu, 
a děkujeme paní učitelce Javůrko-
vé a její mamince.

Anna Hiršlová 
a Michaela Krajíčková, 8. A

Protože začalo jaro, vyrazili jsme 
s celou třídou do lesa. Abychom 
se o životě v lese dozvěděli spous-
tu zajímavých informací, pozvali 
jsme na pomoc Petra z Lesů Pra-
ha. Petr je lesník, který zná všech-
ny stromy, lesní zvířata i malé bre-
berky, které lezou pod zemí i pod 
kůrou. Připravil pro nás zajímavé 
aktivity, při kterých jsme získali 
nové informace. Během celého 
dopoledne jsme se stali například 

lesními zvířaty nebo rostlinami, 
kůrovci, mravenci i badateli. 
S lupou, pinzetou a síťkou jsme 
se rozběhli po lese a hledali jsme 
stonožky, pavoučky a jiné brouky. 
Ani jsme nevěděli, kolik druhů 
hmyzu se v našem lese dá objevit.
Už teď se všichni těšíme na pod-
zim, kdy si užijeme další dopole-
dne plné přírody a zážitků.  

Bc. Jitka Hloušková, DiS., 
tříd uč. 4. A

Nultá kategorie – 1. místo – Michaela Kubíková, Tereza Šeráková
 3. místo - Anna Irová
První kategorie – 1. místo –      Kamila Matoušková, Gabriela Reinero-

vá, Luisa Zavoralová, Rozálie Krejčo-
vesová

 2. místo –      Tereza Bednářová, Markéta Poděbradská
  Druhá kategorie –    1. místo –     Kateřina Listopadová,   Markéta Fialová, 

  Vojtěch Krejza,   Martin Kočí,   Anna Šta-
fenová

 2. místo – Lucie Kubíková
Třetí kategorie – 1. místo – Alena Futterová, Nicol Matoušová, 
 2. místo Klára Sedláčková
Čtvrtá kategorie – Dua – 1. místo –      Kristína Kovalchuk a Nina Sava-

lyeva, Michaela Vlachová a Mi-
chaela Zikmundová, Marc Náde-
níček a Michaela Vlachová

Všem, kteří se pěvecké soutěže 
zúčastnili, děkuji. Vítězům gra-
tuluji. Přeji zpívání, které má 
na naší škole tak dlouhou tradici, 
aby zůstalo stále tak milé a pří-

jemné. Dětem, které rády zpívají, 
přeji, ať svůj zájem rozvíjí. Pro 
své potěšení a potěšení těm, kte-
rým zpívají. 

Marie Landgráfová

Nabídka volného pracovního místa

ZŠ Úvaly přijme 
   učitele (učitelku) 1. stupně ZŠ, požadované vysokoškolské vzdělání – pe-
dagogická fakulta, obor 1. stupeň
      dvě vychovatelky školní družiny. Nástup možný od září 2014. Potřebná 
kvalifi kace – střední pedagogická škola, obor vychovatelství. 

 školního psychologa
Životopis zasílejte na zsuvaly@zsuvaly.cz , informace na tel. 281 981 946.

podnikají mezi námi, a dobře

Roman Martinák – Hospoda na dobrým 
místě
Když jsem před šesti lety poznal 
pana Martináka, bylo to při pří-
ležitosti napsání mého prvního 
článku do Života Úval. Psal jsem 
tehdy o tenisovém turnaji a pan 
Martinák měl čerstvě pronajatou 
„Osvěžovnu“ u tenisových kur-
tů. Po krátkém rozhovoru jsem 
pochopil, že to je přesně ten typ 
podnikatele, jaké jsem si před-
stavoval v novém ekonomickém 
prostředí. Kvalifi kovaný ve svém 
oboru (soukromá hotelová ško-
la), průbojný a člověk s vizí. To 
jsem však ještě netušil, jaký pří-
nos bude mít jeho práce pro město 

Úvaly. V roce 2011 ve spolupráci 
s pivovarem Heineken a kolegou 
Josefem Novotným zrekonstru-
oval restauraci Sokolovna a dal 
jí velmi akční název „Hospoda 
na dobrým místě“. Vytvořil tak 
z hospody na úrovni čtvrté cenové 
skupiny solidní zařízení s velmi 
pěkným interiérem, dobrou ku-
chyní a solidní obsluhou, která 
letos oslavila druhé výročí.

Toto stravovací zařízení není však 
jenom hospoda. Kromě klasic-
kých služeb:
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     dětský koutek v nekuřáckém sa-
lónku

     bezbariérový vstup přes zahrádku
     bezlepková dieta po konzultaci 
s obsluhou

     bio potraviny ve spolupráci 
s Farmou dobrýho místa v Dří-
sech, (masné plemeno přeštic-
kého vepře, skot Charlois, do-
mácí husy a slepice)
     další služby (catering, dětský 

koutek v nekuřáckém 
salonku, extra salonek, 
fair trade, grilování, 
letní zahrádka, neku-
řácká část se dvěma 
nekuřáckými salonky, 
pivo z tanku, rozvoz 
jídel pro fi rmy, točené 
nealko pivo)
     dostatečný prostor pro 
parkování
     TV SAT, Wi-Fi

Velmi podnětné je i pořádání 
kulturně-společenských akcí 
(především koncerty různých 
hudebních žánrů). Nikdy před 
tím by mne nenapadlo, že si 
v Úvalech u piva poslechnu 
kapely jako Malina Brothers, 
King Size Boogiemen, Pavla 
Dobeše nebo kytarového virtu-
óza Jamie Marshall, který hrál 
s Paulem Youngem.

Plány do budoucnosti:
Udržet současný standard

   Pořízení chladicího boxu na star-
šení masa

   Pořádání dalších kulturních 
a kulinářských akcí

   Rozvíjení spolupráce s místní-
mi dodavateli potravin

Velmi rád se zde občas zastavím 
na oběd nebo večeři a nikdy jsem 
nebyl zklamán. Doufám, že v bu-
doucnu budu moci platit kartou 
a myslím si, že tuto možnost by 
uvítalo více hostů.
Doufám, že budu moci napsat 
i mnoho článků o dalších úspěš-
ných podnikatelích tak, jak to 
bylo v původním záměru Ži-
vota Úval. Každý, kdo by měl 
o podobnou informaci zájem, 
má u mne dveře otevřené a pře-
devším mou e-mailovou adresu 
kispja@gmail.com.

Ing. Petr Jankovský

organizace a spolky

Výsledky sbírky Pomozte dětem
V sobotu 12. 4. 2014 jsme pořá-
dali v Úvalech sbírku Pomozte 
dětem. Celková částka vybraných 
příspěvků je 7 900,- Kč. Peníze 
posíláme na konto sbírky, cílem 
projektu Pomozte dětem je neu-
stále zvyšovat kvalitu života dětí 
v České republice, vytvářet rov-
nocenné příležitosti pro všech-
ny děti a různé skupiny dětské 
populace, podporovat práva dětí 
na život v rodině nebo v náhrad-
ním rodinném prostředí. Děkuje-
me všem, kteří se u nás zastavili 
a koupili si od nás některý z veli-
konočních výtvorů. Doufáme, že 
naše výrobky společně s dobrým 
pocitem přispění dobré věci vám 
zpříjemnily velikonoční svátky. 

Za úvalské skauty 
Tereza Glocová

Výprava do Liberce
O víkendu 21. až 23. 3. 2014 se 
děti a vedoucí z celého střediska 
vydali na výpravu do Liberce. 
Celkem se zúčastnilo 42 lidí. Tato 
výprava byla odlišná od jiných vý-
prav, protože jsme jeli do většího 
města a program se skládal hlav-
ně z návštěv zajímavých atrakcí. 
V sobotu skauti vyrazili na výšlap 
na Ještěd, cestou zpátky dokonce 
potkali zbytky sněhu. Světlušky 
vlčata a skautky mezitím navští-
vily IQ Park, kde strávily dopo-
ledne hravým pronikáním do tajů 
vědy. Odpoledne všichni vyrazili 
do libereckého bazénu, kde jsme 
se vyřádili na tobogánech, ve ví-
řivce nebo divoké vodě. V nedě-
li zbyl čas už jen na nějaké hry, 
úklid, balení a odjezd domů. Celý 
víkend jsme si báječně užili a tě-
šíme se na nějakou další akci.

Za úvalské skauty 
Tereza Glocová

Proč nejsme betonáři aneb realita 
rozšiřování Úval
„Otevřené Úvaly, když byly 
v opozici, tak se zuby nehty 
bránily rozšiřování Úval a nyní 
když jsou na radnici tak jsou 
rozšiřování otevření.“  I tento 
názor se v nedávné době v Úva-
lech objevil. Realita je ovšem 
jiná. Otevřené Úvaly byly vždy 
proti skokovitému rozšiřová-
ní města dále do krajiny. Proto 
také v dubnu 2008 naši tehdejší 
zastupitelé hlasovali jednomy-
slně proti projektu Hostín v po-
lích na jihu města, kterým by se 
(v případě plné realizace) město 
„zvětšilo“ o dalších 5 000 lidí. 
Tento obrovský developerský 
projekt byl (a my stále říkáme 
bohužel) o jeden hlas schválen 
a Hostín dostal zelenou. V  dal-
ších letech pak zasáhla ekono-
mická krize spojená s výrazným 
útlumem developerské a stavební 
činnosti a je evidentní, že projekt 
nyní zůstává pouze na papíře. 
Naše výhrady vůči tomuto pro-
jektu se nijak nezmenšily -  nic-
méně i ve vedení města musíme 
respektovat v minulosti uzavřené 
smlouvy, i když se nám nelíbí – 
ale i o tom je právní stát …
Vždy jsme prosazovali takový 
rozvoj města, kterým by se po-
stupně scelovaly městské čtvrti, 
zastavovaly se proluky a volné 
pozemky v intravilánu města 
a za tímto názorem si stojíme. Ta-
kovýmto projektem je například 
dostavba Radlické čtvrti nebo 
projekt Slunečné terasy. 
Je třeba zdůraznit, že v součas-
ném volebním období, kdy jsou 
zastupitelé Otevřených Úval 
ve vedení města, nedošlo při 
tvorbě nového územního plánu 
k rozšíření zastavitelných ploch. 
Zásadní zastavitelné plochy byly 
vymezeny již za dob starostování 

pana Ing. Ivana Černého (např. 
Vinice, Výpustek, u Horoušá-
nek, Dobročovická, Nové Slo-
vany, – vše již před rokem 2006) 
nebo pana MUDr. Jana Šťastné-
ho v období 2006 – 2010 (Ho-
stín před i za budoucí přeložkou 
I/12, horní část Radlické čtvrti, ) 
s celkovou kapacitou cca + 6 300 
obyvatel. Pokud tedy mají obča-
né výhrady (a my souhlasíme, 
že oprávněné) k tak velké plo-
še určené pro zástavbu, musí 
se ptát těch, kdo je v minulosti 
prosadili a proč. My jsme to ne-
byli a nejsme! Jedinou výjim-
ku představuje návrh III. etapy 
potenciální výstavby na Vinici 
– na pozemcích pana Ivana Ra-
bela – s celkovou kapacitou cca 
150 obyvatel.  I tak díky navr-
žené etapizaci bude výstavba 
na těchto pozemcích možná až 
v horizontu 10 – 15 let, pokud 
vůbec k tomuto dojde. Přesto 
pan Rabel nabídl darovat Měs-
tu pozemky pod komunikacemi 
a v areálu MěÚ v Riegerově uli-
ci, které jsou pro město potřebné 
z důvodu rekonstrukcí a při bu-
dování infrastruktury. 
Všechny navržené zastavitelné 
plochy jsou již vymezeny ve stá-
vajícím platném územním plánu 
a vracet tyto plochy zpět do reži-
mu nezastavitelného území je vel-
mi obtížné nebo za cenu placení 
vysokých náhrad za změnu využi-
tí pozemků jejich vlastníkům. 
Je třeba si zejména uvědomit, 
že pokud je plocha v platném 
územním plánu určena k zasta-
vění, nemá město šanci výstavbě 
na takto defi novaných plochách 
zabránit.
Nemůžeme-li tedy z důvodů 
platné legislativy navrátit na-
vržené zastavitelné plochy zpět 
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do nezastavitelných, je naší 
snahou v takových případech 
alespoň zpomalit růst etapizací 
a regulací výstavby. Věříme, že 
na jednání zastupitelstva 24. 4. 
2014 bude odsouhlasena etapi-

zace budoucí výstavby v lokali-
tě Vinice a při schvalování no-
vého územního plánu schválena 
etapizace i na dalších rozvojo-
vých plochách. Naši zastupite-
lé etapizaci výstavby na Vinici 

jednoznačně prosazují a nepod-
léhají lobbistickým tlakům jed-
notlivých investorů a vlastníků 
a pro tuto etapizaci každopád-
ně ruku zvednou. (Pozn. tento 
článek vznikl před dubnovým 

jednáním úvalského zastupitel-
stva)

Zastupitelé za Otevřené Úvaly 
Michal Breda, Petr Borecký, 

Dana Poláková, Ludmila 
Milerová, Marek Mahdal

Občanská sdružení Klub přátel historie 
a přírody Úval a okolí a Otevřené Úvaly

si vás dovolují pozvat

NA SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ 

PŘÍRODNÍ PAMÁTKY KRÁLIČINA A POVÝMOLÍ 

A STUDÁNKY ANTONÍNA CHLAPCE

Sobota 10. května 2014 ve 14 hodin

Sraz všech účastníků na parkovišti pod restaurací Homolka

Poděkování 
Občanské sdružení Klub 
přátel historie a přírody 

Úval a okolí srdečně děkuje 
Veřejně prospěšným službám 

města Úvaly za instalování 
cedulí se státním znakem 
Přírodní památka na hra-
nicích cca 13, 5 hektarové 
přírodní památky Králičina 

a Povýmolí.

Dr. Vítězslav Pokorný

CHUDÁK VÝMOLA

Po upozornění pana Krupky 
z Tuklat jsme zjistili neskutečně 
zaneřáděné, možná i kontamino-
vané povodí říčky Výmola.
Společně jsme v úterý 1. dubna, 
na apríla, zaneřáděné místo na-
vštívili a zjistili jsme, že Výmo-
la je zanesená ze staré skládky 
městského komunálního odpadu, 
který se do říčky dostal po odtr-
žení a sesuvu půdy. Tímto došlo 

k odhalení kdysi zavezené sklád-
ky, a tak se velká část odpadků 
–igelity, hadry, staré pneumatiky 
a jiný nepořádek dostaly do vody, 
i na okolní stromy a keře. Ty jsou 
doslova obsypány těmito odpad-
ky. Výmola tento nepořádek roz-
nesla od Hodovského statku až 
k silnici, která spojuje Horoušany 
s Tlustovousy.
Nám to v Klubu přátel historie 
a přírody Úval a okolí nedalo 
a bezprostředně jsme společně 
s panem Krupkou oslovili společ-
nost Povodí Labe. Vyvolali jsme 
místní šetření, na které ve čtvrtek 
4. dubna přijel pan Ing. Moucha 
z Povodí Labe a pan Prokůpek, 
vedoucí odboru MěÚ Úvaly. Pan 
Moucha konstatoval, že problém 
se zamořením Výmoly odpadky 

je veliký a musí se řešit co nej-

dříve. O celé záležitosti bude in-

formovat ředitelství Povodí Labe 

v Hradci Králové. Jen nás mrzí, 

že místní orgány k celé záležitosti 

prozatím mlčí.

Jak celá věc dopadne, tak o tom 

vás, milí čtenáři, budeme infor-

movat. Tak nádherný přírodně za-

chovalý kout v našem úvalském katastru je zničený a my se ptáme,
kdo zajistí nápravu! Město Úvaly, 
Povodí Labe nebo soukromník, 
kterému patří pozemek, na němž 
se kdysi zavezená skládka nachá-
zí? 
Část zaneřáděné Výmoly jsme na-
fotili – udělejte si obrázek o stavu 
věci sami.
Text a foto Dr. Vítězslav Pokorný 

a Petr Urban

Tradiční „Otevřený úklid Úval“ dostává novou formu

Již od roku 2007, tedy úctyhod-
ných 7 let, organizovalo naše 
sdružení každoročně v průběhu 
dubna sobotní „Otevřený úklid 
Úval“. Sbírali jsme odpadky 
ve městě nebo v přilehlém Klá-
novickém lese. Každý rok se 
bohatě podařilo naplnit odpadky 
velký kontejner. Poslední 2 roky 

se tato akce zaměři-
la na oblast Králiči-
ny, kde jsme uklízeli 
hlavně vstup na nauč-
nou stezku, jeho okolí 
a také další části lesa, 
přes které „naše“ na-
učná stezka prochází. 
A tady se také zrodila 
myšlenka, že bychom 
se měli intenzivněji 
věnovat právě loka-
litám, které se nám 
v rámci našich dřívěj-

ších projektů podařilo zvelebit, 
aby do nich vložená práce nako-
nec nepřišla vniveč. Proto jsme se 
rozhodli zavést místo „Otevřené-
ho úklidu Úval“ takzvané „Dny 
pro naše projekty“.  Takovéto dny 
plánujeme organizovat v průběhu 
roku dvakrát až třikrát, podle po-
třeby. 

První z nich již dokonce probě-

hl: V sobotu 23. března se konal 

„Den pro Hanuše“. Během sobot-

ního dopoledne vyčistili členové 

sdružení okolí Hanušova kříže, 

obnoveného naším sdružením 

za přispění Nadace Via v roce 

2008. Upravili jsme přerostlou 

zeleň, umyli posprejovanou info-

tabuli a hlavně vyměnili mulčo-

vací kůru (která velmi lákala psy 

k vykonání potřeby) za vymýva-

ný kačírek. Okolí Hanušova kříže 

tak úžasně prokouklo – posuďte 

sami na fotografi ích. 

Samozřejmě platí, co platilo do-

posud při Otevřeném úklidu Úval: 

Budeme velmi rádi, 

když se k našim brigá-

dám přidají i další obča-

né, kterým není vzhled 

města lhostejný. Sleduj-

te náš facebookový pro-

fi l a internetové stránky 

www.otevreneuvaly.cz, 

o všech plánovaných 

akcích na nich budeme 

informovat. 

Mirka Borecká, 
Otevřené Úvaly
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KROUŽKY NEJEN PRO DĚTI

ÚVALSKÝ RARÁŠEK z.s.

V květnu otevíráme nové zájmové 
kroužky pro děti i dospělé 
v centru volnočasových aktivit 
na ul. Riegerova č.p. 65, Úvaly.

Na co se můžete těšit:

Cvičení maminek s hlídáním dětí
Přírodovědný kroužek pro děti 3 – 6 let
Výtvarné hrátky pro děti 3 – 6 let
Zpívání s kytarou pro děti 3 – 6 let 
Arteterapie pro dospělé s hlídáním dětí
Taneční hrátky pro děti 3 – 6 let

Zájmové kroužky vedou zkušené a kvalifi kované 
lektorky s bohatou praxí.
Více info na stránkách www.uvalsky-rarasek.cz. 

Těšíme se na Vás!

sport

Národní pohár karate v Ostravě
O prvním březnovém víkendu vy-
razili úvalští karatisti do Ostravy, 
aby poměřili své síly s ostatními 

kluby v republice. V nádherné 
porubské hale probíhaly zápasy 
od rána do pozdního odpoledne.

Medailová a pohárová ocenění pro Sport Úvaly vybojovali: 
Zuzana Sokolová (minižákyně kata) 1. místo
Zuzana Sokolová (minižákyně kumite) 1. místo
Zuzana Sokolová (minižákyně kombinace) 1. místo
Sára Konečná (mladší žákyně kata) 2. místo
Sára Konečná (mladší žákyně kumite) 1. místo
Mladší žákyně KATA TÝM (mladší žákyně kata) 2. místo
Sára Konečná (mladší žákyně kombinace) 1. místo
Martin Přech (mladší žáci kata) 3. místo
Jakub Coufalík (mladší žáci kumite) 3. místo
Mladší žáci KATA TÝM (mladší žáci kata) 3. místo
Anna Hiršlová (mladší dorostenky kata) 1. místo
Pavel Zach (mladší dorostenci kata) 3. místo
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Sport Úvaly přivezl: 4 zlaté 
medaile, 2 stříbrné medaile, 4 
bronzové medaile a dvě ocenění 
v kombinaci kata a kumite.
Všem dětem a koučům moc děku-
ji za vzornou reprezentaci klubu.

Mgr. Jana Konečná, 
předsedkyně Sport Úvaly

1.    ROČNÍK TURNAJE NADĚJÍ KLUBU 
SPORT ÚVALY

Karate Sport Úvaly se rozrůstá. 
V řadách našeho oddílu máme 
mnoho malých bojovníků s nízký-
mi technickými stupni. Děti potře-
bují zdravě soutěžit. Závodění je 
pro ně přirozenou motivací. Z toho-
to důvodu jsme se rozhodli uspořá-
dat turnaj nadějí našeho klubu.
První ročník proběhl 21. března 
v úvalské sokolovně. Turnaje se 
zúčastnilo na 50 dětí od 8 do 14 
let s bílými, žlutými a oranžovými 
pásy.  Některé boje byly velmi na-
pínavé. Nejlepší ocenění si odnesli: 
Michael Vrba (9. kyu mini žáci kata 
a kumite), Lída Pavelková (9. kyu 

mini žákyně kumite), Veronika Ur-
banová (8. kyu mini žáci kata, mini 
žákyně kumite), Jakub Režňák (8. 
kyu mini žáci kumite), Magdaléna 
Krajíčková (7. kyu mini žáci kata 
a mini žákyně kumite), Tomáš 
Garček (7. kyu  mini žáci kumite), 
Tomáš Wenigr (8. – 7. kyu mladší 
žáci kata) Martin Oktábec (8. – 7. 
kyu mladší žáci kumite) a Martin 
Borecký (9. – 7. kyu starší žáci kata 
a kumite).
Všem medailistům gratulujeme! 
Děkuji všem, kteří se zúčastnili 
pořádání této soutěže, a těším se 
na další ročník.

Vrba Michal minižáci a žákyně 9. kyu kata 
Pavelková Lída minižákyně 9. kyu kumite 
Vrba Michal minižáci 9. kyu kumite 
Urbanová Veronika minižáci a žákyně 8. kyu kata 
Urbanová Veronika minižákyně 8. kyu kumite 
Režnák Jakub minižáci 8. kyu kumite 
Krajíčková Magdaléna minižáci a žákyně 7. kyu kata 
Krajíčková Magdaléna minižákyně 7. kyu kumite 
Garček Tomáš minižáci 7. kyu kumite 
Wenigr Tomáš mladší žáci 8. – 7. kyu kata 
Oktábec Martin mladší žáci 8. – 7. kyu kumite 
Borecký Tomáš starší žáci a žákyně 9. – 7. kyu kata
Borecký Tomáš starší žáci a žákyně 9. – 7. kyu kumite

BĚH NADĚJE POPATNÁCTÉ 
– pozor, v neděli 18. května odpoledne
Květen je kromě jiného pro Klá-
novice i měsícem běhání pro 
zdraví a pro dobrou věc – podpo-
ru výzkumu a léčby rakoviny.
Letošní běh však bude trochu od-
lišný. Ne náplní, ale termínem. 
Běháme totiž tentokrát v neděli 
18. května odpoledne.
Akce bude odstartována od klá-
novické školy. Zápisy začínají 
ve 12.30 hodin, samotné běhy 
od 14.30 hodin. Opět budou při-
praveny různé trasy. Běh naděje 
bude částečně propojen s jiným 
sportovním podnikem, orientač-
ním cyklozávodem Klánovické 
MTBO. Ten bude probíhat už 
od rána.

Těšit se můžete na oblíbený kniž-
ní bazar naší knihovny, doprovod-
ný program s hudbou, občerstve-
ní, sportovní soutěže.
Na své si přijdou běžci, cyklisté, 
sportovci na kolečkových brus-
lích, chodci, rodiče s kočárky 
i lidé s pejsky.
Přijďte si zasportovat a podpořit 
výzkum rakoviny, nemoci, která 
zasahuje do života mnoha lidí. 
Výtěžek běhu je celý věnován 
na výzkum rakoviny. Nejen o roz-
dělení fi nančních prostředků se 
můžete více dozvědět na webo-
vých stránkách Běhu naděje.

Za organizační výbor 
Jolana Fuchsová

Jaro pokračuje Klánovickým MTBO
Jaro nám po-
malu vrcholí, 
dny se pro-
dlužují a tep-
loty vyzývají 
k outdooro-
vým aktivi-
tám.  Květen 
ve stylu „Se-
riálu tří závo-
dů pro Zdra-
ví“ znamená 
K l á n o v i c -

ké MTBO, které se již pošesté 
uskuteční v neděli 18. 5. 2014 
v areálu ZŠ Klánovice a přilehlém 
Klánovickém lese pod záštitou 
pana starosty Ing. Petra Soukupa. 
Letos poprvé bude závodní den 
Klánovického MTBO obohacen 

o paralelní běžecký závod Běh 
naděje, který pořádá ředitel ZŠ 
Klánovice PhDr. Michal Černý. 
Pokud se příznivci aktivního od-
počinku rozhodnou pro orientační 
cykloprojížďku, a zároveň, pod-
pořit boj proti rakovině v rámci 
Běhu naděje, mají zelenou – zá-
vody budou na sebe volně navazo-
vat.  Vytěžte z vašeho nedělního 
dne co nejvíce, nepropásněte pří-
ležitost vychutnat déle nádhernou 
zeleň Klánovického lesa!  Více 
informací a přihlášky naleznete 
na www.triprozdravi.cz. 
Samotný závod Klánovické MTBO 
je obohacen o závod rodičů s dětmi, 
dětský mikroorienťák, lákavý do-

➜ ➜ ➜ strana 22
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provodný program a tombolu. Zá-
vod má taktéž charitativní stránku, 
kterou je podpora klubu hendike-
povaných cyklistů „Černí koně“ 
z Úval. Závodníci i návštěvníci Klá-
novického MTBO se mohou těšit 
na přátelskou atmosféru a profesio-

nální komentáře našeho zkušeného 
moderátora. 
Program závodu začne již v 8:30 
ráno registracemi závodníků, 
starty budou probíhat ve vlnách 
od 10h.  Nejmenší závodníky vy-
pustíme na trať mikroorienťáku 
v 10:40 a kategorie rodičů s dětmi 
se vydají na trať ve 12:30. Vyhlá-

šení vítězů proběhne kolem 14h, 
tak aby mohli zájemci o Běh na-
děje ve 14:30 odstartovat společ-
ně s dalšími běžci. Součástí pro-
gramu bude i exhibice cyklotrialu 
a koncert kapely. Ředitel celého 
„Seriálu tří závodů pro Zdraví“ 
Mgr. Ondřej Brouček říká: „Naší 
snahou je nabídnout opravdu hod-

ně muziky za málo peněz. A to 
doslova.“ :) 
Přijďte se provětrat. Velice se 
na vás těšíme! 
Kompletní informace o našich 
závodech najdete na www.tripro-
zdravi.cz.

Za tým „Tři pro zdraví“ 
Jana Péterová
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církev

najdete na webových stránkách 
města…

Církev československá husitská

v Úvalech

Husova kaple – květen
 

Liturgické bohoslužby neděle 1. a 18. 5. od 9  h 
Májová pobožnost pátek 30. 5. od 17  h    

Křesťanský kroužek výtvarné  čtvrtek 15. a  29. 5. od 15.45 h
techniky

PIETNÍ VZPOMÍNKA K 580.VÝROČÍ BITVY U LIPAN
Setkání u MOHYLY V Lipanech NEDĚLE 25. 5. 2014 od 9.15 h 

Mgr. Jitka Pokorná, farářka

Nová rubrika Života Úval

V souvislosti s četnými dotazy 
čtenářů bude na stránkách Života 
Úval zřízena nová, občasná rubrika 
„Najdete na webových stránkách 
města“. Jedná se o jakousi parale-
lu obdobné „elektronické rubriky“ 
na webu města – Co se do Života 
Úval nevešlo. Mnohé informace 
jsou obtížně přenositelné na papír 
a elektronická verze pojme mno-
hem více informací včetně gra-
fi ckých vizualizací, na které není 
v městském měsíčníku prostor.
Série dotazů směřující na vedení 
města se v posledních týdnech tý-
kala zejména plánovaných inves-
tic města na nejbližší období. 
Zde je jednoduchá cesta k poža-
dovaným informacím: 
Na základní stránce městského 
webu – www.mestouvaly.cz klik-

něte na „Radnice“ (druhý odkaz 
zleva v horní liště) -> následně 
klikněte na „Majetek a inves-
tice města“ (osmý odkaz shora 
v rozbalené roletě) -> a následně 
klikněte na odkaz „Plánované 
investice města“ (v levé části 
monitoru)
Další série dotazů a komentářů, 
které se vyskytují v tomto čísle 
ŽÚ, se týkají Územního plánu 
města Úvaly. Na základní strán-
ce městského webu klikněte 
na „Město“ (první odkaz zleva 
v horní liště) -> následně klik-
něte na „Rozvoj města“ (sedmý 
odkaz shora v rozbalené roletě)  
-> a následně klikněte na odkaz 
„Územní plán“ (v levé části mo-
nitoru).

Marek Mahdal

fejeton

„Úvalský trabant pro 170 tisíc obyvatel“
Dočetl jsem se v týdeníku 5plus2, 
že se modernizace železničního 
koridoru Běchovice – Úvaly roz-
sahem rovná pracím na D1. Díky 
rekonstrukci budou moci vlaky 
projíždět přes úvalské nádraží 
rychlostí 160 km za hodinu, do-
čkáme se nových nástupišť a pod-
chodu. To jsou pozitiva, která 
nás čekají v blízké budoucnosti.  
Dnešní realita je však poněkud 
tristní. Ulice v okolí nádraží se 
od rána plní auty parkujícími 
po obou stranách vozovky, ma-
minkám s kočárky se špatně 
projíždí po blokovaných chodní-
cích a řidiči vyjíždějící z garáží 
u svých domů se snaží nepoškodit 
svůj i cizí nevhodně zaparkovaný 
vůz. Očekávaná pozitiva budou 
vykoupena kromě jiného i naší 
trpělivostí. 
Ještěže se nenaplnily vize z osm-
desátých let, cituji:  „Severový-
chodně od Prahy, v údolí říčky 
Výmoly, vyroste v budoucnu 
nové město pražské, kterému si 
zvykli architekti říkat „Úvalský 
trabant“. V první polovině osm-
desátých let by tu mělo žít už

40 tisíc obyvatel a po třech eta-
pách, kdy poslední končí roku 
2000, by měl „Úvalský trabant“ 
dorůst do plné krásy a pro spoko-
jenost 170 000 obyvatel. A článek 
ve Večerní Praze ze dne 2. září 
1971 pokračuje:  „Z nábřeží dvou 
budoucích rybníků na říčce Vý-
mole se po promenádě s obchody, 
divadlem, službami a kavárnami 
dostanou chodci do centra traban-
tu, třetího obvodu města“.
Po přečtení článku mě napadá, 
jak asi bude probíhat parkování 
u nádraží po dokončení rekon-
strukce železničního koridoru 
a výstavby nových bytů a domů 
pro cca 3 000 nových obyvatel 
Úval?

Text a foto Václav Vícovský
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Poděkování fotbalistům
Chtěl bych touto cestovat poděkovat vedení oddílu kopané 
v Úvalech za veškerou pomoc v mé těžké situaci. Děkuji také 
za zorganizování fi nanční sbírky a rovněž děkuji všem, kteří 
do ní přispěli.
Mé poděkování patří rovněž hráčům A- i B-týmu, kteří mi po-
skytli materiální pomoc, a v neposlední řadě také příznivcům 
úvalského fotbalu i hostujícího týmu FK Neratovice-Byškovi-
ce, kteří do sbírky přispěli.
Každé pomoci si velmi vážím a mnohokrát za ni děkuji.

Karel Klír s rodinou

Poděkování
Rád bych tímto způsobem poděkoval Městu Úvaly a sdružení 
Otevřené Úvaly za jejich fi nanční i materiální pomoc, kterou 
poskytli mně a mé rodině v naší těžké situaci, ve které jsme se 
ocitli poté, co nám vyhořelo patro domu, v němž jsme bydleli. 
Jmenovitě bych chtěl poděkovat především Václavu Kopačovi 
mladšímu, který nám poskytl přístřeší. Dále děkuji tajemnici 
Janě Tesařové, Petru Prchalovi a Petru Boreckému, kteří nám 
v této situaci nesmírně pomohli.

Děkuji rovněž úvalskému fotbalovému oddílu za jejich materiál-
ní a fi nanční pomoc a děkuji i všem dalším, kteří nám pomohli, 
ať už fi nančně, nebo materiálně. Lidí, kteří nám pomohli, bylo 
hodně a bohužel je zde nemohu všechny jmenovat.

Díky patří také všem stavebním fi rmám, řemeslníkům a všem 
dalším obchodníkům za jejich nezištnou pomoc, díky které se 
můžeme brzy znovu nastěhovat. Mé poděkování patří i Staveb-
ninám Krutský, které mi vyšly vstříc.

Ještě jednou děkuji všem, kteří nám pomohli a stále ještě pomá-
hají. Nesmírně si toho vážím.

Karel Klír s rodinou

Reakce na články starosty 
a místostarosty města Úvaly
Na články obou pánů se budu sna-
žit odpovědět „inter ira et studio“ 
(bez hněvu a nestranně). Plně re-
spektuji status Života Úval, kdy 
se má reagovat až v následujícím 
čísle, a proto tak činím.

Z čeho jsem byl obviněn:
1)    Prý jsem překročil hranici 

toho, co si může občan dovo-
lit k zastupitelům. Konstatuji, 
že občan má právo kritizovat 
své zastupitele a vedení města, 
pokud je neobviní z něčeho ne-
čestného, i když pochybuji, že 
dnes ještě někdo chápe, co je to 
čest. Chtěl jsem varovat zastu-
pitele před riziky jejich rozho-
dování, a tím je vlastně chránit 
před rozhodnutími v rozporu 
s dobrými mravy. 

2)      Prý jsem obvinil zastupitele 
(tedy některé z nich) ze „zlo-
činného spiknutí“. To jsem ni-
kdy neřekl a je to tedy zjevná 
nepravda a účelová manipulace.

3)      Prý jsem byl nadšený nabíd-
kou JARO REAL, s.r.o. a náhle 
jsem změnil názor. Kdyby si 
pozorně oba pánové přečetli 
můj článek, tak by pochopili, 
že důležitou podmínkou pro 
schválení ceny byl právní ná-
zor odborníků. Ten byl jedno-
značně negativní, a proto jsem 
musel reagovat tak, jak jsem 
reagoval. Z dostupných zdrojů 

jsem si také zjistil informace 
o fi rmě JARO REAL, s.r.o.

4)     Dále jsem byl obviněn, že si 
dělám volební kampaň, což je 
totální nesmysl. Volební kam-
paň bych tímto způsobem ni-
kdy nevedl a nepovedu.

Jaké jsou závěry z celé kauzy:

Použiji normální „kupecké 
počty“:
Příjmy z realizace akce pro fi rmu 
JARO REAL, s.r.o. … minimálně 
186 milionů (cena za 31 domů 
v hodnotě 6 milionů s pozemkem)

Výdaje fi rmy JARO REAL  
•     Nákup městských pozemků 

(po úpravě ceny dle zákona) 
 … 40 milionů
•     Výstavba včetně inženýrských 

síti … 60 milionů
•     Daň z prodeje nemovitostí 

(cca) … 6 milionů 

Zisk před zdaněním za léta 
2014–2015 80 milionů Kč

Občané, myslíte si, že je to málo? 
Já si to nemyslím.

Doporučení vedení města:
Vyjednat cenu minimálně 40 mi-
lionů Kč za prodej pozemků!!!
Myslím si, že je to jediné rozum-
né řešení.

Ing. Petr Jankovský

Otevřené Úvaly pro developery aneb 
návrh Územního plánu Úval
Prakticky bez povšimnutí (alespoň 
na stránkách Života Úval) se obje-
vil na úřední desce návrh Územní-
ho plánu Úvaly. Zásadní dokument 
pro budoucnost obyvatel Úval se tak 
schvaluje v naprosté tichosti. Po-
kud jste přece jen zavítali na úřední 
desku a přečetli si návrh územního 

plánu, dočtete se, že Úvaly mají mít 
za 15 let skoro dvojnásobek obyva-
tel (nárůst ze současných cca 6000 
obyvatel na 11500). Naopak se ne-
dočtete, jak bude řešena občanská 
vybavenost. Návrh územního plánu 
navrhuje zastavovat ještě více ploch, 
než je stanoveno v současném 

územním plánu. V územním plánu 
je sice stanovena plocha pro školku 
v cukrovaru, ale žádná jiná plocha 
pro školská zařízení není. V sou-
časné době je také uveřejněn návrh 
územního plánu Českého Brodu 
a ten například vypočítává potřebný 
počet tříd základních a mateřských 
škol, či podmiňuje další zástavbu 
dostatečnou kapacitou školských za-
řízení. Nic z toho v úvalském návrhu 
územního plánu není.
Pro Úvaláky to celé může zname-
nat, že se třeba nikdy nedočkají 
pořádné ulice před svým domem, 
protože město bude muset neustále 
ze svých prostředků (tedy z našich 
daní) investovat do školek a škol. 
Nikdo neprovedl analýzu, zda 
nově příchozí obyvatelé (za ka-
ždého obyvatele má město cca 
10 000 Kč /rok) naplní městskou 
kasu tak, aby to stačilo na nutné 
investice do posilování infrastruk-
tury a občanské vybavenosti. 

Úvaly si tak v tomto volebním 
období udělají dva dluhy, jeden 
reálný v rozpočtu a jeden nevi-
ditelný v podobě územního plá-
nu. Neviditelný dluh proto, že 
v krásné nové vilkové zástavbě 
prostě nepoznáte, že děti nema-
jí kam chodit do školky. Tyto 
a další připomínky jsme společ-
ně s dalšími občany podali jako 
ofi ciální připomínky k územní-
mu plánu a doufáme, že budou 
řádně projednány. Je pro mne 
nemilým překvapením, že nej-
větším zastáncem nové zástavby 
v Úvalech je sdružení Otevřené 
Úvaly, které proti další výstavbě 
v minulém volebním období tak 
bojovalo a nemálo lidí je i kvůli 
tomu volilo. Pro další volby by 
tak toto sdružení mohlo zvolit 
název Otevřené Úvaly pro deve-
lopery.

Ing. Jan Černý
 jan@cernych.com

Konec Úval? Pokračování 1.
(Postoj Otevřených Úval k růstu Úval v 2007 
a dnes a Prodej Radlické 2014)
Pan Jiří Čapek, evidentně občan, 
kterému nejsou Úvaly lhostejné, 
napsal před časem velmi erudova-
ný a pěkný článek „Konec Úval?“ 
v Životě Úval (5/2012, str. 11). 
Rozebral v něm Tiskovou zprávu 
developera MEI k projektu Ho-
stín, kterým po jeho dokončení 
dojde ke skokovému nárůstu oby-
vatel o cca 3 000 během několika 
let. Tento skokový nárůst postavil 
do kontextu dopadu na život stáva-
jících obyvatel Úval a zeptal se, ja-
kou měli zastupitelé, kteří pro tento 
projekt hlasovali, k tomu motivaci. 
Pro osvěžení paměti uvádím, že de-

bata předcházející hlasování byla 
bouřlivá, Otevřené Úvaly (OÚ), 
myslím ještě s ČSSD, byly jako 
blok vehementně proti; nicméně 
posléze byl tento zásadní projekt 
schválen hlavně zastupiteli ODS
8 pro ku 7 proti, tedy o jeden hlas! 
Vážení čtenáři, prosím nepřehléd-
něte – o jeden! hlas.
Pan Čapek vyjmenoval některé 
evidentní a známé problémy, kte-
ré tento projekt nejen neřeší, ale 
naopak zhorší, např. parkování, 
obchody, služby, stav komunika-
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cí, dopravní situace jako průjezd 
městem, a poté se rétoricky zeptal 
oněch 8 pro projekt hlasujících za-
stupitelů, jaký byl jejich cíl, co bylo 
jejich motivací ke zvednutí ruky 
„pro“. A odpověděl za ně, že to byl 
růst Úval „…aniž by se přihlíželo 
k hlavnímu smyslu svého působe-
ní…vytváření kultivovaných pod-
mínek pro bydlení a trávení volné-
ho času zdejších obyvatel“.
Na dokreslení situace je absolut-
ně nutné dodat následovné: tehdy 
opoziční OÚ v čele s Ing. Bredou 
a Mgr. Boreckým byly zásadně 
proti, představovaly si konečný 
počet obyvatel Úval kolem 7 000 
– 7 500 a v tomto smyslu velmi 
silně kritizovali tehdejší Strate-
gický rozvojový plán Úval (SRP) 
obhajovaný radnicí. (viz magazín 
OÚ, říjen 2007, str. 4 – 9). V závě-
ru jejich rozkladu napsal ing. Bre-
da „…pokud se však týká návrhů 
na rozvoj města v budoucnosti, 
směřuje směrem, který znamená 
ztrátu současného charakteru na-
šeho města, zabírá další cennou 
půdu v krajině a dává zelenou vý-
stavbě tzv. satelitních městeček“ 
(jaká to shoda s panem Čapkem 
o pět let později). V samotném 
článku je tohle rozvedeno do vět-
ších podrobností s čísly a dobrými 
argumenty. 
Navíc OÚ (zastupitel pan Milan 
Švejnoha) dobře zorganizovaly 
anketu s otázkou, jestli občané 
chtějí Úvaly s 8 nebo 13 tisíci 
obyvateli. Odezva byla velká, 
a 9 z 10 respondentů bylo proti 
většímu počtu, jinými slovy pro-
ti projektu Hostín. Pan starosta 
MUDr. Šťastný na to reagoval 
slovy „…už dlouho jsem se ne-
setkal s něčím tak podlým, jako 
je tento neskutečně neobjektiv-
ní a zavádějící pamfl et“ (http://
www.otevreneuvaly.cz/rubrika/
dokumenty/, Vývoj koresponden-
ce kolem ankety). Vedení radnice 

slíbilo na tomto zasedání uspo-
řádat ofi ciální vlastní anketu, ni-
kdy tak neučinilo, zřejmě vědělo 
proč. 
Pak byly volby a OÚ se dostaly 
díky velké popularitě do vedení 
radnice. Ale netrvalo dlouho a za-
stupitelé, kteří byli proti Hostínu, 
najednou začali trpět velkou ztrá-
tou paměti. Protože – vzhledem 
ke krizi – na Hostínském projektu 
se ještě ani nekoplo a oni již de-
mokraticky pře (pro)hlasovali za-
stavovací projekty Zelené Úvaly, 
Sluneční terasy, Výpustek, Vinici 
a poslední Radlickou před dvěma 
týdny. To, co je již postavené, je 
v drtivé většině ve stylu Nových 
Slovan a tedy zcela jiného charak-
teru než tradiční úvalský zahradní 
styl s individuálními rodinnými 
domky, a tedy kromě jiného hustší 
zástavbou. U Výpustku je dlužno 
dodat, že tady mělo město původ-
ně vyhrazenou plochu na základ-
ní školu a dětské hřiště, na které 
v tichosti od té doby abdikovalo. 
Tam budou, a již v několika řa-
dách jsou, pouze bytové jednotky. 
Zatím řadové barevné, ale budou 
tam také dvojdomky. Současné 
vedení radnice včetně OÚ a nový 
územní plán již hovoří o 11 500 
jako cílovém počtu obyvatel Úval. 
A radnice se občanů neptá a ne-
ptá…
Po loňském objevu dluhu 34 mi-
lionů Kč, o kterém se nevědělo, 
vedení radnice slibovalo, že se 
nebude prodávat městský majetek 
na úhradu dluhu města. Radnice 
zřejmě ví, jak v balíku peněz měs-
ta rozpoznat, které jsou z prodeje 
majetku a které z jiných příjmů. 
A nyní k poslednímu prodeji 
pozemku 36 000 m2 v Radlické, 
schváleném na nedávném zase-
dání zastupitelstva. Diskuse byla 
také docela živá, následoval kri-
tický článek ing. Jankovského 
(ŽÚ 4/2014, str. 19), kromě ji-
ného zvláště se týkající prodejní 
ceny (mimochodem v podobném 

duchu vyzněly připomínky k no-
vému územnímu plánu nedávno 
podané), na který razantně rea-
govali pan starosta i místostarosta 
Breda (ŽÚ 4/2014, str. 3 a 20). 
Schválena byla cena 782 Kč/m2, 
tedy celkem asi 28 milionů Kč, 
zatímco cena úřední resp. obvyk-
lá byla znalcem určena na 1366 
Kč/m2, tedy asi 49 milionů.
Vyjádření Ing. Bredy je delší, 
ale dá se shrnout asi takto: Zna-
lecký posudek vyžádaný městem 
vyzněl dle vyhlášky č. 441/2013 
Sb. na úřední cenu 1 366 Kč. 
Znalec také uvedl cenu obvyk-
lou pro zasíťované pozemky, což 
tyto nejsou (nicméně zasíťova-
ná je již postavená část Radlic-
ké hned vedle), která mu vyšla 
na 2 300 – 3 100 Kč, kterou snížil 
podle jiné vyhlášky na polovinu, 
tedy opět kolem té ceny původní 
za 1 366 Kč. Tím znalec ale jas-
ně zohlednil, že pozemky nejsou 
zasíťované a jeho obvyklá cena 
1366 Kč je tedy pro nezasíťované 
správná. 
Tady se radnice poprvé konzul-
tovala s realitními kancelářemi, 
podle nichž se to za tuto cenu 
prodat momentálně údajně neda-
lo. Protože radnice prodat chtěla 
z nějakého důvodu stůj co stůj 
a rychle, zadala si právní analýzu 
u právníka města (kdybych já za-
dával právní analýzu v pozici, že 
chci mermo mocí prodat, formu-
loval bych zadání právníkovi asi 
takto: za jakých podmínek mohu 
prodat za polovinu ceny, abych 
vyhověl předpisům, popř. záko-
nu). Od toho jsou právníci práv-
níky, aby našli řešení vyhovující 
zadání a vešli se do zákona. Pak je 
výsledkem doporučení, které lze 
interpretovat dle potřeby a stále 
v mezích zákona. 
Právník města se zhostil svého úko-
lu v duchu své profese a jeho do-
poručení bylo následovné:    Město 
by se mělo držet ceny obvyklé (tj. 
úřední), ale nejde-li to, může si to 

vypočítat samo, protože zákon neu-
kládá povinnost řídit se znaleckým 
posudkem, anebo si ji zjistit jinak, 
např. srovnáním nabídek více rea-
litních kanceláří. K tomu právník 
dodal, že je velmi důležité a vyža-
duje to i zákon 420/2004 Sb., aby 
se to dalo doložit. Jinými slovy, aby 
k tomu byl papír. 
A tak se i stalo, radnice znovu 
(podruhé) kontaktovala realitky 
vyhledáním ceny na realitních 
serverech. Aby se ještě víc pojisti-
la, radnice (potřetí) vyhledala asi-
stenci realitek a získala jejich „…
vyjádření a rozklad o jejich inter-
ním výpočtům inzerované ceny“. 
Navíc se  radnice opřela o, citu-
ji, „…velmi fundovaný rozbor 
zástupce fi rmy, která pozemky 
kupuje“. Ten vyšel na velmi po-
dobnou cenu, na které se shod-
ly realitní kanceláře a  kterou 
schválilo 9 zastupitelů. Lze tedy 
shrnout, že radnice prodala po-
zemky za polovinu ceny, než  
určil znalec, a zdůvodnila to zís-
káním 3 alternativních odhadů 
realitních kanceláří, protože jí 
to tak zákon údajně umožňuje, 
respektive výslovně nezakazuje. 
Co nemohu pochopit, je, že se 
radnice tak urputně snaží prodá-
vat majetek města, když nemusí, 
a je pár měsíců před volbami. 
A v nepochopení nejsem sám 
(ŽÚ 4/2014, str. 20) a totéž jsem 
již slyšel od mnohých zdejších 
občanů. Ale radnice se jich neptá 
a neptá…  
Mám tedy zásadní otázku: Vážená 
radnice a zastupitelé, co vás moti-
vuje k těmto evidentně diskutabil-
ním krokům, tak urputně, za kaž-
dou cenu a právě teď? Je to tím víc 
zarážející, že stavby domů se opět 
po několikaleté stagnaci rozbíhají 
a lze se domnívat s velkou prav-
děpodobností, že vyčkání např. 
o půl roku by přineslo další milio-
ny (možná až dalších 20 milionů) 
do městské kasy.  

Jiří Jelínek

Ještě něco k problematice nedostatku parkovacích míst v Úvalech…
Bydlím v Úvalech již několik let. 
Snažím se šetřit životní prostředí, 
i proto když jedu do Prahy, jedu 
vlakem. Když jsem se přistěho-
val, přišlo mi samozřejmé jít těch 
20 minut na nádraží ze severní 
části Úval pěšky.
Bylo skvělé se projít, srovnat my-
šlenky a mít trochu pohybu. Začal 
jsem však zjišťovat úskalí této ces-
ty. V létě jsem měl od neposekané 
trávy (ve které občas mizí celý 
chodník), který vede od Setých 
na sever, promočené boty i noha-
vice, nebo jsem byl střídavě za-
blácený nebo od štěrku okopaný 
a zaprášený. Nemohu přicházet 
na jednání špinavý ve stylu „štěr-

ky, písek, zemina“, byť na módu 
zvlášť nehledím. Dnes jezdím 
po Úvalech jen autem. Časově to 
vychází hůře (!), než chodit pěš-
ky, v zimě musím škrábat sklo, 
dlouho hledám parkovací místo 
a nakonec parkuji daleko. Ale 
budu v tom pokračovat. Až do té 
doby, dokud se na vlakové nádra-
ží nedostanu pěšky čistý, neoko-
paný, nezablácený. Týká se to celé 
rodiny – jezdíme autem na ná-
městí, parkujeme u fotbalového 
hřiště atd. Kočárek nejde protlačit 
neodklizeným sněhem, blátem, 
vysokou trávou nebo navezeným 
štěrkem na komunikacích (dostat 
se na autobusovou zastávku přiná-

ší stejné problémy, jako dostat se 
až do města). 
Znám fi nanční problémy města, 
jeho minulost a vážím si úsilí 
vedení města nyní aktivně řešit 
dlouholeté problémy. Proto chci 
říct, že problém aut u nádraží 
a v centru města se dá částečně 
řešit i tak, že se dobudují sou-
vislé vydlážděné chodníky tam, 
kde zatím nejsou komunikace. 
Navážení štěrku a recyklátu přes 
celou komunikaci bez vybudová-
ní chodníků pro chodce problém 
neřeší, v botách k obleku nebo 
lodičkách štěrkem neprojdete 
(bolí to a boty si rychle zničíte), 
kočárek se zaboří. No vlastně, 

když je tak pěkně vyštěrkova-
ná silnice, další důvod, proč jet 
na nádraží autem.

 Martin Kavěna
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společenská 
kronika
Květen 2014
Vítáme nové spoluobčánky
Jindřich Grausam
Všem dětem přejeme, aby vyrostly 
ve zdravé a šťastné občany našeho 
města.

Květnová životní jubilea
70 let – Zdeňka Kučerová
 Karel Pilný
 Marcela Žatecká
75 let – Věra Paulová
 František Opršal
80 let – Pavel Štros
 Juraj Németh 
 Zdeněk Škop
81 let – Jindřiška Hlinská
82 let – Ludmila Sedlmajerová
 Miroslav Masák
 Jaroslava Městecká
83 let – Jaroslav Potěšil
  Miloslav Macán
84 let – Marta Rothschildová
85 let – Roman Bubák  
 Božena Petráňková 
86 let – Jiřina Daňková
 Jiří Drvota 
88 let – Eliška Čumrdová  
 Miroslav Daněk   
 Jaroslava Mouchová
 Jaroslava Homolková 
89 let – Zdeňka Váňová
 Jarmila Weisová  
 Miloslav Musil
90 let – Růžena Vondráčková
 Karel Hlaváček 
91 let – Helena Kramářová
 Blanka Jakubínská
92 let – Milena Pražáková  
95 let – Veronika Bohatová
Všem jubilantům přejeme hod-
ně štěstí, zdraví a spokojenosti 
do dalších let.

Navždy jsme se rozloučili
Petr Kočárník
Milan Vodhánil
Zdeňka Miksová
Bohumil Batlík
Stanislava Šlajsnová
Jiří Roubíček
Miroslava Kuncová
Marie Kovářová
Všem pozůstalým vyslovujeme 
upřímnou soustrast.

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

Marie Černá – matrikářka

zahrajme si šachy
V pozici diagramu má bílý, který 
je na tahu, silný útok. Jak ho ale 
správně proměnit ve výhru? 

Správnou cestou k bílému králi 
z úlohy v minulém čísle je objet 
věže 1…. Vxg2+. Následují va-
rianty a) 2.Sxg2 Dxe2 se ziskem 

dámy; b) 2.Kxg2 Dxh3+ 3.Kxh3 
Sxf3 mat; c) 2.Jxg2 Dxh3+ 
3.Kxh3 Sg4 mat.

Petr Slavík

osobní

Děkuji vedení města Úvaly 
za fi nanční příspěvek na za-
koupení repasovaného inva-

lidního vozíku.
Petr Havlík 

Úvaly

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 

inzerce

Zveme Vás do nově otevřeného grilu

Dalmácia.
Přijďte k nám ochutnat chorvatské

grilované speciality, dobré víno,
vychlazenou Plzeň nebo oblíbeného Kozla. 

Těšíme se na vás v areálu Tenis klubu
Úvaly, ulice Guth-Jarkovského 698.

 
Dobro došli.
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Pohřební ústav 
Pavel Kos

Kde nás najdete?
Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 1384
(novostavba vedle spořitelny)
Tel. + fax: 321 622 615 nonstop linka: 602 221 511
Email: kos.tismice@seznam.cz
www.pohrebnisluzbykos.cz

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

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

V neděli 25. května  a  22. června  2014
Úvaly – na náměstí u drogerie – 15.00  hod.

Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena dle poptávky
Případné bližší informace: Po–Pá 9.00–16.00 hod,

tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840
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Opravy praček
automatických a vířivých

Josef Táborský, Praha-Újezd 

nad Lesy, Žichlínská 1670

Tel.: 602 949 765

Tel.: 246 082 355

Pronajmu byt  (2+1) 
po rekonstrukci 

a garáž (dílna, sklad)
Tel:. 602 272 407

Úvalačka, 62/160/62, VŠ, 

štíhlá, hledá přítele z Úval 

a okolí,  který také zůstal sám. 

Zašlete SMS

nebo volejte 603 425 820

Prodám družstevní garáž 
v Úvalech na Homolce. 

Poslední etapa, horní řada. 
Cena dohodou.

Tel.: 606 205 927

Kanalizační přípojky,
vodoinstalatérské

a topenářské práce, čištění 

kanalizací a odpadů.

Diviš Miloš

tel.: 721 354 413

Otokara Březiny 692

Úvaly

Úklidovka Kubík
Mytí oken, 

úklid domácností, 

levně.

608 677 020

KOMINICTVÍ NĚMEC
čištění, revize, opravy, 

telefon 775 132 921

Pronajmu byt 1. kategorie 
v rod. domku se zahradou 

ve Škvorci, 2+ k.k. a komora, 

celkem 60 m2. Nájem dohodou. 

Tel.: 604 731 310

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

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