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zprávy z města

Město Úvaly

1/2015
Ročník 56

PŘÁNÍ, KTERÉ SI ZA PENÍZE NEKOUPÍTE

Ve třídě 2. A jsme si povídali o tom, že nejhezčí dárky jsou vlastně ty, které se nedají koupit.
Malá ukázka pro Ježíška a všechny, kteří se na těchto přáních mohou podílet:

Milý Ježíšku, já si přeji, aby byla ve škole láska a doma taky.
Kéž by žili lidé, kteří umřeli.
Přeji si, aby každý dodržoval etiketu.
Kéž by napadlo hodně sněhu.
Přeji si, aby nebyly děti bez domova.
Přeji si, abychom se všichni kamarádili.
Kéž by nebyly války.
Přeji si, aby nás neopustil Ježíšek a nebylo drahé jídlo.
Děkujeme.
Mgr. Marcela Průžková a 2. A
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Slovo starosty
Milé Úvalačky, milí Úvaláci,
rok 2014 je v době, kdy držíte v rukách tento Život Úval, již
minulostí. Všichni společně jsme
vkročili do roku 2015, někdo vesele, někdo bujaře a někdo třeba
vzal Nový rok jako další obyčejný
den. Co tento rok pro nás osobně,
naše rodiny, kamarády, známé
a město přinese, to ještě nevíme.
Přeji však vám všem (a i sobě),
aby to byly věci jen radostné, pozitivní a aby nám vydržela novoroční předsevzetí co nejdéle.
Petr Borecký
starosta města
petr.borecky@mestouvaly.cz
739 344 588

Co nás čeká v roce 2015?
Ve svém úvodním Slově starosty jsem psal, že ještě nevíme, co
nás v tomto roce čeká v našich
životech. Na druhou stranu je již
jasné, co chceme v roce 2015
ve městě zrealizovat.
Již v tuto chvíli je zřejmé, že tento rok bude ve znamení investic
do vlastního majetku města, který
byl dlouho zanedbáván…
V lednu tohoto roku by měly být
zkolaudovány nové třídy v naší
základní škole a spolu s nimi
i nové šatny, na které se tak dlouho čekalo. Následovat bude zahájení prací na zateplení objektů č.
p. 95 (budova MěÚ) na náměstí
Arnošta z Pardubic a č. p. 897/7
v Riegerově ulici (bývalý Komunál). Oba objekty získají v rámci této akce nová okna a fasády,
a nebudou tak již hyzdit centrum
města.
V průběhu ledna také zahájí
činnost pracovní skupina řešící rekonstrukci/ výstavbu nové
městské knihovny, která by se
měla stát dalším centrem kultury v Úvalech. V roce 2015 chceme stanovit zadání, co všechno
od této stavby v Úvalech čekáme,
a zahájit práce na projektové dokumentaci.
Na jaře se spustí kompletní rekonstrukce mostku v Horově čtvrti
a na Vinici se začne budovat úvalské Stonehenge – odpočinkové

místo uprostřed lesoparku Vinice.
V průběhu dubna – května 2015
by mělo být dokončeno budování
zasakovacího pásu U Horoušánek. Tento projekt by měl nejen
zlepšit ochranu této čtvrti před
přívalovými povodněmi z polí
(jako byla ta v září 2014), ale také
propojení s centrem Úval, protože součástí projektu je chodníček,
který propojí tuto čtvrť s plánovanou cyklostezkou u II/101 (Jirenská). V okrajových částech
města (Radlická čtvrť, U Hájovny, U Horoušánek) přibude nové
veřejné osvětlení.
Jaro by také mělo přinést i dlouho plánované zavedení systému
regulovaného parkování v centru města (Husova, nám. Arnošta
z Pardubic) a zjednosměrnění vybraných ulic nad nádražím.
V září roku 2015 zahájíme provoz
nové mateřské školy v Cukrovaru. V této době by se také měla
začít chýlit ke konci rekonstrukce
drážního koridoru, a tím se také
přiblížit zprovoznění kapacitního parkoviště pro více než 100
aut u nádraží a také parkoviště
pro kola.
V říjnu by měly být hotové projektové dokumentace pro rekonstrukci úvalského bytového fondu a silničního průtahu městem
Úvaly.
Tento článek si nedělá ambice být
kompletním výčtem akcí, které
letos připravujeme, orientuje se
jen na ty nejdůležitější. Více informací naleznete na webových
stránkách města Úvaly a v průběhu roku je budeme přinášet
i na stránkách Života Úval.
Petr Borecký, starosta města

Zprůhledňujeme
hospodaření Úval
Počínaje dnem 10. 12. 2014
zpřístupnilo město Úvaly své
účty pro veřejnost na internetu.
Nyní si můžete pomocí internetu na webových stránkách města
zjistit, za co a komu radnice platí
a kolik korun to je. Zároveň s tím
uvidíte aktuální zůstatky účtů
města a můžete si tak ověřit, co je

pravdy na tom, že je město ve ﬁnanční krizi
Současně s tím, počínaje od ledna, vždy jednou měsíčně (ke konci měsíce), bude město na svém
webu zveřejňovat seznamy všech
přijatých faktur. Věříme, že i díky
tomuto kroku bude hospodaření
města pro veřejnost průhlednější.
Naším cílem je plně veřejnosti
odkrýt účetnictví města zavedením otevřeného (chcete-li rozklikávacího) rozpočtu, k tomu je
však potřeba aktualizovat informační systémy města. Podaří-li se
nám deﬁnitivně získat již přislíbenou dotaci, mělo by k tomu dojít
ještě letos.
Vedení města

Jednání zastupitelstva
živě na internetu!
Pokud vás zajímá, o čem vaši zastupitelé jednají, nemusíte být nyní
na zastupitelstvu osobně přítomni.
Od listopadu roku 2014 je jednání zastupitelstva přenášeno online
přes internet. Jednání můžete sledovat na http://www.mestouvaly.
cz/radnice/zastupitelstvo/. Na stejné webové adrese najdete i archivní záznamy zasedání, počínaje zasedáním dne 27. 11. 2014.
Vedení města

Problémy s distribucí
zásilek České pošty
v Úvalech
V posledních týdnech zaznamenávají občané Úval, ale i městský
úřad rozsáhlejší problémy s distri-

bucí poštovních zásilek v Úvalech
(týká se i distribuce Života Úval).
Jednali jsme o těchto problémech
s vedením pošty v Úvalech a zjistili jsme, že příčina je na straně
České pošty, která zavedla nový
vnitřní systém zpracování zásilek.
V principu jde o to, že nyní pod
pobočku České pošty v Úvalech
nespadají ani doručovatelky, ani
samotná distribuce balíků, dopisů
atd. Toto je řízeno systémem dep
- Úvaly spadají pod depo Říčany.
Takže v praxi to vypadá tak, že
v Úvalech podáte balík s doručovací adresou v Úvalech, ale tento
balík putuje nejdříve do Říčan,
tam se roztřídí a pak zase jede
spolu s dalšími balíky a doručovateli zpět do Úval, kde je následně zajištěn roznos. Vedoucí
pošty v Úvalech nemá možnost
tento proces ani jeho průběh nijak
ovlivnit. Jak nám potvrdila, zavedení tohoto procesu se shoduje
s počátkem problémů s doručováním…
Město se tedy oﬁciálně obrátilo
na orgány České pošty nadřízené
úvalské pobočce a žádalo jako
zákazník i jako zástupce občanů
změnu situace. Pokud tento postup nepovede ke zlepšení, budeme věc doručování (v tomto
případě Života Úval a městské
pošty) řešit s dalšími možnými
dodavateli služeb.
Co se týká samotného provozu
pobočky České pošty v Úvalech,
budeme žádat u nadřízených orgánů České pošty o rozšíření sobotního provozu na dobu 9:00–13:00
a možnost přestěhovat pobočku
České pošty do bezbariérových
prostor.
Petr Borecký, starosta města

Jednání úvalských zastupitelů
dne 27. 11. 2014
Na 27. listopad 2014 svolal starosta města Petr Borecký první
řádné veřejné jednání úvalských
zastupitelů. Přítomno bylo 14 zastupitelů a 17 občanů. Historicky
poprvé bylo vlastní jednání živě
přenášeno na síť internet přes kanál na YouTube.com. Pro možnost
přenosu hlasovalo 11 zastupitelů.
Prostor po dotazy a připomínky
občanů byl zařazen po projednání

rozpočtového opatření č. 7/2014
a návrhu rozpočtu na rok 2015.
Zastupitelé vzali na vědomí zprávu starosty o činnosti rady města
v období od 25.9.2014 do 27. 11.
2014. Starosta následně předal
dar města Jednotce sboru dobrovolných hasičů (mikrovlnnou
troubu) za dosažení 1. místa v celostátní hasičské soutěži v Brně.
Zastupitelé dále schválili aktua-
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lizaci koncepce využití majetku
města v období let 2014 – 2018.
V průběhu uplynulého období
se ukázalo, že využitelnost některých městem vlastněných
nemovitostí je značně problematická. Jedná se především o č.p.
203 ve Smetanově ulici. Nově
vedení města navrhuje tento objekt prodat a dále navrhuje, aby
ve stávající budově MěÚ v č.p.
276 v budoucnu sídlila základní
umělecká škola v Úvalech. Zastupitelé za PRO Úvaly toto označili
za nesystémové.
Dalším bodem zastupitelé schválili v návaznosti na výše uvedené
zveřejnění záměru prodeje objektu č. p. 203, Smetanova ulice
a příslušných přilehlých pozemků
o celkové výměře 860 m2.
Zastupitelé také souhlasili s možností využití ﬁnančních prostředků získaných z daně z nemovitosti i na položku silnice – opravy
a udržování, výkupy pozemků
a investice do veřejného osvětlení, jelikož se ve všech případech
jedná o ﬁnancování infrastrukturních projektů města.
Následně bylo schváleno rozpočtové opatření č. 7/2014, kde příjmy
a výdaje činí 178 458 109 Kč. Město však letos dokázalo hospodařit
s rezervou ve výši cca 13,5 mil.
Kč, která bude použita v rozpočtu
v průběhu příštího roku. Zastupitelé vzali na vědomí informaci
o přípravě návrhu rozpočtu na rok
2015, kdy příjmy a výdaje činí
169 622 924 Kč. Městský rozpočet je sestavován jako vyrovnaný.
Rozpočet byl schvalován na jednání 16. prosince (s ohledem
na uzávěrku bude zápis z tohoto
jednání až v únorovém čísle ŽÚ).
Dále byl vyhlášen záměr prodeje části pozemku parc.č.3133/2
o celkové výměře 6–10 m2 za účelem umístění trafostanice: Úvaly – kvn, kTS, knn Smetanova
– Jiráskova a záměr prodeje části
pozemku parc.č.1058, o celkové
výměře 37 m2 za účelem umístění trafostanice PY_0845 Úvaly
u Prahy – Maroldova. Zastupite-

lé rovněž souhlasili s prodejem
pozemku parc. č. 2936 o výměře
16 m2 za kupní cenu 42 900,– Kč
společnosti ČEZ Distribuce, a.s.,
a to za účelem zřízení trafostanice.
Zastupitelé neschválili koupi pozemků č. 192, č. 282/4 a č. 284/5
od společnosti AEZZ, a.s.
Město Úvaly je vlastníkem bývalého výrobního areálu společnosti
Multitec v Úvalech. V současné
době je v kancelářské části umístěn městský úřad a obvodní oddělení Policie ČR a dále ve výrobní
části jsou postupně umisťovány
Veřejně prospěšné služby. Na tyto
pozemky ve vlastnictví města navazují pozemky ve vlastnictví
společnosti AEZZ, a.s., (jedná se
o tři pozemky o celkové výměře
431 m2), za nabídnutou celkovou
kupní cenu 100 000,- Kč. Rada
města tuto koupi zastupitelstvu
nedoporučila.
Zastupitelstvo poté vzalo na vědomí odstoupení od Kupní
smlouvy na pozemek č. 369/5
a 369/2 Prahy, uzavřené dne
11. 11. 2013 mezi městem Úvaly a společností HERLIN Praha,
s.r.o., a schválilo opětovné zveřejnění záměru na prodej pozemků
č. 369/5 o výměře 5 963 m2, který
vznikl geometrickým oddělením
z pozemku č. 369/1 a pozemku
č. 369/2, o výměře 430 m2. Jedná
se o záměr sportovního a relaxačního centra s bowlingem.
Zastupitelé schválili Dodatek č.6
ke smlouvě č.128/7 SMM ze dne
11.5.2007 na pronájem prvního
patra objektu Riegerova ul. čp.
897, Úvaly využívaného jako služebna OO PČR Úvaly, uzavřený
mezi městem Úvaly a Krajským
ředitelstvím policie Středočeského kraje. Výše nájemného se
stanovuje na 1,- Kč/rok na dobu
určitou do 31. 12. 2015. Velitel
městské policie Úvaly pan Galbavý hovořil o spolupráci MP
s Policií ČR a o výměně dat.
Zastupitelé rovněž souhlasili
s uzavřením Koordinační dohody
mezi městem Úvaly a Policií Čes-

ké republiky, Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje,
o vzájemné spolupráci za účelem
stanovení společného postupu při
zabezpečování místních záležitostí
veřejného pořádku.
Zastupitelstvo dále jmenovalo
veřejnou volbou členy kontrolního výboru: Ing. Václavu Baumanovou, Bc. Dagmar Weissgärber,
Bc. Kateřinu Škorpilovou Vlasovou. Zapisovatelkou výboru bude
paní Jitka Hamouzová. Ve ﬁnančním výboru usedne: Ing. Eva
Kišová, Romana Komínková,
Ing. Petr Jankovský, Ing. Josef
Zach. Zapisovatelkou bude paní
Dana Kyralová.
Kontrolní výbor: Vojtěch Dvořáček, Marek Šplíchal, Vladimír
Šťastný, Romana Komínková, Jan
Černý + 1 člen byl zvolen 16. 12.
Finanční výbor: Jan Němec, Peter Hrubý, Jana Kytlicová, Josef
Martinovský, Hana Opálková
Zastupitelstvo souhlasilo s prominutím dlužné částky paní GZ
ve výši 28 882,- Kč za bezdůvodné obohacení za užívání bytu č. 1,
v objektu čp.105, Škvorecká ulice, Úvaly, a to za podmínky uhrazení dlužné částky do 31. 3. 2015.
Současně zastupitelé souhlasili
s prominutím poplatku z prodlení ve výši 2,5 promile denně
z částky 45 484,- Kč do zaplacení
této částky za podmínky uhrazení
dlužné částky do 31. 3. 2015.
Zastupitelstvo schválilo předání
vymáhání pohledávky ve výši
327 626,30Kč pana J.H. a paní
I.H. exekutorské ﬁrmě (zajišťuje
právní zástupce).
Zastupitelé dále udělili ocenění Junior města Úvaly – ocenění
města pro mladší 18 let za vykonání výjimečného činu, podání výjimečného výkonu, reprezentace
města na výjimečné úrovni Pavlu
Zachovi, za vynikající výsledky
v oblasti sportu – karate. Oceněný
dosáhl 3 krát na bronz na mistrovství Evropy v Praze a na 8. místo
na mistrovství světa v Tokiu.
V posledním bodě listopadové-

ho jednání zastupitelé jmenovali, dle stavebního zákona, pana
Josefa Poláka jako určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem na pořízení územního
plánu. Ing. Jan Černý byl pověřen obsahovou přípravou výboru
pro územní plán ve spolupráci
se starostou Petrem Boreckým
a místostarostou Vítězslavem Pokorným včetně jeho personální
přípravy.
Zastupitelé odsouhlasili vypsání
veřejné zakázky na zasakovací
pás v oblasti Horoušánek….
V diskusi vystoupil pan Vosecký ohledně zasakovacího pásu
u Horoušánek s návrhem použít
stromy z Aleje úvalských dětí II
do zasakovacího pásu. Místostarosta Pokorný uvedl, že převážná
většina dárců stromů v této aleji
souhlasí s přesazením. Pan Vrzák
zmínil návrh na vybudování herních prvků v lokalitě U Horoušánek. Debatovalo se také o plánovaném obchvatu Prahy. Pan
Vomáčka zmínil nová uskupení
na pražské radnici, která jsou proti dostavbě okruhu Prahy. Město Úvaly společně s městysem
Škvorcem a obcí Zlatá plánují
koordinovaný postup. Pan Havel hovořil o výstavbě vodovodu
na Úvaláku, černých skládkách
a výmolech v silnici před zdravotním střediskem. Současně kritizoval dopravní situaci v oblasti ulic
Pražská (nedodržování povolené
rychlosti, výška krajnice. V oblasti návrhu nového parkovacího
systému v centru města je mnoho
připomínek a spuštění systému
bylo odloženo. S největší pravděpodobností k němu dojde od 1. 3.
2015. Paní Zikmundová hovořila
o aktuálním, velmi problematickém, pěším přístupu z lokality
V Setých na nádraží.
Ve 22:30 hodin bylo jednání zastupitelstva ukončeno.
Videozáznam z jednání je zde:
http://www.youtube.com/watch?v=hpP5TrgmNzU
Mgr. Marek Mahdal, DiS.
(redakce Života Úval)

Jak s odpady v Úvalech
Od 1. 1. 2015 vstupuje v platnost
vyhláška ministerstva životního
prostředí k novele zákona o odpadech č. 229/2014 Sb. Zde je dána
povinnost obcím zajistit místa pro
oddělené soustřeďování složek
komunálního odpadu, minimálně
nebezpečných odpadů, papíru,
plastů, skla, kovů a biologicky
rozložitelných odpadů.
Vedení města společně s pracovníky městského úřadu začalo
pracovat na reformě odpadového
hospodářství v našem městě. Cí-

lem této reformy je jednak zvýšit
úroveň třídění v našem městě,
zvýhodnit občany, kteří odpad
třídí proti těm, kteří tak nečiní,
a v neposlední řadě nastavit systém úsporněji. To není krátkodobá záležitost týdne nebo měsíce, ale vyžádá si to delší dobu
na přípravu a zpracování. Chtěli
bychom, aby nová koncepce svozu a likvidace odpadů v Úvalech
byla zpracována tak, aby měli
možnost se s jejím návrhem seznámit občané ještě před projed-

náváním a schvalováním v radě
a zastupitelstvu města. Nic by
však nemělo stát v cestě, aby tato
koncepce začala platit od 1. 1.
2016 a promítla se už do budoucí
obecně platné vyhlášky města pro
rok 2016.

Směsné (komunální) odpady
Pro rok 2015 zůstává v platnosti
cena za komunální odpady 684,Kč/rok/občan, ale pro budoucnost
přemýšlíme o možnosti znovu se

vrátit k platbám za odpadové nádoby, eventuálně přejít na pytlový
sběr – je to otevřená otázka. Svoz
a likvidaci směsných a separovaných odpadů v Úvalech od roku
2009 zajišťuje společnost .A.S.A.,
spol. s r. o. Dohodli jsme, že
od 1. 1. 2015 nebude město platit za svoz a odstranění směsných
odpadů podle objemu vyvážených
nádob, ale podle množství odstraněných směsných odpadů z těch-

➜ ➜ ➜ strana 4
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to nádob v tunách odpadů. Svoz
bude prováděn i nadále jednou
za 14 dní dle tradičního harmonogramu umístěného na webových
stránkách města.

Separované odpady
Na základě platných předpisů
v odpadovém hospodářství se proto snažíme vyvíjet tlak na důsledné
třídění a přednostní využívání odpadů, které lze z komunálního odpadu vytřídit. Tuto snahu bychom
rádi do budoucna promítli občanům do bonusového zvýhodnění.
Nádoby na separovaný odpad jsou
umístěny na 29 místech ve městě.
Jedná se o likvidaci stávajícího
separovaného odpadu jako papíru,
skla, plastů a nápojových kartonů.

Kovy od 1. 1. 2015
Navíc od 1. 1. 2015 zahájíme
třídit i kovové odpady (nápojové plechovky, vymyté konzervy
od potravin, vymyté zvířecí konzervy, plechové tuby, plechové
umyté uzávěry a víčka od nápojů
a jogurtů) shromažďované v 10
šedých plechových kontejnerech,
které budou rozmístěny na sběrná hnízda s více jak pěti různými
kontejnery.

Život Úval 1/2015
Textil od 1. 1. 2015
Rovněž zahájíme sběr použitého oblečení od obyvatel (kabáty,
kusy spodního a vrchního oblečení, páry bot, použité textilní
výrobky, např. deky, závěsy, povlečení) pomocí 8 speciálních
sběrných kontejnerů v modrém
provedení. Je zřejmé, že čím
více se bude třídit separovaný
odpad, bude tak docházet k poklesu množství směsného odpadu ve sběrných nádobách, což
umožní městu docílit určitou
úsporu v celkové platbě za odpady a zvýhodnit občany, kteří
poctivě třídí.

BIO odpady od 1. 1. 2015
Od 1. 1. 2015 město zřizuje
ve sběrném dvoře velkoobjemový
kontejner, kam budou mít úvalští
občané možnost odkládat svůj
bioodpad přímo a zdarma. Adresa, kontakt a provozní doba sběrného dvora je uvedena na webových stránkách města.
Město prozatím nemá svoji vlastní
kompostárnu. I nadále budou mít
občané možnost řešit svoz a likvidaci svého kompostovatelného
bioodpadu přímo se společností
.A.S.A., prostřednictvím odboru
životního prostředí a územního
rozvoje MěÚ a zaplatit si hnědou

POHYB NÁKLADNÍCH VOZŮ PO MĚSTĚ
ÚVALY V SOUVISLOSTI S VÝSTAVBOU
ŽELEZNIČNÍHO KORIDORU
Od začátku rekonstrukce železničního koridoru přibývá telefonátů občanů města ve věci, že
nákladní vozy ﬁrmy, která rekonstruuje železniční koridor často
zajíždí do ulic, kam s největší
pravděpodobností nemá povolený
vjezd. Na základě této skutečnosti bychom rádi zveřejnili následující údaje:
Pro nákladní vozidla stavby pro
železniční koridor platí vždy předem odsouhlasené trasy, po kterých tyto vozy jezdí. Z pravidla se
jedná o stále odsouhlasenou trasu
přes ulice Smetanova, Vydrova,
Na Spojce, Pod Tratí, Jiráskova,
Klánovická, Pražská, Denisova.
Někdy se vyskytne situace, kdy
stavba musí zajet i do některých ulic

mimo výše uvedený výčet. Na základě této skutečnosti vždy ﬁrma
předem telefonicky nahlásí na odbor investic a dopravy a nechá si
odsouhlasit tyto trasy. Bohužel ani
odbor investic, ani prováděcí ﬁrma
nedokáže vždy uhlídat, aby některý
nezodpovědný řidič toto pravidlo
porušil. Aby po následném zjištění
nevznikaly dohady o tom, zdali to
bylo vozidlo stavby či nikoli, jsou
vozidla stavby označena trojmístným číslem. Na základě této skutečnosti žádáme občany, pokud se
budou domnívat, že vozidla stavby
zajíždí mimo odsouhlasené trasy,
aby zapsali trojmístné číslo nákladního vozu, čas a místo a vše zaslali
na Městský úřad Úvaly.
Odbor investic a dopravy

Město Úvaly přijme zaměstnance
do Veřejně prospěšných služeb
Požadavky: střední odborné vzdělání, minimálně řidičský
průkaz skupiny B
Náplň práce: zahradnické práce, údržba zeleně, údržbářské
práce, oprava techniky a mechanizace
Bližší informace u vedoucího VPS p. Prchala na tel. 606 131 540

sběrnou BIO nádobu,
dle žádané velikosti,
jak tomu bylo v předešlých letech. Svoz
bude prováděn i nadále
jednou za 14 dní. Letos
bychom chtěli začít již
od 1. března.

Sběrný dvůr
Sběrný dvůr provozuje pro město Úvaly
pan David Fidler. Chci
zdůraznit, že sběrný
dvůr především slouží občanům
města. Živnostníci a podnikatelé
musí zajistit likvidaci svého odpadu dle zákona sami. Úvalské
pracoviště funguje jako sběrný
dvůr, výkupna sběrných surovin
a místo zpětného odběru elektrozařízení. V provozovně výkupny v současné době funguje
sběrný dvůr nebezpečných odpadů, ostatních odpadů a zpětný
odběr elektrozařízení. Výkupna
sběrných surovin zajišťuje výkup
železa, barevných kovů, papíru
a olověných akumulátorů – podle
situace na trhu jsou za tyto komodity vypláceny výkupní ceny.
Souběžně s reformou odpadového hospodářství v průběhu roku
2015 půjde i o případné nové
umístění, zefektivnění práce na-

šeho sběrného dvora a zkvalitnění služeb pro obyvatele.

Závěrem
Každý občan České republiky
v současnosti ročně vyprodukuje zhruba přes 450 kg. Odpady
vznikají všude kolem nás, aniž
bychom si tuto skutečnost přímo uvědomovali. Můžeme však
ovlivnit, jakým způsobem bude
nakládáno s těmi odpady, které
sami denně produkujeme. Spoléháme na naše občany, že přijmou
opatření města k odpadům a přispějí k řešení a odstranění rovnostářství mezi těmi, kteří odpady
bez zájmu produkují, a těmi, kteří
třídí a přispívají k znovuvyužitelnosti separovaného odpadu.
Vítězslav Pokorný,
místostarosta města

Rozloučení s vedoucím redaktorem,
Po mnoha letech poctivé a obětavé práce končí svoji činnost
v redakční radě vedoucí redaktor měsíčníku Života Úval
Dr. Vítek Pokorný. Ukončení činnosti reflektuje výsledky
komunálních voleb v našem městě a dohodu koaličních
partnerů o tom, že vedoucí představitelé města nebudou
členy redakční rady. Redakční rada ztrácí v jeho odchodu
významnou osobnost, která svojí aktivitou nejen posouvala
kvalitu městského časopisu stále výše, ale také člověka,
který svým přístupem vytvořil funkční tým, který aktivně
a hlavně rád spolupracoval na jeho tvorbě. Chtěli bychom
tímto vedoucímu redaktorovi Dr. Vítku Pokornému vyjádřit
své poděkování za jeho práci a přání, aby s námi nadále
spolupracoval jako autor zajímavých příspěvků a též jako
zástupce vedení města.
Redakční rada

zprávy z města
Nové informace o stavbě Modernizace
trati Praha Běchovice – Úvaly, nazývané
jednoduše „železniční koridor“
v Úvalech
Stavba koridoru vstupuje do druhého roku realizace, která průběžně
podstatně mění tvář dotčené části intravilánu Úval. Koncem roku je zvykem dělat zhodnocení uplynulého období. V případě této stavby to byly
rozsáhlé zemní práce a terénní úpravy spojené s rozšířením původního
traťového tělesa. V samotné železniční stanici již v průběhu prosince
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vznikla čistá linie koleje na štěrkovém loži u ostrovního nástupiště, nad
kterým se rozevírá zastřešení s dokonalým osvětlením nástupního prostoru. Až bude v roce 2015 zhotoveno kompletní kolejiště s novými nástupišti ve směru na Kolín, vznikne pohled nesrovnatelný se stavem před
rekonstrukcí, a to nejdůležitější – podstatné zlepšení kultury odbavení.
Následuje pravidelná tisková zpráva vedení stavby.
Vážení občané Úval a okolí,
ke konci každého roku, v období
vánočních svátků, je vždy dobré
zhodnotit uplynulý rok a podívat
se i dopředu, co bychom rádi uvítali či čeho se vyvarovali v období příštím.
Je to už dlouhý rok, co jsme u vás
zahájili práce na modernizaci železničního koridoru, který se vás
bezprostředně dotýká, nejen tím,
že prochází vaším městem, ale
hlavně zvýšenou stavební činností a řadou nepříjemných opatření
ze strany stavby v době realizace
tohoto významného dopravního
díla.
První etapa stavby, v prostoru
od Českého Brodu po most přes
Výmolu, proběhla poměrně zdárně, a i přes některé nedostatky
a drobné komplikace se podařily
tzv. „vysunuté spojky“ zrealizovat v naplánovaném termínu.
Bohužel totéž nemůžeme říct
o druhé etapě, která hned od počátku nabrala zpoždění, způsobené hlavně dílčími změnami
během realizace. Sebelepší pří-

pravu a projektovou dokumentaci
ve střetu s realitou je nutné někdy
přizpůsobit novým podmínkám,
které vznikají během postupu prací a nelze je dopředu předvídat.
Hlavní změny byly způsobeny
neočekávaným podložím, hlavně
při založení mostních objektů, ale
i vysokou hladinou spodní vody
a v neposlední řadě i množstvím
inženýrských sítí, které je nutno
během stavby ochránit či přeložit.
V tomto bodě musím vřele poděkovat zástupcům vedení města, ať
již předchozím nebo současným,
za vstřícný postoj a pomoc při řešení nutných změn ve výstavbě,
hlavně v dopadu na město. Při pravidelných setkáních se vždy snažíme najít nejoptimálnější řešení problémů, nejen pro stavbu, ale hlavně
pro vás, občany Úval a okolí.
Zprovoznění „sudé“ kolejové
skupiny, včetně nového ostrovního nástupiště a nového zastřešení
se nám po několika odkladech
podařilo 15. prosince letošního
roku. Mnozí z vás již jistě měli
možnost využít pohodlného, bez-

Podbíjení kolejí

Práce na montáži koleje č. 4. V pozadí „roste“ konstrukce zastřešení,
vpravo je vidět nová opěrná zeď a přístupový chodník z prodlouženého
podchodu do ulice Pod Tratí.

bariérového nástupu do vlaků kojenosti v roce 2015. Věřím, že
osobní dopravy.
po ukončení našich prací budete
Vánoční svátky jsou tradicí klidu spokojeni se zlepšením prostředí
a míru, a proto i další zahájení kolem této významné dopravní
stavebních prací je naplánováno, stavby a hlavně s vyšší úrovní
tentokrát na straně u výpravní
budovy, od poloviny února 2015. cestování.
Tomáš JOHN, ředitel stavby
Následně bychom měli do poloviny roku zrekonstruovat i tuto část
stanice. Ve druhé polovině roku Příští informace bude zveřejněna
nás bude čekat hlavně výstavba opět za měsíc, aktuální informace
nových inženýrských sítí v oblasti jsou průběžně umisťovány na webomostu Na Spojce a přilehlých ko- vých stránkách města Úval.
munikacích.
Na
závěr
zrekonstruujeme oblast výhybek
na
„pražském zhlaví“. O těchto postupech
vás budeme
pravidelně
v předstihu
informovat.
Nadále trvá,
že ze strany Rekonstrukce mostu Výmola
stavby
se
budeme snažit co nejméně nega- Pro Život Úval sestavil ing. Kativně zasahovat do vašeho života, rel Böhm, MÚ – Stavební úřad
aby dopady stavby na město byly
Úvaly, který si dovoluje na tomto
přijatelné pro občany.
Vážení občané, přeji vám všem místě popřát redakci Života Úval
klidné a pohodové prožití vánoč- i čtenářům příjemné prožití Vánoc
ních svátků, hodně zdraví a spo- a úspěšný nový rok.

Transparentní účty města jsou konečně
tady

Rozhledna Vinice po třech měsících
od otevření

Vedení města se rozhodlo, že
všechny účty města budou transparentní. To znamená, že každý
si bude moci na internetu prohlédnout každou transakci, kterou
město provede, jako ve svém internetovém bankovnictví. Musím, ač
opoziční zastupitel tomuto počinu
zatleskat a vedení města pochválit!
Také mne napadlo, kdo to měl
před volbami v programu. Ať
jsem hledal, jak chtěl, pouze PRO

Úvaly toto měly ve své Vizi pro
Úvaly. O to více mne tento krok
těší, když si uvědomím, že vedení
města plní nápady PRO Úvaly.
Teď tedy zbývá už jen tento nástroj kontroly městské kasy použít. Kdo máte čas a chuť, prohlížejte účty města a ptejte se – nás
zastupitelů nebo úředníků z městského úřadu.
Jan Černý,
zastupitel, PRO Úvaly

Rozhledna Vinice je stále „zavřená“. Můžete sice prolézt dírou
v plotě, ale nikdo negarantuje vaši
bezpečnost a chováte se stejně,
jako kdybyste se prostříhali plotem k sousedovi, abyste si v jeho
obýváku pustili televizi, když tam
zrovna není.
Jan Černý ze spolku PRO Úvaly
potvrdil, že se o zpřístupnění rozhledny jedná a dodává: „Pokouším
se využít svých kontaktů u obou

majitelů rozhledny (Vodafone a T-Mobile) k dosažení kompromisu
ohledně smlouvy o provozování
rozhledny mezi městem a operátory.“ Honza Černý je zaměstnancem jednoho z operátorů, a proto
se pokouší jednání posunout dál,
byť pouze s neoﬁciálním souhlasem zastupitelů. Škoda, že nemá
větší podporu. Držme mu palce!
Jaromír Gloc,
zastupitel, PRO Úvaly
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Policie pátrá
Žádáme veřejnost o pomoc při
pátrání po nám neznámém muži
a dívce zachycené na fotograﬁi.
Mladík se pohyboval dne 16. září
2014 před 20:45 hodin u bankomatu České spořitelny v ul. Hu-

sova v obci Úvaly hned po té, co
devětadvacetiletý muž z bankomatu vybíral ﬁnanční hotovost
ve výši 1000,- Kč a díky své
roztržitosti si vzal pouze kartu
a výpis o výběru. Finanční ho-

tovost však zapomněl v prostoru
pro výdej.
Kdo mladého muže či dívku na záznamu pozná, nechť neprodleně informuje policisty z obvodního oddě-

lení v Úvalech, a to osobně nebo telefonicky na čísle 974 881 760. Použít můžete i bezplatnou linku 158.
por. Mgr. Markéta Johnová
tisková mluvčí
P ČR Praha venkov – VÝCHOD

kultura a volný čas
Z kulturních akcí pořádaných komisí pro kulturu Rady
města Úvaly (KuK) od uzávěrky do uzávěrky Života
Úval, na přelomu listopadu a prosince 2014:

Tradice to mají těžké
Zachovat se, být však i aktuální,
zaujmout a potěšit. V Úvalech je
již dlouhou tradicí adventní setkání občanů Úval i okolních obcí
na náměstí Arnošta z Pardubic
první adventní neděli. Tentokrát
30. listopadu a v režii profesionálek. Novinka, která osvěžila a vylepšila akce dříve zvládané členy
KuK. Stánky nabízely více vánočního sortimentu a byly v obležení.

Uvítány byly úvalské vánoční hrnky. Úplná novinka a výborný nápad – Ježíškova pošta – přilákala
stovky dětí různého věku i s rodiči
(pozn. děkovné odezvy). Ozvučení náměstí má ještě slabiny, ale
všechno chce čas, do příště je co
řešit a dohánět, to jsou ty aktualizace a vylepšení tradic, aby se zachovaly. Atmosféru adventu vám
dokreslují reportážní fotograﬁe.

Ukázky kovářského řemesla
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Kapela RockOver
Děti z MŠ Kollárova

Kroužek zumby ze ZŠ pod vedením Mgr. K. Kratochvílové

Taneční vystoupení dívek ze 4.C

Diváci před pódiem

Nabídka
vánočního
sortimentu
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Taneční vystoupení chlapců ze 4.C pod vedení MgA. Huttové
M. Vydra se sborem Bohemian Choir

Druhou adventní neděli nahradila sobota 6. prosince v sálku
DPS. I tady soubor Musica Dolce Vita přemýšlel o inovacích.
Navštěvuje tradičně Úvaly již
pěknou řádku let, o adventu
i během roku, a nechce se opakovat ve výběru skladeb, protože jim velmi na obecenstvu
záleží. Jezdí k nám rády – Daniela Demuthová (mezzosoprán),
Zbyňka Šolcová (harfa) a Žofie
Vokálková (flétna) – a tentokrát
překvapily sedmdesátku poslu-

chačů výběrem skvělých autorů
a líbivých skladeb. Namátkou:
da Vinci – sonáta, Bach – árie
z vánočního oratoria, Vivaldi
– Zima, Händel – sólo harfy,
Michna, Seeling – píseň a pastorela a adventní a vánoční písně z barokních kancionálů…
Rozebraný program s opět nádhernou fotografií souboru svědčí o zájmu posluchačů a fotografie z koncertního podvečera opět dokreslují tu milou krásu.

Novinkou v tradici adventních
pořadů pro občany Úval byl koncert Ireny Budweiserové s kytarovým doprovodem Miroslava
Linky. Velmi populární zpěvačka
není v Úvalech poprvé, krátce
vystoupila na nedávné vernisáži u Jany Pospíšilové v MDDM.
S nadšením jsme tedy vyslechli

vánoční spirituály, gospely a lidové koledy zahraniční i naše.
Zpěv a akustickou kytaru proložila zpěvačka postřehy z koncertů a výkladem obsahu zejména amerických spirituálů. Mají
trochu jinou náladu, než známe
z našich vánočních koled. Ptají
se například, proč se Ježíšek na-

Vystoupení komorního sboru Christi

O občerstvení
návštěvníků bylo
postaráno

Děti psaly vzkazy Ježíškovi
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rodil mezi zrádné lidi, kteří dovolili jeho ukřižování mezi lotry.
Mezi českými zaujala koleda
ze Slezska, patřila mezi vlastně
všechny velmi oduševnělé texty
zejména autorských písní. Zcela
zaplněný sál „65“ ocenil brilantní hlas a doprovod obou vystupu-

jících ovacemi. Celkový dojem
umocnil absolutně profesionální
zvukař, dokreslující atmosféru
koncertu nádherně probarvenou
instalovanou scénou. Ukázal,
co nám ještě chybí pro pořádání
kulturních akcí v „65“. Zase ty
inovace tradic.

Budeme se ještě těšit na tradiční
koncertní provedení České mše
vánoční v podání spojeného pěveckého sboru (viz upoutávka
v prosincovém Životě Úval) také
v „65“ čtvrtou adventní neděli
a na Tříkrálový koncert pěvecké-

ho sboru Christi a sólistů (pozn.
tamtéž).
Jak vidíte, tradice se udržují a to
je moc dobře.
Za KuK, která vyvinula
mimořádné úsilí k zajištění
adventních akcí, Alena Janurová
Foto: Vladislav Procházka

Rozsvícení Vánoční stromu Úvaly 2014
Milí Úvaláci,
dovolte mi, abych v tuto chvíli,
kdy již krájíme první dny nového
roku 2015, vzpomněla na uplynulý adventní čas a zejména na první
adventní neděli 30. 11. 2014, kdy
se již tradičně na náměstí našeho města rozsvěcí vánoční strom
a probíhají další aktivity s tímto
svátkem spojené.
Jako každý rok, i tentokrát se povedlo celou akci o něco „zvětšit“
a zároveň dle reakcí návštěvníků,
jejichž počet čítal určitě nemálo
přes 1000, pro nás pro všechny
také zatraktivnit.
Na podiu jsme měli možnost
vidět od cca 14 hodin širokou
škálu interpretů, spojených dá se
říci nerozlučně s naším městem.
Velké díky a obdiv patří zejména těm nejmenším z místních
mateřských školek, žákům ZŠ
a také jejich pedagogům, jakož
i všem ostatním vystupujícím,
kteří věnovali spoustu času přípravám a také samotným vystoupením, moc vám všem děkujeme
za krásný zážitek.

Novinkou letošního roku byl
stan Ježíškovy pošty, kde mohly
děti napsat dopis Ježíškovi, který
jim i přes spoustu práce, kterou
s přípravami Vánoc měl, poctivě
na všechna jejich psaní odpověděl. Zdá se to až neuvěřitelné, ale
během těch pár hodin, kdy byla
Ježíškova pošta otevřena, se zde
vystřídalo celkem 331 dětí s rodiči. Pro zahřátí děti dostávaly teplý čaj s cukrovím a jako odměnu
za jejich snahu také čokoládový
adventní kalendář.
Celá Ježíškova pošta mohla být
zrealizována také za přispění několika místních podnikatelů, kteří
věnovali ﬁnance na její realizaci.
Jmenovitě se jedná o Stavebniny
Krutský, Sběrné suroviny pana
Davida Fidlera, pana Sajdla ze
společnosti KC trans, Stavitelství Kroutil, Autodopravu pana
Nováka, fotografa pana Gregora,
tiskárnu Typol, společnost BOS
pana Ulmana, NATRIX Úvaly
plavání pro děti, Kadeřnictví paní
Drábová a Kosmetický salon paní
Fridrichová. Za všechny děti, kte-

ré Ježíškovu poštu navštívily, vám
moc děkujeme a budeme rádi, pokud se nám na tuto spolupráci podaří navázat také v dalších letech,
při dalších realizacích, děkujeme.
Celkovou pohodovou vánoční
atmosféru dotvářel také početný
zástup stánků s vánočním zbožím
a občerstvením převážně z úvalských zdrojů, kterých bylo letos
také o něco více než v loňském
roce, a doufáme, že mezi nimi každý našel nějakou drobnost nebo
dobrotu pro radost.
Také v letošním roce byly připraveny stánky města, kde měli
návštěvníci možnost zdarma či
za dobrovolný příspěvek, dostat
občerstvení ve formě grilované
klobásky, vánočky, punče nebo
čaje.
Svařené víno k vánočnímu času
už tak nějak neodmyslitelně patří, a tak jsme se letos pokusili
zpříjemnit požitek z jeho doušků popíjením z historicky prvních úvalských vánočních hrnků
a doufáme, že se i z této drobnosti
stane milá každoroční tradice.

A nakonec přišel ten dlouho očekávaný okamžik a náš Vánoční
strom se v 16 hodin rozsvítil….
tentokrát v novém kabátě zdobil
důstojně a majestátně naše náměstí.
Když jsem viděla ty usmívající se
a žhavě diskutující hloučky lidí
s hrnečky v rukou, měla jsem pocit,
že to všechno opravdu stálo za to,
a jsem ráda, že jsem mohla být
součástí této skvělé party lidí, kteří
každoročně věnují nezištně spousty
času a energie přípravám této akce.
Ještě jednou bych velmi ráda poděkovala všem, kteří se na přípravách
a realizaci akce podíleli, a i když je
určitě ještě co zlepšovat, ráda bych
řekla, že to byla skvělá spolupráce,
na kterou se nám doufám při dalších akcích podaří navázat, moc
vám všem děkuji.
Přeji nám všem Úvalákům hodně zdraví, štěstí, pohody, elánu
a optimismu do nového roku
2015. Ať se nám všem daří
a tady u nás doma se nám dobře
žije.
Markéta Rydvalová
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Komise pro kulturu Rady města Úvaly
Vás zve na cestopisné povídání

„Expedice Litva 2013
aneb Putování za větrnými mlýny“

Pozvánka
do divadla
na představení

Na útěku
Nezdolnou energií a nadějí nabitá komedie
o náhodném setkání dvou obyčejných žen
vydávajících se na cestu za svobodou,
dobrodružstvím a životem prožitým na plno.

Vyprávění o cestě skupiny větrných mlynářů
po Litvě a jejích větrných mlýnech, skanzenech
a přírodních krásách si pro Vás připravila

cestovatelka a větrná mlynářka

Eva Svobodová
30. ledna 2015 v 18 hod.
v kulturním sále v DPS, nám. Svobody 1570
Vstupné dobrovolné

Hrají: Jana Štěpánková, Zlata Adamovská
Dne 3. 2. 2015 (úterý) od 19.00 hodin

v divadle UNGELT
Malá Štupartská 646/1,
Praha 1, Staré Město
Objednávka vstupenek:
MěÚ podatelna (odbor správní),
Tel.: 281091560
cena 430,- Kč

Jedinečná příležitost poznat dalšího
úspěšného autora ve spolupráci
s městskou knihovnou – beseda v DPS
Roman Cílek se narodil 1937
v Českých Budějovicích, v současné době žije v Praze Krči. Píše i pod
pseudonymy Vilém Pavlík, K. Pavlík a Zdeněk Roman. Pracoval jako
redaktor a šéfredaktor – je spisovatel a publicista, autor próz, reportáží, rozhlasových her a kriminálních
příběhů. Je místopředsedou Klubu
autorů literatury faktu a Uměleckého svazu autorů detektivní a dob-

rodružné literatury. Na svém kontě
má na devadesát publikací a nejspíš
je jich víc, ale to nám podrobněji
může povědět sám. Mimochodem,
naše městská knihovna má ve fondech Cílkových 29 publikací.
Určitě zaujme jako spoluautor
projektu životopisné knižní řady
Galerie nesmrtelných, spoluautor
projektu periodické revue literatury faktu Přísně tajné!

Je autorem projektu sešitové řady
krimi příběhů a pravidelně spolupracuje s řadou českých periodik,
televizí i rozhlasem.
Pořádá besedy pro spoluobčany,
naposledy byl ve Kbelích a Říčanech. Nevadí mu ani komorní
vztah mezi ním a návštěvníky,
velkou popularitu nemusí.
Přes určitou plachost ale získavá
i řadu ocenění, např. v mezinárodní
soutěži o Cenu Egona Erwina Kische a Cenu Miroslava Ivanova. Některé jeho tituly vyšly i v zahraničí.
Ve středu jeho zájmu jsou pohledy do zákulisí novodobých dějin
a otázky zločinu a trestu, proto

u nás v Úvalech představí své
poslední vydané knihy – Temné kouty XX. století (přelomové okamžiky blízké minulosti)
a Oprátku za osm mrtvých (předloha k ﬁlmu Já, Olga Hepnarová
– osobní pomsta na společnosti
22leté vražedkyně).
Upoutávku na besedu
sestavila z pramenů internetu
Alena Janurová
Chcete-li, poznamenejte si prosím do kalendáře datum
6. 2. 2015 – sálek v DPS
na náměstí Svobody v Úvalech.
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Objektivem srdce Zbyňky
Šolcové

okénko knihovny
Milí čtenáři,
rády bychom vás upozornily na dvě velmi zajímavé knihy
úvalských autorů.
Do knihovny se nám podařilo získat dva nové tituly, které se týkají
přímo Úval.
Historie úvalské kopané je
vzpomínkový almanach věnovaný kopané v Úvalech od roku
1919 do roku 2000.
Pamětníci mohou zavzpomínat
na své působení ve fotbalovém
klubu a mladší čtenáři se zde
dozví, jaká byla historie fotbalového klubu v Úvalech a jakých úspěchů úvalští fotbalisté
dosáhli. Je zde popsáno bezmála sto let působení fotbalového
klubu, fakta v almanachu jsou
proložena vzpomínkami pamětníků. Velká část publikace je
věnována fotograﬁím mužstev.
Almanach sestavil pan Miloš
Ulrich.

Start 55. I. díl je kniha vzpomínek pana Jaroslava Vorlíčka,
rodáka z Úval, kterého převážná
většina Úvaláků zná. Vzpomínky začínají rokem 1955 a jsou to
skutečné osudy a zážitky člověka,
kde není nic vymyšleno. Všechny
zážitky jsou popsány a zaznamenány s humorem a jistou lyričností tak, jak se staly. Čtenář se může
s autorem procházet po Úvalech
v místech, která sám důvěrně zná,
a jistě si spolu s ním vybaví mnoho vzpomínek z dětství nebo dospívání s těmito místy spojených.

Název Objektivem srdce velmi
výstižně pojmenoval výstavu fotograﬁí, jejíž hlavní část proběhla ve dnech 21. až 23. listopadu
2014 v Galerii MDDM. Autorku
snímků Zbyňku Šolcovou jsme
před několika lety znali pouze
jako úspěšnou harﬁstku, poté jako
autorku lyrických veršů a hudební
skladatelku a nedávno se představila jako fotografka. Je proto samozřejmé, že do její fotograﬁcké
činnosti prolíná v plném významu
slovo poezie.
V galerii bylo sestaveno několik
tematických celků. Ze všech vyvěral vytříbený výtvarný projev,
jehož výsledkem jsou snímky
v přírodě a hra se světly a stíny
(například Listy na hladině, Šípek, Ledové království, Cesta
světla, Schody v ledu), prosté
motivy se zaměřením na detail
(například Dobře střežený klid,
Zlomen) nebo makrofotograﬁe
květin. Nevšední invence přeměnit okamžik inspirace v esteticky
a emotivně účinný výsledek se
projevila mimo jiné u mistrovsky
provedených černobílých zvětše-

nin s pražskými motivy s mimořádně zdařilou kompozicí obrazu
(Týn od Kamenného zvonu, Stíny
na mostě). Vrozené tvůrčí schopnosti vycházející z kultivované individuality, kreativního myšlení,
trpělivého pozorování okolí a vidění s reportérskou pohotovostí
jsou patrné na humanitně laděných fotograﬁích s názvy Brixen
L.P. 2012 s graﬁckou úpravou navozující dojem zhotovení snímku
před sto lety a prostý motiv Muž
s niněrou. Autorka se přiznává,
že má před lidmi ostych, a proto
takových momentek nemá mnoho. Neméně působivé jsou vlastní
autoportréty nebo snímek Čekání,
z něhož vyzařuje silné vyjádření
mateřského citu.
Námětová šíře tvorby Zbyňky
Šolcové vykazuje trvalé zaujetí,
vyváženost a přesvědčivost. Autorka svoji úplně první fotograﬁckou
výstavu dlouho připravovala a váhala, zda a kdy ji uskutečnit. Premiéra předčila očekávání. Laťka
kvality je pro následující podobné
akce nastavena hodně vysoko.
Vladislav Procházka

Obě knihy jsou k dispozici k vypůjčení v Městské knihovně v Úvalech.
Pokud by někdo chtěl některou
z knih nebo obě vlastnit, ať se obrátí na autory.
Městská knihovna Úvaly

Literární koutek
Co si asi myslí invalidní
vozík?
Jsem vozík, který vozí těhotné ženy na porodní sál. Nejraději vozím ženy po porodu.
Když vidím, jak drží v náručí
své dítě, hned mi to zvedne
náladu.
O pár desítek let později mě
přeřadili ke starým lidem,
abych jim pomáhal. Každý
den jsem vozil staré lidi sem
a tam, až jsem začal vrzat. Asi
po týdnu se mě doktoři chtěli zbavit, ale jedna stará paní
řekla, že si mě vezme, protože
špatně chodí.
Když si mě ta paní přivezla domů,

Vernisáž výstavy obohatily básně a hudba Zbyňky Šolcové. Verše
mimořádně působivě recitovala herečka Jarmila Švehlová. Skladby na
harfu doprovodila hrou na ﬂétnu Žoﬁe Vokálková. Foto Ing. Libor Mařík

Šachový Ježíšek naděloval v MDDM
Seriál šachových turnajů v rapidu se v Domečku prosincovým
turnajem dostal do své poloviny.
13. prosince se nad šedesáti čtyřmi poli sešlo celkem 13 hráčů.
Předvánoční šachové ochutnávky
se zúčastnili nejenom úvalští hráči, ale přijeli i silní šachisté z Prahy a Kostelce nad Černými lesy.
zjistil jsem, že tuto paní jsem vezl A „hostům“ také patřila většina
třikrát z porodního sálu a že dnes míst na stupních vítězů. Nejsilmá tři krásné děti.
nější hráč startovní listiny MiroMichaela Matějková, 9. B slav Hašpl (ELO 2068) obhájil

svoji pozici v turnaji, zvítězil se
ziskem 5,5 bodů ze 7 kol. Druhé
místo patřilo domácímu Oldřichu
Doležalovi, který získal 5 bodů.
Na třetím místě pak se stejným
bodovým ziskem skončil Miroslav Forman.
V dětské kategorii zvítězil Michal
Šetka se ziskem 3 bodů. Na druhém místě se umístil Adam Hruška se dvěma body a pomyslný

➜ ➜ ➜ strana 12
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bronz získal Lukáš Hojka s jedním bodem.
Vyhlašování výsledků ovlivnily
blížící se Vánoce, protože k obvyklým diplomům a věcným cenám pro první tři v každé kategorii si všichni účastníci odnesli také
balíček s vánočním cukrovím.
Průběžné pořadí VC MDDM Úvaly 2014–2015 zatím ovládá vítěz
prvního turnaje Milan Bartoň, ná-

Život Úval 1/2015
sledovaný Oldřichem Doležalem
a Kamilem Muniou. Mezi dětmi
po dvou turnajích vede Michal Šetka, za kterým jsou Adam Hruška
a Martin Horák. Do konce seriálu
jsou však ještě další dva turnaje,
a tak je jisté, že pořadí Velké ceny
se ještě může hodně změnit. Další
turnaj se koná již v únoru, a pokud
chcete o jeho termínu být včas informováni, napište na email petr.
slavik@volny.cz.
Petr Slavík

Předvánoční výstavka v DPS
Ve čtvrtek 11. prosince t.r. zavítali druháčkové ze ZŠ Škvorec v doprovodu třídní učitelky
J. Pokorné a asistenta pedagoga
P. Vondry do DPS v Úvalech,

kde se mohli seznámit s lidovou
tvorbou a zároveň si i zkusit něco
vytvořit. Děti s velkým zaujetím
sledovaly výrobu ozdobiček ze
slámy, těsta, vlny aj. Dokon-

ce si odnesly i malé dárečky,
z kterých měly velkou radost.
Zároveň se zaujetím zhlédly
vystavené betlémy z perníku a
slámy, které všichni obdivovali.

Děkujeme ředitelce MDDM paní
Janě Pospíšilové, která pro školy
zorganizovala tuto krásnou předvánoční akci.
J. Pokorná

školství

Okresní kolo starších žáků ve florbalu
Ve čtvrtek 4. 12. proběhl na ZŠ
Kamenka v Čelákovicích okresní turnaj družstev v populární
sportovní hře ﬂorbal. Tento kolektivní sport si během několika

krátkých let své existence získal
obrovskou základnu příznivců.
Proto i ve škole byl o účast na turnaji ohromný zájem. Do úzkého
výběru se nakonec propracovalo

12 žáků, z nichž drtivá většina
navštěvuje sedmou třídu úvalské
školy. Během samotného turnaje
dostali všichni žáci prostor se zapojit do hry.

Složení týmu:
Brankáři:
Jakub Řepka (7. A)
Patrik Brzák (7. A)
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Obrana:
Jan Řehák (8. A)
Martin Březina (8. B)
Filip Beneš (8. B)
Daniel Turek (9. B)
Martin Tomečka (7. B) – náhradník
Útok:
Jiří Jelínek (6. B)
Vít Fuchs (7. A)
Jakub Novák (7. A)
Adam Bubák (7. C)
Štěpán Heštera (6. B) – náhradník
Okresního kola se zúčastnilo celkem devět týmů. Nejlepší tým
se pak kvaliﬁkoval do krajského
kola. Naši chlapci byli nalosováni do čtyřčlenné skupiny spolu se
ZŠ Čelákovice, Gymnázium Čelákovice a ZŠ Palachova Brandýs
nad Labem. Jak se později mělo
ukázat, v této skupině nás čekali
pozdější ﬁnalisté celého turnaje.
Hrací doba trvala 1x12 minut,
v rozestavení 4+1, tzn. čtyři hráči
v poli plus brankář, oproti klasickému rozestavění 5 + 1.

ZŠ Úvaly 0:5 ZŠ Čelákovice
Do turnaje jsme vstupovali s celkovým vítězem. Proto i výsledek
odpovídá předvedené hře. Soupeř
na nás vlétl a již ve třetí minutě
nám odskočil tříbrankovým rozdílem. Postupem hry se však naši
chlapci čím dál více osmělovali
a získávali pevnější půdu pod nohama. V poli se hra s přibývajícím koncem utkání srovnala, ale
ještě jsme dvakrát do konce utkání inkasovali střelami z dálky.

ZŠ Úvaly 3:0
Gymnázium Čelákovice
Před zápasem jsme pilně sledovali vzájemný zápas našich zbylých
soupeřů ve skupině. Podařilo se
nám úspěšně eliminovat nejlepšího hráče soupeře. Tím jsme
položili základní kámen úspěchu.
Dvakrát se úspěšně mezi střelce
zapsal Vít Fuchs. Jednou se treﬁl
Adam Bubák. Potěšila také vychytaná nula Patrika Brzáka.

ZŠ Úvaly 1:2
ZŠ Palachova Brandýs nad
Labem
S ﬁnalistou turnaje jsme odehráli naprosto vyrovnané střetnutí,
za které se určitě nemusíme stydět. Zápas jsme potřebovali nutně
vyhrát, abychom se dostali do semiﬁnále. Proto jsme za stavu 1:1
hráli na úplné riziko, což soupeř
nakonec potrestal. V konečném
účtování jsme tedy skončili třetí
ve skupině a čekal nás zápas o 5.
místo na turnaji. V zápase opět
skóroval Adam Bubák.

Závěrečné hodnocení:
Výkon našeho mužstva na turnaji nelze zhodnotit jinak než
pozitivně. V konečném účtování
jsme tedy obsadili šestou příčku
z devíti družstev. Opticky výsledek nemusí vypadat nikterak li-

chotivě. Je třeba si však uvědomit
několik faktů: 1) Družstvo v normální hrací době okusilo hořkost
porážky pouze se dvěma nejlepšími celky na turnaji. 2) Tým
zůstává pro nadcházející ročník,
vyjma jednoho hráče, pohromadě. Nabral tak cenné zkušenosti,
které může zúročit v nadcházejících letech, což značí velkou perspektivu do budoucna. 3) Spousta
chlapců přislíbila, že svůj talent
bude nadále rozvíjet závodně
v nedalekém Českém Brodě. 4)
Při sledování nejlepších celků
na turnaji jsme zjistili, kde máme
ještě rezervy. Na nich budeme
muset zapracovat i v rámci školní TV. Jedná se zejména o střelbu
švihem, kde máme oproti ostatním školám stále manko.
Všem žákům patří velké dík
za vzornou reprezentaci naší školy.
Mgr. Petr Horák, učitel

ZŠ Úvaly 2:3 na samostatné
nájezdy
ZŠ Na Výsluní Brandýs nad
Labem
V posledním střetnutí na turnaji
jsme nastupovali proti celku složenému vesměs z hráčů devátého
ročníku. Navíc většina „plejerů“ našeho soupeře hraje ﬂorbal na závodní úrovni. Kontrast
urostlých žáků protivníka s našimi mladými borci působil před
úvodním buly tak trochu komic-

Učíme se celý život
Etická výchova na Základní škole Úvaly

Díky výzvě učitelského sboru vzniká na Základní škole
v Úvalech aktivita, která rozvíjí a potvrzuje její certifikaci
„Rodiče vítáni“. Jsme skupinou rodičů, kteří chtějí aktivně
ovlivňovat vzdělávání a výchovu svých dětí ve škole a svou
činností se na vzdělávacím procesu podílet.
Začali jsme společně s učiteli pracovat na tvorbě Etického kodexu -

ky. Přirovnání Davida s Goliášem
by nebylo zřejmě úplně mimo
mísu. Přesto veškeré předsudky
po úvodním hvizdu zmizely stranou, protože chlapci předvedli
nebojácný výkon. Zaslouženou
odměnou jim byl vyrovnaný stav
po základní hrací době. Když
dvakrát skóroval zatím jediný žák
naší školy, který působí na závodní úrovni v nedalekém Českém Brodě a zároveň náš nejlepší
střelec na turnaji Adam Bubák.
V samostatných nájezdech se pak
projevila tréninková a zápasová
zkušenost našeho soupeře, který
nás v této dovednosti předčil.

souboru pravidel jednání platných
společně pro žáky, učitele a rodiče. Svou verzi kodexu připravily
děti samostatně. Kodex je pro nás
dohodou, jak docílit vzájemného respektu mezi třemi hlavními
aktéry vzdělávání: dětmi, rodiči
a učiteli.
V roce 2013 základní škola zažádala o projekt. Následně získala
dotaci na proškolení učitelského
sboru a zavedení etické výchovy
ve škole. Žáci z druhého stupně
navštěvovali etické dílny. V hodinách osobnostní výchovy zpracovali žáci své návrhy na etický
kodex, stejně jako učitelé během
společného setkání a následně
i rodiče během třídních schůzek.
S konkrétními výstupy z těchto
dílem se nadále pracuje jako se
základem pro ﬁnální podobu etického kodexu. Ten bude obsahovat

pravidla společná pro žáky, učitele
i rodiče.
Etická výchova a etika má na ZŠ
již delší tradici, několik let se
na škole učí osobnostní výchova,
kde se děti s tématy etiky také setkávaly.
Etická výchova se prolíná různými předměty, kdy o různých
tématech – například řešení sporů – učitel může promluvit a má
možnost pracovat s výukovými
pomůckami. Žáci pomocí hraných
situací nebo diskuse pomáhají
hledat vhodná řešení a odstraňovat příčiny konﬂiktu.
Společně se snažíme vychovat
mladé lidi se schopností sebereﬂexe a dobrým uplatněním v rámci různých sociálních skupin, ať
už je to škola, rodina, sportovní
klub, zájmový kroužek, partnerský vztah, okruh kamarádů. Chceme, aby naše děti dokázaly jednat
s vědomím zodpovědnosti za své
chování a získávaly dovednosti,
které jim pomohou být v životě
úspěšné.

Nechceme, aby nám ze školy vycházeli „chytří hloupí“ – tedy děti
se spoustou faktických znalostí,
ale bez reálné schopnosti je využít
ve svém životě a bez dovednosti
uplatnit se v rámci společenských
skupin.
Sociální inteligence je jednou z rozhodujících kvalit, která určuje, zda
se člověku v životě daří, či ne.
Znalost vlastních emocí, zvládání emocí, schopnost sám sebe
motivovat, vnímavost k emocím
ostatních lidí, umění mezilidských
vztahů – to jsou klíčové oblasti
emoční inteligence. Chceme, aby
naše děti dokázaly jednat s ostatními slušně a přitom věcně, aby
dokázaly zvládat vlastní rozčílení,
měly vytrvalost a odolnost nenechat se strhnout k destruktivním
aktivitám – např. drogy, alkohol
nebo šikana. Chceme, aby dokázaly vytvářet pozitivní osobní
hodnoty, nacházet, co je v životě
baví, rozvíjet svoje zájmy, udr-
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žovat přátelství, sdílet svůj život
v rodině, zajímat se o dění kolem
sebe.
Proto je zde náš etický kodex
a naše pracovní skupina. Pravidla
etické výchovy a výchovy s ohledem na rozvoj emoční inteligence
se dlouhá léta aplikují ve školách
západní Evropy nebo Severní
Ameriky. Nepřinášíme v tomto
ohledu nic zlomového a zároveň máme spoustu inspiračních
zdrojů. Podívejme se na etickou
výchovu jako na nástroj, který
umožní našim dětem dobře se
uplatnit mezi ostatními lidmi, ať
už je jejich talent jakýkoliv.
Rádi bychom touto cestou pozvali

Život Úval 1/2015
rodiče se zájmem o aktivní spolupráci se školou nejen v oblasti etické výchovy, aby kontaktovali paní
učitelku Lenku Foučkovou emailem na fouckova@zsuvaly.cz.
Za váš zájem a podporu děkujeme.
Za skupinu rodičů
Kateřina Vašková

Hvězdná pochvala
Žáci 2. D navštívili v listopadu
Štefánikovu hvězdárnu. Zhlédli
ﬁlm „Povídání o měsíčku“, dozvěděli se, jak vypadá povrch
Měsíce, a zajímali se o to, jak to
vypadá na jiných planetách. Měli

spoustu otázek, ale i na spoustu otázek dokázali odpovědět.
Za své znalosti dostali pochvalu a pozvání do astronomického
kroužku.
Mgr. Dagmar Barnetová

Hodina matematiky
Že učí na školách matematiku
učitelé, víme všichni. Velkým
přínosem matematiky prof. Hejného, kterou se učí žáci 1. stupně,
je, že umožňuje,
aby matematiku
učily své spolužáky i děti.
Hodina matematiky pak vypadá
podobně
jako
ve 2. D. Žáci řeší
obtížnější úlohy ve skupinách
a pak své řešení
prezentují ostatním. Učí se tak
nejen matematiku, ale i vystu-

povat a vyjadřovat své myšlenky
před ostatními tak, aby pro ně
byly srozumitelné.
Mgr. Dagmar Barnetová

Čertoviny – co se děje, když je ve škole
peklo

Mezi osobnostmi
Naše třída 5. A se tentokrát vydala
mezi významné osobnosti nejen
české historie, a to díky návštěvě
muzea voskových ﬁgurín Grévin
v Praze. Kromě setkání s významnými postavami, které ovlivnily
chod dějin, jsme se také dozvěděli
perličky ze života panovníků, významných spisovatelů i úspěšných
českých sportovců. Během svého
putování jsme se setkali s Karlem

Čapkem, Franzem Kafkou nebo
T. G. Masarykem, byli jsme svědky pražské defenestrace a stanuli
jsme po boku Karla IV. nebo Marie Terezie. Úžasné bylo i svezení
v červeném autíčku, které řídil krteček.
Nejen, že jsme se pohybovali mezi
mnoha velikány a vyslechli o nich
poutavé vyprávění, ale také jsme
se sami, alespoň virtuálně, stali
díky interaktivním dílnám
voskovými ﬁgurínami vedle
Marilyn Monroe, Micka Jaggera či Gérarda Depardieur.
Z výletu jsme
byli nadšeni
a určitě si některé zajímavosti budeme
dlouho pamatovat. Třeba
to, jak dokázal

Jako
každý
rok, tak i letos,
navštívili naši
školu čerti. Už
tradičně
čerti
z 9. ročníků obcházeli ve skupinkách,
kde
nesměl chybět
Mikuláš s andělem, všechny
třídy
prvního
stupně.
Tu a tam si čerti vzali do pytle
obzvlášť nezbedné dítě, ale když zjistili, jaká by to
s ním byla v pekle práce, tak mu
jen domluvili a vrátili ho do třídy
k ostatním dětem. Samozřejmě muselo slíbit, že bude hodné, a říct básničku nebo zazpívat písničku.

Emil Zátopek vyhrát maraton
a jak vypadá taková defenestrace. Také jsme
netušili, že ruční výroba každé
figuríny trvá až
rok a že vlasy
se figurínám zapichují
pěkně
vlásek po vlásku. Muzeum má
také svého vizážistu a kadeřnici,
kteří jednotlivé
figuríny denně
opravují a češou,
proto jsou figurí-

Všechny děti dostaly od Mikuláše
s andělem balíčky s nejrůznějšími
dobrotami.
I čerti si svůj velký den užili a už
se těší na příští rok.
Pavel Zach, 9. B

ny jako živé, až se člověk někdy
lekne.
Třída 5. A
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Perníkáři z 6. B
Do Vánoc bylo ještě daleko, když
se třída 6. B se svojí třídní optimisticky rozhodla, že na letošním vánočním jarmarku překvapí
vlastní perníkovou produkcí.

Opět se prokázalo, že na maminky z 6. B je spoleh. V den D se
nám sešlo 11 různých těst. Nově
vybavená školní kuchyňka se
prázdná jevila jako prostorově
zcela dostatečná. Ovšem
poté, co se v ní začalo hemžit 25 jedenáctiletých pekařů s různou úrovní odborné
způsobilosti, jsme původní
dojem přehodnotili. Ukázalo se, že bude třeba vyvinout
mnoho úsilí, aby nedošlo
ke ztrátám fyzickým i duševním.
Po čtyřech hodinách válení,
ujídání, vykrajování, pečení, opět ujídání a zdobení
jsme získali několik stovek nazdobených perníčků
a jistotu, že následný úklid
nám zabere ještě několik
dalších hodin. Děkuji Adri,
Anežce, Klaudii a Lucce
za pomoc! Děkuji též paní
Semrádové, která se v po-

Zápis do 1. třídy
Zápis dětí do 1. ročníku naší ZŠ bude probíhat 30. 1. 2015
od 9.00 do 15.30 hodin. Náhradní termín bude 13. 2. 2015
od 14.00 do 16.00 hodin v budově ZŠ v Úvalech.
Do 1. tříd ZŠ v Úvalech budou pro školní rok 2015/2016 žáci
přijímáni s ohledem na kapacitu školy podle následujících
kritérií:
1/ děti s trvalým bydlištěm v Úvalech
2/ děti z ostatních obcí podle věku (starší mají přednost)
Vzhledem k naplněné kapacitě školy a počtu dětí v seznamu občanů narozených od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009, který
předala matrika MěÚ Úvaly, předpokládáme, že budou přijaty pro školní rok 2015/2016 pouze děti s trvalým bydlištěm
v Úvalech.
Mgr. Lenka Foučková

Co chystáme na leden
9 7. 1. setkání pedagogů a rodičů – etického týmu (otevřené
setkání, zveme další rodiče)
9 8. 1. Klub mladého diváka – ND – L. Stroupežnický Naši furianti
9 13. 1. „Partnerské vztahy“ – beseda pro třídy 8. ročníku
9 14. 1. „Den otevřených dveří“ v 1. a 2. třídách pro předškoláky
a jejich rodiče
9 16. 1. „Dřevíčková dílna“ – akce pro třídy 1. ročníku
9 17. – 24. 1. lyžařský výcvikový kurz
9 30. 1. zápis do 1. ročníku
Mgr. Lenka Foučková

ZŠ Úvaly přijme od 5. 1. 2015 kvaliﬁkovaného učitele
2. stupně s aprobací Aj a Čj. Nabídky s životopisem zasílejte na zsuvaly@zsuvaly.cz. V případě dotazů volejte
777 629 619.

zici „trouby“ náramně osvědčila
a pomohla nám celou anabázi
přežít.
Na vánočním jarmarku měl
náš perníkový krámek velký
úspěch. Návštěvníci nepochybně ocenili alternativně zdobené

perníky, většina jich byla prodána již po několika desítkách
minut.
Bylo to skvělé, děkuji všem, ale
příští rok to rozjedeme raději
s adventními věnci.
Mgr. Bohdana Valášková

NOVOROČNÍ PŘÁNÍ
Žáci, učitelé i všichni další
zaměstnanci základní školy přejí
všem spoluobčanům a přátelům vše
pěkné do nového roku. Těšíme se
v novém roce na spolupráci a hezké
vztahy v našem městě.
Základní škola Úvaly
organizace a spolky

Skauti z Úval oslavili 95 let
Skoro století už uplynulo od okamžiku, kdy se v Úvalech v roce
1919 sešel první skautský oddíl
pod vedením A. Jelínka, O. Bohuslava a J. Masáka. Na víkend
12.–13. prosince 2014 jsme
tedy shromáždili na jedno místo
ohromné množství vzpomínek,
starých i nových fotograﬁí, ﬁlmů, kronik, deníků, táborových
kostýmů, šátků, krojů a ukázali,
že máme za sebou dlouho cestu.
Mnoho Úvaláků našimi oddíly prošlo a jsme rádi, že se tolik
z nich i v předvánočním presu
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Zveme vás na
diskusi
PRO Úvaláky

na chvíli u nás zastavilo a nechalo
se přenést zpět do oněch let svých
prvních táborů, bojovek, výprav
a schůzek.
A vy, kteří jste chtěli přijít a nemohli, vězte, že spoustu materiálů z výstavy zanedlouho
najdete na našem webu. Ale to
setkání, vzpomínání a dohledávání se na starých fotkách, to nám
dlužíte a doufám, že to napravíte,
minimálně za pět let!
Za úvalské skauty
Jaromír Gloc – Saip,
vedoucí střediska

Vážené Úvalačky a vážení
Úvaláci, zveme vás na setkání
veřejnosti se členy a příznivci
spolku PRO Úvaly, které se bude
konat v úterý 20. ledna 2015
od 19:00 v Hospodě na dobrým
místě. Setkání je otevřené všem
a těšíme se na diskuzi. Chtěli
bychom v tomto širším kruhu lidí
probrat především rozvoj Úval,
avizovanou výstavbu na Hostíně
(za bytovými domy na Slovanech)
nebo komunikaci města s občany.
Za spolek PRO Úvaly Jan Černý

SOBOTA 21. ÚNORA
2015 OD 20.00 HODIN
V HOSPODĚ NA HŘIŠTI

KARNEVAL
FOTBALISTŮ
HRAJE UNIVERS
ONDRY NOVÁKA
PRO PADESÁT
NEJLEPŠÍCH MASEK
ODMĚNA
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
OD 15. LEDNA
V PRODEJNĚ AUTODÍLŮ,
PRAŽSKÁ UL.,
REZERVACE NA TEL.
728 120 155 pan LÍZNER
!! POZOR, KAPACITA JE
Z DŮVODU ZMĚNY MÍSTA
KONÁNÍ OMEZENA !!

sport

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KARATE 2014
NYMBURK
Karatisté z celé republiky
se v polovině listopadu sjeli
do
nedalekého
Nymburka,
aby bojovali o tituly mistrů
České republiky JKA (japonské
asociace karate). Na tento domácí
šampionát se kvaliﬁkovalo 17
závodníků ze Sportu Úvaly. Boje
byly velmi dramatické. Sport
Úvaly přivezl 7 nádherných
medailových ocenění:
1. místo Zuzana Sokolová kata
minižákyně, 2. místo Zuzana
Sokolová kumite minižákyně, 2.
místo Anna Hiršlová kata mladší
dorostenky, 2. místo kata tým

SRDEČNĚ VÁS
ZVOU ÚVALŠTÍ
FOTBALISTÉ

minižáci (Filip Pantůček, Jakub
Režňák, Vojtěch Zvoníček), 3.
místo Jakub Režňák kumite
minižáci, 3. místo kata tým
mladší žáci (Filip Konečný,
Martin Přech, Tomáš Wenigr).
Děkuji všem závodníkům za
vzornou reprezentaci klubu!!!
Zároveň
děkuji
Tondovi
Brožíčkovi a dětem, které
vypomáhaly při kaučingu: Miloši
Ulrichovi, Martinu Přechovi
a Filipu Konečnému.
Mgr. Jana Konečná,
trenérka Sport Úvaly
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ÚSPĚCHY SPORT ÚVALY NA
MEZINÁRODNÍCH POLÍCH
ME ESKA 28 .–30 . 11. 2014 Zűrich
ANNA HIRŠLOVÁ 3. MÍSTO KATA
Poslední listopadový víkend
bojovali naši karatisté Anička
Hiršlová a Milda Ulrich o medaile na evropském šampionátu v Zűrichu. Dařilo se jim
výborně. Milda se probojoval
mezi nejlepších 16 závodníků.
Anička se svou katou „lovící
jeřáb“ získala nádherné 3. místo v kata.
Oběma závodníkům moc gratuluji a děkuji za vzornou reprezentaci klubu a České republiky.
Mgr. Jana
Konečná,
trenérka
Sport Úvaly

národní spolupráci v oblasti
rozvoje venkova našeho regionu pod křídly MAS Region Pošembeří.
Petra Ištvániková
Region Pošembeří o.p.s

společenská kronika
Leden 2015

SOBOTA 7. ÚNORA 2015 OD 17.00 HODIN
V HOTELU BUDKA U NÁDRAŽÍ

VALNÁ HROMADA
SK ÚVALY
HODNOCENÍ UPLYNULÉ SEZONY, PLÁNY A VÝHLEDY DO
DALŠÍCH LET, DISKUZE, VOLBA VV SK ÚVALY
SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY ČLENY A PŘÍZNIVCE FOTBALU
VV SK ÚVALY

z okolí Úval

Návštěva rumunské delegace
v Pošembeří
Dne 11. 12.
2014 tým
MAS Region Pošembeří společně s panem místostarostou města
Český Brod Mgr. Pavlem Janíkem
přivítali v regionu Pošembeří dvanáctičlennou delegaci z rumunského Ministerstva zemědělství
a venkova – Řídícího orgánu Programu rozvoje venkova. Tato historicky první zahraniční návštěva
byla vyústěním spolupráce MAS
s Ministerstvem zemědělství ČR
– Celostátní sítí venkova a Oddělením zahraničních vztahů Státního zemědělského intervenčního
fondu Praha (SZIF).
Cílem společného setkání bylo představení procesu metody LEADER
v našem regionu, příkladů „dobré
praxe“ a projektů realizovaných

i poznání. Rumunská delegace
odjížděla do Prahy v podvečerních hodinách s úsměvem. Doufáme, že v regionu Pošembeří
její členové nebyli naposledy
a že to byl první krok k mezi-

v rámci plnění Strategického plánu
LEADER MAS Region Pošembeří
a seznámení se s činností MAS.
Pro delegaci byl připraven odpolední doprovodný program, který
jednoznačně ukázal, že se v Pošembeří máme čím chlubit. Jako
první bod programu byla návštěva
ﬁrmy Bohemia Apple v Tuchorazi, která se zaměřuje na pěstování
jablek a výrobu moštů. Další zastávka byla v obci Břežany II, kde
jsme navštívili farmu pana Jana
Krále a také odbytové družstvo
Berry, kde se vyrábí Břežanská
pálenice. Poslední zastávka nás
čekala v Kounickém pivovaru.
Tady návštěvníci mohli zhlédnout
technologii výroby oblíbeného
piva a přesvědčit se o jeho kvalitě.
Celý den byl pracovní a plný
otázek a odpovědí, avšak
ve znamení přátelské atmosféry

Vítáme nové spoluobčánky
Emily Bitalová
Dominik Buriánek
Václav Odnoha
Petr Váňa
Vojtěch Kunčar
Mikuláš Gál
Magdalena Vilma Štorková
Martin Štěpánek
Jan Szabó
Adéla Kuběnová
Alexandr Ujec
Všem dětem přejeme, aby vyrostly
ve zdravé a šťastné občany našeho
města.
Lednová životní jubilea
70 let – Jan Šlechta
Cyril Husník
Josef Šmejkal
Roman Bankovský
75 let – Irena Brzáková
80 let – Jiřina Rousová
Vilém Pergner
81 let – Luboš Kohoutek
82 let – Jaroslava Fišerová
83 let – Blahoslava Fliegelová
Marie Braunerová
Jitka Dědourková
Jiřina Racková
Vlasta Škopová
84 let – Jiří Loskot
Věra Zbejvalová
86 let – Miroslav Martínek
Jiřina Vokounová
87 let – Bohumil Racek
Božena Balvínová
Miloslava Krawczuková
90 let – Alena Nováčková
Jiří Zbejval
Zdenka Klimešová
91 let – Zdeňka Tučková
Klementina Zelenková
Všem jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti
do dalších let.

Navždy jsme se rozloučili
Josef Urban
František Horn
Jan Kvapil
Vlasta Koželuhová
Marie Duková
Všem pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.
Upozornění
Občané, kteří nechtějí být uváděni
ve společenské kronice (narození,
jubilea, úmrtí), ať tuto skutečnost
nahlásí na správním odboru MěÚ
Úvaly, tel.281 091 528, 281 982 485
nebo mobil 723 929 928, vždy
do 15. dne předcházejícího měsíce.
Pokud nám nebude oznámen nesouhlas, budou tato výročí v Životě
Úval uváděna.
Marie Černá – matrikářka

zahrajme si šachy
V následující pozici je černý na
tahu a dává mat 4. tahem. Najdete
správné řešení?

V úloze z prosincového čísla bylo
potřeba najít záludný první tah.
A pak bylo již vše jednoduché.
Správné řešení tedy bylo: 1.bxa8J
Kxg2 2.Jb6 a na jakýkoli tah černého přijde 3.a8D (nebo 3.a8S) mat.
Petr Slavík
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inzerce

Život Úval 1/2015

PODLAHÁŘSTVÍ
Velký výběr vinylových, laminátových a dřevěných
podlah. Prodej podlah včetně příslušenství.
Renovace, nivelace a odborná pokládka podlah.
VZORKOVÁ PRODEJNA OTEVŘENA
PO – PÁ OD 8.00 DO 16.00
Po telefonické domluvě otevřeno do 20 h včetně So a Ne.
Domex Prag, s. r.o., Kojická 1242, Praha 9, Újezd nad Lesy

tel. 272 701 856

mobil: 777 002 913

http://www.domex.cz

e-mail: info@domex.cz

KOMINICTVÍ NĚMEC
čištění, revize, opravy,
telefon 775 132 921

Zajistím povolení staveb
(i dodatečné)
Nabízím kompletní inženýrskou
činnost, tj. projednání všech
stavebních záměrů se stavebním
úřadem
Ing. Hana Javašová
Tel.: 721 209 532
email:
stavbaporadenstvi@email.cz

Prodám byt 3+1 cca 70m²
v Úvalech (cihla, stará zástavba,
garáž, sklep)
K nastěhování od 1. 5. 2015,
cena 2 700 000,- Kč.
Tel: 733 584 797
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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
Sutě, odpad, písky
Recyklát, tříděná zemina
Přeprava materiálu

Milan Petružálek
Praha 9 – Běchovice
Český Brod

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

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16
602 429 913
605 977 191
606 784 088
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