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Slovo starosty
Milé Úvalačky, milí Úvaláci,
máme za sebou březen a tedy
první měsíc uzávěry centra našeho města kvůli rekonstrukci
železničního koridoru. Tato uzávěra komplikuje život každému
z nás, ale zatím to všichni nějak
zvládáme.☺ Všichni, ale především obchodníci v centru sčítají
ztráty a netrpělivě vyhlížejí konec
uzávěry naplánovaný na konec
června. Došly k nám různé informace z agentury JPP (jedna paní
povídala) o masovém zavírání
obchodů zejména v Husově ulici.
Zatím tomu tak není, zavřel pouze jeden obchod. Abychom však
dali našim obchodníkům najevo,
že je pro nás důležité, aby Husova ulice fungovala, přišli jsme
s akcí „Podpořte svého úvalského
obchodníka a živnostníka“. Podpořit je můžete tím, že u nich budete nakupovat a odebírat jejich
služby. Samozřejmě i oni sami se
musí zamyslet nad tím, jestli je

jejich otevírací doba pro úvalské
zákazníky optimální a jestli mají
vyhovující sortiment.
V březnu město Úvaly zakoupilo objekt Riegerova 12 (sousedí s budovou MěÚ v Riegerově).
Do tohoto objektu se během
dubna přesune VPS, která tím
po letech získá konečně důstojné zázemí. Jedná se o první krok
v projektu transformace VPS
na Technické služby města Úvaly.
Dnes je situace taková, že Úvaly
vydávají ročně přes 20 milionů
Kč za služby, které by si mohly
realizovat svými silami – například správa veřejného osvětlení,
svoz komunálního odpadu, jednodušší rekonstrukce ulic. Zde
je velký potenciál pro zlepšení.
V druhé polovině dubna tento
projekt představí zastupitelům
a veřejnosti páni místostarostové
Kimbembe a Pokorný.
V březnu také město odstartovalo projekt regenerace velké čás-

ti svého bytového fondu (objekty
č.p. 75 a 181 ve Škvorecké, Kollárova 1095-1096 a Prokopa Velikého 1346-1347). Cílem vedení
města je, aby všechny tyto objekty byly do roku 2018 opraveny
a zmodernizovány a konečně byly
na úrovni 21. století.
Březen přinesl také ještě jednu
velmi důležitou věc – město zahájilo jednání prakticky se všemi
vlastníky pozemků komunikací
v Úvalech o jejich vykoupení
nebo převedení na město. V současné době se jedná o cca 20 000
m2 ulic. Pokud se nám tato jednání podaří dotáhnout do úspěšného
konce, odblokujeme tím zatím neřešitelnou překážku pro zahájení
rozsáhlé rekonstrukce úvalských
komunikací zejména na Úvaláku
a v centru města.
Na závěr bych chtěl zmínit
ještě jednu věc. V poslední době
probíhají v Úvalech a v některých
médiích diskuse o případném

VÝZVA
Podpořte svého úvalského obchodníka a živnostníka!
Současná několikaměsíční uzavírka železničního přejezdu a podjezdu trati v ulici Na Spojce
nekomplikuje život jen občanům, kteří se pohybují po našem městě. Dopravní omezení
se citelně dotýká především úvalských živnostníků, obchodníků, prodejců a poskytovatelů
služeb, a to zejména v ulicích Smetanova, Husova, v oblasti náměstí Arnošta z Pardubic
a Jiráskovy ulice u nádraží.
Určitě všichni chceme, aby centrum města žilo a byly v něm obchody a služby.
Vyjádřeme tedy kolektivně solidaritu úvalským podnikatelům!
Nejjednodušší cestou je nákup a využití lokálních služeb.

Prosíme, podpořme naše úvalské obchodníky a živnostníky.
Nakupujme zboží a služby v Úvalech!
Ano, většina z nás si navykla pořizovat takřka vše do domácnosti v hypermarketech
a supermarketech v Praze, případně v dalších „velkoprodejnách“ v nejbližším okolí. Ale stačí
se projít centrem našeho města a zjistíte, že vše potřebné seženete jen pár kroků od vašich
domovů.
Provozovatelé živností, které jsou přímo dotčeny dopravním omezením ve městě, mají
možnost mimořádné bezplatné inzerce v měsíčníku Život Úval č. 4/2015.
Těšíme se na shledanou s Vámi v provozovnách úvalských živnostníků!

odnětí čestného občanství města
jednomu z našich největších zločinců – Klementu Gottwaldovi.
Zastupitelstvo bude o této otázce
rozhodovat na svém dubnovém
zasedání. Názory jsou na tuto věc
různé: někteří občané a zastupitelé zastávají názor, že je morálně
nepřípustné, aby taková kreatura
byla čestným občanem města. Jiní
(mimo jiné i já) říkají, že i když
Gottwald byl kreatura, jeho čestné občanství je svědectvím doby
a dnes, téměř 26 let po revoluci již
symbolika kroku značně vyprchala a přepisovat historii nemá smysl. Čestné občanství KG v Úvalech by mělo sloužit nám i dalším
generacím jako memento pro zamyšlení, komu v budoucnu čestné
občanství Úvaly udělí a jestli takový čestný občan obstojí i před
soudem historie.
Přeji Vám všem krásný duben.
Petr Borecký, starosta města

Pozvánka
na řádné
zasedání
zastupitelstva
Zveme občany
na řádné
veřejné zasedání
Zastupitelstva
města Úvaly, které
se koná
ve čtvrtek
23. 4. 2015
od 18 hodin
v sále domu
s pečovatelskou
službou.

Vedení města Úvaly
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Zasedání úvalských zastupitelů dne 19. 2. 2015 a 27. 2. 2015
Druhé řádné jednání úvalského zastupitelstva se konalo 19. 2.
2015. Na jednání se dostavilo 13
zastupitelů a 23 občanů. Téměř
ke každému bodu jednání byla
vedena dlouhá diskuse. Přímý přenos na internet byl opět
zprostředkován panem Robinem
Dusparou. V průběhu večera
sledovalo jednání on-line průměrně 20 občanů, další desítky
lidí se pak na jednání „virtuálně
podívaly“ ze záznamu, který je
na příslušném kanálu YouTube.
com trvale uložen. Na základě
reakcí čtenářů Života Úval budou do budoucna tyto zápisy
publikovány v mírně stručnější
podobě, než tomu bylo doposud. Koho jednání zastupitelstva
skutečně zajímá, má možnost
usednout v lavicích pro diváky přímo v sále, nebo sledovat
jednání na internetu (odkazy
na konci článku).
Zastupitelé na úvod odhlasovali změny ve více jak 30 bodovém
programu jednání.
V prvním bodě se zastupitelé a přítomní občané seznámili
se stavem rekonstrukce železniční trati. Výklad podali pánové Šantavý a Klopec, zástupci
společnosti, která rekonstrukci
provádí a celou stavbu projektovala a připravovala. Hovořili
o tom, že úsek Běchovice Úvaly
je nejkomplikovanější na celém
železničním koridoru, příprava
trvala dlouhých 12 let a mají zájem v co nejkratší době stavbu
dokončit.
Starosta následně přednesl
zprávu o činnosti rady města v období od 27. 11. 2014 do 10. 2. 2015,
kdy se rada města sešla celkem
šestkrát. Dále zastupitelé vzali
na vědomí splnění série svých
předchozích usnesení.
Poté zastupitelé odhlasovali,
že nová MŠ Cukrovar, která by
měla být zkolaudována v červnu, bude právně spadat pod
současnou MŠ Kollárova a nebude tedy samostatným právním
subjektem. V diskusi vystoupila paní Hájková, ředitelka MŠ.
Zastupitelé dále vzali na vědomí kritéria pro přijímání dětí
do mateřské školy pro školní
rok 2015/2016. Stanovení kritérií bylo konzultováno s Odborem školství Středočeského kraje, který je odvolacím orgánem,
a byla projednána i na jednání
Komise pro školství dne 16. 2.
2015. Jediným nediskriminačním kritériem je věk dítěte + jeden rodič trvalé bydliště v Úvalech. Provoz školky „Cukrovar“
bude zahájen k 1. 9. 2015.

V dalším bodě starosta informoval o vývoji možné změny
lokalizace detašovaného pracoviště brandýského úřadu v Praze.
Tomuto tématu se bude věnovat
samostatný článek.
Zastupitelé dále souhlasili s odkoupením areálu čp. 12
v Riegerově ulici v Úvalech
za kupní cenu 11,2 mil. Kč.
Město Úvaly obdrželo nabídkou tohoto objektu, který přímo
sousedí s budovami současného
městského úřadu. Byl zajištěn
předběžný posudek objektu čp.
12 včetně odhadní ceny prodeje.
V areálu jsou umístěny tři objekty – hlavní budova, skladová
hala a šatny. Hlavní budova – přízemní podsklepený objekt s využívaným podkrovím, sedlová
střecha. Skladová hala – typová
dřevěná konstrukce TESKO –
Armabeton. Šatny – přízemní
objekt s rovnou střechou. Areál
je v dobrém stavu, a proto není
nutná jeho rekonstrukce. Zaplacení objektu je plánováno v ročních splátkách po 4 mil. Kč,
4 mil. Kč a 3,2 mil. Kč. Úročení
nezaplacené částky je navrženo
na 3 % p.a.
Zastupitelé dále souhlasili
s poskytnutím dotace TJ Sokol
Úvaly ve výši 2 mil. Kč na pořízení vytápění, osvětlení a nového umělého povrchu ve stavbě zastřešené sportovní plochy
(hala) na pozemku pod kostelem,
včetně spojovacího tunelu s objektem tělocvičny. Nová nájemní smlouva mezi touto sportovní
institucí a městem Úvaly nebyla
schválena. Z jednání zastupitelstva vzešel požadavek na přípravu smlouvy o smlouvě budoucí,
kde budou upřesněny složky nájmu.
Zastupitelé vzali na vědomí
zápis z jednání ﬁnančního výboru ze dne 5. 2. 2015. Bohužel,
ﬁnanční výbor nebyl usnášeníschopný (přítomni 4 členové, 5
omluveno).
V následujícím bodě bylo projednáváno a schváleno rozpočtové opatření č. 9/2014 kde příjmy
a výdaje představují 176 887 076
Kč. Nebylo schváleno rozpočtové
opatření č. 1/2015, které bylo navrženo na úrovni příjmů a výdajů
184 669 444 Kč. Starosta v této
souvislosti svolal mimořádné zastupitelstvo, kam byl zařazen tento bod a které se konalo v č.p. 65
v pátek 27. 2. 2015.
Zastupitelé dále vzali na vědomí zápis z jednání kontrolního
výboru. Z jednání výboru vyplynul požadavek, aby byl zpracován přehled projektů a studií,

které město nechalo zpracovat
v období 2010 – 2014 včetně
popsání toho, v jakém stádiu přípravy se nachází jejich realizace.
V roce 2015 se bude dále kontrolní výbor zabývat kontrolou plnění usnesení rady za rok 2014,
kontrolou plnění usnesení zastupitelstva za rok 2014, kontrolou
vyřizování stížností za rok 2014,
kontrolou vyřizování podnětů,
návrhů a připomínek, podaných
zastupiteli a občany na jednání
zastupitelstva za rok 2014, kontrolou formálního postupu při
přidělování a čerpání ﬁnančních
prostředků přidělených sportovním a zájmovým organizacím
v roce 2014 a kontrolou nájemních smluv města, týkajících se
bytů, pozemků a nebytových
prostor.
Dále úvalští zastupitelé vyslovili nesouhlas se záměrem
měnit trasu vedení plánovaného
městského okruhu hl. m. Prahy
(stavba č. 511 SOKP část D1 –
Praha Běchovice) mimo oblast
stanovenou zásadami územního
rozvoje hl. města Prahy. Dle dostupných informací se v současné době aktivisté Praha Běchovice opět pokoušejí otevřít diskusi
o posunutí silničního okruhu kolem Prahy. Změna stabilizované
trasy by znamenala přesunutí trasy s vyústěním stavby před město Úvaly na silnici II/101. Tímto
by došlo ke stažení veškeré této
dopravy na světelnou křižovatku
v Úvalech. Tato změna vedení
stavby je pro Úvaly naprosto nepřijatelná.
Zastupitelé dále souhlasili s prodejem pozemku č.1058
za kupní cenu 28 tis. Kč společnosti ČEZ Distribuce, a to za účelem umístění trafostanice.
Úvalští zastupitelé schválili
i prodej pozemku č. 173/5 o celkové výměře 62 m2 panu Petru
Merčákovi za cenu 18 600 Kč.
Jedná se o „pruh“ podél parkové zahrady na náměstí Arnošta
z Pardubic č.p. 95.
Zastupitelé schválili koupi pozemků od paní Mgr. Dany Semrádové za celkovou cenu 500 tis. Kč.
Jedná se o pozemky mezi lokalitou U Horoušánek a Hodovem
u stávající ČOV.
Zastupitelé souhlasili s uzavřením Dohody o zániku předkupního práva mezi Českou republikou
– Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových, a městem
Úvaly, na pozemky č. 1910–1913,
jejichž součástí je stavba č.p. 203.
Zastupitelé souhlasili s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti na pozemku č. 3235/135.

Jedná se o věcné břemeno pro
pruh pro pěší a za zatrubnění
odvodnění a dešťovou vpusť.
Majitel pozemku obdrží 35 tis.
Kč. Totéž se týkalo pozemku
č.3235/132 – v tomto případě
majitel dostane 15 tis. Kč.
Zastupitelé následně souhlasili s případnou koupí majetku
ve vlastnictví ČR – pozemku č.
3241/2, za minimální kupní cenu
7 tis. Kč a č. 929/7 za minimální
kupní cenu 35 tis. Kč. Jedná se
o pozemky v oblasti Hodov, v jejichž blízkosti se nachází hlavní
sběrač splaškové kanalizace.
Zastupitelé diskutovali o výzvě pana Lukáše Rubeše nově
zvoleným zastupitelům. Pan Lukáš Rubeš vysvětlil, proč tuto
výzvu vůči nově zvoleným zastupitelům předložil. Po vyhrocené diskusi napříč zastupiteli
nebyl žádný z bodů schválen.
Pan Rubeš byl vyzýván, aby vypustil u většiny bodů lhůtu 10
dní, a potom budou body výzvy
odhlasovány, protože se v podstatě všechny body výzvy v současné době již plní.
Ing. Černý stáhl z jednání návrh
na vznik výboru pro výstavbu,
a to z důvodu nedostatečné podpory ostatních zastupitelů, kteří
by podpořili jeho vznik.
V posledním bodě jednání zastupitelé vzali na vědomí
Programové prohlášení Rady
města Úvaly pro volební období
2014–2018.
Ve 23:30 hod. bylo jednání zastupitelstva ukončeno.
O týden později, v pátek 27. 2.
2015, se konalo mimořádné jednání zastupitelstva. Zastupitelé
schválili nový jednací řád zastupitelstva, kdy starosta může
ukončit diskusi, s využitím pravidel již platného jednacího řádu
– tato změna má zabránit mnohdy
neúměrně se protahující neplodné
diskusi. Jednací řád rovněž zohledňuje i pořizování audiovizuálních záznamů. Zastupitelé rovněž schválili rozpočtové opatření
č. 1/2015.
Byla rovněž schválena kupní
smlouva na objekt č.p.12. za cenu
11,2 mil. Kč.
Videozáznam z jednání dne 19. 2.
2015 je zde: http://www.youtube.
com/watch?v=0c16CsP_AfU
Videozáznam z jednání dne 27. 2.
2015 je zde:
http://www.youtube.com/watch?v=RP4pOgsjSgo
Mgr. Marek Mahdal, DiS.
(redakce Života Úval)
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Reakce vedení města Úvaly na článek „S Gottwaldem na věčné časy! Čestné
občanství mu v Úvalech u Prahy ponechali“, zveřejněný dne 9. 3. 2015 v elektronické
verzi deníku Blesk
Rada města Úvaly měla na
svém programu jednání dne
10. 2. 2015 mimo jiné i otázku
možnosti odejmutí „čestného
občanství města Úvaly“ komunistickému prezidentovi Klementu
Gottwaldovi. Udělení a odejmutí
čestného občanství je v našem
městě řešeno obecně závaznou
vyhláškou města č.2/2004 –- statut udělování čestného občanství
města Úvaly a plakety města
Úvaly. Čestné občanství může
být odňato zastupitelstvem města na základě návrhu člena zastupitelstva města tomu, kdo se stal
nehodným tohoto uznání nebo
tomu, u koho dodatečně vyjdou
najevo skutečnosti, na základě

kterých by k udělení čestného
občanství nedošlo.
Na danou problematiku existují v zásadě dva úhly pohledu:
1) negování vlastní historie nebo
2) chápání udělení čestného občanství v kontextu doby. V naší
zemi se každých 20 let staví a pak
zase boří pomníky a podobně je
to s čestnými občanstvími. Nikdo
nepochybuje o tom, že Klement
Gottwald vešel do českých dějin
jako negativní postava, za kterou
bylo hodně zla. Rada města Úvaly
však nechce přepisovat historii,
nechce zasahovat do kronikářského zápisu města, proto se jednomyslně zdržela hlasování v této
otázce. Čestné občanství Klementa

Gottwalda a dalších osob, které se
v různých dobách více či méně negativně zapsaly do historie, chápeme jako nezvratnou součást dějin
měst a obcí, na druhou stranu i určité memento, až v současné době
budeme chtít udělit čestné občanství, abychom přemýšleli, komu ho
udělujeme a jestli ten člověk může
obstát před soudem historie. Odlišnou záležitostí je pojmenování
veřejných prostranství. V Úvalech
nemáme žádnou sochu komunistického pohlavára, žádnou ulici nesoucí jméno osoby spojené s terorem.
Odraz „smutné historie“ by měl být
uchován v kronikách, autentických
historických záznamech, nikoliv
v ulicích a náměstích současnosti.

ce Pražská je posunuto před
budovu bývalé pošty (čp. 817)
3) stanoviště ve středu ul. Jiráskova je zrušeno.

Pracovník svozové ﬁrmy bude
sám určovat, do kterého kontejneru bude odpad odkládán.

Čestné občanství bylo Gottwaldovi Místním národním výborem
v Úvalech uděleno v roce 1949,
tedy právě v době začínajícího nejhoršího období stalinismu. Psaná
historie by neměla být přepisována! Předpokládáme, že podobným
názorem se řídily všechny politické
reprezentace našeho města od roku
1990. Toto téma bude diskutováno
i na řádném jednání úvalských zastupitelů dne 23. 4. 2015.
Rada města Úvaly
Reakce na článek: http://www.
blesk.cz/clanek/zpravy-politika/306814/s-gottwaldem-na-vecne-casy-cestneobcanstvi-mu-v-uvalech-u-prahy-ponechali.html

Jarní úklid
Přestože letošní zima nebyla nijak krutá, netrápila nás svými mrazy a sněhovou nadílkou, určitě jsme
se nemohli dočkat jara a sluníčka.
Je proto hezké přivítat jaro úklidem
našich zahrádek a domácností. Proto je i letošního roku připraven pro
občany našeho města pravidelný
jarní úklid některých odpadů z domácností a zahrad. Úklid se bude
konat obdobným způsobem jako
na podzim roku 2014.
Vzhledem k probíhajícím
pracím na drážním koridoru
a s tím souvisejícími dopravními opatřeními došlo k úpravám
a přesunu některých stanovišť:
1) stanoviště na nám. Arnošta z Pardubic je přesunuto
do prostoru ul. Komenského
a Hálkova
2) stanoviště ve středu uli-

Čas přistavování kontejnerů:
Svoz objemných odpadů
Celá akce bude na území města
Úval opět zajišťována pracovníky
a technikou ﬁrmy pana Davida
Fidlera – Sběrné suroviny D.F.
a proběhne od pondělí 13. dubna
2015 až do úterý 28. dubna 2015.
Stejně jako tomu bylo na podzim, budou i nyní na každé stanoviště v příslušný den přistaveny
kontejnery dva. První kontejner
bude určen na maloobjemové,
objemnější a velkoobjemové
odpady a druhý kontejner bude
sloužit pro odkládání větví, pařezů a případně kmenů. (Nutno vše rozřezat na menší kusy).

Harmonogram svozu
Termín:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Pondělí
Úterý

Číslo stanoviště
13. duben
14. duben
15. duben
16. duben
17. duben
18. duben
19. duben
20. duben
21. duben
22. duben
23. duben
24. duben
25. duben
26. duben
27. duben
28. duben

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

Kontejnery budou přistavovány na níže uvedená stanoviště ve
všední den od 12.00 hod. a odváženy budou po18.00 hod, o víkendech budou přistavovány
od 9.00 hod. a odváženy budou
týž den po 15.00 hod. (z důvodu krádeží kontejnerů, nebudou
na stanovišti přes noc). V případě naplnění budou kontejnery
průběžně odváženy a přistavovány prázdné.
Upozorňujeme, že do přistavených kontejnerů nesmí být
umisťovány odpady nebezpečné
(např. zbytky barev, laků, kyselin, olejů, autobaterie, pneuma-

tiky apod.) a dále odpady, které
jsou předmětem zpětného odběru
elektrozařízení v našem sběrném
dvoře (např. lednice, televize, počítače a monitory, mobilní telefony a další drobná elektrozařízení).
Dále je výslovný zákaz zde
odkládat suť, kameny a zeminu
– tyto odpady je nutno odvézt
do sběrného dvora!!!
Svoz starého železa již probíhat
nebude. Kovový odpad je možno
odkládat do sběrného dvora.
Při odkládání odpadů je nutno se řídit pokyny přítomných
pracovníků svozové ﬁrmy, kteří
jsou oprávněni nepřijmout nevhodné odpady do přistavených
velkoobjemových kontejnerů.
Ing. arch. Martina Bredová,
vedoucí Odboru životního
prostředí a územního rozvoje

Očíslování stanovišť kontejnerů
1. Roh ulic Chorvatská,
Slovinská
2. Roh ulic Bulharská, Ruská
3. Roh ulic Srbská, Škvorecká
4. Střed ulice Poděbradova
5. Střed ulice Roháčova
6. Roh ulic 5. května,
Dvořákova
7. Roh ulic Kladská, Lužická
8. Roh ulic U Kaberny,
U Výmoly
9. Roh ulic Nerudova, Žižkova
10. Roh ulic Čechova,
Havlíčkova
11. Roh ulic Kollárova, Boženy
Němcové

12. Roh ulic Jungmannova,
Prokopa Velikého
13. Roh ulic Nerudova, Raisova
14. Roh ulic Raisova, Kollárova
15. Roh ulic Prokopa Velikého,
Erbenova
16. Roh ulic Kollárova, Josefa
Lady
17. Roh ulic Hakenova,
Štefánikova
18. Roh ulic Wolkerova,
Alešova
19. Roh ulic Vítězslava Nováka,
28. října
20. Roh ulic Kožíškova,
Vítězslava Nováka
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21. Roh ulic Rašínova, náměstí
Svobody
22. Roh ulic Grégrova,
Dobrovského
23. Roh ulic Guth-Jarkovského,
Klánovická
24. Roh ulic Čelakovského,
Foersterova
25. Roh ulic Guth-Jarkovského,
Máchova
26. Roh ulic Rašínova, Tylova
27. Roh ulic Klostermannova,
Dobrovského
28. Roh ulic Palackého,
Hakenova
29. Roh ulic Janáčkova,
Purkyňova
30. Střed ulice Fibichova
31. Střed ulice V Zálesí
32. Roh ulic Glücksmannova,
Šámalova
33. Roh ulic Nad Koupadlem,
Purkyňova
34. Střed ulice Horova

35. Roh ulic Sovova,
Na Spojce
36. Ulice Mánesova,
U Mlýnského rybníka
37. Roh ulic Fügnerova,
Tyršova
38. Střed náměstí Arnošta
z Pardubic – přesunuto
do prostoru ulice
Komenského a Hálkova
39. Střed ulice Pod Slovany
40. Střed ulice Pražská –
přesunuto před čp. 817 –
bývalá pošta
41. Střed ulice Atlasová
42. Střed ulice U Obory
43. Střed ulice K Hájovně
44. Střed ulice Jiráskova –
zrušeno
45. Střed ulice Do Hodova
46. Zahrádkářská kolonie
U Obory
47. Ulice Moravská

Upozornění pro občany – třídění kovových obalů
V současné době můžeme na 10 místech ve městě v souladu se Zákonem o odpadech třídit i plechovky a další železný odpad. Kontejnery na tyto kovové obaly jsou rozmístěny ke stávajícím separačním
místům a mají šedou barvu.
Co lze ukládat do nádoby určené pro uložení plechovek a železného
odpadu?
Plechovky od nápojů, konzervy od potravin, alobal, zátky od piva
a limonád, ostatní kovový odpad z domácností velikosti přizpůsobenému vhazovacímu otvoru.
Rozmístění nádob na kovové obaly na území
města:
1) ulice 5. května
2) Česká x Moravská
3) Grégrova
4) Klánovická
5) Jeronýmova
6) Borová
7) Nerudova (bytovky)
8) Riegerova
9) Žižkova
10) Oty Pavla
Ing. arch. Martina Bredová.
vedoucí Odboru životního prostředí a územního rozvoje

Ukliďme Pošembeří 2015
Letošní rok se město Úvaly účastní ve spolupráci s MAS Pošembeří
5. ročníku „Ukliďme Pošembeří“.
Jedná se o dobrovolnickou činnost zaměřenou na úklid veřejných
prostranství v regionu Pošembeří.
Proto se občané Úval sejdou, aby si

okolí svého trvalého bydliště uklidili, a tak si zpříjemnili vycházky
a kochali se pohledem na pěknou
probouzející se jarní přírodu a nikoliv, aby oko dopadalo na hromady odpadků, které nepořádní
občané odhazují ať už úmyslně,
nebo vítr odfoukne
do křoví a spadané listí odhalí tu
hrůzu, na kterou
není příliš vznešený pohled. Přijďte
a podpořte čisté
a pěkné město jako
jeho občané, kterým není lhostejný vzhled našeho
okolí.

Letos si ve spolupráci s Městským Úřadem Úvaly můžeme
svoje město společnými silami
uklidit a zkrášlit v sobotu dne
11. 4. 2015 od 9:00 hodin. Zaměříme se na lesní porost podél ulice
Pražská až po Občerstvení za křižovatkou Praha, Úvaly, Jirny. Sraz
zájemců je před MŠ Pražská II.,
ul. Pražská 525, Úvaly.
Pytle na sesbírané odpadky
a pracovní rukavice jsou zajištěny. S sebou si prosím vezměte nejen dobrou náladu, ale i vhodnou
pracovní obuv, oděv a případné
náčiní (hrábě). Můžete se zapojit
také formou věcných darů či služeb (nákup rukavic a pytlů) nebo
formou ﬁnanční podpory akce

zaslané na účet organizace číslo
0435066359/0800.
Rádi uvítáme i vaše návrhy
na úklid konkrétních lokalit. Vaše
tipy zasílejte na emailovou adresu
martina.bredova@mestouvaly.cz
nejpozději do 7. 4. 2015.
Po skončení úklidu bude odměnou všem zúčastněným kromě
dobrého pocitu i společné opékání buřtů, které zajišťuje město
Úvaly.
Vyhlášení výsledků tohoto 5.
ročníku proběhne v sobotu 18. 4.
2015 na Dni Země, který se koná
na vrchu Klepec u obce Přišimasy.
Ing. Renata Stojecová, Ph. D.,
Odbor životního prostředí
a územního rozvoje

Přehled činností ekonomického odboru
Personální obsazení odboru je
následující: 4 pracovníci na hlavní pracovní poměr a 1 pracovník
na dohodu o provedení práce
na zkrácený úvazek, ve struktuře
vedoucí odboru a referenti.
Odbor spravuje městský rozpočet a ﬁnanční fondy, zajišťuje
ﬁnancování města, jeho organizaci a organizačních složek,
vede komplexní účetní evidenci,
vede evidenci městského majetku
na majetkových účtech, vykonává
pokladní službu, daňovou agendu, dluhovou službu, zajišťuje inventarizaci majetku města, komunikaci s bankovními ústavy.
Odbor organizačně a administrativně zajišťuje činnost ﬁnančního výboru.

Odbor ekonomický spravuje:
1) rozpočet města
2) účetnictví města
3) mzdovou a personální agendu
4) fakturaci
5) pokladnu

Rozpočet – rozpočtová
agenda
– řídí, koordinuje a zabezpečuje
sestavení návrhu rozpočtu města (popř. rozpočtového provizoria) a návrhu změn na základě
požadavků jednotlivých odborů
– po schválení rozpočtu či jeho
změn zastupitelstvem města zajišťuje rozpis souhrnného rozpočtu do kapitol, paragrafů a položek
dle platné rozpočtové skladby

– průběžně kontroluje plnění rozpočtu města
– zabezpečuje ﬁnanční vypořádání města i zřízených organizací
– sestavuje závěrečný účet hospodaření města a rozpočtový
výhled
– zajišťuje výkon řídící kontroly
v působnosti správce rozpočtu
– zabezpečuje tvorbu fondů
a spravuje je
– provádí převody ﬁnančních prostředků mezi účty města
– zajišťuje platební styk s peněžními ústavy, smluvních termínovaných vkladů a úvěrů
– zajišťuje agendu přechodných
výpomocí, úvěrů a půjček, včetně jejich splácení
– vede knihu faktur

➜ ➜ ➜ strana 6
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– vede agendu cenných papírů
– metodicky řídí tvorbu rozpočtu právnických osob zřízených
městem a stanovuje pro ně závazné ukazatele

Účetnictví
– zpracovává účetnictví města
– zpracovává a předkládá účetní
výkazy v požadovaných termínech a elektronicky předává
do CSÚIS a pro účely celostátního nebo statistického zpracování, bankám, u kterých má
město závazky
– zajišťuje výkon řídící kontroly
v působnosti hlavního účetního
– vede účetní evidenci veškerého
movitého a nemovitého majetku
města
– zabezpečuje provedení řádné
periodické inventarizace veškerého majetku a závazků města
a zpracovává zprávu o provedení inventarizace pro orgány
města
– vede evidenci pohledávek a závazků, zajišťuje vymáhání pohledávek
– zajišťuje metodické vedení v oblasti účetnictví pro příspěvkové
organizace
– připravuje veškeré materiály týkající se ﬁnančního hospodaření
města k projednání v orgánech
města, hospodaření PO, rozdělení HV
– zajišťuje zpracování a podání
ročního vyúčtování daně z příjmů právnických osob za město
a přiznání k dani darovací, jakož
i ostatní činnosti s tím spojené
– zajišťuje zpracování a podání
přiznání k dani z nemovitosti
a k dani silniční a jejich úhradu, jakož i ostatní činnosti s tím
spojené
– daňové přiznání k DPH čtvrtletní
– přenesená daňová povinnost
– zpracovává vyúčtování dotací
při ﬁnančním vypořádání
– zajišťuje archivaci účetních dokladů
– zajišťuje vypracování roční
zprávy o ﬁnančních kontrolách
pro MF
– dodává a zpracovává podklady pro evidenci zástav majetku
města (pro OID)p
– Účtování odpisů majetku dle
účetního standardu č. 708
– Evidence majetku města, jeho
kategorizace a odepisování
v programu EMA
– Pořizování dokladů do účetního
programu Gordic
– Pro účely monitorování a řízení veřejných ﬁnancí a pro účely sestavení účetních výkazů
za Českou republiku a za dílčí

Život Úval 4/2015
konsolidační celky státu tvoříme a předáváme PAP.
– PAP = pomocný analytický přehled tj. zaúčtování veškerých
účetních operací na principu
GAAPu, což je účetní systém
EU, který se neshoduje s principy naší české národní úpravy
účetnictví. Jedná se o zcela odlišné účtování.
– PAP účtujeme ve čtyřech úrovních:
• výkazy účetních stavů – počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech, vybrané náklady
od počátku roku na hlavní
a hospodářskou činnost, vybrané výnosy od počátku roku
za hlavní a hospodářskou činnost
• výkazy účetních toků – typů
změn – DNM a DHM typy
změn, zásoby, pohledávky,
závazky, ostatní aktiva, jmění
účetní jednotky
• výkazy konsolidačních položek – počáteční a koncové
stavy a obraty na vybraných
rozvahových účtech členění
podle jednotlivých partnerů,
nebo partnerů transakce, vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost v členění dle
jednotlivých partnerů transakce, typy změn na straně MD,D
vybraných rozvahových účtů
v členění podle jednotlivých
parterů transakce, typy změn
na straně MD, D vybraných
rozvahových účtů v členění
podle jednotlivých partnerů
aktiva/pasiva a partnerů transakce
• úroveň čtyři obsahuje – přehled majetkových účastí a jejich změn, přehled podrozvahových účtů, počáteční
a koncové stavy na vybraných
podrozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů podrozvahového účtu,
vysvětlení významných částek
– V podstatě vedeme dvojí účetnictví. Účetnictví podle národního standardu a účetnictví pro
potřeby sestavení PAP, která se
shodují na úrovni vybraných
rozvahových účtů a jednotlivých účetních dokladů. Účty,
které nebyly vypsány, jsou účty,
které účetnictví GAAP nezná.
– Vytváření členění syntetických
účtů na odpovídající analytické
účty
– Měsíční, čtvrtletní a roční kontroly PAP dle výkazů ministerstva ﬁnancí
– Podílení se na dílčích uzávěrkách města a závěrce roku
– Styk s bankou včetně ukládání
a výběrů bankovních šeků, odvod hotovosti do banky

– Evidence schvalovacích listin –
objednávky města Úvaly
– Evidence schvalovacích listin –
smlouvy města Úvaly
– Komunikace s dodavateli k řádnému vystavení daňových dokladů
– Spolupráce s ostatními odbory
města, odbor správy majetku –
inventarizace škola, školka
– Schválení účetní závěrky města a schválení účetních závěrek
PO
– Přezkoumání hospodaření města

Mzdová a personální agenda
Odborné specializované práce, jejichž předmětem je ucelená agenda mzdového účetnictví spočívající v těchto hlavních činnostech:
– Evidenci nového (či ukončení)
pracovního poměru na základě
pracovní smlouvy či dohody
o pracovní činnosti, příp. dohody o provedení práce, posouzení dle zákona č. 589/1992 Sb.,
o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, v platném znění případně přihlášení /
odhlášení pracovníka na OSSZ
Praha východ a dle zákona č.
48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném
znění, případné přihlášení/odhlášení pracovníka u příslušné
zdravotní pojišťovny, u které je
registrován
– Posouzení z hlediska zák. č.
586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění, týkající se
vyplnění a posouzení měsíční
slevy na poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti a z funkčních požitků
včetně evidence dokladů prokazujících uplatnění daňového
zvýhodnění na děti či invalidní
důchody
– Zpracování a kontrola výpočtu
měsíčních výplat kmenových
pracovníků na základě měsíčních docházkových výkazů
a odměn z uzavřených dohod
o provedení práce či dohod
o pracovní činnosti
– Zpracování výpočtu měsíčních
odměn voleným uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva
města včetně zohlednění jejich
členství v komisích rady města
a výborů zastupitelstva města
– Zajištění vlastního výpočtu srážek z platu a provedení jejich
srážení – včetně spolupráce
s pokyny exekutorských úřadů
dle usnesení soudů
– Evidence rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, výpočet náhrad mzdy v prvních
14 kalendářních dnech při dočasné pracovní neschopnosti ,
zajištění převodu neschopenky
na dávky nemocenského pojiš-

tění na příslušnou OSSZ včetně
elektronického předání přílohy
o započitatelném příjmu pro
výpočet DNP, evidence rozhodnutí o potřebě ošetřování dítěte
včetně jeho zohlednění při výpočtu výplat a předání na příslušnou OSSZ
– Provádí měsíční výpočet sociálního pojištění za zaměstnance
i zaměstnavatele včetně hlášení
o výši odvodu povinného pojistného elektronickým systémem
VREP
– Provádí měsíční výpočet zdravotního pojištění za zaměstnance i zaměstnavatele včetně
měsíčního hlášení všem zdravotním pojišťovnám o výši odvodu
– Vyhotovuje každoročně pro
účely důchodového pojištění zaměstnanců evidenční list
důchodového pojištění (tzv.
ELDP) – soubor dat, které
ELDP obsahuje se zasílá elektronicky na OSSZ
– Zajištění agendy daně z příjmů
ze závislé činnosti – posouzení
druhu daně (srážková/ zálohová), na základě každoročního
potvrzení v prohlášení poplatníka daně provádí výpočet daně
a daňového zvýhodnění – tj.
provedení ročního zúčtování zálohové daně. Dále je každoroční
povinnost vyplnění a elektronické odeslání vyúčtování zálohové
daně z příjmů fyzických osob
ze závislé činnosti a funkčních
požitků a případně pokud je použito i vyúčtování srážkové daně
za minulé zdaňovací období
– V případě vyhlášení voleb
do zastupitelstva obce provedení změn v evidenci (přihlášky,
odhlášky zdravotní příp. soc.
pojištění) výpočet poměrné části výše odměn, zajištění všech
zákonných povinností nad rámec měsíčních úkonů včetně
zajištění výpočtu odstupného
– Na úseku statistiky – Sběr dat
do informačního systému o platech (tzv. ISP), a to 2x ročně
za město Úvaly a dále odesílání za MŠ, ZŠ a MDDD. Každé
čtvrtletí odevzdání výkazů práce – elektronický systém pro
MF ČR a 1x ročně výkaz o úplných nákladech práce za minulý
rok pro ČŠÚ. Pro úřad práce vypracování každoročního hlášení
o plnění povinného podílu o zaměstnávání osob se zdravotním
postižením
– Spolupráce s úřadem práce při
vyřizování příspěvku na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných akcí
k umístění uchazečů o zaměstnání, a to od žádosti přes dohodu o vytvoření prac. příležitostí
včetně účtování dotačních pro-
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středků a odesílání měsíčních
výkazů o vyúčtování mzdových
nákladů
– Čtvrtletní odvody úrazového pojištění, výpočty ztráty
na výdělku po dobu pracovní
neschopnosti a zasílání žádostí
příslušné pojišťovně při pracovním úrazu zaměstnanců, spolupráce při odškodnění
– Zpracování účetních operací
při zúčtování platu, daní, sociálního a zdravotního pojištění,
odměn z dohod, odměn členů
zastupitelstva
– Sledování aktuálních změn příslušných zákonů, školení, sledování aktualizací odborného
mzdového programu i ostatních
účetních programů
– Součinnost při provádění kontrolních akcí ze strany zdravotních pojišťoven, OSSZ, FÚ
– Úzká spolupráce s ﬁnančním
výborem zastupitelstva města

Fakturace
Zpracování došlých faktur
– zkontrolovat věcnou a formální
správnost vystaveného dokladu
– zaevidovat, zaúčtovat předpis,
vytisknout průvodku
– předat na příslušný odbor
ke schválení operace
– po schválení uhradit fakturu
v termínu splatnosti
– poté fakturu uhradit a zaúčtovat
dle příslušných předpisů
– elektronické bankovnictví s KB,
GE Money Bank, ČNB, ČS,
ČMZRB
– zpracování veškerých dotací
města
– k dotacím sledovat příjem dotací
– k příjmu dotace zaúčtovat pří-

slušný účelový znak, variabilní
symbol,nástroj a zdroj dle členění evropských fondů
– při úhradě příslušné faktury zajistit vykázání dotace v určené
výši dle závazných ukazatelů
a dotačních podmínek
– ve spolupráci s administrátorem
dotace a ﬁnančním manažerem
předání podkladů z účetnictví
pro další zpracování pro poskytovatele dotace
– součinnost při provádění kontroly dotačních titulů s odbory
a příslušnými kontrolními orgány státu
Přehled současných dotací pro
rok 2015:
– Středočeský kraj – dotace
knihovna
– Středočeský kraj – dotace ze SR
– Středočeský kraj – dotace
na pečovatelskou službu
– Středočeský kraj – dotace hasiči
– SFŽP – dotace povodeň
– SFŽP – dotace zasakovací pás
– SFŽP – dotace rybníky
– Ministerstvo ﬁnancí – dotace
na rozšíření kapacity ZŠ
– ROP Středočeský kraj – Mateřská školka /cukrovar/
– Ministerstvo dopravy – rekonstrukce mostu přes Výmolu
v Úvalech
– SFŽP – dotace zateplení objektu MÚ Úvaly Riegerova 897
– SFŽP – dotace zateplení objektu MÚ Úvaly Arnošta z Pardubic 95
– Úřad práce dotace na pracovníka

Pokladna
– Příjem a odvod hotovostních
plateb obyvatel

– Výdej stravenek zaměstnancům
města, zajištění objednávek
stravenek
– Finanční dotace jednotlivých
pokladen
– Styk s bankou včetně ukládání
a výběrů bankovních šeků, odvod hotovosti do banky
– Příjem uzávěrek z jednotlivých
odborů
– Vyúčtování cestovních příkazů
– Podvojné účtování příjmů
a drobných výdajů dle rozpočtu
(dle pokladny)
– Zúčtování bankovních výpisů
– Pořizování dokladů do účetního
programu Gordic
– Vytváření členění syntetických
účtů na odpovídající analytické
účty
– Měsíční, čtvrtletní a roční kontroly PAP dle výkazů ministerstva ﬁnancí
– Podílení se na dílčích uzávěrkách města a závěrce roku
– Spolupráce s ostatními odbory
města
– Fakturace (vydané faktury)
– Urgence plateb
– Tvorba pracovních výkazů
a výkazů činností pracovníků
Veřejně prospěšných služeb
– Evidence spotřeby pohonných
hmot Veřejně prospěšných služeb
– Evidence pohybu ﬁnančních
prostředků na účtu č. 193990630207/0100, který byl
založen pro účely vedení oddělení ﬁnančních prostředků
z daně z nemovitosti na opravu
komunikací
Přehled nejdůležitějších právních
předpisů ve vztahu k činnosti
útvaru:

– zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
– zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů
– zák. č. 337/1992 Sb., o správě
daní a poplatků
– zák. č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích
– zák. č. 320/2001 Sb., o ﬁnanční kontrole ve veřejné správě
ve znění pozdějších předpisů
– prováděcí předpisy k uvedeným
zákonům
– zák. č. 262/2006 Sb., zákoník
práce v platném znění
– zák. č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku
a zaměstnanost v platném znění
– zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění, v platném
znění
– vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

Další činnosti
– provádí v součinnosti s odborem správním kontrolu příspěvkových organizací zřizovaných
městem v rozsahu platných
zákonů (o ﬁnanční kontrole,
o státní kontrole)
– vede centrální evidenci dotací
– vede agendu týkající se stravenek pro zaměstnance MěÚ
– na všech úsecích zajišťuje práce
s elektronickou spisovou službou Ginis, vedení spisů, příprava k archivaci
– administrativně
zabezpečuje
činnost ﬁnančního výboru
Za ekonomický odbor
Hájková Jitka,
vedoucí ekonomického odboru

zprávy z města

Jak pokračuje modernizace koridoru v Úvalech?
Stavba koridoru se dostala
do rozhodující, nejdůležitější fáze
– uložení traťového tělesa ve stanici Úvaly mimo dvou nově uložených kolejí u ostrovního nástupiště. Současně budou vytvořena obě
první nástupiště u výpravní budovy včetně nástupních zpevněných
ploch. Velmi náročné jsou práce
na mostě Výmola a předmostí
ve směru k úrovňovému přejezdu.
Stavební práce na novém traťovém
tělese jsou prováděny za plného
provozu linek S 1 (S 7 s výchozí
stanicí Praha Masarykovo nádraží). Pokud nedojde k nepředvídaným událostem, měl by být průběžně dodržován výlukový jízdní
řád. Při všech omezeních, která
velmi znesnadňují komunikační
propojení v intravilánu města pro
pěší i automobily, je třeba si uvě-

domit, že stavba koridoru je svým
rozsahem „stavbou století“. Proto
sledujme dění na stavbě a věřme,
že stavba se podaří a dojde k podstatnému zlepšení infrastruktury
a životního prostředí v prostoru
železniční stanice a blízkém okolí.
Následuje pravidelná
zpráva vedení stavby.

tisková

Vážení občané,
chtěl bych vás jménem vedení stavby opět stručně seznámit
s nejbližším vývojem prací při
výstavbě železničního koridoru.
Stavební práce ve vlastní žel.
stanici Úvaly jsou i díky mírné
zimě rozvinuty naplno. Probíhá
rekonstrukce kolejiště blíže výpravní budově. Ve směru na Č.
Brod jsou vyloučeny dvě ze tří

dopravních kolejí. Tento režim
výluky potrvá do 29. 6. 2015.
V současné době je již sneseno
původní kolejiště a veškeré práce
se soustředí především na rekonstrukci mostu Výmola, výstavbu
protihlukových stěn, podchodu

pro pěší u přejezdu a rekonstrukci mostu Na Spojce. Paralelně
probíhá rekonstrukce žel. spodku a odvodnění a též je zahájena
výstavba nových úrovňových ná-
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stupišť. Jsme si vědomi, že právě
probíhající stavební postup má
nejrozsáhlejší dopady především
na dopravní situaci v obci a pohyb obyvatel z jedné části obce
do druhé, rozdělené kolejištěm.
Pro veškerou dopravu je zcela
uzavřen železniční přejezd i průjezd ulicí Na Spojce. Obdobná
situace je i pro pěší a zde se velmi osvědčil dodatečný požadavek
obce na zhotovení provizorního
přístupového chodníku vedoucího
od přejezdu, podél kolejiště smě-

Život Úval 4/2015
rem k prodloužené části podchodu na nástupiště.
Děkuji zástupcům města, Policii
ČR i vám občanům za pochopení
a do této doby velmi dobrou spolupráci a opět chci všechny zúčastněné požádat o maximální obezřetnost při pohybu v blízkosti stavby.
Ředitel stavby, Tomáš John
Příští informace bude zveřejněna
opět za měsíc, aktuální informace
jsou průběžně umisťovány na webových stránkách města Úval. Pro Život Úval sestavil ing. Karel Böhm,
MÚ – Stavební úřad Úvaly.

Česká pošta – reklamace
Vážení občané města Úvaly,
Dovolte mi informovat Vás
o možnosti uvedené v poštovních
podmínkách České pošty, s.p.,
v případě, že Vám nebyly doručeny zásilky v průběhu měsíce ledna.
Odesílatel nebo adresát mohou
do jednoho roku od podání u kterékoliv pošty reklamovat, že podnik

nesplnil povinnost podle uzavřené
smlouvy nebo že při poskytování poštovní služby vznikla škoda.
Na základě reklamace podnik zjistí, zda a v jakém rozsahu nebyla
povinnost podle uzavřené smlouvy
splněna nebo zda a v jakém rozsahu
škoda vznikla. Podnik nezkoumá
totožnost ani způsobilost fyzické

osoby, která reklamaci jménem
odesílatele nebo adresáta uplatňuje.
Reklamaci je možné podat
osobně na pobočkách České pošty,
s.p. –na samostatném pracovišti
reklamací nebo u vedoucího pošty.
V současné době je již personální stav doručovatelů pro Úvaly
stabilizován.

Ujišťuji Vás, že mým cílem
je kvalitní doručování jak listovních, tak balíkových zásilek
a že doručování zásilek v Úvalech je věnována maximální pozornost.
Ing. Zdenka Priatková,
vedoucí Depa Říčany u Prahy
Česká pošta, s.p.

Rybník Lhoták má narozeniny
Soustavu rybníků na Škvoreckém potoku na jižním okraji
Úval dnes tvoří po proudu Horní
úvalský rybník, rybník Lhoták
a menší Dolní úvalský rybník.
Pod hrází Lhotáku se nacházejí
rybářské sádky. Horní úvalský
rybník a Lhoták jsou průtočné
rybníky, Dolní úvalský rybník má
charakter obtočného rybníku. Tok
Škvoreckého potoka pod rybníky
k silničnímu obchvatu Úval má
charakter lužního lesa. Tato soustava rybníků v Úvalech vznikla
až ve 2. polovině 20. stol. – Lhoták na konci čtyřicátých let, ostatní později.
Právě před 66 lety, 12. dubna
1949, byla zahájena stavba nového rybníka dnes nazývaného Lhoták. ¾ ha vodní plochy se rozklá-

dá v údolí Škvoreckého potoka,
na loukách pod bývalou Rosenbaumovou cihelnou. Došlo tak k dalšímu rozšíření původní soustavy
úvalských rybníků. Lhoták se nazývá po bývalém předsedovi MNV
Václavu Lhotákovi. Dnes však
rybník Lhoták již potřebuje nutnou
revitalizaci, kterou prošly rybníky
Fabrák, Jámy a Kalák, aby se opět
zaskvěl ve své původní kráse.
Rosenbaumova cihelna se nacházela v místech dnešní čtvrtě
Pod Slovany na levém břehu Horního úvalského rybníka. Založena byla roku 1840 a provoz byl
ukončen začátkem 2. světové války. Z její produkce je postavena
velká část tehdejší výstavby městečka Úvaly.
Vítězslav Pokorný

Rybník Lhoták v současnosti – jedno z překrásných zákoutí

Umění v úvalských ulicích
Máte rádi Úvaly, ale někdy vám
město připadá trochu šedivé? A líbilo by se vám oživení veřejného
prostoru nějakým pěkným výtvarným počinem? Pokud jste odpověděli dvakrát ano, tak právě vás by
mohlo zajímat, že město Úvaly se
chystá vnést do ulic trochu barev.
V Úvalech je poměrně dost
objektů, které by se daly zkrášlit
nějakým street-artovým kouskem
(tedy velkoformátovou malbou
na fasádě nebo ﬁnálním betonovém povrchu). Začít se může
u podchodů pod železniční tratí
a pokračovat třeba železničními

mosty či hrází rybníka Fabrák.
Po dohodě se správou železničních
cest by si město Úvaly mohlo pomalovat i budovu nádraží. Možná
vás napadnou také další objekty –
třeba různé trafostanice ve městě,
anebo dokonce něco odvážnějšího,
jako je jižní fasáda základní školy.
Záměr vnést do úvalských ulic
trochu barev (a snad i umění ☺) se
už začal veřejně diskutovat, a jak
už to bývá, našly se argumenty
pro i proti. Diskutovalo se nejen
ve vedení města, ale i na půdě
základní školy a MDDM nebo
na jednání kulturní komise města.

Kontinuální diskusi lze vést také
na internetu na www.facebook.
com/StreetArtUvaly.
Fanoušků umění v úvalských
ulicích je dost, proto se město rozhodlo záměr začít realizovat. Úvaly
by tak už letos mohly oživit malby
od známých či méně známých začínajících autorů. V průběhu jara
město vyhlásí soutěž na návrhy
pomalování podchodů a úvalského
nádraží. Základní škola by ráda zrealizovala street-artový workshop
pro děti, jehož vyvrcholením by
bylo pomalování chodby ve škole.
Ve spolupráci s kroužkem street

artu z úvalského MDDM by děti
také mohly pomalovat část úvalských podchodů. A snad se podaří
zrealizovat i další zábavné aktivity,
kdy si i veřejnost bude moci něco
ze street artu vyzkoušet.
Máte-li chuť dozvědět se, co se
aktuálně děje, nebo přispět do diskuse, co pomalovat a čím, sledujte
stránky www.facebook.com/StreetArtUvaly. Pokud byste se chtěli
jakkoliv zapojit, napište přímo
na eva.chvalkovska@gmail.com.
Připravila Eva Chvalkovská,
koordinátorka projektu
– dobrovolnice
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téma měsíce

Velikonoční tradice a symboly
Velikonoce (latinsky pascha – odtud
pašijové hry) podle některých pramenů navazují na původně pohanské svátky vítání jara, oslavu probuzení přírody ze zimního spánku.
V současné kultuře je však vnímáme zejména jako nejvýznamnější
křesťanské svátky, které oslavují
smrt a zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
Zejména u Slovanů a Germánů pak
oba svátky splynuly, a tak v oslavě
Velikonoc můžeme najít jak pohanské, tak křesťanské tradice.
Beránek – sahá až do židovských
tradic, kde symbolizoval Izrael
jako boží stádo, které vede Hospodin. V křesťanství pak je jedním ze symbolů Ježíše Krista, kde
je obrazně řečeno Ježíš Kristus
označován jako beránek obětovaný za spásu lidstva.

Kříž – je nejvýznamnější křesťanský symbol, který upomíná
na ukřižování Ježíše Krista. Ukřižování souvisí také se zimním
slunovratem, kdy slunce vstupuje
do souhvězdí Jižního kříže.
Kočičky – symbolizují palmové
ratolesti, kterými vítali obyvatelé
Jeruzaléma příchod Ježíše Krista.
Tradičním zvykem je jejich svěcení na Květnovou neděli a používání jejich popela o Popeleční středě.
Pomlázka – vyrábí se vždy z čerstvého vrbového proutí splétáním
až ze 24 proutků. Muži a chlapci
chodí ráno a dopoledne po svých
známých a šlehají ženy a dívky pomlázkou. Cílem šlehání
není ponížení a způsobení bolesti. Jde o projevy zájmu mužů
o ženy. Pověst praví, že dívky
mají být na Velikonoce vyšlehány, aby zůstaly celý rok zdravé
a uchovaly si plodnost.
Pomlázka – omlazení.
Tento výklad tradice
říká, že muži splétají
pomlázku z čerstvých
vrbových
proutků,
když je v nich nejvíce životní síly a vyšupáním paní a dívek

jim tuto sílu předávají.
Ženy a dívky pak dávají
mužům a chlapcům barevné pentle, které váží
na užší konec pomlázky.
Malování vajíček –
souvisí se zárodkem
života, který je ve vajíčku. Symbolizuje plodnost, úrodu,
zrození, návrat jara, slunce. Ženy
obdarovávají muže vajíčkem jako
projevením díků za vyšlehání
a prominutí. V křesťanské tradici se vajíčka barvila na červeno,
jako symbol Kristovy krve.
Řehtačky, klapačky, trakaře –
a další nástroje vydávající rámus
se používaly ke svolávání k bohoslužbám od Zeleného čtvrtka,
kdy zvony umlkly, tzv. odlétaly
do Říma.
Zajíček – tento symbol k nám
dorazil ze sousedního Německa.
Podle tradice roznáší velikonoční
vajíčka zajíček, což zřejmě souvisí
s tím, že je přes svou plachost vidět
na začátku jara zajíček u lidských
obydlí, kde hledá potravu. Dříve
také bylo zvykem honit velikonočního zajíce, což spočívalo v tom, že
zpravidla děti hledaly v poli nebo
v zahradě ukrytá vajíčka.

Oheň a svíce – velikonoční oheň
především představoval světlo
spojené s Ježíšovým zmrtvýchvstáním. Oheň se zapaloval
a světil na Bílou sobotu při obřadech velké noci. Byl symbolem
procitnutí, vítězství světla nad
temnotou.
Držení půstu – v křesťanství je
to období přípravy na Velikonoce.
Začíná na Popeleční středu a trvá
40 dní, končí na Velikonoce. Během této doby se křesťané postí,
což dnes znamená především
to, že se zdrží konzumace masa
a alkoholu. Obvykle se jí pouze
jedno velké jídlo denně. V hlubším slova smyslu je symbolem
odříkání, skromnosti a projevem
bohulibých skutků. V postní době
má člověk pracovat na proměně
a obnově svého života, na svém
duchovním růstu, aby mohl žít
jako pravý křesťan.
Josef Štěpánovský
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Velikonoční zamyšlení z pohledu víry
Slavení Velikonoc vychází z židovského svátku Pesach, takzvaná Veliká noc. Ve starší české literatuře je někdy překládáno jako
Přesnice, jako svátek vyjití izraelského lidu z egyptského zajetí.
V raném křesťanství se tento
svátek začal slavit jako oslava
zmrtvýchvstání Ježíše Krista,
který nás lidi vysvobodil z otroctví hříchu a připravil nám cestu
do Božího království. K tomuto
svátku se připojilo i pohanské slavení příchodu jara.
Německé a anglické pojmenování Velikonoc – Ostern a Easter

– připomíná starogermánskou
bohyni jara a plodnosti Ostaru,
Astarot, jejímž protějškem byla
slovanská Vesna. Proto na Velikonoce dominují zajíčkové, pomlázka a vajíčka jako oslava plodnosti. Myšlenka vzkříšení Krista tak
zaniká.
Na velikonoční svátky si křesťané připomínají velikou událost – bolest, zrada, utrpení, smrt
na kříži s radostným koncem.
Život Ježíše Krista, jeho smrt
i vzkříšení je životně důležitou
událostí pro každého člověka
na této zemi! Uvědomujeme si ale

vůbec, kolik stála Boha naše záchrana? Přemýšlíme nad tím, co
musel Bůh vytrpět, když jeho milovaný Syn trpěl na kříži za naše
hříchy, přestože měl moc a mohl
kdykoli z kříže sestoupit a tuto
bitvu vzdát? Často obviňujeme
Boha ze všeho utrpení, kterým
zde na zemi lidé prochází, a ptáme se, kde je Bůh? Jak se na to
může dívat? Odpověď je jediná.
Je tam, kde byl, když musel pozorovat nesnesitelné Kristovo utrpení, utrpení svého milovaného
Syna pro naši záchranu.
Naše záchrana stála tu největ-

ší oběť. Boží Syn umírá na kříži.
Ježíš Kristus ale nezůstal mrtev, třetího dne vstal z hrobu
a prolomil brány smrti, a to je naděje a největší poselství radosti,
které kdy můžeme zaslechnout.
Pomineme-li pohanskou část
Velikonoc – barvení vajíček, pomlázky a koledování, jsou pro nás
křesťany Velikonoce radostným
poselstvím o vykoupení z otroctví hříchu a smrti! Velikonoční
událost otevírá srdce, je stále
živá, stále oslovující.
Mgr. Jitka Pokorná,
farářka CČSH v Úvalech

slavení i ve velkých kostelích,
a jednou jsem měl dokonce příležitost sloužit na Zelený čtvrtek
spolu s papežem v Římě. Bez
ohledu na velikost chrámu, množství lidí a slavnostnost ceremonie,
pokaždé zažívám něco velikého,
co dává mému životu smysl.

většina lidí, tak by to snad mohla
být pro některé příležitost klást
si otázky o smyslu křesťanství
a církve. Historické Velikonoce
otevřely znovu dveře mezi člověkem a Bohem, Velikonoce dnes
mají tutéž schopnost.

Poselství Velikonoc
Tyto svátky jsou tak trochu
mystické. Spojují se v nich vlivy
a zvyklosti pohanské, židovské
a velmi silně také křesťanské.
Ve všech těchto kulturách Velikonoce velmi úzce souvisí se životem, s jeho počátkem, se zrozením
nebo obrozením. U nás jsou velikonoční svátky spojeny především
s křesťanskou tradicí, oslavou
života, smrti a zmrtvýchvstání
Ježíše Krista, který jako symbol
odříkání, utrpení a sebeobětování pro dobro všech se stal vzorem
pro všechny křesťany. Při příležitosti tohoto významného svátku
jsem požádal salesiánského kněze
a ředitele salesiánské komunity
v Praze Kobylisích Martina Hobzu o krátký rozhovor na toto téma.
Co byste řekl o Velikonocích?
Napadá mě přirovnání. Velikonoce jsou, jako když někde
ve společnosti zazvoní mobil.
Někdo si toho ani nevšimne, jiný
to ignoruje, další ocení pěknou
melodii, někteří se budou na do-

tyčného vlastníka mobilu zlobit,
že si nevypnul zvuk, a nakonec
tam bude i někdo, kdo ze zvonícího mobilu má velikou radost, protože netrpělivě čekal na zavolání
milého člověka. Pro mne – věřícího křesťana – jsou Velikonoce mimořádnou příležitostí opět prožít
s Ježíšem Kristem nejdůležitější
okamžiky jeho pozemského života, tedy jeho poslední večeři,
zatčení, výslech, bičování, křížovou cestu, ukřižování a nakonec
zmrtvýchvstání.
V čem spatřujete jejich
význam?
Právě v tom, že dávají příležitost prožít si něco, co se stalo dávno a přitom to je aktuální právě
dnes. Já jako kněz už delší dobu
jezdím na Velikonoce do jedné
malé vesnice na Vysočině, poblíž
mého rodiště, kde v kostelíčku
s přibližně 30 lidmi slavím velikonoční liturgii. Zelený čtvrtek,
Velký pátek, Bílou sobotu i neděli
zmrtvýchvstání. Prožil jsem toto

Jaké tedy nesou velikonoční
svátky poselství?
Poselství? Asi že Bůh miluje
každého člověka, že život je silnější než smrt, odpuštění větší
než jakákoli vina. Že kterákoli
situace lidského života není bezvýchodná. Že i když se nám zdá,
že Bůh mlčí, tak všechno prožívá s námi. A na Ježíšově vzkříšení vidíme, že zdánlivá prohra
na plné čáře se může proměnit
ve velký triumf.
Jak mohou oslovit Velikonoce
lidi, kteří nejsou křesťany?
To samozřejmě nemohu vědět,
protože nejsem v jejich kůži. Tím,
že Velikonoce slaví v naší vlasti

Jak vnímáte tradice, které jsou
s Velikonoci spojené? Jaký mají
význam?
Velikonoční tradice mám moc
rád. Zvláště různé pašijové hry
a samozřejmě pomlázku. Význam je určitě náboženský, kulturní i společenský. Když se lidé
navštěvují, něco pěkného spolu
prožijí, něco hezkého vytvoří, tak
přispívají k tomu, aby život byl
krásnější.
S Martinem Hobzou, katolickým knězem – salesiánem
působícím v Salesiánském centru
v Praze-Kobylisích rozprávěl
Josef Štěpánovský. O salesiánech
více na www.sdb.cz nebo http://
www.salesianikobylisy.cz/

Kdo jsou Salesiáni
Salesiáni Dona Boska (též Společnost sv. Františka Saleského či SDB) jsou významnou římskokatolickou kongregací, která se věnuje výchově mládeže. Řád založil italský kněz Jan Bosco v roce 1859 a pojmenoval ji k poctě
svatého Františka Saleského.
Jan Bosco se narodil 16. srpna 1815 v Castelnuovu d'Asti
v Itálii, v chudé rolnické rodině. Již od dětství se cítil povolán věnovat svůj život mládeži. Když se po letech odříkání stal v Turíně knězem, vložil své vrozené schopnosti
a neúnavné úsilí do budování výchovných děl pro opuštěnou mládež, do obrany
ohrožené víry lidových vrstev a do evangelizace dalekých zemí.
Jako tajemství úspěchu pro práci s mladými dal salesiánům jedinečnou výchovnou metodu tzv. preventivní systém založeného na rozumu, náboženství a laskavosti. Systém inspirovaný láskou zakořeněnou v živém setkání s Ježíšem Kristem,
především v eucharistii, v neomezené důvěře v Pannu Marii, ve věrnosti církvi
a jejímu učení.
Jan Bosco zemřel v Turíně 31. ledna 1888. Mezi svaté byl připočten Piem XI. o Velikonocích roku 1934.
Na závěr roku, ve kterém se slavilo sto let od jeho úmrtí, ho Jan Pavel II. prohlásil
za otce a učitele mládeže (24. ledna 1989).
S využitím internetových pramenů a wikipedie sestavil Josef Štěpánovský
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Občan Borecký versus starosta Borecký
Proč jsem (zatím) proti Městské policii v Úvalech
Vypůjčila jsem si titulek
od pana Boreckého. http://www.
otevreneuvaly.cz/rubrika/aktuality/clanek/346/proc-jsem-zatim-proti-mestske-policii-v-uvalech/
Před dvěma a půl lety pan Borecký reagoval velmi precizní
a seriozní analýzou na materiál,
který vytvořila Komise pro prevenci kriminality ke zřízení Městské policie v Úvalech.
Vybírám z této analýzy pár důvodů, proč zatím policie ne a s těmito důvody souhlasím:
1. rozpočet je velmi napjatý,
2. obava, že jakmile se MP jednou
zřídí, cesta zpět je pak velmi
těžká, a také proto, že se jed-

ná o pravidelný vysoký výdaj
z rozpočtu města,
3. odhad opakovaného výdaje
z rozpočtu činí cca 4–5 mil. Kč
ročně – i když se počítá s výběrem pokut,
4. analýza trestných činů a přestupků za tři čtvrtě roku v roce
2012 ukázala, že se jednou
za dva dny v Úvalech stane
trestný čin a jednou denně nějaký přestupek,
5. Cituji: „Zřízení MP nutně přináší tlak na ‚buzeraci‘ občanů
a omezení svobody – je to přirozená vlastnost každého úřadu
a instituce, že jakmile jednou
vznikne, vyrábí další a další
problémy, aby mohl existovat.“

V příspěvku jsou dobře vyjmenovány i evidentní přínosy MP.
Jen bohužel mnohonásobně dražší než chytré návrhy pana Boreckého. Jen do roku 2016 zřízení
MP a platy vyjdou podle hrubého
odhadu na 11,5 milionů, protože
výsledný počet městských strážníků by měl být 10 + 4.
Oceňuji pana Boreckého, že před
dvěma lety našel pro palčivé otázky
města jiná, zajímavá řešení, bez nutnosti zřízení městské policie.
Proto vůbec nerozumím tomu,
že se během tak krátké doby jeho
názor zásadně změnil. Nenapadá
mě, čím by to mohlo být.
Záleží mi na informovanosti a zájmu lidí, proto doporučuji

přečtení příspěvku na stránkách
OÚ a zhlédnutí mimořádného
veřejného zasedání 22. 1. 2015
https://www.youtube.com/watch?v=MdzyfOfHrAM
Prostě si udělat vlastní názor.
Není to o tom, že jsem zásadně
proti „domácím“ strážníkům, ale
chci hledat co nejlepší rozhodnutí ku prospěchu co největšího
množství lidí.
Rozhodovat o společných penězích je veliká zodpovědnost.
Jak výdaje vyvážit? Co upřednostnit? Ulice, parkování u školy,
parkování u nádraží, bezpečnost,
hřiště, klubovny, stromy, jaký počet strážníků je dostačující…
Naďa Kouklová, PRO Úvaly

okénko knihovny
Nabídka cestovních průvodců v naší knihovně
Pomalu přichází čas plánování letních
dovolených. Rádi bychom naše čtenáře
upozornili na možnost půjčování cestovních průvodců. Náš fond disponuje velkou nabídkou pokrývající všechny známé, ale i méně známé oblasti cestování.
Nejvíc oblíbené jsou průvodce z nakladatelství Ikar a Lonely Planet.
Průvodce od Ikaru jsou velmi přehledné a poskytují všechny základní

informace týkající se cestování po dané
zemi či městě. Stručně a výstižně nabízejí informace o dopravě, ubytování,
stravování, památkách či základních
geograﬁckých údajích země. Obsahují
hodně ilustračních fotograﬁí a map. Jsou
vhodné hlavně pro ty z vás, kteří chcete
cestovat v rámci nějakého organizovaného zájezdu.
Kdo rád plánuje cestování takzvaně

„po vlastní ose“, tomu doporučujeme vypůjčit si průvodce z nakladatelství Lonely Planet. Jsou podrobnější, kromě výše
uvedených informací obsahují i různé
oblastní zajímavosti, tradiční akce a zvyky dané oblasti, podrobnější informace
o ubytování nebo užitečné tipy na cestu.
Nabídku průvodců průběžně doplňujeme, snažíme se aby nebyly takzvaně
zastaralé.

Knihovna doporučuje:
Milí čtenáři, přijměte pozvání do barvitého světa Paříže roku
1911, který najdete v knize Carsona Mortona – MONA LISA,
a začtěte se do výpovědi o skutečné krádeži nejslavnějšího obrazu
z Louvru.
V hlavě markýze Eduarda Valﬁerna se zrodí plán, jak ukrást Monu
Lisu. Zdá se to jako výplod spisovatelské fantazie, ale příběh je založen
na skutečných událostech. Plán běží

jako na drátkách, dokud do něj nezasáhne láska markýze k mladičké
paní Ellen, manželce jednoho z nejbohatších a také nejmstivějších markýzových zákazníků. Příběh vrcholí
během ničivé povodně Paříže. A jak
celý příběh dopadne, se dozvíte jen,
pokud si u nás v knihovně knihu vypůjčíte.
Ze stejné edice vám můžeme nabídnout ještě další zajímavé tituly:
DÁMA VE ZLATÉM od Anne-Ma-

rie O’Connor – o malíři Gustavu
Klimtovi.
MA VIE. MŮJ ŽIVOT od Marca
Chagalla – autobiograﬁcký román
známého umělce.
PAŘÍŽSKÁ MANŽELKA od Pauly
McLain – vzpomínky Hadley Richardsonové na manželství a život
s Ernstem Hemingwayem.
Přejeme vám příjemnou zábavu
s knihami z naší knihovny.

kultura a volný čas

Úvalský country bál – pohledem organizátora
Nutno konstatovat, že realita
předčila naše nejoptimističtější očekávání. Sál byl vyprodán
do posledního místa a příchozí
byli „country“ oblečením i náladou. Tři ukázkové vstupy zajistili tanečníci skupiny Klepeto
(mimochodem, jsou to mistři
ČR v cloggingu). Caller Medvěd
(vlastním jménem David Dvořák), který je jedním ze služebně
nejstarších českých callerů a po-

dílí se na programu westernového areálu Šiklův mlýn, byl atmosférou i přístupem tanečníků
zcela unešený. Věřte, nevěřte, taneční plocha byla neustále zcela
zaplněna, a to dokonce i během
výuky tanců. Na zdárném průběhu večera měla nemalý podíl výborná kapela Holokrci s hostem
Tomášem Linkou.
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Samozřejmě se vyskytly i nějaké ty mušky. Takže příští rok už
určitě bude k dispozici i nealko
pivo a zvukař trochu ubere. No
a taky už víme, že kapela nemá
ráda příchozí za zády, tudíž příště
už nebudeme muset těsně před začátkem bálu stěhovat stoly a židle z pódia do sálu (z čehož pak
vznikly drobné zmatky).
Chtěla bych moc poděkovat
sponzorům, kteří nám věřili a přispěli ﬁnanční částkou ke zdárnému průběhu večera: Autodoprava Branyš, Hospoda Na dobrým
místě, Stínící technika L-ex, Stavebniny Krutský a Stavitelství
Kroutil. Totiž... kdo někdy něco
podobného pořádal, ten dobře
ví, že výdělečné to fakt není. Ale
taky musíme poděkovat všem

Život Úval 4/2015

příchozím tanečníkům i posluchačům, bez nichž bychom byli
samozřejmě „nahraní“.
Stručně řečeno, výborná akce
s výbornými lidmi. Rozhodli jsme

se proto, že – jak říká divadelní
klasika – „Každý rok ve stejnou
dobu“. ☺
Za spolek Jonatán
Jana Horová

Kultura mezi uzávěrkami (akce KuK)
Sice ne 1000 důvodů, proč jít za kulturou, ale pár dobrých určitě.

Koncert naživo – Oxana a Mája – Hudební večer s poezií (20. 2.)

Mládí nám dokázalo, že umí.
Máme dnes k dispozici dokonalou reprodukční techniku, nosiče
záznamů, HD, 3D, můžeme si
hudbu i s interprety pouštět doma
v obýváku, ale naživo je naživo.
Že sdílenému prožitku dává přednost řada úvalských obyvatel,
i rodin s dětmi, nepřekvapí, spíš
potěší účinkující i pořadatele.
Zvláště, když se jedná vesměs
o umělkyně ze zdejší základní

školy. Mladé krásné
učitelky, Oxana Šťastná,
Aneta Huttová, Miroslava Malečková a ještě
mladší studentka Mája
Wittová, předvedly výkon hodný profesionálů, včetně velmi citlivě
vybraných veršů s noblesou
přednesených
mezi skladbami mistrů,
které
většina zná a řadí
mezi
velmi
oblíbené.
Zasloužily
si ten veliký potlesk
a plné hlediště přídavek. Po koncertu se ani
nechtělo nikomu domů,
žádný úprk do šaten
a fronta. Usměvavé
hloučky sousedů a nenadálých setkání, hodnocení výkonů i s umělkyněmi. Zaslechnuto

i rozechvělé vyznání recitátorky
vlastních veršů. Hodnocení – VESKRZE NÁDHERNÝ VEČER.
Verše o vztazích, dokonce vlastní, přednášely učitelky Aneta
Huttová a Miroslava Malečková.
Bachovy, Dvořákovy, Fibichovy, Chopinovy, Mendelssohn –
Bartholdyovy ad. skladby zahrály
– klavír Oxana Šťastná, housle –
Mája Wittová.

(foto Alena Janurová – Potlesk
patřil čtveřici účinkujících; Vladislav Procházka – Květiny za
krásné verše Anetě Huttové a Miroslavě Malečkové; Housle Máji
Wittové a klavír Oxany Šťastné,
to ladí)

Černý kontinent – pořad Frankofonní Afrika – fotografka Dana Kyndrová (27. 2.)
Neuvěřitelně vitální, sympatická, bezprostřední, milá, obdařená
vypravěčským darem a nesmírně
nadšená pro svou práci a ... docházejí mi příměry... vynikající
fotografka a spolehlivá průvodkyně nám zprostředkovala virtuální
putování bývalými francouzskými
koloniemi od Alžírska po Mali,
které trochu kopírovalo rallye Dakar, oázami, městy, kaňony a horami a všeobjímající pouští. Přestože
beseda trvala 2 hodiny, padesátka
posluchačů bez dechu naslouchala
a i souhlasně reagovala, a hlavně
ocenila proud spolehlivých, veli-

ce zasvěcených a bezprostředních
informací, jak zeměpisných, existenčních, politických, náboženských, historických, současných,
kmenových, militantních. Oblasti
zájmu provázely skvělé a dobře
dokumentující fotograﬁe zmíněného vyprávění. Navíc Dana Kyndrová prezentovala soubor svých
černobílých fotograﬁí z roku 1975
z půlroční cesty do Toga. Vytvořila již tehdy vyzrálý dokumentární
soubor, přibližující tuto zemi možná drsně a bez efektů, z něhož pak
byla o rok později sestavena velmi
úspěšná výstava v Praze. Soubor

fotograﬁí vyšel před několika roky
i knižně.
Po letitých zkušenostech průvodkyně
do oblastí bývalých francouzských
kolonií v Africe
upozorňuje, v Africe už není vůbec
bezpečno, bohužel
i spousta památek
UNESCO, na které je Afrika bohatá
a jsou ojedinělé,
je turistům někdy
i zcela nepřístupná.

(foto Alena Janurová – Dana
Kyndrová v živé debatě)
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Co plavec nepřekonal – beseda s Janem Novákem o překonání LaManche a Bajkalu (6. 3.)
Podobná účast, povětšině jiní
návštěvníci, zkrátka jiné téma
pro besedu (konala se zásluhou
Baráčnické obce, o které se host
vyjádřil pochvalně, co by o lidech dosud cítících se vlastenci).
Jan (všude zmiňovaný v dokumentech Honza) Novák je 72letý
senior ve výborné kondici přes
různá zranění, kterým nejspíš vůlí
nepodlehl, a ve výborné vypravěčské náladě. Opět dvě hodiny
zajímavého vyprávění. Od dětství, přes postup v armádě u stíhacích letců i v hodnosti, a nakonec dálkový plavec – rekordman.
Ke všem úspěchům ho vedli
vlastně rodiče. Dodnes na ně rád
vzpomíná a děkuje jim, že z neduživého dítěte se stal otužilec
a vytrvalec. Chtěl být boxerem,
ale tatínek ho lehce drsným způ-

sobem od záměru odvrátil a dobře
udělal. Jako dálkový plavec mimo
jiné před 40 lety zdolal Lamanšský průliv těžším způsobem,
z Anglie do Francie. V roce 1990
přeplaval spolu s mnohem starším
Františkem Venclovským jezero
Bajkal (zhruba 22 km) ve vodě
„teplé“ jen 4 °C. Štafetovým
způsobem zdolali i řeku Angaru.
Při promítání tří dokumentů o rekordech Honzy Nováka měl divák dost podrobnou možnost být
s nimi, doprovodem a místními
diváky a vidět, jaké úsilí, zázemí
a trénink je zapotřebí pro takové
rekordy. Vtipný záběr byl na posilujícího Honzu s 87 kilogramovým kamenem 27x zdvihnutým
nad hlavu. Dosud se pro udržení
zdraví otužuje a přes důsledky
zranění posiluje.

Čeho se nedočkal? Co
si nesplnil? Rád by býval
přeplaval s kolegou Venclovským Niagaru pod vodopády. Co mu udělalo
největší radost? Že Angličanka a na břehu bílých
útesů, po překonání Kanálu, mu vyznala obdiv
k jeho (naší) vlasti – Československu.
Jistě by Honza Novák
vyprávěl dál a měl o čem.
Důležité shrnul v několika slovech. Dálkový plavec v extrémním prostředí
musí mít pod sádlem svaly
a nesmí zapomínat základ
výchovy – preciznost, disciplínu, rodiče a vlast.
(foto Vladislav Procházka –
Dálkový plavec Jan Novák)

PAMATUJ! – 3. ročník happeningu za první oběti deportací
Židů do německých koncentračních táborů (8.3.) konaný na náměstí Arnošta z Pardubic u základní školy v 15 h.
Tolik pozvánka. Očekávání

opět vystupujícího sboru Christi
a pořadatelů za město – Komise
pro kulturu – se naplnilo jen zpoloviny. Poslech dojemného zpěvu
modlitby, židovské a české hymny
a jmen odvlečených židovských
občanů Úval do koncentračních
táborů v podání tří žákyň
základní školy
bylo procítěné a dojemné,
zvláště když
vzpomínku
umocnily i kvetoucí
žluté krokusy
ve tvaru Davidovy hvězdy
zasazené žáky
9. třídy před
1. ročníkem

happeningu. Dvacítka příchozích
uctivě, a někdy se slzou na tváři, vzpomenula obětí holocaustu.
Snad i procházkou kolemjdoucí
velké skupiny lidí, i ti co zůstali
doma, vzpomněli a zamysleli se,
abychom nezapomněli, že na světě
jsou stále hrozby vyhlazení skupin
lidí, které může nějaký
psychopatický vůdce
označit za nevhodné
k přežití, a fanatický
dav či jedinci vykonají
jeho vůli s pocitem hrdosti. Pietní akt narušil i průjezd osobního
auta směrem ke kostelu
naším malým davem
během zpěvu židovské
hymny. Neazastavilo,
nepočkalo, prostě jelo,
aniž…

(Foto Vladislav Procházka –
Pamatuj! – 3. ročník happeningu zahájil sbor Christi; Žákyně
Bára Branyšová, Lucka Šafránková a Alenka Futterová čtou
jména odvlečených úvalských
židovských občanů)

Vzpomínkovou akci doplnila
obdivuhodná znalkyně Prahy

PhDr. Lenka Mandová přednáškou Pražský kruh – přátelé F. Kafky .... (8. 3.) v „65“.
A znovu jen v malém kroužku
posluchačů proběhlo (hledám
slovo chvály …) zasvěcené povídání v trochu jiném duchu než
pietním. Vzpomínka na vzdělané
pražské Židy, shromážděné kolem Franze Kafky, jejich literární a jiné projevy, jejich naplněné
i nenaplněné životy, lásky, příběhy, doplněné promítanými dobovými obrázky, ukázkami z díla
a závěrem citátem nekrologu
Franze Kafky, něžně a mistrně
sepsaným Milenou Jesenskou.
Hodina a půl informací, které
jsme neznali nebo nám byly zamlčeny.
(Foto Vladislav Procházka –
PhDr. Lenka Mandová přednáší)

Ne každá větvička je Václav
a RNDr. 13. března to potvrdil pořad Václav Větvička * Jana Rychterová a Vladimír Iljič Pecháček
v Centru volnočasových aktivit
v „65“, pořad, jež se jako poslední
vešel ve zprávách o kultuře „mezi
uzávěrkami“.
Populární botanik četl ze svých
knih, vtipně glosoval vystoupení
skutečně skvělého V.I.P. houslisty
(jenž si mimochodem opět „utahoval“ z Jany Rychterové) a zpěvačky s krásným hlasem a vlastními zemitými, zpěvnými, něžnými
a i drsnými písněmi a virtuózně se
doprovázející na kytaru. Autorské
čtení prolínaly poetické a milé postřehy k právě rašícímu jaru nejen
z pohledu botanika, ale i ornitologa a znalce lidské duše, k níž umí
najít cestu. Sál zaplnilo nejen gró

stálých návštěvníku našich akcí,
ale i jiní úvalští i přespolní obdivovatelé známého Václava Větvičky.
(foto Vladislav Procházka)

Našli jste ony důvody, proč se setkávat a proč konzumovat
úvalskou kulturu???????

Za Komisi pro kulturu (KuK)
zaznamenala a zpracovala Alena Janurová
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Oldřich Hamera – významný úvalský rodák
V nedávné době proběhla
v Praze, v galerii Smečky velká
výstava Hamerovy graﬁcké tvorby. Rádi bychom při této příležitosti a též jeho významného
životního jubilea ztratili pár slov
o tomto významném rodákovi....
Oldřich Hamera se narodil
v Úvalech v roce 1944. Ve svých
čtyřech letech se s maminkou odstěhoval, do Úval však jezdil každé prázdniny k dědovi, Odřichu
Vernerovi, který vlastnil instalatérskou ﬁrmu.
V roce 1964 se ve Středočeských strojírnách, kam musel nastoupit, seznámil s Vladimírem
Boudníkem, který svou vlastní
cestou dospěl už na konci 50. let

k abstraktnímu uměleckému výrazu, který byl tehdy aktuální
za hranicemi našeho státu. Ten
jej seznámil se svými technikami,
aktivní, strukturální a magnetickou graﬁkou.Hamera je známý
jako ten, který „kreslí“ trilobity.
Není to však úplně pravda.
Hamera jen nekreslí, on je především graﬁk. Platí ovšem, že ho
svět fosilií hluboce poznamenal,
ale není to jediný zdroj inspirace.
Vedle paleontologie se celý život
zabýval i geologií, archeologií,
mineralogií a přírodou vůbec.
Nejvíce však Hamerovi vyhovovala technika ze 17. století, je
jím monotyp, který se zařazuje
na rozhraní malby a graﬁky. Sám

vymyslel i nový druh monotypu,
tzv. vrstvený monotyp.
Na čistou vyleštěnou desku
jednotlivě naválel různobarevné
vrstvy, od nejsvětlejší barvy až
po černou, a ty postupně, tak jako
archeolog odkrývá jednotlivé
vrstvy země, zase snímal. Barvy
se tím mísí a na desce se vytváří nové barevné tóny. I jeho další
technika barevného leptu je originálním graﬁckým postupem.
Od Boudníka vedla Hamerova
cesta k Bohumilu Hrabalovi, který
byl nadšen vyprávěním o krásách
přírody a Hamerových požitcích
v ní. Nechával se jím inspirovat
a věnoval mu dva ze svých textů.
Pocta Barrandovi a Něžný terori-

sta, aby zpráva o Hamerově zkoumání světa nebyla pouze vidět,
ale jeho ústy i slyšet.
Z Hamerových graﬁckých listů na diváka dýchá nejen ozvěna
časů dávno minulých, prvohor
a druhohor, nejen echo sbírek Rudolfa II. a manýristické Prahy, nejen ono okouzlení přírodou jako
u surrealistických umělců, ale
i dílo Joachima Barranda a především Hamerova celoživotní přírodovědecká a umělecká zkušenost.
Popřejme tedy tomuto světově
uznávanému umělci v jeho osobním i uměleckém životě ještě
mnoho úspěšných let....
Eva Čapková
Lubomír Krupka

FAMO uvádí aneb Večer se studentskými filmy Filmové akademie Miroslava Ondříčka
Víte, že Česká republika je
na svou rozlohu a počet obyvatel ﬁlmovou velmocí? Ročně se
u nás natočí až 30 celovečerních
hraných ﬁlmů! Kde se berou ti
„mladí odvážní muži a ženy“, kteří se pouštějí do tak dobrodružného podniku, jakým je ﬁlmování?
Jednou ze škol, která vychovává
mladé ﬁlmaře, je písecká Filmová akademie Miroslava Ondříč-

ka, zkráceně FAMO. Miroslav
Ondříček byl „dvorní“ kameraman světově proslulého režiséra
Miloše Formana. Natočili spolu
například mnoha Oscary ověnčený ﬁlm Amadeus. Dnes ze školy,
které Miroslav Ondříček propůjčil své jméno, vychází ročně desítky absolventů střihu, kamery,
zvuku, produkce, animace a režie. O tom, že práce studentů této

školy jsou nápadité a zdařilé, se
můžete přijít přesvědčit. Za účasti pedagoga FAMO, dramaturga,
režiséra Bedřicha Ludvíka budou
promítnuty čtyři ﬁlmy jednoho
z nadaných absolventů Jonatana
Merty. Budou to tyto práce: cvičení z I. ročníku na téma „výměna kola“ s názvem BLÁZEN, dvě
cvičení z II. ročníku – UFOUN
a BRATRÁNEK a bakalářský

ﬁlm VŠE NEJLEPŠÍ PRO BRATŘÍČKA.
Absolventské ﬁlmy nejsou běžně v kinech k vidění a vždy se
jedná o zajímavé tvůrčí počiny.
Nenechte si ujít tuto výjimečnou možnost a 17. 4. v 19 hodin
přijďte do sálku DPS.
Za komisi pro kulturu
Zdeňka Havránková,
za FAMO Bedřich Ludvík

Co nás čeká v kultuře?
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Medvědi slaví dvacet let
Úvalská kapela Medvěd 009
slaví 20 let své existence. U této
příležitosti jsme je oslovili, aby
nám osvětlili, jak vlastně vznikli
a co v současné době dělají. Jejich kapelmajstr Pavel Měšťánek
nám poskytl zajímavý rozhovor.
První otázka se přímo nabízí.
Proč zrovna Medvěd 009?
P.M.: Protože se to rýmuje. Ne,
vážně,tenkrát, před 20 lety jsme
seděli v hospodě, měli jsme mít
první koncert a pořád jsme nevěděli, jak se budeme jmenovat. Pak
vstal Vašek Bláha, že viděl nějaký
dětský komiks nebo večerníček
a tam byl medvěd 09. Tak k tomu
přidal ještě nulu a tak to vzniklo. Nám se to zalíbilo, a tak jsme
u toho zůstali.
Jak jste vznikli?
P.M.: My jsme typicky úvalská
kapela. Tenkrát tady bylo hodně
kapel, a tak jsme dali dohromady na začátku 90. let partu kluků
a začali hrát. Hodně nás ovlivnila
nová vlna, typicky Garáž, Jasná
Páka, Babalet, Psí vojáci, Pražský
výběr. Asi dva roky jsme zkoušeli a v květnu 1995 jsme měli
první koncert tady v kulturáku

v Úvalech. První tři, čtyři roky
jsme hráli tady po okolí a potom,
od roku 2000 jsme se posunuli
v rámci celé České republiky. Absolvovali jsme různé prestižní hudební soutěže, kde jsme se dostali
vždy do závěrečných kol. V Jim
Beam Rock v roce 2000 jsme se
umístili na 4. místě z 200 zúčastněných kapel. Začali jsme hodně
hrát a z lokální kapely jsme se
stali celorepublikovou.
Jaký hrajete styl?
P.M.: Máme dvě kytary, basu,
saxofon, klávesy, dechy. Těžko
říct, asi je to takový kytarový styl
s tahem na bránu. Samozřejmě si
půjčujeme z různých žánrů, ale ta
přímočarost je to hlavní. Vždycky
jsme hráli jen svoje věci a vždycky jsme hráli česky.
Jak je možné, že jste spolu
vydrželi 20 let? Byly nějaké krize?
P.M.: Zásadní je, že se tou muzikou neživíme. Všichni chodíme
do práce a ta muzika je pro nás
pořád jen koníček. Nikdy jsme
neměli nereálný ambice. My
jsme to vždycky brali, že se tím
bavíme, že se těšíme až po celém
týdnu zalezeme do té dodávky,

jedeme na koncert a tam ze sebe
setřeseme celou tu tíhu prožitého
týdne. Samozřejmě, byla nějaká
těžší období, ponorky, ale že bychom to někdy chtěli zavřít, to ne.
To nikdy.
V jakém složení hrajete?
P.M.: Jádro je pořád stejné. Michal Slanec – piano, Mitas – basa,
Pavel Měšťánek – kytara, zpěv,
Ruda Rigo – saxofon, zpěv, Honza Kiska Veselý – bicí a poslední dva roky s námi hraje Honza
Horkel na kytaru a Kuba Fabián
na trubku. Stálým členem je pořád Vašek Bláha, který kapelu
spoluzakládal a hraje s námi,
když má čas.
Tento rok slavíte 20 let své
existence. Budete to nějak
slavit? Připravili jste si něco
neobvyklého, speciálního?
P.M.: Jo, letos slavíme 20 let a při
té příležitosti vydáváme nové CD
s klasickým názvem „20“. Materiál na tohle CD jsme sbírali asi
tři roky a snažili jsme se vybrat

to nejlepší. Začátkem ledna jsme
byli týden ve studiu Rapotice,
kde jsme nahráli většinu materiálu. 4. března jsme odstartovali
tour k dvaceti letům v pražském
Vagonu. Během března až května
odehrajeme celkem 13 koncertů
po Čechách. A celé oslavy budou
vrcholit 16. května velkým koncertem v Úvalech. Bude to celodenní akce na fotbalovém hřišti.
Bude tam také doprovodný program pro rodiny s dětmi, v rámci
koncertu vystoupí také několik
dalších spřátelených skupin Lety
mimo, Emma, Cocktail ala motejl, Jefferson a CZ, vystoupí také
zajímaví hosté. Koncert odehrajeme v kompletní sestavě, včetně
Vaška Bláhy. Hlavním organizátorem akce je Pepa Krutský, který
organizuje současně také výstavu
o historii kapely Medvěd 009.
Chtěli bychom pozvat všechny
Úvaláky, aby se přišli podívat
na tuhle výjimečnou akcičku,
na kterou se moc těšíme.
S Pavlem Měšťánkem
si povídal Josef Štěpánovský.
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V únoru se naši malí výtvarníci
z MK Ouvaláček nechali inspirovat mistry světového malířství
a díky nápaditosti a úžasnému
přístupu jejich vedoucí Saši Mikové a šikovnosti malých „mis-

28. února se našich 18 turisťáčků
s Olčou, Danou a Janou vypravilo
do Muzea Poděbrady, kde je snad
nejvíce zaujala expozice sklářství.
Před zámkem je pak čekala originální velká srdce vytvořená studenty, kteří každým srdcem ztvárnili určitou zemi a děti poznávaly,
o kterou se jedná. Poznat třeba
Lotyšsko, nebylo vůbec snadné.
Poté, co si turisté prošli kolonádu,
byli zase moudřejší. Získali poznatky o lázeňství a u sochy Jiřího

z Poděbrad se seznámili se zajímavostmi o této významné osobnosti
naší historie. Děti tentokrát získaly do svých turistických deníků 5
vizitek, a tak jim ani tolik nevadilo, že se kvůli ukradeným drážním
kabelům dostaly domů o hodinu
později. A protože každé zlo je pro
něco dobré, měli naši turisté úžasný zážitek s výpravčím, který chtěl
kvůli nim dokonce zastavit rychlík
do Prahy. Zkrátka dobrý člověk
ještě žije ☺

Velikonoce nás v domečku nezaskočí. Děti z Ouvaláčku a jejich ši-

kovné maminky a babičky se pilně
připravovaly na jarní výzdobu ☺

A co nás ještě čeká?

A co v MDDM pro děti i dospěláky připravujeme?

trů“ vznikly kalendáře, které jistě
přinesly radost celé jejich rodině.
No, posuďte sami.
Odpoledne 1. března bylo určeno všem
malým příznivcům
masek a tance. Tradiční dětský karneval v sokolovně,
který jsme několik
let pořádali ve spolupráci s fotbalisty
SK Úvaly, letos nahradil dětský karneval v Centru volnočasových aktivit,
Riegerova 65. Přestože to byl tuto sezonu již druhý
karneval pro děti (17. 1. pořádalo
sdružení Mámy v Úvalech Kašparní), bylo plno. Je to dobré zjištění,
protože je skvělé, že rodiče i děti
mají více možností spolu trávit příjemně čas. A jaký byl ten náš karneval? Díky rodičům se vyzdobený
sál zaplnil krásnými a originálními maskami a bylo skvělé vidět,
jak se spolu s dětmi baví. K dobré
náladě přispěla i vtipně míchaná

reprodukovaná hudba Marcelem
Havrdou a milí šaškové nabádající
děti k taškařicím a soutěžím všeho
druhu. Vrcholem bylo vyhodnocení masek. První tři ceny ve všech
kategoriích byly (jak tvrdí výherci)
úžasné dorty. A ostatní děti dostaly bonbóny. Pro žíznivé tanečníky
se zdarma podávalo pití. Vstupné
bylo 30 Kč pro děti i dospělé, takže dostupné všem. Prostě pohoda.
V příštím roce určitě v „65“ opět
zopakujeme.

2. 4. Prázdninový výlet pro děti
i dospělé na výstavu „Jaro
na vsi“ ve skanzenu v Přerově nad Labem
3. 4. Malování kraslic s Lídou Benešovou od 9 hod.
a ukázky velikonoční lidové tvorby
30. 4. Čarodějnice s country kapelou Kolegové – pro děti
i dospělé od 17 hod na hřišti pod kostelem
5. 5. Od 18 h v MDDM Den matek – vystoupí děti z dramatických kroužků
4. března pan Míla Hlavsa
z MHTV přinesl v MDDM netrpělivě očekávané DVD z Vánočního
koncertu Martina Vydry a jeho hostů. Jedná se o profesionálně zpracovaný neprodejný záznam koncertu,
který je určený k propagaci Bohemian Choir a MDDM. Pro všech-

ny příznivce Martina Vydry a jeho
sboru mám dobrou zprávu, tento
záznam najdete na https://www.
youtube.com/watch?v=0R_SCoEmOBs Bohemian choir připravuje jarní koncert Otvírání studánek,
který bude 18. 4. od 17 h v Riegerově 65.

Více informací najdete na www.
mddmuvaly.cz

Výtvarníci i Ouvaláček se chystají na červnovou výstavu, hudebníci na závěrečný koncert, turisťáčci na „Pochod kolem Botiče“
a „Putování po stopách Karla IV“,
šachisty čeká poslední turnaj III.
ročníku Velké ceny MDDM Úvaly, tanečníci dolaďují formu, od 2.
poloviny března je pro ně aktuální
celá řada soutěží, o kterých vám
v příštím čísle napíše kolegyně
Alena Navrátilová.
Tak a to je od nás z domečku
dnes vše.
Hezké jaro vám přeje
za všechny z MDDM
ředitelka Jana Pospíšilová
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Dětského oblečení, hraček,
knížek, her, sportovního vybavení
(kola tříkolky,……)
JARO, LÉTO 2015
Zaměstnanci MŠ Kollárova pořádají burzu
dětského oblečení a výbavy
JARO, LÉTO 2015
Kde: Mateřská školka, Kollárova 1260, Úvaly
Kdy: příjem věcí: pátek 17. 4. 2015 17–20 h
prodej věcí:
18. 4. 2015 8,30 h–12,30 h

Přijďte prodat i nakoupit,
těšíme se na vás ☺

(vstupné dobrovolné)

výdej věcí: sobota 18. 4. 2015 18–20 h
• Do prodeje přijímáme dětské jarní, letní oblečení,boty, sportovní potřeby, hračky, hry, knížky, ……
• Vzhledem k menšímu prostoru přijímáme jen omezené množství kočárků a golfek.
• Vyhrazujeme si právo na výběr přijímaného zboží.
• Při příjmu je nutné mít seznam věcí: jméno + kontakt; č. věci, popis, cena.
• Označení věci: na každé věci musí být pevně připevněná cenovka, která
musí obsahovat evidenční č. prodejce/ č. věci dle seznamu+ cenu (prosím napište si o návod, jak každou věc do prodeje označit, výrazně tak
zrychlíme příjem věcí do prodeje).
• Věci noste prosím čisté, nezničené, prodejné.
• Provize z prodaných věcí činí 15% z ceny. Veškeré příjmy z provize
budou věnovány Mateřské školce, Kollárova, Úvaly na dovybavení
a na hračky pro děti.
• Maximální počet kusů k prodeji je 30.
• Výplata peněz a výdej zbylých věcí je v sobotu 18. 4. 2015 18-20 h.
• Nevyzvednuté věci budou věnovány charitě a nejsou zpět vymahatelné.
• Kontakt: Radana Fořtová – tel. 732 254 046
Nebo email: burzauvaly@seznam.cz (napište si a my vám pošleme připravenou tabulku k příjmu věcí a postup, jak musí být věci
k prodeji označené) veškeré informace najdete i na stránkách školky
www.mskollarova.cz

školství
Pejsci v naší školce
V únoru jsme uspořádali pro
děti v naší školce zajímavou
akci, zábavně – vzdělávací přednášku „Komunikace se psem“.
Cílem bylo naučit děti základním dovednostem při komunikaci se psem, a to jak s vlastním, tak s cizím. Jak se správně
k pejskům chovat, jak jim dávat
odměny, čím je krmit a co
jim nikdy nedávat.
Cvičitelka přivedla dva
speciálně připravené canisterapeutické psy (belgické
ovčáky), „Čeký“ a „Elí.“Povídání bylo zaměřeno
i na prevenci proti kousnutí
psem, děti se dozvěděly, proč
nesahat na cizí psy, co dělat
v případě, že potkáme volně
pobíhajícího psa, a co nám
chce pes svým chováním
říci. Dále se seznámily s tím,
jak umí tito psi pomáhat
policii, záchranářům nebo
lidem s postižením. Děti se
aktivně zapojovaly nejen
pomocí otázek, ale mohly si
se psy pohrát, přetahovat se,

Karneval ve školce
odměňovat je, naučily se, jaký
zaujmout postoj při případném
napadení psem apod.
Tato neobvyklá psí návštěva
děti opravdu velmi zaujala, pohrály si při ní s novými kamarády a získaly tak hodně nových
informací o psech.
MŠ Úvaly
Na úterý 17. února se těšily snad
všechny děti ze školky. Čím to
bylo, že v tento den zářily dětské
tváře mnohem více než jindy? Že
se děti tohoto dne nemohly dočkat
a některé dokonce samy radostně
vstávaly o hodinu dříve než jindy?
Čekal je totiž jeden z nejveselejších
dnů ve školce – karneval. Ve třídách
to vypadalo jako v pohádce – pestrá
výzdoba a pod ní rozličné masky –
princezny a princové, čarodějnice
a kouzelníci, víly, rytíři, Karkulky,
piráti, bílé paní, loupežníci, indiáni, roztodivná zvířátka různých
druhů a spousta jiných krásných
karnevalových nebo masopustních
masek. Školkou se rozléhala hudba
a dětský smích. Více než jindy se

soutěžilo, tančilo, mlsalo, hlaholilo a dovádělo. Na památku si děti
odnášely domů diplomy nebo pamětní listy.
Karneval jsme si užili opravdu
všichni – jak děti, tak i paní učitelky, ale nezůstalo jen u jednoho
karnevalového dne. Celý týden
jsme věnovali masopustu, kdy
jsme si s dětmi četli a povídali
o lidových tradicích spojených
s tímto obdobím. Byl to týden
plný tance a veselení.
Nezbývá než poděkovat dětem
za elán, s jakým si karneval a celý
masopustní týden užily, a rodičům za přípravu občerstvení a samozřejmě masek pro své ratolesti.
MŠ Úvaly
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Polytechnická výchova v MŠ
Mateřské školy Úvaly patří
mezi 50 školek, které se zapojily do projektu OP VK (Operační
program vzdělávání pro konkurenceschopnost) s názvem Polytechnická výchova v MŠ. Cílem
tohoto projektu je nejprve stručně
seznámit učitele mateřských škol
se základy práce na PC v prostředí
systému Windows 8 a poté ukázat

pedagogům, jaké jsou možnosti práce s interaktivní technikou
a jak správně vytvořit vhodný digitální výukový materiál.
Základní myšlenkou projektu
je, že každý účastník během kurzu vytvoří 4 interaktivní materiály, které budou volně k dispozici
ostatním pedagogům. Po ukončení
projektu tak bude ke sdílení mezi

učiteli několik set výukových materiálů shromážděných na jednom
místě. Každý účastník bude navíc
vybaven dovedností kdykoli si
sám výukový materiál vytvořit podle svých aktuálních potřeb.
Kurz probíhá přímo v prostorách MŠ Kollárova. Sedm učitelek
našich školek už má v tuto chvíli
za sebou 4 prezenční semináře a 2

tzv. webináře (semináře přes internet). Poslední seminář nás čeká
v dubnu. Poté budeme schopné
naplno využít velkou dotykovou
obrazovku s notebookem, které
naše školka za účast v projektu
získala.
Více informací o projektu můžete nalézt na stránkách http://
materinky.dumy.cz.

Den Země na Základní škole v Úvalech
22. dubna slaví naše planeta
symbolický svátek, který je označován oﬁciálním názvem Den
Země. V rámci oslav planety Země
se i na Základní škole v Úvalech
odehraje několik zajímavých a důležitých akcí, které na problematiku ochrany přírody a působení
člověka na naše životní prostředí
odpovídajícím způsobem reagují.
Během dubna se zaměříme
na způsoby, jak pomoci naší
planetě v hodinách praktik z pří-

rodopisu, přírodopisu, chemie,
přírodovědy, prvouky a dalších.
Budeme se zamýšlet, jak může
pomoci každý z nás, co každý
z nás může ovlivnit. Uvědomujeme si, že začít žít ekologicky
neznamená, že zcela zavrhneme
náš dosavadní způsob života, ale
i změna maličkostí může časem
znamenat velký rozdíl. Touto
problematikou se budeme zabývat i v „Zeleném životě“, který
by mohl posunout uvažování ka-

ždého z nás, aby myslel příznivěji pro budoucnost naší planety
a podle toho se také choval. Starší
žáci se pokusí tuto problematiku
osvětlit mladším spolužákům.
Oslava Dne Země vyvrcholí
22. dubna velmi užitečnou aktivitou – úklidem našeho města
a jeho blízkého okolí. Každý, kdo
se rozhlédne po městě, ví, jak je
tato akce významná. Vysbírat to,
co někteří lidé zanechávají v přírodě a co tam rozhodně nepatří,

Nové třídy jsou vybaveny dataprojektory, které umožňují interaktivní práci na tabuli, která slouží zároveň jako tabule klasická,
píše se na ni ﬁxami. Lze použít
také interaktivní učebnice, které
můžeme využívat ve všech třídách a všech předmětech.
Učitelé, žáci a někteří rodiče
slavili první den ráno v nové třídě
společně, bouchli dětské šampaňské, pochutnali si na slavnostních
dobrůtkách, které přinesli rodiče
i paní učitelky a zabydlovali se
v novém prostředí.

Vše září nejen novotou, ale
i pěknými pastelovými barvami.
Děkujeme
všem, kteří se
na přípravě nových prostor podíleli.
Přejeme dětem
i učitelům, aby
se jim v novém
prostředí líbilo
a dobře se jim
pracovalo.

má velký význam pro každého
z nás. Tímto způsobem prohlubujeme nejen vztah k životnímu
prostředí, ale i k našemu městu.
V naší činnosti nás podporuje
ČSOP (Český svaz ochránců přírody) – dostali jsme pytle, rukavice a obrázky pro žáky 1. stupně.
Věřím, že nám jako každoročně
pomohou i pracovníci VPS (Veřejně prospěšné služby města Úvaly)
při svozu nasbíraných odpadků.
Mgr. Růžena Kondelíková

Nové třídy
Naše krásná škola se v poslední
době potýká s nedostatkem místa. Dětí je hodně, a proto třídy,
tělocvična, jídelna, šatny doslova
praskají ve švech. Proto jsme moc
rádi, že se naši školu opět podařilo rozšířit. V únoru se pro nás
otevřely nové zrekonstruované
prostory v bývalé praktické škole.
Vzniklo tak šest nových kmenových tříd, pracovna hudební
výchovy a velká sborovna, kam
se konečně vejdou všichni pedagogové. V přízemí teď má většina
dětí nové šatní skříňky.

Naše babička říkávala
Naše babička říkávala, že je
lepší dvakrát vyhořet než se jednou stěhovat. Po 23. únoru už
víme, že ne všechna přísloví musí
být pravdivá. Čtyři třídy, které
se dělily o své prostory s družinou ve staré budově, se tento den
přestěhovaly do nově opravených
tříd. I pro děti jsou změny často
spojené s neznámem a někdy i se
strachem. Díky paním učitelkám,
jejich nápadům, přípravě, pomoci starších spolužáků a podpoře
rodičů se ale stěhování stalo pro
všechny spíše milým setkáním
(plným sladkostí a dobrot) než
stresujícím a chaotickým pobíháním.
Po půl roce klepání, řezání
a vrtání tak konečně všichni našli svůj klid a dostatek prostoru
jak pro výuku, tak i odpolední
aktivity. Spolu s novými třídami

a novými prostory pro družinu,
která se již nemusí střídat ve třídách s běžnou výukou, dostaly
děti nové šatny a skříňky na své
věci a také odborné učebny
v přízemí. Byl to den, kdy i rodiče měli možnost prohlédnout
si třídy a možná zavzpomínat
na svoje školní roky, ale hlavně
se podílet na bezva náladě, kterou ten den všichni zažili. Někoho překvapila moderní technika
v podobě interaktivní bílé tabule
a zamáčkl pomyslnou slzu při
vzpomínce na černé stahovací tabule a známé vrzání křídy.
Děti nenechaly bez povšimnutí
a náležitých komentářů opravená
sociální zařízení, která již odpovídají 21. století. A tak popřejme
školáčkům a jejich učitelkám,
aby si své nové třídy s výhledem
do přírody co nejvíce užili.

Mgr. Lenka Foučková

Co chystáme na duben?
1. 4.
8. 4.
9. 4.
13. 4.
14. 4.
16. 4.
20. 4.
22. 4.
23. 4.
27. 4.
28. 4.
29. 4.

Kurz sebeobrany pro dívky z 5. – 9. ročníku
„Kudy chodí písničky“ – oblastní kolo pěvecké
soutěže
Příběhy včelích medvídků – divadelní představení pro
1. třídy
Úřad práce – orientace na trhu práce – žáci 8. A
Klub mladých diváků – Divadlo ABC
Třídní schůzky pro 1. stupeň
Třídní schůzky pro 2. stupeň
Památník Terezín – 9. třídy
Den Země – celoškolní projekt, úklid ve městě
Biologická olympiáda – okresní kolo (7. ročník)
Biologická olympiáda – okresní kolo (8. a 9. ročník)
Divadlo Putování s pantomimou – třída S1
Kurz sebeobrany pro dívky z 5. – 9. ročníku
• Sběr papíru
Mgr. Lenka Foučková
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Happening PAMATUJ!

Zápis do 1. ročníku ZŠ Úvaly

Dne 8. března 2015 probíhá
v Úvalech pravidelně akce, která
vzpomíná na židovské oběti 2.
světové
války.
Symbolicky nese
název „PAMATUJ!“, aby se
na tuto událost nikdy nezapomnělo.
Mezi oběťmi nacistického teroru
bylo bohužel i 24
obyvatel
Úval.
I děti ZŠ Úvaly se
podílely na průběhu této vzpomínkové akce. Hlavním tématem jejich práce bylo
70. výročí osvobození koncentračního tábora v Osvětimi. V této
„továrně na smrt“ nalezlo svůj
konec 1 100 000 obyvatel, z toho

Zápis do 1. třídy se na naší škole konal 30. ledna, náhradní termín
byl 13. 2. 2015. Zápisu se zúčastnilo celkem 153 dětí, z toho 127 dětí
z Úval a 17 dětí z okolních obcí.
O odklad školní docházky o 1 rok
požádali zákonní zástupci 9 dětí.
Povolená kapacita naší školy je maximálně 750 žáků, což znamená, že
jsme mohli přijmout pouze děti s trvalým bydlištěm v Úvalech.
Zápis probíhal v devíti třídách,
v každé třídě na téma jiné pohádky.
Většina dětí byla pozvána na určitý
čas tak, aby se netvořily fronty. Děti
si zápis užívaly, díky příjemnému
pohádkovému prostředí, které pro
ně paní učitelky připravily, z nich
počáteční nervozita rychle opadla.
Děti i paní učitelky si zápis užily
a všichni, sice unavení, ale spokojení odcházeli domů.
Další setkání budoucích prvňáčků proběhne na konci května.

Nejprve se sejdou rodiče na třídní
schůzce a následně proběhne „Dílna“ dětí a jejich budoucí paní učitelky. Zde se nejen seznámí, ale vyrobí
si i drobnost, která na ně v září bude
ve škole čekat. Informaci o termínu
najdou rodiče na nástěnce v obou
mateřských školách, na webových
stránkách i na nástěnce školy.
Milí budoucí prvňáčci, už se
na vás moc těšíme!
Mgr. Lenka Foučková

jímavých informací, a dokonce jsme
si i vyzkoušeli práci s razítkem.
Všem jmenovaným velice děkuji
za ochotu a čas, který nám věnovali,
a za odpovědi na naše všetečné dotazy a dětem děkuji právě za ty dota-

zy, za zájem, za nadšení a za vzorné
chování na všech pracovištích. Ještě
nás čeká exkurze v knihovně, už teď
se všichni těšíme.
Za 6. oddělení ŠD
vychovatelka Dana Váňová

173 000 tisíc Čechoslováků. Mezi
nimi byli právě i obyvatelé Úval.
Na výtvarných pracích se podíleli
žáci volitelného předmětu semináře z dějepisu a také třída 9. A.
Mgr. Petr Horák
a Mgr. Petra Štípalová

Zajímavé profese v Úvalech
Začátek jara byl pro 6. oddělení
školní družiny ve znamení exkurzí. V rámci tématu „Obec, v níž
žiji“ jsme se vypravili do Úvalské
lékárny. Paní Kantorová pro nás
měla připravené zajímavé povídá-

ní, dokonce jsme viděli i laboratoř.
Dále jsme navštívili Zlatnictví Jitky
Kubátové a seznámili se s prací zlatníků. A nakonec nás paní Mandová
a její kolegyně provedly po úvalské
poště, dozvěděli jsme se mnoho za-

Hořkosladká kvalifikace na republikovém finále
Po vítězném házenkářském
tažení v krajském kole, které se
uskutečnilo na Kladně, zavedla
naše borce další cesta do Plzně.
Tady se uskutečnila kvaliﬁkace
na republikové ﬁnále. Ve hře byl
postup na republikové ﬁnále škol
v házené, kterého se zúčastní 10
nejlepších házenkářských škol
v republice. Bylo však zřejmé, že
nyní nás čekají soupeři mnohem
těžšího kalibru, než na které jsme
narazili ve středních Čechách. Šlo
o krajského vítěze Jihočeského
kraje – ZŠ Sezimovo Ústí a vítěze
Plzeňského kraje – ZŠ Nezvěstice.
Čekaly nás dva zápasy, pouze celkový vítěz mohl pomýšlet na účast
ve ﬁnále, které se uskuteční ve Velké Bystřici na Moravě. Vidina postupu byla velmi lákavá a tým byl
odhodlán navázat na svoji vítěznou
výpravu z Kladna. Hrálo se systémem každý s každým, hrací doba
trvala 2x20 minut. Sestava týmu se
oproti krajskému kolu dosti ztenčila. Bohužel do Plzně s námi nemohl odcestovat talentovaný Honza
Krista, který si zlomil nohu (přejeme brzké uzdravení), pivot David
Šašek vypadl vinou nemoci.
Sestava:
Ondřej Zeman (6. B), Jakub
Novák (7. A), Jakub Řepka (7. A),

Filip Fík (8. A), Antonín Bareš (8.
A), Jan Řehák (8. A), Martin Březina (8. B), Patrik Štrynek (8. B),
Matyáš Černý (9. B), Jakub Eliáš
(9. B), David Paul (9. B), Daniel
Turek (9. B)

ZŠ ÚVALY 31:20 (14:8)
ZŠ SEZIMOVO ÚSTÍ
První zápas měl naznačit naše
možnosti a vyhlídky na turnaji.
Soupeř zpočátku bojoval velmi houževnatě a držel s naším
družstvem krok. Postupem času
jsme však přebírali iniciativu a šli
svědomitěji za vítězstvím. Díky
narůstajícímu náskoku mohli dostat příležitost zapojení do hry
i všichni hráči z lavičky. Kaňkou
na povedeném utkání však bylo
zranění Davida Paula v samém
závěru utkání. Nejlepší střelec
krajského kola z Kladna se zranil
a už do turnaje nezasáhl.
Střelci: Černý – 10, Březina – 8,
Eliáš – 7, Paul – 6

ZŠ ÚVALY 22:22 (13:12)
ZŠ NEZVĚSTICE
S vítězem Plzeňského kraje
a pravidelným účastníkem republikového ﬁnále jsme svedli rozhodující bitvu o postup. Matematika

byla před utkáním jasná – pouze
výhra nám zaručovala postup
do ﬁnále. Důvodem byl vzájemný zápas našich soupeřů. ZŠ
NEZVĚSTICE porazila ZŠ SEZIMOVO ÚSTÍ 31:14, měla tedy
lepší skóre o šest gólů než naše
škola. Házená je úžasný sport,
ovšem jako každý jiný sport i ona
sebou nese riziko jistých úskalí.
Tím podstatným je „faktor domácích celků“. Ten hrál v tomto duelu bohužel výraznou roli.
Mohli jsme se o tom přesvědčit
na nedávném MS v Kataru nebo
i při čerstvé zkušenosti na krajském kole v Kladně. Pokud došlo ke sporné situaci, rozhodčí
se raději přiklonil na stranu domácího družstva, aby si nespálil
prsty. Naneštěstí stejná věc potkala i nás, a to dost intenzivně.
V situacích, kdy se lámal chleba, bylo snadné zvednout ruku
za pasivitu, písknout prorážení.
Svoji roli sehrálo také domácí
prostředí, kde měla ZŠ Nezvěstice hlasitou podporu na tribunách.
Pojďme se však věnovat pouze
sportovní stránce. Chlapci předvedli srdnatý výkon a chtěli se
vzepřít nepřízni osudu. V prvním
poločase jsme velkou část tahali
za kratší konec. Tři minuty před
koncem poločasu jsme prohrávali

9:12, skvělým ﬁnišem však v poločase svítil ukazatel skóre 13:12
pro naše družstvo. Na soupeře
dopadla psychická deka, bylo vidět, že i fyzicky odpadají. Pauza
jim však prospěla, překonali krizovou chvíli a v druhém poločase
opět udávali tón utkání. Bohužel
už i za výrazné pomoci rozhodčích. Soupeř nám pět minut před
koncem odskočil o 3 branky, ale
náš tým opět poněkolikáté ukázal
bojovného ducha a srovnal krok.
Pro nestranného diváka šlo určitě o fascinující zápas, zatímco
trenéři na obou stranách trnuli.
Bohužel nepovedlo se nám dotáhnout jeden útok navíc do konce. Po remíze tak na konci utkání
slavil postup náš soupeř. Několikrát nám v hlavách proběhlo, jak
by asi zápas vypadal, kdybychom
měli k dispozici střelce Davida
Paula, který podobně vypjatý zápas v Kladně proměnil ve svou
„one man show“. Smekám před
výkonem chlapců a jsem na ně nesmírně hrdý. Bohužel se nám náš
sen, naše pohádka, nepovedla dotáhnout do cíle. Chybělo opravdu
málo. Pochvalu zaslouží všichni
hráči, zejména bych chtěl vyzdvihnout výkony Matyáše Čer-
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Střelci: Černý – 10, Březina,
Eliáš – 6

ného, kterého zastihla vynikající
forma a byl výraznou osobností
našeho mužstva spolu s Martinem
Březinou, Kubou Eliášem a v neposlední řadě brankářem Ondrou
Zemanem. Jejich zápasové vytížení bylo opravdu obrovské a oni
zaslouží velkou pochvalu, že vydrželi sehrát celý zápas.

Hodnocení:
Tentokrát se mi nehodnotí turnaj vůbec snadno. Vlastně jsme
obstáli herně i výsledkově, a přesto to nestačilo. S rozpačitými pocity jsme tedy odjížděli z turnaje.
Věřím, že jsme ostudu určitě neudělali a naše celkové působení

naší házenkářskou misí hodnotím
pozitivně. Určitě nemůžeme počítat s tím, že šlo o rutinu a tyto
házenkářské úspěchy se budou
dostavovat každý rok. Nezbývá
než doufat, že pro příští rok herně
dorostou do tahounů týmu Kubové
Novák a Řepka. Mezi naše budoucí naděje bude určitě jednou patřit
i Ali Hamam (6. A) nebo Roman
Skřivan (6. B). Jsem nesmírně rád,

že škola konečně mohla absolvovat turnaj ve sportu, který je jí
vlastní – v házené. Všem hráčům
patří dík za vzornou reprezentaci
naší školy. Speciální poděkování
bych chtěl pak věnovat rodině Zemanových, kteří neváhali podpořit
syna Ondru a kluky a vypravili se
jak na krajské kolo do Kladna, tak
na kvaliﬁkaci na RF do Plzně.
Mgr. Petr Horák

organizace a spolky
Církev československá husitská v Úvalech
HUSOVA KAPLE – Pražská 180, 25082 Úvaly
Duchovní péče v dubnu
Bohoslužby:
5. 4. od 9 h Velikonoční
19. 4. od 9 h Liturgická se svátostí
Křesťanský klub: 26. 4. od 15 h s pobožností
Výtvarný kroužek pro děti (65): čtvrtek od 16 h

O.S. Klub důchodců Úvaly zve všechny spoluobčany z Úval
a okolí na pravidelné schůzky našeho klubu, které se konají každou středu od 14.00 hodin v sálku Domu s pečovatelskou službou v Úvalech. Přijďte se dozvědět něco nového a zajímavého,
nebo si jen odpočinout a zastavit se od běžných starostí při šálku
kávy. V dubnu a květnu bude například probíhat pravidelný cyklus „Spokojený a čiperný senior“.
Všechny srdečně zve za O.S. Klub důchodců Úvaly
Eva Havlíková

ENGLISH CAMP 2015

Přeji všem požehnané velikonoční svátky plné radosti a naděje…
(Mgr. Jitka Pokorná)

27. 7. 2015 – 31. 7. 2015
KAŽDÝ DEN
9:00 – 14.30/16.30
Více info hankahoblikova@seznam.cz
724 435 401

sport
Sport Úvaly a úspěchy na národním
poháru dorostu v karate
V únoru se rozběhly první
celorepublikové
kvaliﬁkační
turnaje na Mistrovství České
republiky JKA v dorostenecké
a seniorské věkové kategorii. Úvalské barvy
reprezentovali: Anička Hiršlová, Milda
Ulrich, Jožka Prouza
a Honza Houžvička.
Všichni závodníci bojovali s ohromným nasazením. V celkových
výsledcích si nejlépe
vedla Anička Hiršlová,
která obsadila navzdory svému zdravotnímu
stavu výborné 2. místo.
Velký posun zaznamenal ve své kategorii Milda Ulrich, kterému se
konečně podařilo probojovat do osmičlenného semiﬁnále a v celkovém pořadí skončil 6.
Všem závodníkům
velmi děkuji za vzornou reprezentaci klu-

bu a držím palce v dalších startech.
Za Sport Úvaly
Mgr. Jana Konečná
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Jan Tesař – vycházející hvězda
české atletiky
V minulém
vydání
Života Úval jste si
mohli přečíst informace o očekávaném Halovém mistrovství
České republiky
v atletice a následném Halovém mistrovství
Evropy, která
se obojí konala
v Praze. V běhu
na 400 m se nakonec v obou podnicích představil Úvalák Jan Tesař, který trénuje
pod vedením svého otce Jana Tesaře staršího. Ale pěkně od začátku, navážu na článek z březnového čísla ŽÚ.
O víkendu 21.–22.2. se v pražské Stromovce konalo Halové
mistrovství ČR v atletice. Honzu
v běhu na 400 m čekal sobotní
rozběh a v případě postupu nedělní ﬁnále. V sázce bylo nejen dobré umístění na nejvyšší tuzemské
soutěži, ale také možnost účasti
na Halovém mistrovství Evropy
(HME). Honza měl totiž splněný
limit, ale byl až na čtvrtém místě
v českých tabulkách a to by znamenalo, že by nemohl nastoupit
k individuálnímu závodu, protože pravidla evropské atletiky
povolují start pouze třem závodníkům z každé země. Honzovi
se však rozběh povedl, zajistil si
hladký postup do ﬁnále a navíc
zaběhl skvělý čas 46,68 s., který
ho náhle zařadil na druhé místo
v českých tabulkách a v podstatě
zajistil účast na HME. Honza měl
víceméně splněno, na obhajobu
loňského halového titulu snad
ani nepomýšlel, protože na start
se postavila také extratřída nejen
české atletiky – Pavel Maslák.
Nedělní ﬁnále 400m mužů bylo
nejnapínavějším závodem celého
mistrovství. Velmi brzy se v čele
závodu objevil Pavel Maslák
a za ním se strhla bitva o zbylé
dvě medaile. Honza zvolil výbornou taktiku a na cílové rovince se
zařadil na druhé místo. S časem
46,21 s. se stal vícemistrem ČR
a navíc DRUHÝM NEJRYCHLEJŠÍM MUŽEM V EVROPĚ!
Vyrovnal také donedávna dlouho
odolávající národní rekord Karla
Koláře. Atletická veřejnost oněměla úžasem a na vlně euforie
a velkého očekávání se přenesla
až na březnové HME.
Praha a vůbec Česká republika
hostila tak velkou mezinárodní atletickou akci po 37 letech.

V pražské O2 areně závodníci
evropských zemí sváděli souboje 5.–8. března. V pátek 6. 3.
nechyběl na startu 5. rozběhu
na 400 m ani Jan Tesař. Druhý
muž evropských tabulek měl výhodnou 6. dráhu, zvládl velmi
dobře takticky svůj běh a z prvního místa postoupil do odpoledního semiﬁnále. Čeští fanoušci
slavili postup z rozběhů všech
tří českých reprezentantů (ještě
Pavla Masláka a Patrika Šorma), kteří se podělili o tři semiﬁnálové běhy – každý z nich se
představil v jednom. Honza hned
v tom prvním. Potkal se zde
s kvalitnějšími soupeři, s kterými však držel krok. Problém nastal po seběhu, kdy byl doslova
uvězněn ve vnitřní dráze a neměl
kudy běžce před sebou předběhnout. Nakonec zůstal za branami
ﬁnále, i když postup rozhodně
nebyl nereálný. I taková je však
„čtvrtka“ v hale – občas nestačí
mít jen naběháno, občas je potřeba mít pořádný kus štěstí. Honza
obsadil konečné 10. místo. To
hlavní z letošní halové sezony
pro Honzu však ještě mělo přijít... V neděli 8.3. uzavírala celý
program HME v Praze štafeta
na 4x 400 m mužů. Na startu
nechyběl ani výběr pořádající
země. Kvarteto Daniel Němeček
– Patrik Šorm – Jan Tesař – Pavel
Maslák bylo bráno za jednoho
z favoritů. Drželo se celou dobu
za polskou a belgickou štafetou,
do cíle doběhlo v NÁRODNÍM
REKORDU 3:04.09 min. a získalo tak BRONZOVÉ MEDAILE! Sledujme však úspěch jednotlivce. Rok od roku si Honza
zlepšuje osobní rekordy, stává
se stabilnější součástí české reprezentace, v závodech už není
„do počtu“, postupuje z rozběhů
a bojuje o ﬁnále. A teď navíc získal svou první velkou medaili!
Navíc na domácí půdě- na HME,
na které se jen tak nezapomene.
Držme palce dál!
Alena Tesařová

Závod pro zdraví
Prvním závodem Újezd.
net seriálu „Tří závodů
pro zdraví“ je dubnový
Felix Újezdský duatlon.
Letos vychází na neděli
19. 4. a ponese se nejen
ve sportovním duchu.
Kdo má rád atmosféru menších závodů, ale
přesto preferuje kvalitní
zázemí a organizaci, nesmí na duatlonu v Újezdu chybět. Závodníci
nejprve musí uběhnout
3 km, pak ujet 26 km na kole a na závěr poběží ještě 2 km (platí pro hlavní mužskou kategorii, ženy jedou
na kole polovinu). Běžecký okruh
je ze dvou třetin lehkým terénem,
zbytek po asfaltu. Na kole se jezdí
převážně v lese po zpevněných cestách. Závod v pohodě zvládají i né
tak zdatní sportovci.
Soutěží se v sedmi kategoriích rozdělených podle pohlaví
a věku. Pořadatelé myslí i na děti
a připravují zkrácené tratě i pro
ně. A nejen to, také zábavný program, který je opravdu bohatý
a zaujme celé rodiny.
Součástí Felix Újezdského
duatlonu je také kategorie handbikerů, mají samostatný start a absolvují pouze cyklistickou část.
Závod je zařazen do Českého poháru HandiCUP MTB.
Všichni závodníci budou mít
možnost využít bezplatné předstartovní vyšetření v podobě kontroly srdečních a dechových funk-

cí, které poskytne hlavní partner
závodu, společnost Felix Clinicum Praha. Vyšetřit se mohou nechat samozřejmě i diváci.
Závod je součástí Újezd.net
seriálu „Tří závodů pro zdraví“.
Pokud se zúčastníte všech tří závodů, máte vysokou šanci vyhrát
v závěrečné tombole hodnotné
ceny. Dalšími akcemi jsou:
17. května 2015 – Klánovický
Mini Adventure (zážitkový závod dvojic)
29. srpna 2015 – Velká cena města
Úval (Cross country horských kol)
Letos nově připravujeme také:
25. října 2015 – Klánovický
1/2Maraton (běžecký závod + běh
se psem)
Felix Újezdský duatlon se koná
za podpory městské části Praha
21 pod záštitou starosty Zdeňka
Růžičky. Zajistěte si své startovní
číslo včas a registrujte se na www.
triprozdravi.cz.

Rádi bychom poděkovali
za zorganizování charitativní akce „Boxeři dětem
2015 Úvaly“ pořádané panem Petrem Mendíkem
a všem zúčastněným, kteří
přišli podpořit naši dceru
Petru a přispěli sponzorským darem.
Jan a Eva Štěpánkovi
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společenská kronika
Duben 2015
Vítáme nové spoluobčánky
Eduard Keblúšek
Adéla Kuprová
Bára Budařová
Vendelín Žilák
Vanesa Basovníčková
Markéta Ryšánková
Všem dětem přejeme, aby vyrostly
ve zdravé a šťastné občany našeho města.
Březnová životní jubilea
70 let – Ivan Kartal
Ludmila Tourková
Jaroslava Černíková
Marcela Krausová
Jiří Bubák
75 let – Pavel Pavelec
Ludmila Chocholoušová
Vilém Schöps
Antonín Novotný
Květa Gergišáková
80 let – Zdeněk Holler
Zdeňka Ulrichová
81 let – Květoslava Frauenterková
Stanislava Ferenczyová
82 let – Jiří Horák
83 let – Helena Kostková
Jiřina Roučková
Václav Moravec
84 let – Jiří Olmer
86 let – Jaroslav Teč
Jiří Selix

87 let – Oldřich Štěrba
88 let – Jiří Michálek
Vlasta Švierčeková
Marie Chalupecká
91 let – Zdeňka Michálková
Marie Kabátová
Jiřina Čermáková
102 let – Zdenka Kašparová
Všem jubilantům přejeme hodně
štěstí, zdraví a spokojenosti do
dalších let.
Navždy jsme se rozloučili
Jarmila Valášková
Růžena Červená
Jan Hejnic
Veronika Bohatová
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

Život Úval 4/2015
chal celkovým pořadím. První příčku před závěrečným turnajem drží
Milan Bartoň, za kterým je těsně
Kamil Munia. Zatím třetí je pak Oldřich Doležal. V dětské kategorii je
pak na prvním místě Adam Hruška,
následují Michal Šetka a Timothy
Fernando. V posledním turnaji seriálu, který se koná 18. dubna od 14

hodin, se dá očekávat velké nasazení všech účastníků. Vzhledem
k systému seriálu, kdy se do celkového pořadí počítají nejlepší 3 ze 4
výsledků každého účastníka, totiž
není ani zdaleka nic rozhodnuto.
Pokud se chcete tohoto turnaje zúčastnit i vy, přihlaste se na email
petr.slavik@volny.cz.

osobní
Poděkování za krásnou oslavu 100. narozenin
naší maminky a babičky Tyndy Svobodové
Děkujeme šéfovi hospody „Na dobrým místě“ Romanu
Martinákovi i jeho personálu za nádherně připravenou
tabuli, výborné menu a bezchybnou obsluhu dne 28. 2.
2015. K radostné atmosféře přispěli muzikanti Karel a Martin
Šochmanovi. Živě zahrané a zazpívané sokolské písničky byly
jedním z nejkrásnějších dárků, které maminka dostala.
Za celou rodinu dcera V. Baumanová a vnučka D. Horňáková.

Poděkování
Děkujeme panu starostovi P. Boreckému, zástupcům
„okresu“, Sokolu Úvaly, paní Havlíkové a dalším členům
Klubu důchodců Úvaly i ostatním za milá přání a dárky naší
mamince a babičce Tyndě Svobodové při příležitosti jejích
stých narozenin. Za pomoc s oslavou v sále DPS děkujeme
také paní Hoškové a panu Karlinovi.

zahrajme si šachy
Tentokrát se podíváme na šachové koncovky, a to ve studii prvního československého velmistra
Richarda Rétiho. Bílý je na tahu
a remizuje. Najdete správnou cestu?
V úloze z minulého čísla vedlo
k nejrychlejší výhře bílého pokračování 1.Dxg6+ Kxg6 2.Sh5+
Kh7 3.Sf7+ Sh6 4.Vxh6 Kxh6
5.Vh1 mat.
Petr Slavík

Únorový šachový turnaj měl jasného krále
Předposlední únorovou sobotu se
v úvalském MDDM opět sešli příznivci královské hry, kteří nedbali
na slunečné předjarní počasí a raději si přišli poměřit síly na 64 polích.
Turnaj se hrál na tradičních 7 kol
a ve všech sedmi svých partiích
zvítězil Kamil Munia, který se tak
stal naprosto zaslouženým vítězem.
Na druhém místě se
umístila Zdeňka Šimurdová se ziskem 5
bodů a stejný počet
bodů, ale horší pomocné hodnocení,
měl Miroslav Hašpl,
který tak obsadil třetí
místo.
Děti si pak stupně

vítězů rozdělily následovně. Vítězem dětské kategorie se stal Adam
Hruška se 3 body. Druhý Tim Fernando získal 2 body a třetí skončil
Lukáš Hojka s jedním bodem.
Jak asi víte, tyto turnaje se konají
v rámci seriálu Velké ceny MDDM
Úvaly, a tak je na místě se podívat
také na to, jak únorový turnaj zamí-

Za celou rodinu dcera D. Rybáková a vnučka D. Horňáková

Dne 12. 4. 2015 oslaví 60 let společného života manželé
Marie a František Ivanšíkovi.
Za lásku a péči děkují a do dalších let přejí hodně zdraví
a pohody
syn František Ivanšík s partnerkou Líbou Stříbrnou,
dcera Dagmar Šmejkalová,
vnoučata Petr Šmejkal, Petr Stříbrný a Jakub Stříbrný,
pravnučka Nikolka
Děkuji panu starostovi
Petru Boreckému
a kolektivu místního úřadu
za blahopřání k mým
narozeninám.
Věra Černá

25. 3. letošního roku oslavili
diamantovou svatbu pan
Jindřich Lízner
a paní Božena Líznerová.
Do dalších společných let
hlavně zdraví
přeje rodina.
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Vážení a milí spolužáci,
absolventi Základní devítileté školy v Úvalech v roce 1951!
Tak jako každým rokem sejdeme se i letos poslední sobotu v květnu, tj.
30. 5. 2015 v 16 hodin
v restauraci „Na dobrým místě“ na náměstí Arnošta z Pardubic.

V únoru jsme vzpomněli pana
Jar. Líhu a jeho ženu Haničku.
Kdo jste je znali,
vzpomeňte s námi.

MB

Děkujeme všem přátelům a známým
a TC Úvaly za projevy upřímné soustrasti.
Rodina Bartošova

Rodina Zapletalova

inzerce
Hodinový manžel
Nabízím kvalitní řemeslné
a stavební práce, montáže,
údržbu, servis a opravy.
Praha, Praha-východ
Kontakt: Pilát Jiří,
tel: +420 602 270 229

Mandlování ložního prádla,
po Úvalech možnost rozvozu
až domů.
Kontakt: 724 225 595

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

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant – černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý. Stáří
14 – 19 týdnů. Cena 149–180,- Kč/ ks dle stáří. Prodáváme slepičky pouze našeho chovu!!
Prodej se uskuteční:

V neděli 26. dubna 2015
Úvaly – u drogerie na náměstí – 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

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
mobil: 603 242 142
www.sute-pisky.cz

milanpetruzalek@sute-pisky.cz
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Úvaly přijme zaměstnance na
post:
Řidič dodávkového vozu pro rozvoz zboží –
požadujeme: ŘP skupiny B, samostatnost, zkušenosti na podobné pozici, komunikační schopnosti, pracovitost, ﬂexibilitu, příjemné vystupování.
Nabízíme odpovídající ﬁnanční ohodnocení, příjemné pracovní prostředí. Nástup ihned.
Životopisy zasílejte na e-mail: almeco@seznam.
cz, dotazy na tel.: 281 980 576.

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16
602 429 913
605 977 191
606 784 088
26
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NABÍDKA –
PRACOVNÍK VE SKLADU
Přijmeme pracovníky do skladu na nepravidelné
a zkrácené úvazky na DPP s možností prodloužení
na Pracovní smlouvu. Nástup: ihned.
Místo: Přišimasy/Hradešín.
Odměna: smluvní 60–100,– Kč/hodinu.
Životopis s kontaktem posílejte na personal@pexi.cz,
tel.: 274 023 224

Nabídka volných pracovních míst – nástup září 2015
ZŠ Úvaly přijme od září 2015 kvaliﬁkovaného učitele (učitelku):
• angličtiny
• 1. stupeň ZŠ (znalost matematiky profesora Hejného výhodou)
Životopis zašlete na
zsuvaly@zsuvaly.cz nebo volejte na č. 281 981 946.
OČNÍ OPTIKA PECAN
brýle, měření, opravy
Oplanská 2614, Blatov vedle
Penny
Újezd nad Lesy
Tel: 608 261 242
www.optikapecan.cz
Po–Pá 9 h–12 h, 13h–18 h

Taxi Úvaly
tel. 777 33 11 69
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www.uvalskalekarna.cz, e-mail: info@uvalskalekarna.cz
tel.: +420 281 981 423

Oznámení Úvalské lékárny
Chtěli bychom všem oznámit, že i přes nepříznivou a tíživou dopravní situaci v Úvalech máme otevřeno beze změny a jsme schopni plně uspokojit Vaše přání a požadavky.
Myslím, že všem, kteří provozují obchodní činnost v Úvalech, moc
pomůžete, když nám zachováte přízeň a i přes komplikovanější dostupnost nás navštívíte.
Tvrzení, že lékárna a ostatní obchody se uzavírají, je nepravdivé
a poškozuje nás.
Lékárna pro Vás připravila několik nabídek.
opět je v nabídce akce SUNAR lékárny: při koupi jakéhokoliv
Sunaru akce 5 + 1 zdarma, cena Sunaru je 219,- Kč (při využití
akce je konečná cena 182,50 Kč za 1 balení)
od 1. dubna akce NUTRlLON: při koupi jakéhokoliv Nutrilonu
akce 5 + 1 zdarma, cena Nutrilonu je 339,-Kč ( při využití akce je
konečná cena 282,50 Kč za 1 balení)
autolékárničky od firmy HARTMANN odpovídající vyhlášce
č. 341/2002Sb. za cenu 199,-Kč a doplňkový balíček za 149,-Kč
s použitelností do září 2019
jsme výdejním místem e-shopu firmy Hartmann
nabízíme cenově zvýhodněné balíčky zubních kartáčků od firmy CURAPROX
zvýhodněné ceny opalovacích přípravků DAYLONG
Přejeme Vám všem krásné jaro a těšíme se na Vaši návštěvu.
PharmDr. Hana Kantorová
Úvalská lékárna

Více než 3 roky je k Vaší spokojenosti stále
v provozu na nádraží
prodejna (vchod z čekárny!) domácích
koláčů, závinů, řezů apod.
Otevřeno v prac.dny 5,30–9,30,
nebo do vyprodání.
Děkuji za vaši přízeň
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Kadeřnické služby
dámské, pánské, dětské
(pracujeme s vlasovou kosmetikou MATRIX)

Manikúra, modeláž nehtů
Pedikúra
Kosmetika

inzerce

Cukrárna u školy Úvaly

nabízí velký výběr domácích zákusků
z pravé šlehačky.
Pečeme domácí koláče,záviny,i na objednávku.
Nabízíme kopečkovou zmrzlinu.
V cukrárně máme hezké posezení na zahrádce ve
dvoře, které ocení hlavně rodiče s dětmi.
Otevřeno úterý–čtvrtek 8–16.30 pátek 8–16.00
sobota 8–11 hod.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Dárkové poukazy pro Vaše blízké samozřejmostí.
ulice Husova 83, 250 82 Úvaly u Prahy
(vedle České spořitelny)

Nově otevřený second hand

Tel. 721 499 433

Na náměstí proti České spořitelně
(přemístěný od nádraží)

Drogerie Zamora
Barvy a laky, papírnictví

Otevřeno i v sobotu
Těšíme se na Vás

– člen sítě TETA
Nabízíme kompletní drogistický sortiment
včetně barev a laků
Otevírací doba:

po – pá
So
Ne

8.30 – 17.00
8.00 – 11.00
zavřeno

Po dobu uzavření železniční trati a omezení zastavení
na náměstí Arnošta z Pardubic, pro nákup v drogerii
zajištěno parkování před drogerií po dobu 30 minut.
náměstí Arnošta z Pardubic
250 82 Úvaly
Tel.: 281 981 151

Květiny
Husova 77
Velký výběr řezaných a pokojových květin

Květinové vazby
Prodej keramiky, svíček, zeminy, umělých květin
a dekoračních předmětů

AUTOKOMPLEX ÚVALY
nám. Arnošta z Pardubic
250 82 Úvaly
autoservis, pneuservis, diagnostika, bezplatné zapůjčení vozu po dobu opravy...
poradenská činnost Eurotaxglass,s (nenechte si
krátit pojistné plnění)...
práce 350 Kč/h

... JARNÍ AKCE 20% SLEVA NA DÍLY...
Objednávky na tel.: 775 13 12 14

Chovatelské potřeby
Vážení zákazníci, rádi bychom
Vás upozornili, že prodej krmiv
a chovatelských potřeb v naší
prodejně v ulici Husova 1102

NENÍ PŘERUŠEN
I přes uzavírku způsobenou opravou vlakového
koridoru platí standardní otevírací doba:
PO – PÁ 8–17 hod. SO 8–11 hod
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KUŘECÍ RÁJ
UZENINY – MASO – SÝRY
Nabízíme prodej, pronájem nemovitostí,
vyřizujeme exekuce, vypracujeme tržní odhady
hodnoty nemovitostí k vypořádání dědictví

ul. Husova 83, Úvaly
(NAD SPOŘITELNOU)

tel. 604 700 022
tel. 281 866 806
e-mail: info@elanreality.cz
www.elanreality.cz

Nabízíme široký sortiment chlazeného kuřecího
a krůtího masa, velký výběr čerstvých uzenin a sýrů.
Speciální nabídka: čerstvé máslo přímo z mlékárny
Dále nabízíme mraženou zeleninu, drůbež, ryby a velký
výběr koloniálního zboží.
Každé ráno na Váš stůl čerstvé pečivo od firmy
KOLLINGER
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Otevírací doba: Po
7:30 – 12:00
Út – Pá 7:30 – 17:00
So
7:30 – 11:00
Tel. kontakt: 323 608 458

Traficon-Tabák
Bartošková
nám. Arnošta z Pardubic 18
Veškerý sortiment novin a časopisů, cigaret
a tabákových výrobků a příslušen.
Sazka, Fortuna, Victoria Tip.

Otevřeno 6:00-17:00.
Těšíme se na vaši návštěvu
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