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Slovo starosty
Milé Úvalačky, milí Úvaláci,
od doby, kdy jsem napsal úvodník do květnového Života Úval,
se událo několik důležitých věcí
pro naše město. V první řadě to
bylo schválení první etapy výkupu a převodů pozemků pod úvalskými ulicemi a chodníky (cca
13 000 m2) s tím, že další dvě
etapy budou předloženy zastupitelstvu v červnu. Jde o řešení problému, který v Úvalech trval přes
25 let a blokoval jakékoli rozsáhlejší opravy ulic.
Druhým významným bodem
bylo schválení projektu transformace naší VPS na příspěvkovou organizaci Technické služby
města Úvaly (vlastník bude ze
100% město Úvaly). Jde o cca
tříletý proces, na jehož konci bu-

dou prakticky všechny komunální
služby v rukách města – svozem
komunálního odpadu počínaje,
údržbou majetku a veřejného
osvětlení konče. Výsledek by měl
být zřejmý – úvalské peníze zůstanou v Úvalech, město a jeho
občané budou mít plnou kontrolu
nad kvalitou, rozsahem a cenou
poskytovaných služeb.
Třetím bodem je odstartování projektu modernizace úvalského bytového fondu. Objekty
ve Škvorecké 105, 181 a 75, Kollárova 1095–1096 a Prokopa Velikého 1346–1347 se dočkají postupně v několika příštích letech
oprav a rekonstrukcí.
Další věcí, která odstartovala
a která je důležitá pro budoucnost
našeho města, je projekt svazkové

základní školy na Hostíně. Jedná
se o základní školu, kterou bude
zřizovat svazek obcí (v tuto chvíli
jde o město Úvaly a obce Dobročovice, Květnice a Zlatá s tím,
že o účasti uvažují Přišimasy,
Tuklaty a Škvorec). Potřeba této
školy je zřejmá – vlna dětí se nám
postupně začíná přelévat z mateřských škol do základních škol.
A je jasné, že úvalská základní
škola nebude stačit. Proto již nyní
spolu s okolními obcemi ve spolupráci se společností Palmer
Capital tento projekt rozjíždíme.
Pokud půjde vše dobře, mohlo by
se začít na jaře 2018 stavět.
Věcí, které se v našem městě
nyní dějí, je podstatně více, ale to
bych překročil rámec úvodníku.
Chtěl bych na závěr dodat tři po-

děkování. To první je všem těm,
kteří se podíleli na přípravách
vzpomínkových akcí k 70. výročí
konce II. světové války – jak organizátorům, tak pamětníkům, kteří
přišli, základní škole, spolkům
a občanům, že se hojně zúčastnili.
Druhé poděkování je všem, kteří
zorganizovali dětské odpoledne
a koncert v sobotu 16.5., protože
dokazují, že když se chce, tak to
v Úvalech žije. A třetí je všem
zaměstnancům městského úřadu a také zastupitelům (ze všech
stran a spolků), protože bez jejich
aktivní podpory a spolupráce by
se všechny výše uvedené projekty
nedařilo rozjet.
Přeji vám všem krásný červen
a ať Medard kape jen uměřeně ☺
Petr Borecký, starosta města

O čem jednali zastupitelé dne 23. 4. 2015 a 14. 5. 2015
Dne 23. dubna 2015 se konalo
4. zasedání úvalských zastupitelů, kterých se ten den na jednání
dostavilo 14. Na úvod místostarostové Pokorný a Kimbembe
přednesli informaci o záměru
transformace Veřejných prospěšných služeb a odpadového hospodářství na Technické služby města
Úvaly. Otázky zastupitelů zodpověděl pan Ing. Miroslav Kruliš
(ředitel Technických služeb města Český Brod), který byl přizván
ke spolupráci na této transformaci. (rozhovor s panem Krulišem
najdete v tomto čísle). Otázce
transformace VPS bylo věnováno
samostatné jednání mimořádného
zastupitelstva v květnu (po uzávěrce červnového vydání).
Velkou diskusi vyvolal bod
jednání týkající se čestného občanství Klementa Gottwalda.
Na základě podnětu pana Jana
Nehasila rada uložila prověřit
možnosti odejmutí čestného občanství. Rada města projednala
záležitost na svém jednání dne
10.2.2015 a usnesení, které by
doporučilo zastupitelstvu čestné
občanství Klementu Gottwaldovi
odejmout, nebylo přijato. Přítomní radní se zdrželi hlasování s tím,
že problematika bude projednávána na dalším řádném zasedání zastupitelstva. Na toto téma se do-

pisem vyjádřil i ředitel Národního
muzea PhDr. Michal Lukeš PhD.
Starosta konstatoval, že nikdo
nezpochybňuje, že Klement Gottwald patří k největším zločincům
našich novodobých dějin, a stanovisko rady města v čele se starostou spočívalo v tom, že čestné
občanství by mělo být ponecháno
jako memento. Čestné občanství
bylo nakonec Klementu Gottwaldovi odejmuto.
Diskuse občanů se týkaly plánovaných letních prázdnin v Mateřské školce Úvaly, obav některých občanů z provozu letního
kina v prostoru ulice Guth-Jarkovského.
Diskuse zastupitelů se týkaly
soutěže na architektonické řešení
budoucí knihovny na náměstí.
Zastupitelstvo dále rozhodlo
o přidělení ﬁnančních prostředků
pro sportovní a zájmové organizace v Úvalech nad 50 tis. Kč takto: SK Úvaly – fotbal 175 000 Kč
(provozní náklady, nákup malotraktoru), TC Úvaly 99 000 Kč
(provozní náklady), TJ Sokol Úvaly 155 000 Kč (celoroční příprava
dětí v mládežnických a dorosteneckých kategoriích, náklady spojené s provozem haly a tělocvičny)
JUNÁK Úvaly 200 000 Kč (rekonstrukce skautské klubovny – koﬁnancování projektu).

Dále bylo schváleno rozdělení
hospodářských výsledků zřizovaných příspěvkových organizací takto: Základní škola Úvaly – fond rezerv 112 526,79 Kč
(úhrada ﬁnanční ztráty základní
školy), MDDM Úvaly fond rezerv 156 395,20 Kč, fond odměn
140 000,- Kč, Mateřská škola
Úvaly Kollárova fond rezerv
117,55 Kč, fond reprodukce majetku 300 000,- Kč, fond odměn
35 000,- Kč.
Zastupitelé schválili veřejnoprávní smlouvu mezi městem Úvaly a TJ Sokol Úvaly
o poskytnutí příspěvku ve výši
2 000 000,- Kč na dostavbu topení, sportovního povrchu a osvětlení ve sportovní hale.
Dále zastupitelé souhlasili
s podáním výpovědi smlouvy
č. 3/0281/2004/S z roku 2004
a dodatku č. 1 k této smlouvě se
společností Eltodo Citelum, s.r.o.,
o přenechání VO na území města
Úvaly do nájmu, o jeho provozování a správě. Tento bod úzce
souvisí s budoucí transformací
VPS na technické služby.
Zastupitelé vzali na vědomí zápis ze zasedání ﬁnančního výboru ze dne 7.4.2015. V návaznosti
zastupitelé schválili rozpočtové
opatření č. 2/2015, kde příjmy
a výdaje činí 189 017 946,- Kč.

Dále byl schválen vstup města
Úvaly do Dobrovolného svazku
obcí Povýmolí, byl schválen zástupce do svazku - starosta města Petr Borecký a náhradník Vítězslav Pokorný, byla schválena
zakladatelská smlouva a stanovy
Dobrovolného svazku obcí Povýmolí a vložení členského příspěvku města Úvaly do Dobrovolného
svazku Povýmolí ve výši 20 Kč
na jednoho obyvatele města dle
stavu k 31.12. Svazek v nadcházejícím období bude mít hlavní
cíl – výstavba „svazkové základní
školy“ v jižní časti našeho města.
Zastupitelé schválili koupi pozemku č. 3928/136 o výměře
102 m2 od společnosti Čechoslávie za celkovou kupní cenu
15300 Kč (150 Kč za m2). Tento
pozemek je důležitý z důvodu
zachování průchodnosti mezi
stavebními parcelami v lokalitě
na nových Slovanech a rybníkem
Horní úvalský.
Následně byla schválena plánovací smlouva mezi městem
Úvaly a společností JARO REAL,
s.r.o. – developerem stavebních
parcel v oblasti Radlické čtvrti.
Společnost připravuje výstavbu
rodinných domů a následující technické a dopravní infrastruktury pro tyto rodinné domy.
Vzhledem k tomu, že se záměr
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dotýká veřejné dopravní a technické infrastruktury ve vlastnictví obce, je jako součást žádosti
o územní rozhodnutí požadována
Plánovací smlouva mezi Městem
Úvaly a JARO REAL, s.r.o. Předmětem této Plánovací smlouvy
je stanovení vzájemných principů spolupráce obou smluvních
stran. Následně zastupitelé schválili prodej pozemku o výměře
172 m2, za celkovou kupní cenu
134.676,- Kč (jedná se o „malý
cíp“, který nebyl omylem zahrnut
do zveřejněného záměru prodeje
začátkem roku 2014).
Zastupitelé dále schválili koupi pozemků o souhrnné výměře
cca 5100 m2 v oblasti vedle ČOV
za celkovou kupní cenu 50.710,Kč. Pozemky jsou pro město důležité kvůli zřízení cyklostezky,
která bude propojovat severní část
Úval s centrem.
Zastupitelé dále zrušili své
usnesení z roku 2012, kterým
byla schválena Pravidla pro výkup pozemků ve vlastnictví fyzických či právnických osob,
které jsou zastavěny stavbami
ve vlastnictví města nebo které
jsou určeny pro veřejné využití,
jako jsou komunikace či zeleň.
Důvodem zrušení byly výrazné
změny v oceňování pozemků pod
komunikacemi.
Zastupitelé schválili prodej
tří pozemků o celkové výměře
131 m 2 za celkovou kupní cenu
31 820,- Kč. Jedná se o pozemky v ulici U Starého koupadla.
Dále zastupitelé schválili koupi
pozemků u staré střelnice a nad
čističkou za cenu 500 000 Kč.
Tyto pozemky (cca 9400 m 2)
budou sloužit jako rezerva
pro budoucí rozšíření ČOV.
V současné době ještě zbývá
kapacita pro cca 1900 obyvatel. Následně byla schválena
koupě pozemku o velikosti
52 m2 za cenu 7800 Kč. Jedná
se o část asfaltové komunika-

ce v ulici Švermova u křížení
s ulicí Rašínovou.
Zastupitelé v rámci první velké
fáze výkupu pozemků pod komunikacemi schválili odkup pozemků
v oblasti – I. etapa (Úvalák, ulice
Hakenova, Švermova, Raisova,
Maroldova, Nerudova) a část etapy II. (ulice U Obory), které jsou
ve vlastnictví soukromých osob.
S těmito vlastníky byla vedena
v průběhu začátku roku 2015 jednání a na základě nich došlo k dohodám o převodu vlastnických
práv. Výkup (celkem 16 pozemků) je prováděn za ceny v rozmezí
od 100 Kč do 160 Kč za m2. Zastupitelstvu města jsou předloženy
jednotlivé kupní smlouvy ke schválení. Dalších 10 pozemků pod komunikacemi v této oblasti stávající
vlastníci městu dokonce darovali,
za což jim patří velký dík.
Dále byl schválen bezúplatný
převod pozemku o výměře 193 m2,
který je ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s majetkem
státu Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových. Jedná se
o pozemek kolem bytových domů
v ulici Prokopa Velikého.
Následně nebylo schváleno
zveřejnění záměru na prodej pozemku č. 3268/126 o rozloze
1237 m2 v lokalitě U Horoušánek
za minimální cenu 2,6 mil. Kč.
Dále bylo schváleno uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti na akci uložení kabelového
vedení v ul. Dobrovského, Klostermannova, Rašínova, B. Čapků,
Šafaříkova v lokalitě Výpustek.
Zastupitelé také schválili jednorázovou náhradu ve výši 250,- Kč/
běžný metr za zřízení věcného
břemene v plánované investici
ČEZ v lokalitě "Horní Úvalák"ul. Pražská, V. Špály, Kollárova,
Josefa Lady, Šrámkova.
Zastupitelstvo v dalším bodě
schválilo aktualizaci koncepce
hospodářsky využitelného majet-

ku města v období 2014–2018.
V této aktualizované koncepci
hospodářsky využitelného majetku města se doplňují informace
k objektům, stavbám a pozemkům
dle současného stavu. V rámci diskuse bylo odsouhlaseno zrušení
záměru prodeje č.p. 203.
Dále zastupitelé vzali na vědomí informaci o poskytnutí dotace
od Ministerstva pro místní rozvoj
na projekt Konsolidace IT a rozvoj služeb města Úvaly ve výši
3 834 845 Kč. V rámci realizace
tohoto projektu bude řešena např.
konsolidace a virtualizace desktopů, zvýšení bezpečnosti sítě, elektronizace procesů a agend veřejné
správy.
Dále zastupitelé vzali na vědomí zápis č.2/2015 z jednání kontrolního výboru.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí
přehled projektů a studií, které
byly zpracovány v období 2010–
2015 odborem investic a dopravy.
Z důvodu žádosti od společnosti ČEZ Distribuce, která odstoupila od koupě pozemku za účelem
umístění trafostanice „Mánesova
– Jiráskova“ zastupitelé zrušili
své usnesení o záměru prodeje.
Byla opravena formální chyba
(rozdíl 1 Kč) v rozpočtovém opatření č.9.
Zastupitelé v posledním bodě
schválili veřejnoprávní smlouvu,
která bude uzavřena s účinností
od 1.6.2015 mezi městem Úvaly a obcí Dobročovice na výkon
činnosti Městské policie Úvaly na území obce Dobročovice
na dobu neurčitou za úhradu
30 100,- Kč a kalendářní rok.
V rámci připomínek a podnětů zastupitelů se objevily dotazy
na zveřejnění seznamů nepřijatých dětí do úvalské mateřské
školky a na schválený jednací řád
komisí rady města. Na dotaz pana
Jelínka ohledně studií dopadu
rozvoje Úval odpověděl starosta,
že město má zpracovanou demo-

graﬁckou studii a integrovaný
plán rozvoje.
Dne 14. května 2015 se konalo mimořádné jednání zastupitelstva. Hlavním bodem jednání
byla transformace současné VPS
na Technické služby města Úvaly. V rámci diskuse vystoupil
Ing. Miroslav Kruliš, ředitel českobrodských Technických služeb,
který se spolupodílí na této transformaci (rozhovor s panem Krulišem najdete v tomto čísle) a který
dlouhou dobu hovořil o zkušenostech v sousedním městě stejné velikosti. Do diskuse se zapojil i pan
Tomáš Nehasil, občan Úval, který hovořil o svých zkušenostech
z oblasti odpadového hospodářství
z pohledu soukromé sféry. Zahájení transformace bylo následně
jednomyslně schváleno. Zastupitelé v rámci druhého bodu jednání
vyjádřili nesouhlas se záměrem
jakkoli měnit trasu vedení stavby
č. 511 pražského okruhu (část D1
– Praha Běchovice) mimo oblast
stanovenou zásadami územního
rozvoje hl. m. Prahy a současně
pověřili starostu, aby za město
Úvaly jednal a informoval o nemožnosti vedení stavby komunikace č. 511 a 510 ve zvažované
alternativní trase přes katastrální
území Úval, a to zejména z důvodu navýšení četnosti osobní a nákladní dopravy a s tím související
zvýšené hlukové zátěže, negativního dopadu na životní prostředí
z důvodu vedení trasy v bezprostřední blízkosti zastavěných oblastí města Úvaly.
Videozáznam z jednání dne
23.4.2015 je zde:
http://www.youtube.com/watch?v=Ehhtd15T2_zM
Videozáznam z jednání dne
14.5.2015 je zde:
http://www.youtube.com/watch?v=_m1EaNYdotQ
Mgr. Marek Mahdal, DiS.
(redakce Života Úval)

Zastupitelstvo schválilo rozsáhlý výkup pozemků pod komunikacemi v Úvalech
Zastupitelstvo města odsouhlasilo historickou věc – rozsáhlý
výkup pozemků pod komunikacemi města. V první etapě se jedná o takřka 11 000 m2 pozemků
pod komunikacemi na Úvaláku
a v centru města. U dalších cca
2 000 m2 jde o dar. V červnu bude
následovat II. a III. etapa. Město
by tak na konci celého procesu
mělo vlastnit až na pár výjimek
prakticky všechny komunikace
v Úvalech. Úvaly tak odstraňují
téměř 25 let neřešený problém,
který blokoval rekonstrukce komunikací. Mapa komunikací, které město Úvaly vlastní nebo nyní

nabývá do svého vlastnictví, bude
v průběhu měsíce června zveřejněna na webových stránkách
města.
Město Úvaly by zároveň chtělo
velmi poděkovat všem za vstřícný přístup při jednáních o tomto
mnoho let neřešeném problému, ale zejména těm, kteří své
pozemky městu darovali: paní
Aleně Sikorové z Třince, paní
Heleně Frantové z Prahy 7, panu
Ing. Jaroslavu Bedrnovi z Prahy 4, panu JUDr. Jiřímu Bedrnovi z Prahy 4, panu Ing. Pavlu
Bedrnovi z Úval, panu Michalu Poláčkovi ze Vsetína, panu

Ing. Martinu Poláčkovi ze Zlína,
panu Pavlu Poláčkovi ze Vsetína,
paní Ing. Marcele Urbanové ze
Zlína, paní RNDr. Yvoně Kop-

číkové z Brna, paní Anně Menclové z Brna a paní MUDr. Ivaně
Kurcové z Prahy 5.
Petr Borecký, starosta města

Pozvánka na řádné
zasedání zastupitelstva
Zveme občany na řádné veřejné zasedání
Zastupitelstva města Úvaly, které se koná
ve čtvrtek 11. 6. 2015 od 18 hodin
v sále domu s pečovatelskou službou.

3
cerven_2015.indd 3

5/28/15 1:06 AM

městský úřad

Život Úval 6/2015

Nový bezdrátový rozhlas v rámci systému protipovodňového opatření v Úvalech
Možná jste už zaregistrovali zcela
nové „tlampače“ umístěné převážně
na stožárech lamp veřejného osvětlení v ulicích našeho města. Jedná se
o výsledek projektu „Realizace protipovodňových opatření – Úvaly“,
kterým město řeší systém povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany města. Koncem roku
2012 rada města vzala na vědomí
informaci o možnosti získání dotace

na protipovodňová opatření a v lednu 2013 schválila podání žádosti
na Státní fond životního prostředí
(SFŽP). Realizaci projektu provedla ﬁrma Direkta Group, s.r.o., která
zpracovala projekt a administrovala
dotaci, kterou na OPŽP SFŽP následně v červnu 2013 schválili. Celkové náklady dosáhly 6 011 449 Kč,
uznatelné náklady 5 975 338 Kč,
výše dotace dosáhla 5 377 803 Kč.

Spoluúčast z městské kasy ve výši
10% tak činí 601 145 Kč. Předmětem projektu je řešení špatného stavu místního informačního systému,
absence prvků lokálního výstražného systému a digitalizace povodňových plánů města. Cílem projektu je
zlepšení varovného a vyrozumívacího systému.
V uplynulých týdnech byl v Úvalech vybudován nový bezdrátový

rozhlas, bylo instalováno 139 kusů
hlásičů, čítajících 391 reproduktorů.
Dále budou instalovány prvky lokálního varovného systému (3 hladinoměry) a současně bude zcela nově
zpracován digitální povodňový plán
města (v souladu s metodikou Ministerstva životního prostředí), včetně
sdílených databází povodňového informačního systému.
Marek Mahdal

budování nového objektu mateřské
školy se dvěma třídami pro 2x 25
dětí. Provoz bude zajišťovat město Úvaly, v jehož majetku i školka
a vybavení zůstane. Součástí projektu je pak vytvoření nejméně 2
pracovních míst pro (ne)pedagogy.
Projekt přináší i další pozitivní přínosy pro město Úvaly a region.
Celkové plánované způsobilé
výdaje jsou 22 391 tis. Kč, ﬁnancování z dotace může dosáhnout
až 19 032 tis. Kč, což představuje
dotaci 85 %. Na ﬁnancování způsobilých výdajů se podílí Evropský
fond regionálního rozvoje a přispívá
i Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy prostřednictvím
Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Středních
Čechy 2007–2013. Město Úvaly

spoluﬁnancuje způsobilé výdaje
ve výši 15 % z městského rozpočtu
a další nezbytné související výdaje
a nezpůsobilé výdaje. Více informací o dotačním programu je možné
získat na webových stránkách www.
ropsc.cz.
Projekt bude dokončen v průběhu června 2015, kdy si budete moci
nový objekt MŠ Cukrovar prohlédnout při slavnostním otevření. Těšíme se na setkání s vámi a doufáme,
že se bude vám i dětem nová školka
líbit.
Od září ve školce budou již první
děti, které budou školku navštěvovat
na základě mimořádného zápisu, který proběhne v červnu tohoto roku.
Informaci připravil:
Ing. Miloš Ciniburk,
projektový manažer

Výstavba nové školky se blíží
do finále
Již v jednom ze starších čísel Života Úval jste se mohli dočíst o výstavbě nové školky v Úvalech v ulici
Bulharská. Školka se staví díky MŠ
Cukrovar pro Úvaly a okolí, který
byl podpořen z prostředků Evropské
unie z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy.
Projekt MŠ Cukrovar pro Úvaly a okolí připravilo město Úvaly
v roce 2013. Žádost o dotaci pak
byla podána v únoru roku 2014
a schválena k poskytnutí dotace
Výborem regionální rady regionu
soudržnosti Střední Čechy v březnu
2014. Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána v červnu 2014.
Přípravné práce na vlastní realizaci
byly zahájeny v polovině roku 2014,
a to zahájením výběrového řízení

na dodavatele stavby, který stavbu
začal v září 2014.
Projekt výstavba nové školky má
za cíl řešit problém nedostatečné kapacity míst ve školkách v Úvalech
a středních Čechách. Praha východ,
resp. město Úvaly se svými okolními a spádovými obcemi se dlouhodobě potýká s nedostatkem míst pro
děti v mateřských školkách. Dlouhodobě je odmítáno více než 50 %
dětí, které se do školek hlásí. Projekt
buduje nejen samotnou kapacitu
MŠ, ale také nezbytné vybudování
souvisejících prvků – technologie,
kuchyně či venkovní úpravy zahrady a herní prvky. Projekt se skládá
z činností nezbytných pro přípravu
projektu (koncepce, projektová dokumentace, vyjádření úřadů, žádost
o dotaci), dále pak z realizace – vy-

POZVÁNKA NA SLAVNOSTNÍ
OTEVŘENÍ A DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
CUKROVAR
Přijďte se podívat na naši novou
mateřskou školku!
Kdy? 11. 6. 2015, 14:00 – 19:00
(slavnostní přestřižení
ve 14:14)
Kde? ulice Bulharská, Úvaly

Upozornění majitelům nemovitostí
Vypouštíte svoji dešťovou vodu
do městské kanalizace?
Víte, že to není v souladu se zákonem?
Město Úvaly chystá kouřové
zkoušky!
V březnovém čísle Života Úval
vyšel článek o provedení kouřových zkoušek. Město Úvaly chce
provedením kouřových zkoušek
zjistit napojení dešťových svodů
do splaškové kanalizace.
Někteří vlastníci nemovitostí napojují nebo mají napojeny
svody dešťové vody z objektů
a pozemků do splaškové kanalizace. Čistírna a přečerpávací
stanice odpadních vod v Úvalech je pouze pro splašky a není
vybavena zařízeními schopnými dešťovou vodu oddělit. Toto
se při deštích projevuje zvýšeným nátokem balastních vod
na čistírnu a může dojít i k poškození zařízení ČOV. Z tohoto důvodu nelze do splaškové
kanalizace zaúsťovat svody
na dešťovou vodu a majitelé ne-

movitostí, kteří takto likvidují
dešťové vody, porušují zákon
„o vodovodech a kanalizacích“
(274/2001 Sb.).
Všichni majitelé nemovitostí
mají ze zákona povinnost likvidovat srážkové vody na vlastním pozemku například vsakem
nebo zadržováním. Tuto povinnost majitelům nemovitostí
ukládá Vodní zákon (254/2001
Sb.) společně se Stavebním zákonem (183/2006 Sb.).
Proto chceme občany znovu
upozornit, aby si zkontrolovali svá napojení svodů dešťové
vody a případná špatná napojení
napravili. Město v brzké době
(za cca tři měsíce) provede kouřové zkoušky a u nemovitostí,
kde se během zkoušek prokáže
černé napojení svodů do splaškové kanalizace, bude město
vůči majitelům nemovitostí postupovat dle zákona 274/2001
Sb., o vodovodech a kanalizacích, § 32 odst. 1 písm. e.
Odbor investic
a dopravy
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Regulace parkování v centru odstartuje v srpnu!
V Životě Úval v září 2014 jsem
informoval, že v brzké době odstartuje regulace parkování na náměstí Arnošta z Pardubic a v ulici
Husova. Tehdy jsem optimisticky
předpokládal, že se tak stane již
v listopadu 2014, nicméně člověk míní a odbor dopravy policie
v Brandýse nad Labem a rekonstrukce drážního koridoru mění
…
Nicméně, veškeré úřední procedury proběhly a nyní jsme v Úvalech připraveni celý proces spustit.

Regulace parkování v centru
tedy bude spuštěna
od 1. srpna 2015!

Co se změní?
• V ulici Husova a na náměstí Arnošta z Pardubic budete moci
ve všední dny v době od 7:00
do 17:00 zaparkovat maximálně
na 2 hodiny, pak musíte odjet,
jinak se dopustíte pokutovatelného přestupku. Dobu zaparkování označíte na parkovacích
hodinách, které umístíte za čelní
sklo vozidla. Výjimku budou
mít držitelé parkovacích karet –
rezidenti v dané oblasti.
• V ulici Husova bude šikmé stání
směrem od závor dolů nahrazeno stáním podélným. Tuto změnu si vyžádal odbor dopravy Policie ČR z Brandýsa nad Labem.
• U přechodů pro chodce v Huso-

Začala rekonstrukce mostu
na Ztracený Korec
Po letech odkládání jsme započali s rekonstrukcí mostu přes
Výmolu do Horovy ulice. Náklady na tuto akci činí cca 3,5 mil.
Kč, podíl města je
0,9 mil. Kč, zbytek
město získává z dotace.
Celá rekonstrukce potrvá od května
do konce srpna letošního roku. To je však
jen počátek omezení v této čtvrti. Již
na konci srpna začne
být rekonstruována

vě a na náměstí Arnošta z Pardubic (opět na základě požadavku
Policie ČR) přibudou betonové
monobloky za účelem ochrany
chodců.
Kdo si může požádat o parkovací
kartu neboli kdo je rezident?
O parkovací kartu si může požádat každý občan nebo ﬁrma,
kteří v dané lokalitě buď bydlí
(trvalý pobyt), mají sídlo nebo
provozovnu.
Jaká bude cena parkovací karty?
První vozidlo bude zpoplatněno
částkou 500 Kč ročně, druhé částkou 3 000 Kč ročně (5 000 Kč ročně u ﬁremních karet) a třetí a další
vozidla částkou 15 000 Kč ročně.

Osoby zdravotně postižené a starší
65 let budou mít slevu 50% z ceny.
Kde parkovací kartu získáte?
Parkovací karty budou distribuovány spolu s červencovým Životem Úval, dále je bude možné
vyzvednout na městském úřadě,
předpokládáme též, že je budou mít
k dispozici obchodníci v centru.
Parkovací karty lze jinak zakoupit
v papírnictvích, na internetu atd.
V tuto chvíli předpokládáme, že
takto nastavená regulace parkování bude běžet do konce roku, kdy
předpokládáme první vyhodnocení a případné modiﬁkace systému
podle toho, jak si je vyžádá praxe.
Za vedení města
Petr Borecký, starosta města

Klement Gottwald byl zbaven čestného
občanství města

dešťová kanalizace ve Smetanově
a Mánesově ulici.
Odbor investic
a dopravy

Zastupitelstvo města 28. dubna rozhodlo o tom, že Klement

Gottwald byl zbaven čestného
občanství našeho města. Vedla se velká diskuse, jestli toto
gesto 26 let po revoluci má
ještě význam, nakonec se výrazná většina zastupitelů přiklonila k názoru, že tento zločinec nemá mít mezi čestnými
občany našeho města místo.
V kronice města však jako připomínka pro budoucí generace
informace o jeho čestném občanství v letech 1949–2015 zůstane.
Petr Borecký,
starosta města

Vznikne v Úvalech lesní čtvrť?
Zveme vás k diskusi o projektu Silva Taroucca!
V Úvalech nemáme
s developerskými projekty obecně pozitivní zkušenosti a vůči povolování
další výstavby je již mezi
občany města, ale i jeho
představiteli
poměrně
výrazná skepse. Objevil
se však projekt, který
by za určitých okolností
mohl být pro naše město
velmi zajímavý a mohl by
naše město pozvednout.
Jde o projekt, který
je navrhován pro území
o ploše 120 ha v severozápadní části Úval ohraničené na jihu silnicí II/101
(Jirenská), na severu čtvrtí U Horoušánek, na západě příjezdovou silnicí ke čtvrti
u Horoušánek a na východě areálem hodovského statku.
Navrhovaným typem zástavby
jsou rodinné vily situované v par-

kovém prostředí s plochou pozemků kolem cca 8–9 tisíc m2. Celkem
by se na tomto území mělo nacházet 85 domů. Projekt počítá s výstavbou krajinného parku na rozloze cca 120 ha, v němž se skloubí

realizace krajinného
projektu
s podílem staveb
na maximálně 5%
celkové plochy.
Projekt počítá
s volnou prostupností cest a území lesa – parku
pro běžné návštěvníky. V první fázi
realizace projektu
se počítá, že by
na poli bylo vysázeno několik desítek tisíc vzrostlých
stromů, teprve pak
by se realizovaly
další etapy.
V
současné
době se jedná o ideový záměr –
realizace by vyžadovala změnu
územního plánu lokality a investor jedná s městem o podmínkách, za jakých by město reali-

zaci tohoto projektu umožnilo.
Nic tedy není rozhodnuto a chceme proto využít tento prostor
pro odstartování diskuse o tomto
projektu.
Chtěli bychom tedy znát váš
názor. Co na to říkáte? Byl by to
pro Úvaly přínos, nebo převažují
negativa?
Přijďte o tomto projektu diskutovat s námi a investorem
v pondělí dne 8. 6. 2015 od 18:00
do společenského sálu DPS
na náměstí Svobody v Úvalech!
Teď je čas, kdy můžete celou věc
ovlivnit na samém počátku!
Další informace k projektu
najdete na webových stránkách
města v sekci developerské záměry. Z diskusního večera bude
zajištěn online přenos.
Těšíme se na vaše názory
a účast.
Za vedení města
Petr Borecký, starosta města
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Úvalský Stonehenge
Dne 8. 1. 2014 město Úvaly
podepsalo smlouvu o poskytnutí dotace se Státním zemědělským intervenčním fondem
z Programu rozvoje venkova
ČR ve výši dotace 1 274 650 Kč
na akci „Úprava lesních cest
a přilehlého okolí“. V návaznosti na tuto skutečnost byl

vybrán dodavatel stavebních
prací formou výběrového řízení společnost BEVI STAV
CZ, a.s., sídlem nám. Kinských
741/6, 150 00 Praha 5. V rámci této akce bude vybudováno
dětské hřiště, které bude umístěno na kraji lesa na pozemku
v severovýchodní části města

Úvaly (konkrétněji severně
od ulice Horova). Úpravy lesní cesty společně s instalací
kamenných prvků jsou zamýšleny jako spirála tvořena mlatovou cestou vedoucí od vstupu
k centrálnímu prostoru se stojícími kameny připomínající
Stonehenge. Tato spirála je na-

pojena na stávající lesní cestu.
Podél cesty jsou osazeny různě
poskládané kameny s širokým
využitím. Jedná se o uskupení
laviček, kamenného pole, kameny pro hru na schovávanou,
na skákání, lezení nebo na odpočinek.
Odbor investic a dopravy

hacení celého města. Vzhledem
k pozitivním ohlasům všech
zúčastněných je v plánu města
Úval uspořádat opětovně podobnou akci i mimo oficiální
výzvu. Těšíme se na všechny.
Rádi uvítáme i vaše návrhy
na úklid konkrétních lokalit. Vaše
tipy zasílejte na emailovou adresu
zivotniprostredi@mestouvaly.cz

Informace ke Dni Země a výsledky z akce „Ukliďme Pošembeří, který se konal 18.4.2015
na vrchu Klepec u obce Přišimasy naleznete na http://www.
posemberi.cz/dalsi-aktivity/
uklidme-posemberi-2015/vysledky/
Odbor životního prostředí
a územního rozvoje

Ukliďme Pošembeří 2015 – poděkování
Město Úvaly jako účastník
5. ročníku „Ukliďme Pošembeří“ ve spolupráci s MAS Pošembeří by rádo srdečně poděkovalo všem zúčastněným občanům,
kteří se dobrovolně podíleli
na úklidu klidné vycházkové
části města Úval, a to lesíku
podél ulice Pražská až za křižovatku Praha – Kolín – Jirny

ke stánku s občerstvením. S nasazením osobního zájmu proti
lhostejnosti, velkých fyzických
sil a vytrvalosti v nerovném
a zarostlém terénu se nám všem
podařilo odlehčit naši přírodu
od 45 pytlů odpadu. Nejen to
však bylo přínosem, ale poznání milých tváří se smyslem
přiložit kousek svého já k obo-

Přehled činností odboru stavební úřad
Odbor zajišťuje v přenesené
působnosti výkon státní správy
na úseku územního řízení a stavebního řádu.
Územně se pravomoc stavebního úřadu vztahuje na:
– správní území města Úvaly,
kterým je katastrální území
Úvaly u Prahy
– správní území pověřeného obecního úřadu v obcích
a na jejich katastrálním území: Dobročovice, Horoušany
+ Horoušánky, Jirny + Nové
Jirny, Květnice, Sibřina + Stupice, Šestajovice, Škvorec +
Třebohostice, Zlatá
Odbor má 9 pracovníků
ve struktuře: vedoucí odboru, 6
referentů, 2 administrativní pracovníci. V tomto obsazení zajišťuje tyto agendy:
– vede územní řízení a vydává
územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, nebo
o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území,
nebo o dělení nebo scelování
pozemků a nebo o ochranném
pásmu, a stanovuje podmínky
pro projektovou přípravu
– může uzavřít se žadatelem veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby, o změně využití
území a o změně vlivu stavby
na využití území, která nahradí územní rozhodnutí,
– vede zjednodušené územní řízení o umístění stavby, o změně využití území, o změně
stavby a o dělení a scelování
pozemků

– může vydat územní souhlas
na základě oznámení o záměru za stavebním zákonem stanovených podmínek a ve stanovených případech
– přijímá a posuzuje ohlášení
jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací a výrobků,
které plní funkci stavby, kontroluje, zda ohlášená stavba
je v souladu s podmínkami
stanovenými stavebním zákonem a podání má předepsané
náležitosti
– vede stavební řízení a vydává
stavební povolení a stanovuje
podmínky pro provedení stavby
– může uzavřít se žadatelem
veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby, která nahradí
stavební povolení
– zveřejňuje vydaný certiﬁkát
autorizovaného
inspektora a administruje oznámení
stavebního záměru stavby,
na kterou byl vydán certiﬁkát
autorizovaného inspektora
– povoluje změnu stavby před
jejím dokončením za zákonem
stanovených podmínek
– posuzuje oznámení stavebníka
započít s užíváním stavby
– vydává kolaudační souhlas
o povoleném účelu užívání
stavby, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, dále stavby, u které bylo
stanoveno provedení zkušebního provozu, a změny stavby,
která je kulturní památkou
– vydává
písemný
souhlas
ke změně v užívání stavby

– vede řízení a vydává povolení
odstranění stavby, terénních
úprav a zařízení včetně stanovení podmínek k ohlášení
záměru vlastníka odstranit
stavbu
– vede řízení a nařizuje odstranění závadné stavby, terénních
úprav a zařízení (v tomto bodě
jen „stavba“), nebo stavby
provedené nebo prováděné
bez rozhodnutí nebo opatření
stavebního úřadu vyžadovaného podle stavebního zákona
a nebo v rozporu s ním, nebo
u stavby, u které uplynula
stanovená doba jejího trvání
nebo u níž bylo stavební povolení zrušeno
– provádí kontrolní prohlídky
staveb
– eviduje a ukládá veškerá pravomocná rozhodnutí a jiná
opatření stavebního úřadu
podle stavebního zákona, podklady pro správní řízení a pro
jiná opatření, včetně ověřené projektové dokumentace
a certiﬁkátů od autorizovaného inspektora
– vede spisovou službu podle
zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
a o změně některých zákonů
v platném znění
– umožňuje nahlížení do spisu
podle zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád (kopii dokumentace stavby stavební úřad poskytne, pokud žadatel předloží
souhlas toho, kdo dokumentaci pořídil, případně souhlas
vlastníka stavby, které se dokumentace týká)

– projednává přestupky občanů
proti stavebnímu řádu a ukládá pokuty
– rozhoduje o správních deliktech právnických a fyzických
osob, podnikajících podle
zvláštních předpisů a ukládá
pokuty
– vede řízení a povoluje výjimky
z obecných požadavků na výstavbu, z technických požadavků na stavby a technických
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby
- vykonává státní dozor ve věcech stavebního řádu a dozírá na dodržování ustanovení
stavebního zákona, právních
předpisů vydaných k jeho provedení, jakož i na dodržování
opatření obecné povahy a rozhodnutí vydaných na základě
stavebního zákona, případně
vyzývá ke zjednání nápravy nebo rozhodnutím uloží
povinnost zjednat nápravu
v přiměřené lhůtě, příp. může
pozastavit nebo omezit výkon
činnosti, při níž dochází k porušování právní povinnosti
- je editorem údajů o vzniku,
změně nebo zániku stavebního objektu, který vyžaduje
stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu a dále
o vzniku, změně nebo zániku
souvisejícího adresního místa v RÚIAN (registr územní
identiﬁkace, adres a nemovitostí)
Za odbor
Stavební úřad MěÚ Úvaly
Ing. Helena Bulíčková,
vedoucí odboru
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Koridor Úvaly
Vážení občané Úval a okolí,
stavba železničního koridoru se
v letošním roce rozeběhla naplno, a proto mi dovolte, abych vás
seznámil s nejnovějším vývojem
stavebních prací ve vaší oblasti.
Stavební práce probíhají dle
schváleného časového harmonogramu, ale některé okolnosti nás
nutí k úpravě stavebních postupů dle aktuálních potřeb stavby
v případě nepředvídaných okolností. Nebudu zde zatajovat, že
v poslední době se objevila řada
drobných úprav, která negativně
ovlivňuje hladký průběh prací.
Většina z vás již jistě zaznamenala rychle se šířící zprávu o padajícím mostu přes Výmolu a další havarijní scénáře ohledně této
stavby. Musím vás ubezpečit, že
most pořád stojí, ale komplikace
kolem jeho rekonstrukce si vyžádají zvýšená opatření a samozřejmě i delší časové období pro
jeho opětovné uvedení do provozu. Standartní postupy zde není
možno použít pro historickou
hodnotu mostního tělesa, a proto
veškeré postupy konzultujeme
s pracovníky památkové péče,
ohledně maximálně
šetrného
zásahu do této významné stavby. V současné době byla přijata
opatření pro urychlené zaﬁxování první mostní klenby, směrem

od Českého Brodu, dodatečnou
provizorní ocelovou podporou.
Byly provedeny sanační injektáže všech mostních pilířů. Most je
založen na dřevěných roznášecích
roštech, které během doby doznaly značné změny, ale pouze pilíř
číslo jedna zaznamenal statickou
poruchu, která pravděpodobně
zapříčinila trhlinu v nosné klenbě oblouku nad ním. Z důvodu
bezpečného provozu po mostě
v budoucích letech přijal investor, projektant a zhotovitel taková
opatření, která k tomuto povedou.
Bohužel, pro vás občany si toto
opatření vyžádá delší časové období pro provedení opravy mostu.
V současné době je zpoždění
prací cca 2 měsíce. Tento zásah
do harmonogramu si bohužel
vyžádá i prodloužení některých
nepopulárních opatření v místní
dopravní obslužnosti a také drobné úpravy harmonogramů na souvisejících objektech.
Omlouvám se občanům za tyto
způsobené nesnáze, ale musím
zde podotknout, že ačkoli se maximálně snažíme nekomplikovat
běžný chod města, jsou zde i nepředvídané situace, které nám to
příliš neusnadňují. Ve spolupráci se zástupci Města se snažíme
hledat nejoptimálnější řešení
vznikajících situací, aby dopad

na obyvatele města byl minimální
z hlediska přijatých kompromisů.
Řešení statické poruchy na části mostu si vyžádá také úpravu
postupu prací v mezistaničních
úsecích, Běchovice – Klánovice
a Klánovice – Úvaly, kde o letošních prázdninách proběhne
kompletní rekonstrukce kolejového tělesa. Tato etapa je plánována dlouho dopředu z důvodu
použití speciální mechanizace,
kterou v České republice nemáme. Souprava sanačního vlaku
bude zapůjčena z Rakouska, a pokud by se nepodařilo plánované
práce provést, znamenalo by to
prodloužení doby výstavby minimálně o rok. Tomuto se chceme
za každou cenu vyhnout a modernizaci trati ukončit v původním
naplánovaném termínu.
Z tohoto důvodu bych i vás

požádal o maximální součinnost
a porozumění pro naše krizová opatření. Dopravní opatření
ve stávající podobě bude prodlouženo do 30. 9. 2015. Dílčí změny
či krátkodobé úpravy budou vždy
včas uveřejňovány ve spolupráci
s městem. Zvýšené pracovní nasazení si v některých případech
vyžádá nárůst hluku vlivem většího množství nasazené mechanizace a dopravy a v extrémních
případech i nepřetržitou stavební
činnost po 24 hodin denně.
Vážení občané, závěrem bych
vás ještě jednou požádal o porozumění, a i přes způsobené obtíže,
o podporu ke zdárnému dokončení díla.
Děkuji za pochopení.
Tomáš JOHN – ředitel stavby
V Běchovicích dne 12. 5. 2015

Rekonstrukce drážního koridoru se komplikuje
Již téměř rok v Úvalech žijeme se stavbaři, kteří rekonstruují
drážní koridor v Úvalech. Jak se
dále můžete dočíst v článku pana
ředitele Tomáše Johna ze společnosti Strabag, došlo na stavbě
ke komplikacím při rekonstrukci
mostu „Devět kanálů“ a některým
dalším potížím.
Tyto budou mít vliv na zpoždění prací na stavbě. Toto zpoždění
bude (dle informací v tuto chvíli
dostupných) činit 2–3 měsíce.

Dopad tohoto zpoždění bude následující:
– železniční přejezd pro automobilovou dopravu bude uzavřen až
do 30. září, podchod pro chodce
bude otevřen dle plánu 29. 6.
– v červenci a v srpnu bude nutné v určitých týdnech a lokalitách pracovat a odvážet materiál i v nočních hodinách, což
bude znamenat výraznou zátěž
pro občany bydlících v daných
ulicích (jde zejména o ulice Če-

lakovského a Foerstrova). Tito
občané budou ještě v průběhu
června informováni o přesných
termínech těchto prací.
– ulice Na Spojce, Mánesova,
Smetanova budou rozkopány
a velmi obtížně průjezdné
i v období srpen až říjen.
Je nám jasné, že se jedná pro
město a jeho občany o velkou
nepříjemnost. Na druhou stranu
jsme ve vedení města názoru, že
pokud bude investor – SŽDC –

ochoten toto městu a občanům
určitým způsobem kompenzovat
(například příspěvkem na rekonstrukci ulic poničených těžkou
technikou), je rozumnější umožnit stavbařům co nejrychlejší
postup jejich prací, aby zpoždění
bylo co možná nejkratší.
Více informací o průběhu stavby se dočtete v tiskové zprávě zástupců stavby, která je uveřejněna
v tomto čísle Života Úval.
Petr Borecký, starosta města

U melancholického ústí „naší“ Výmoly
Básník praví, že „každá řeka
vleče své vlny do moře“. A taky
každý potok. Tuší ale Úvaláci,
kde končí Výmola coby levostranný přítok do Labe?
Vydali jsme se ono místo hledat
a nalezli jej u Sedlčánek v místní
části Zájezd. Tam ovšem končí
„zájezd“ 33 kilometrů dlouhé
Výmoly až od zregulování Labe
v 30. a 40. letech minulého století
– na mapách z půli 19. století se
ústí nacházelo v čelákovické čtvrti Jiřina.

Jinak Výmola prodělává
na své poklidné pouti docela
sešup – pramení v nadmořské
výšce 425 m na severním konci Mukařova a u ústí má nadmořskou výšku jen 172 metrů.
Většinou vytváří pěkná meandrovitá údolí, jen u Březí,
Úval a Vyšehořovic teče kolem
prudkých skalnatých svahů, že
to málem ani střední Čechy nepřipomíná.
Rostislav Matulík
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Transformace úvalské VPS na Technické služby města Úvaly –
rozhovor s panem Ing. Krulišem
Ing. Miroslav Kruliš byl přizván
vedením města Úvaly ke spolupráci na transformaci úvalské VPS
(Veřejné prospěšné služby) na budoucí příspěvkovou organizaci
Technické služby města Úvaly.
Ing. Miroslav Kruliš (50 let, 7 let
ředitelem Technických služeb města Český Brod)

1) Dobrý den. Je o vás známo, že se pod Vaším vedením Technickým službám
Český Brod daří. Bylo tomu
tak vždy?
Ve funkci ředitele Technických
služeb Český Brod jsem 7 let.
Myslím si, že jsme společně urazili pořádný kus cesty a nebylo
to vždy jednoduché. Těžko mohu
hodnotit stav technických služeb
před mým nástupem do funkce,
jelikož jsem přišel do Českého
Brodu v roce 2008. Dle mých
informací však nebyl dobrý. Jak
úspěšná je naše práce pro město,
mohou zhodnotit pouze občané
Českého Brodu a vedení města, je
to spíše otázka na ně.

2) Jaká vidíte rizika transformace v úvalských podmínkách?
Jak jsem uvedl, v této situaci
jsem už jednou byl. Nebylo to

jednoduché období. Ale troufnu
si říci, že i v Úvalech se podaří tuto transformaci zvládnout.
Nejdůležitější je podpora vedení
města, kvalitní personální obsazení a postupná obměna techniky.
A hlavně chtít prosadit tyto změny. Vždyť práce této organizace
musí být vidět, změna v myšlení,
v jednotlivých činnostech by se
měla brzy ukázat. Hlavně ji musí
zaregistrovat občané, pro ně jsou
tu technické služby.

služby. Na mimořádném zastupitelstvu v měsíci květnu byl tento
materiál projednán a mohou následovat další kroky.
Nejdůležitější bude vybrat nového ředitele TS Úvaly v rámci
výběrového řízení.
Moje role bude nadále spočívat,
jak předpokládám, v uvedení této
koncepce do praxe.

3) Co vnímáte jako hlavní
slabinu současných VPS
Úvaly?

Především razantní změny
v kvalitě odpadového hospodářství ve městě, jehož výsledkem bude postupné snížení ceny
za svoz odpadu pro občana. Není
možné, aby ten, kdo se rozhodl
třídit bioodpad (povinnost od ledna 2015 dle zákona o odpadech),

Jako velkou nevýhodu vidím,
že VPS není samostatná organizace v rámci struktury města.
Pro město a jeho vedení musí být
technické služby rovnocenným
partnerem s jasným úkolem, pravomocemi a hlavně odpovědností za veškeré prováděné činnosti
v rámci zřizovací listiny. Slabinou
je také vozový park této organizace.

4) Jaké budou Vaše první
konkrétní kroky v transformačním procesu?
Transformační proces byl zahájen již tím, že jsme spolu s vedením města pracovali na koncepci
rozvoje odpadového hospodářství
a transformace VPS na technické

5) Co mohou od těchto změn
očekávat Úvaláci?

si toto musel zaplatit jako nadstandard. Vždyť tento poplatek
musí obsahovat nejen náklady
za svoz tříděného odpadu a směsného odpadu, ale i bioodpadu, likvidaci černých skládek, provoz
sběrného dvora a likvidace odpadu z městských košů. Snížení tohoto poplatku nezávisí jen na rozhodnutí vedení města, ale hlavně
na občanech, bez nichž se změny
nemohou podařit.
Současně by se měla zkvalitnit
činnost transformovaných technických služeb a jejich práce musí být
pro občany viditelná. S touto změnou systému práce přijde i snížení
nákladů na jednotlivé služby pro
město. Nový ředitel má před sebou
velice náročný úkol.
Rozhovor vedl Marek Mahdal

MUDr. Maříková oznamuje:
30. 6. a 2.7. 2015 dovolená
V akutních případech zastupuje
MUDr. Hrabánková!
10. 8. – 22. 8. 2015 dovolená
V akutních případech zastupuje
MUDr. Karásková!

názory čtenářů
Je projekt protipovodňových opatření další podivnou zakázkou?
Město Úvaly vyhodnotilo zakázku na projekt revitalizace Výmoly – protipovodňová opatření
tak, že z 8 uchazečů jich 5 vyřadilo, a to nejlevnějších. To zní trochu
podivně, a proto jsem se rozhodl
všem 5 vyřazeným uchazečům zavolat. Ptal jsem se jich, jestli vědí,
proč byli vyřazeni a zda to bylo
z jejich pohledu oprávněné.
Odpovědi byly různé (z důvodu ochrany dotčených ﬁrem
nemohu uvádět konkrétní jména
– mohlo by je to poškodit v dalších výběrových řízeních vypisovaných Městem Úvaly). Jedna
ﬁrma odpověděla, že její nabídka
tam vůbec neměla být hodnocena
(původní řízení totiž bylo zrušeno
a v tom druhém, platném, posuzovalo město první z nabídek této
ﬁrmy, neboť druhou oprávněně
zamítlo, první nabídka ale kvůli zrušení řízení nebyla platná).
Další ﬁrma byla vyřazena z dů-

vodu špatné referenční zakázky,
přičemž této ﬁrmě nebyla dána
možnost na doplnění.
Jiná ﬁrma (ta nejdražší) byla nejdříve z hodnocení vyřazena a následně pak vrácena a to bez toho,
že by byla vyzvána k doplnění (jak
lze vyčíst ze zápisu hodnotící komise). To jen napovídá tomu, že
byla vrácena proto, aby nakonec
„soutěžili“ alespoň 3 uchazeči.
Obecně vyřazené projekční ﬁrmy sdělovaly, že pokud je zadavatel vyloučí z formálních důvodů,
příliš se nehádají. Neodvolávají
se, protože se bojí, že když zakázku vyhrají a budou na ní pracovat,
tedy projektovat a spolupracovat
se znepřátelenými úředníky, nebude to pro ně mít cenu. Projektanti mají zkušenost, že spolupráce s úředníkem, který si myslel
na jiného výherce zakázky, prý
nefunguje a práce se neúměrně
zkomplikuje.

projektant

Nabídnutá
cena v Kč
s DPH

Verdikt výběrové
komise

ŠINDLAR, s.r.o.

588 060

vyloučena

Vodohospodářský ateliér,
s.r.o.

638 880

vyloučena

NDCON, s.r.o.

868 417

vyloučena

Atelier Fontes, s.r.o.,

887 656

vyloučena

Sweco Hydroprojekt, a.s.

938 960

vyloučena

HG Partner, s.r.o.

949 850

vítěz

Vodohospodářský rozvoj
a výstavba, a.s.

965 580

platná soutěžní nabídka

D-PLUS PROJEKTOVÁ
A INŽENÝRSKÁ, a.s.

1 085 370

vyloučena a později
vrácena
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Zakázku nakonec vyhrála
úvalská ﬁrma HG Partner a jsem
docela rád, že to bude dělat někdo místní. Nejsem však rád, že
to vypadá, že Město neudělalo
tlustou čáru za podivnými zakázkami minulosti a lá losovačky.
Musím ocenit vedení města, že mne nechalo nahlédnout

do kompletní dokumentace
výběrového řízení. Ze samotné dokumentace se nedá vyčíst
záměrná manipulace. Přesto zůstává velmi podezřelé, proč bylo
vyřazeno zrovna 5 nejlevnějších
ﬁrem a zůstaly jen 3 nejdražší
(původně dokonce jen 2 a úplně
nejdražší byla do řízení dodatečně vrácena).

Dotace na tuto akci byla
950 000 Kč od Středočeského
kraje a spoluúčast města byla
50 000 Kč. Dotaci město získalo i díky zastupiteli Petru
Petržílkovi.
Vyprojektovaná
opatření, hlavně poldry, budou
následně budovány na náklady
povodí Labe – správce toku Výmola, nikoli na náklady města.

Projekt je tedy pro město velmi
důležitý.
Právě v takovéto kontrolní činnosti vidím hlavní roli opozice.
Článek jsem s předstihem před
uzávěrkou poskytl vedení města,
aby se mohlo k záležitosti relevantně a věcně vyjádřit.
Jan Černý,
zastupitel města

Reakce na článek zastupitele za spolek Pro Úvaly Jana Černého – Kam až vede
bezdůvodné zpochybňování výběrového řízení
Po přečtení příspěvku Jana
Černého mě dosti překvapila urputnost, s jakou se autor snaží
zpochybnit zcela transparentní výběrové řízení a jak demagogicky
subjektivně ovlivňuje již dopředu
názor potencionálního čtenáře s cílem poškodit mě jako místostarostu
města a předsedu předmětné hodnotící komise, vedení města a radu
města. To dokreslují i následné
kroky dotyčného autora se zcela
nepochopitelným a nedůvodným
obtelefonováním uchazečů tohoto
výběrového řízení cíleně přesvědčit
čtenáře a dokázat pochybení města.
To, že zastupitel sám dělá vlastnímu městu ostudu po republice, je
více než trapné. Omluvou by snad
mohlo být autorovo mládí a malá
zkušenost z komunální politiky.
Proto na vysvětlenou. Organizováním výběrového řízení
na revitalizaci toku Výmoly byl
pověřen Jan Kučera, jednatel společnosti Skandor, s. r. o. Uvedená zakázka, která byla předmětem
výběrového řízení, je vzhledem
k předpokládané hodnotě, jejíž
správné určení potvrdily i výše
nabídkových cen uchazečů, tzv.

zakázkou malého rozsahu, která
s výjimkou povinnosti dodržet
principy transparentnosti, nediskriminace a rovnosti uchazečů
nespadá pod aplikaci zákona
o veřejných zakázkách, lze ji zadat na základě rozhodnutí zadavatele, rady města, tzv. z ruky či
např. na základě neformálního
poptávkového řízení.
Z důvodu zajištění maximální
transparentnosti výběru dodavatele rada města rozhodla o vypsání výběrového řízení svým
průběhem a podmínkami blízkého výběrovému řízení podle
zákona o veřejných zakázkách;
aby byla dána možnost účasti
co největšímu počtu uchazečů, zadavatel nad rámec svých
povinností zveřejnil oznámení
o zakázce ve Věstníku veřejných
zakázek a na úřední desce města. Podmínky výběrového řízení
byly nastaveny zcela precizně,
jasně a nediskriminačně; cílem
podmínek bylo zajistit výběr
kvalitního zpracovatele studie
proveditelnosti (proto jsou požadovány zkušenosti s obdobným typem zakázek atd.).

Po otevření a posouzení nabídek jednotlivých uchazečů
se hodnotící komise, do jejíhož
čela jako předseda jsem byl
členy komise zvolen, rozhodla
některé z uchazečů o zakázku
z výběrového řízení vyřadit. Jak
je zřejmé z protokolů o jednání komise, která se pro pečlivé
a zodpovědné posouzení všech
nabídek sešla celkem ve třech
různých termínech, nabídky
byly vyřazeny ze zcela jednoduchých důvodů: buď byly
v nabídce chybně deﬁnovány
termíny plnění, což neumožnilo porovnání takových nabídek
s ostatními a jejich následné
hodnocení, nebo uchazeči nesplnili požadavky zadavatele
na prokázání kvaliﬁkace (zejm.
prokázání zkušenosti s obdobnými zakázkami prostřednictvím referencí z dřívějších projektů).
Skutečnost, že vyřazeny byly
nabídky s nižšími nabídkovými
cenami, je dána jednoduše tím, že
právě tyto nabídky nesplnily zadání města. Zodpovědný člen hodnotící komise nemůže doporučit

uzavření smlouvy s uchazečem,
který sice nabízí příznivou cenu,
ale nesplňuje předem městem
jasně stanovené podmínky a požadavky, které mají za cíl zajistit
kvalitní a odborný návrh projektovaných opatření, která mají pro
město zásadní úlohu v budoucí
protipovodňové ochraně.
Pan Černý ve svém článku víceméně oceňuje, že mu město
dobrovolně zpřístupnilo kompletní dokumentaci zadávacího řízení, nicméně zůstává podle jeho
subjektivního názoru podezřelé,
proč bylo vyřazeno zrovna pět
nejlevnějších ﬁrem. Doporučil
bych mu proto, že by měl věnovat
více času prostudování této dokumentace, která zcela jasně a přímo uvádí, v jakém konkrétním
aspektu ten který uchazeč podmínky výběrového řízení splnil
či nesplnil. Všem, kteří by si rádi
udělali o průběhu výběrového řízení vlastní úsudek, rádi veškerou
dokumentaci výběrového řízení
zpřístupníme.
Vítězslav Pokorný,
místostarosta města (s využitím
informace Mgr. Jana Kučery)

K čemu má tato budova vlastně
sloužit? Pokud by měl sál v 1.
patře sloužit jako reprezentativní
prostor města, raději zde stvořme literární kavárnu s knihovnou
a kancelářemi v přízemí. Opět
v Úvalech vznil „sál“, do kterého
se vejde maximálně 80 diváků sedících na nepohodlných židlích,
sál, který je vhodný k vítání občánků nebo k zasedání městského
zastupitelstva. Prostor a projekční plátno tam jsou. V obou prostorech se nedá vytvořit za bílého
dne tma, prostor pro účinkování je dostatečný maximálně pro
besedy. Nízké stropy nedobarví
zvuk akustických nástrojů a zpěvu, a dodávají sálům stísněný dojem. Tanečníci mi dají za pravdu,
že v takových prostorech jsou

i taneční vystoupení dost omezená, téměř nemožná. Nikde nejsou
reﬂektory, které by umožňovaly
plochu před diváky nasvítit. Vittoria! To jediné, co nám tedy alespoň zbylo, je sokolovna.
Mohli bychom nad tím mávnout
rukou a říct si „Praha je blízko,
vlakem 25 minut za kulturou".
To ale nechci, protože mám jiné
zkušenosti. Při vánočním koncertu v úvalské sokolovně se sešlo
v „provizorním“ hledišti 330 diváků. Takže zájem by byl. Ale nebýt
rodiny, lidí z MDDM Úvaly a dalších dobrovolníků, kteří se tam 4
dny před koncertem ve svém volném čase snažili předělat tělocvičnu na koncertní sál, nic takového

kultura a volný čas

Kultura v Úvalech
O tomto tématu se v úvalském
měsíčníku píše poměrně často, ale většinou z pohledu diváka. Dnes bych vám rád pověděl
o tom, jak vidí hudbu v Úvalech
interpret klasické hudby.
Jsem pravnuk úvalské učitelky
hudby, která se podílela na kulturním dění v Úvalech i v okolí.
Máme vystudovanou stejnou konzervatoř, podobné obory, hrajeme
ze stejných not, a přesto nás odděluje 50 let. Když jsem se pročítal
záznamy a novinovými články
o akcích zde v Úvalech, tajil se mi
dech. Proč nemůžeme v Úvalech
tyto akce obnovit?
Žiji ve městě, kde je mnoho
mladých, nadějných hudebníků,
ve městě, kde se učí klavír, kytara, ﬂétna, jsou zde sbory, hraje se

divadlo, a přesto zde není místo,
které by nás stmelovalo. Naše
město vzrůstá – co do rozlohy, to
do počtu obyvatel. Předpokládám,
že jednou zde vznikne i úvalská
základní umělecká škola. Neumím
si ale představit, kde by studenti
hudebních nástrojů, zpěvu a tance mohli prezentovat své snažení. Když už jsme přišli o kulturní
dům, kde bylo křídlo pro klavírní
vystoupení, vešlo se tam 300 diváků, byla tam osvětlovací technika,
kulisy, točna, kanceláře, šatny, zákulisí, hrály zde orchestry, provozovalo se divadlo, promítaly se ﬁlmy, čekal bych od města nějakou
alternativu.
V nedávné době jsem měl
„čest“ poznat „Centrum volnočasových aktivit Riegerova 65“.

➜ ➜ ➜ strana 10
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by se uskutečnit nemohlo. Lidé
o kulturu zájem mají a jsou ochotni
sem za ní přijet i z opačné strany
středních Čech. To se týká i interpretů – nástrojáři i zpěváci úvalské
publikum milují a moc rádi tady
vystupují. Jak to změnit?
Kromě umělců by se v našem
městě jistě nalezlo pár architektů,
kteří by zvládli vytvořit projekt
nahrazující kulturní dům. Počet

obyvatel Úval roste. Myslím, že
by městu prospěl prostor minimálně 200 lidí s jevištěm, opravdovými šatnami, zkušebnou a třeba i učebnami, kde by se jednou
usadila naše úvalská ZŠ.
Nebo předělat Centrum volnočasových aktivit v Riegerově 65
a vytvořit z něho multifunkční
kulturní dům? Budova má zvenčí velký potenciál, ale vnitřek mě
zklamal nevyužitým prostorem
a dispozicemi. Například pro po-

Život Úval 6/2015
hotový nástup a návrat na jeviště,
který by nepůsobil kostrbatě, je
potřeba nějakým způsobem dostat účinkující ze zázemí na jeviště mimo pohledy diváků. Šlo
to vyřešit tak, že by vedly točité
schody vedoucí z přízemí přímo na „jeviště“, které je o patro
výš. V přízemí by tak byly šatny
a zkušebny pro účinkující, kteří by jen vystoupali pár schodů
přímo do portálu jeviště. Zavěste
černé samety, poraďte se s lidmi,

vyslechněte potřeby těch, kteří by
tyto prostory využívali – hudebníků, tanečníků, herců. Svolejme
nějaké zasedání, pojďme jednou
diskutovat jen o kultuře. O opravdové kultuře.
Vždy, když si jdu od hudby vyčistit hlavu do Klánovického lesa,
říkám si v duchu, jaké by to bylo
mít v Úvalech opravdový multifunkční sál. Snad se toho jednou
dočkáme.
Martin Vydra

Připomenutí Polámaného mravenečka trochu jinak
Na 6. července připadá jak 154.
výročí narození jednoho z nejznámějších úvalských literátů, básníka
Josefa Kožíška, tak 82. výročí jeho
úmrtí. Proto přinášíme původní,
nezeditovanou verzi jeho nejznámějšího díla, básničky Polámal se
mraveneček. Napsal ji jako čtyřicetiletý pedagog v Zápech, svém dlouholetém působišti, a vydal knižně
v rámci sbírky dalších básní a povídek Chudobky u cest z roku 1901.
Stručnější verzi, kterou známe
my i naše děti, podle literárních
badatelů pořídil nejspíše František Hrubín, který na Kožíška
v mnohém navazoval a učil se
od něj. Tato verze se dočkala
překladů do mnoha jazyků – například japonské děti ji znají pod
titulem Avi-san aitatata. Za pozornost stojí, že originál obsahuje
stupňující se a poněkud úsměvnou kritiku medicíny – nepomůže
jeden, dva ani tři lékaři, a dokonce ani konzilium čtyř.
Polámal se mraveneček
u té panské obory,
čtyři pro něj naříkali,
pátý běžel za hory.

Přišel doktor na paseku,
píše, píše, recepis:
„Lžičku medu z jetelíčku,
bude chlapík jako rys.“
Dali medu z jetelíčku
a pod hlavu peřinky:
„Píchá mě to u srdíčka,
bolí mezi ramínky!“
Ustlali mu podhlavničku
do kalichu ﬁalky,
čtyři kolem bědovali,
pátý běžel do dálky.
Stoj doktor v pravo, v levo,
každý píše pravý lék:
„Dvakrát denně prášek cukru,
bude zdráv jak tatínek.“
Dali prášky podle rady,
mraveneček stůně dál,
čtyři v lese naříkali,
pátý z lesa utíkal.
Sešli se tři doktorové,
řekli sobě: „Konec muk!
Tři kapičky sladké mízy,
ráno bude jako buk.“
Dali na noc kapky mízy
z borovičky nejmladší,

ráno chorý mraveneček
naříkati nestačí.
Čtyři stáli u postýlky,
pátý těšil: „Neplakej!
Zafoukám ti na ramínko,
za chvilku ti bude hej!“
Zafoukal mu na bolístku,
pohladil ho po čele.
Hop! A zdravý mraveneček
běží domů vesele.
Jako podučitel a později učitel usiloval Kožíšek o reformu
metodiky školské výuky a sepsal
Slabikář Poupata (1913) a byl
spoluautorem školních čítanek
Ráno (1913) a Studánka (1924).
Jeho verše jsou snadno zapamatovatelné, mají pravidelný rytmus
a výrazný rým, často formu říkadel, rozpočítávadel, popěvků. Tak
třeba úryvek z básničky Mikuláš:
..přijde-li do chaty,
s metličkou rohatý,
schovám si hlavičku
v proutěném košíčku,
nedám mu jablíčko,
ani svou dušičku.

Pro svou zvukomalebnost
byly Kožíškovy verše i zhudebňovány (Běží liška k Táboru)
a knihy ilustrovány řadou malířů. Na Kožíškových verších,
navazujících na J. V. Sládka, se
učilo číst několik generací malých školáků.
A na závěr ještě poznámečka:
Kožíškovo dílo je natolik sžité
s každou další generací, že by
si zasloužilo i u nás ještě trochu
víc než jen jistě chvályhodnou
pamětní tabuli. Bronzové desky
má pan učitel v Zápech, Klecanech či rodných Lužanech, ale
ty už dnes po pravdě nikoho
nezaujmou. Co ale třeba vztyčit
v parčíku pod Kožíškovou ulicí
nějakou instalaci či dokonce sochu – Polámaného mravenečka?
Studenti z AVU by nějakou variaci na Ondřeje Sekoru či něco
modernějšího udělali rádi a levně, o happening by bylo postaráno a Úvaly by měly magnet,
pravda, trochu bizarní, ale všeobecně známý a spolehlivě zapamatovatelný.
(rm)

Kam zmizel zlatý poklad (nejen) naší republiky?
Postupně odkrývané stopy
událostí, fakta objevená v archívech a svědectví pamětníků
nabízejí odhalení mnohých ne-

známých skutečností z minulosti.
Investigativní novinář Stanislav
Motl dokáže z analyzovaných
poznatků podat mnohdy až překvapivé informace. Stejně tomu
bylo i v pátek 24. dubna, kdy
v kulturním sálku DPS vyprávěl
o osudech zlatého pokladu republiky, jednoho ze symbolů české
státnosti. A nebylo to veselé povídání. Prvorepubliková národní
sbírka a zodpovědný přístup národní banky přispěly k vytvoření
zásob měnového zlata v množství
téměř 97 tun. Během 2. světové války část zmizela v Německu a část byla uložena ve Velké
Británii. Po mnoha poválečných
důvěrných jednáních, o nichž se
veřejnost nic nedověděla a dodnes podléhají režimu utajení,
bylo až v roce 1982 navráceno

do republiky 18 tun zlata. Dohoda
byla podmíněna tím, že Československo uhradí spojencům náklady
za bojové operace našich vojáků
na západních frontách včetně uniforem a munice. I doba po roce
1989 se ke zlatému bankovnímu
pokladu zachovala macešsky.
Vláda a Česká národní banka pod
vedením guvernéra Tošovského prodala v roce 1997 drtivou
většinu našeho zlatého pokladu,
na který se skládaly celé generace, jako zbytečnou věc, která
v sejfech překáží. Naši bankéři
zpeněžili také část zlatých mincí,
jakými byly třeba svatováclavské
tolary, jejichž cenu nelze ani vyčíslit. Je těžké tomu uvěřit, ale
skutečnost taková je.
Hlavní téma besedy bylo doplněno vyprávěním o záhadných

osudech ruského carského pokladu téměř nevyčíslitelné ceny,
který doprovázeli a střežili českoslovenští legionáři při převozu
po transsibiřské magistrále během první světové války a krátce
po jejím ukončení. Velká část zlata byla oﬁciálně předána sovětské
vládě za umožnění volného průjezdu legionářů do Vladivostoku.
Dosud nikdo neví, kde je zbytek
pokladu, což vede k různým spekulativním a účelovým úvahám.
V současnosti, kdy jsou některé sdělovací prostředky zamořeny mediálním plevelem a informacemi nulového významu,
přinášení vyprávění Stanislava
Motla poznatky a poučení trvalé
hodnoty.
Text a foto
Vladislav Procházka
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Sedmdesát roků je dlouhá doba aneb Vzpomínky na úvalskou
tragédii aneb Nesmíme zapomenout
Titulek napoví, o co šlo. 70 let
od konce druhé světové války, největší pohromy v osudech lidstva,
oslavoval celý svět. Každý trochu
jinak a jinými nástroji. V Úvalech
došlo shodou okolností k několika akcím, na které pak oslavy
konané 5. 5. 2015 na úvalském
hřbitově a posléze v „65“ navazovaly. Připomeňme happening
Pamatuj, dokument s výkladem
Stanislava Motla – Kam zmizel
zlatý poklad ČR a Zlatý ešalon.
Události, o kterých se bude mluvit nejen v měsíci květnu.
Důstojným způsobem pak byly
uctěny památky padlých ve válce
i obětí holokaustu na městském
hřbitově u památníků. O kousek
dál v „65“ probíhaly horečné přípravy na setkání občanů Úval s pamětníky událostí květnových dní
roku 1945, aby i zde byl průběh
důstojný a oslavný. Ostatně příprava trvala několik týdnů předem, nakonec však bylo doladění, aby nic
neskřípalo, plynule a věrohodně
proběhlo. Díky mnoha úvalským

občanům a pražskému archivu se
podařilo nalézt unikátní dokumenty, artefakty, fotograﬁe a ﬁlmy,
posléze prezentované na minivýstavce a v průběhu večera. Vyjmenovat všechny vstřícné občany by
znamenalo překročit rámec místa
na článek a určitě bychom nešťastně a zcela neradi někoho vynechali.
Kdo tam byl, viděl a slyšel. Účast

byla hojná a podvečer uctivý, decentní, spontánní, upřímný, dojemný, slavnostní… Slova, která zazněla, vnímali přítomní – mladí, staří
– celým srdcem. Zápisy z kroniky
přeživších účastníků nesmyslného
německého řádění vehnaly slzy
do očí. Naši občané byli hrdinové
a ne nadarmo. Povstání obrátilo určitě kus běhu dějin. Co by se stalo

s Prahou a okolím, raději nedomýšlejme. Na to nezapomínejme.
Slavnost a beseda s účastníky posledních dní války přinesla
i výzvu. Nedali jste se inspirovat
vzpomínkami a nenašli doma zasuté dokumenty, o nichž jste mysleli, že mají cenu jen pro vás?
Prosíme, předejte kopie do archivu města pro naše následovníky.
Vedení města Úvaly by rádo poděkovalo všem zúčastněným pamětníkům (a osobní jmenování opravdu
pomineme z výše uvedených důvodů), přítomným obou akcí, přednášejícím, učitelům, tvůrcům scénáře
a technického provedení, zaměstnancům města zabezpečujícím nejen občerstvení a květiny, správci
objektu, těm, kteří zapůjčili techniku a artefakty a zejména dodavatelům všech unikátních dokumentů,
za osobní prožitek ze ztvárnění akce
a za ni samotnou.
Za vedení města
Jana Tesařová
a komisi pro kulturu
Alena Janurová

Komise pro kulturu Rady města Úvaly

zve na

koncert pěveckého sboru
Christi Úvaly
v sobotu 20. 6. 2015 v 18 hodin
v Centru volnočasových aktivit,
Riegerova 65, Úvaly
Vstupné dobrovolné
Komise pro kulturu Rady města Úvaly Vás zve na

koncert Ivo Jahelky
12. 6. 2015 v 19 hod.
v centru Pětašedesátka,
Riegerova ulice čp. 65
Vstupné 100,- Kč
Předprodej od 25. 5 . 2015 v podatelně městského úřadu
a v městské knihovně

DĚTI, PŘIJEĎTE NA TŘÍKOLKÁCH, KOLOBĚŽKÁCH ČI
NA KOLE A NEZAPOMEŇTE NA HELMU.
DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ JE TU JEN PRO VÁS ☺
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Taneční studio Danceport

Taneční Studio Danceport
v Újezdě nad Lesy si pro vás
připravilo nový rozvrh pro nadcházející TANEČNÍ SEZONU
2015/2016. Již sedmým rokem
organizuje klasické taneční kurzy
pro mládež od 14 let s výukou eti-

kety a taneční pro dospělé v mnoha
stupních pokročilosti. Studio nabízí
mnoho zkušených tanečních mistrů
a každý si může vybrat toho svého.
Pro dámy pokračuje program
„Zaměřeno na ženy“, kde je možné využít zvýhodněnou perma-

nentku s platností buď na celý
rok, půlrok nebo měsíc a využít
tak neomezený vstup na kterékoli
nabízené hodiny z programu. Jedná se například o hodiny P-class,
Zumby, Pilates, Bodyforming,
Single Ladies Dance, PortDeBras
a další. Dámy si také mohou objednat permanentku pouze na své
oblíbené cvičení nebo využít jednotlivé vstupy. Na každé hodině každá dáma obdrží 0,5 l vody
v PET lahvi zdarma.
Studio Danceport organizuje aktivity pro rodiče s dětmi
od 2let, tanečky – taneční průpravu pro nejmenší. Svoji oblibu mají kurzy Roztleskávačky
s přípravou na muzikálový tanec
od 3,5 let i kurz latinskoamerických tanců pro děti od 4 let.

Starší děti i mládež od 7 let si
oblíbily kurzy MTV Dance, latinsko americké i standardní tance.
Některé děti i mládež začaly reprezentovat taneční studio na republikových závodech ve společenském
tanci a sklízí velké úspěchy.
Také skupina seniorů „Show
dance“ se letos, již po třetí, probojovala do ﬁnále na mistrovství
ČR a obsadila krásné 7. místo.
V průběhu roku je možné navštívit nesčetně workshopů, vyučuje se např. twerk, pořádají se
taneční večery, večery zapomenutých tanců. Studio spolupracuje s mnoha odborníky z různých
oborů, kteří obohacují program
studia. Více informací na: www.
tanecni-ujezd.cz,
www.danceport.cz, tel. 605284171

ném Mostě, takže zkušenosti
máme. V červenci v Úvalech
uvidíme a uslyšíme hudbu, tanec, soutěže, závody a exhibice
na kolech MTB, BMX,... Očekáváme, že přijdou mladí od 10
do 99 let :-)
Bude to na ploše pod Sokolovnou a v Sokolovně bude taneční
vystoupení. Tady musím poděkovat za podporu taky starostovi
Petru Boreckému, pod jehož záštitou se akce koná.

až po legendární ELEKTRÜCK
MANN, nebo FAST FOOD
ORCHESTRA, a pro starší
IVAN HLAS & Trio,... Trochu
do punku.

Festival v Úvalech
V červenci proběhne v Úvalech
nová akce – Hudební a volnočasový festival. Přímo od organizátorů
se dozvíme, na co se máme o letních prázdninách pod Sokolovnou
těšit. Na otázky odpovídá Vojtěch
Havlovec z agentury „Stop Zevling“ a Martin Rut z Úval.
18. 7. 2015, venkovní travnatá
plocha pod Sokolovnou, od 10:00
do (19. 7.) 2:00
VOLNÁ ZÓNA: 1. stage – SOKOLOVNA – Elements crew
– závody a workshop hip-hop
a breakdance tance, DJS, beatbox
exhibice
PLACENÁ ZÓNA: 2. stage –

DIRTJUMP AREA – závody
MTB a BMX – závody ve freestyle skocích na bikes.
PLACENÁ ZÓNA: 3. MAIN
STAGE, kapely ŠVIHADLO,
IVAN HLAS & Trio, FAST
FOOD ORCHESTRA, ELEKTRÜCK MANN, TOTÁLNÍ NASAZENÍ, SCREAMING RATS,
TRES UDOS
Vstupné: předprodej 160 Kč,
na místě 200 Kč.
Jak vznikl nápad na uspořádání
takové akce v Úvalech?
Martin: Táta říkal, že v Úvalech schází pořádná akce, jako
býval „Ouvalskej bigbít“.
Táta je rocker, že do toho
mluví?
Táta
je
kytarista
ve Visacím
zámku...
Na Čeřínek
festu /pořádá
jej baskytarista
Jurda
z Divokýho
Billa/ se táta
ptal
Vaška
Bláhy, jestli
bude Ouvalský
bigbít.
Tak
vznikl
nápad udělat
trochu jinou
akci.
Na jaké úrovni tato akce
bude?
Vojta: Naše
agentura pořádá podobné
akce na Čer-

STOPZEVLING v Úvalech. Co
tedy uvidíme, uslyšíme?
Vojta: Co se týká kol, tak se
do Úval sjedou kvalitní jezdci,
takže uvidíme „top“ free-stylové
skoky. Vidět bude určitě kolem 50
jezdců z celé ČR, to bude na celé
odpoledne. Exhibice, saltíčka pozadu,...
Martin: U Lukáše Krista
správce úvalského „dirt parku“ se
mohou hlásit další zájemci.
Skákat se bude i do živé
hudby. Hrát budou zajímavé
kapely, od mexického punku,
český punk Totální nasazení,

To pomáhal shánět táta?
Martin: Ne, já kolem festivalů
dělám už několik let. Jezdím jako
technik, teď třeba jedu 1,5 měsíce
šňůru kapely Kabát. Tady se doplňujeme s Vojtou.
Vojta: V Sokolovně bude výborné taneční vystoupení. To zaštiťuje úvalský Radek Brush, takže kvalita vystoupení je zajištěná.
To je ve „volné“ neplacené zóně.
V placené oplocené zóně dole
pod Sokolovnou bude vystoupení
na kolech a hudební scéna. Úroveň je zajištěná. Ceny podpořil
Red Bull.
Určitě zveme celou rodinu –
děti, rodiče i prarodiče.
Díky za pozvání. Ať se vám povede první startovací ročník!
Lukáš Rubeš
pro www.Uvaly.cz
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Knihovna získala grant na podporu
elektronických výpůjček knih
Milí čtenáři současní i budoucí,
letos se nám podařilo získat
grant na podporu elektronického
půjčování knih. Četba elektronických knih je v současné době
rovnocennou alternativou k tištěné knize.
S generační výměnou dochází ke změně v přístupu ke knize,
mladší čtenáři používají při čtení
stále častěji čtečky, i-pedy
nebo různé aplikace. Proto
chceme tuto službu nabídnout i našim čtenářům.
Navázaly jsme spolupráci s ﬁrmou, která nabízí
knihovnám možnost zprostředkovat elektronické výpůjčky v souladu s autorskými právy. Tato ﬁrma nás
oslovila se speciální nabídkou pro knihovny a to nás
motivovalo k podání grantu
u ministerstva kultury.
Na službu „e-výpůjček“
se můžete těšit, bude spuštěna v dohledné době prostřednictvím našeho on-line knihovního katalogu
Carmen. Pro čtenáře naší
knihovny bude tato služba
ZDARMA.

Více informací o elektronických výpůjčkách knih najdete
na stránkách knihovny www.
knihovnauvaly.estranky.cz.

Knihy, se kterými se děti setkávají, by měly být krásné a kvalitní. Pro děti každého věku se
najdou knihy s hezkým a srozumitelným jazykem a výtvarným
zpracováním. Vždyť kniha pomáhá formovat dětský vkus a estetické cítění. Takové knihy by
měly mít děti na dosah, a když ne
na dosah, tak alespoň v knihovně.
Proto všichni předškoláci během
měsíce dubna postupně navštívili
městskou knihovnu, aby poznali
klidné a příjemné prostředí pro-

sycené zvláštní vůní knih. Paní
knihovnice jim přečetly úryvky
z knih oblíbených dětských autorů, děti k nim nakreslily ilustrace
a přesvědčily se, že je to místo,
kde se jim bude líbit a kam se
budou chtít vracet třeba i za doprovodu svých rodičů. Vždyť je
prokázáno, že z dětí rodičů, kteří
sami čtou, se častěji stávají silní
čtenáři a také pravidelní návštěvníci knihoven.
A co bychom chtěli více?
MŠ Kollárova

Doufáme, že e-výpůjčky přinesou příjemné zpestření a zlepšení
služeb při půjčování našich titulů.
Na vaši návštěvu se těší
knihovnice MěK Úvaly

Jak se stát malým čtenářem
Všeobecně se tvrdí, že málo
čteme a že přitáhnout dnešní děti
ke knihám není snadné.
Televize, počítače, mobily
a jiné rychlé zábavy vyhrávají
na plné čáře před pomalým otáčením stránek a letem očí po papíře.
Proto jsme se jako spousta jiných
škol a školek zapojili do projektu
„Celé Česko čte dětem“.
S dětmi čteme nejen příběhy
a pohádky, ale i encyklopedie a naučné knihy, související se zájmy
dětí a s událostmi, které prožívají.

Hlasité a pravidelné předčítání v klidné a přátelské atmosféře třídního kolektivu je nenásilný, a přesto velmi účinný
způsob, jak rozvíjet jejich jazykové dovednosti a všeobecné
vědomosti.
Naše řady se nyní rozšířily o maminky, tatínky, o prarodiče či starší
sourozence, kteří chodí pravidelně
předčítat z oblíbených knih svých
dětí či vnoučat. Pro děcko je to mimořádná událost přivést mezi své
vrstevníky maminku, ….

zprávy z MDDM
To tu ještě nebylo… aneb 7 pohárů z 9 vystoupení
Středočeský pohár – street dance 10. 4. 2015
Choreograﬁe street skupiny Rytmus III – Džuniorz s názvem Snoop
Davida Procházky postoupila z 8 choreograﬁí do druhého kola o počtu
tří choreograﬁí, které si vyžádala porota pro ujasnění postupu. Po odtančení se umístila na 2. místě, získala pohár a postoupila do krajského
kola v Mladé Boleslavi.
Dancefonie Poděbrady – mladší děti 11. 4. 2015
Naše choreograﬁe soutěžily v jedné věkové skupině a získaly zlaté
a stříbrné medaile.
RI B Pod naším okýnkem
2. místo
A. Navrátilová
RI A Pro mámu
1. místo
A. Navrátilová
RIV A Let me know absolutní vítěz v Čáslavi

➜ ➜ ➜ strana 14
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Street děti 1. místo v Čáslavi

EMCO TANEČNÍ SKUPINA ROKU 12. 4. 2015 – mistrovství Čech
v Chrudimi
Z předkola soutěže si REC vybojovala start v semiﬁnále, kde bohužel svou účast skončila. Měli jsme 4 kříže (ze 7 možných), tzn., že 4
z porotců byli přesvědčeni o jasném postupu do ﬁnále, přesto nám to
na postup do ﬁnále nestačilo.
Dance cup Markvartice 18. 4. 2015
Byl to první ročník této soutěže vůbec. Soupeřů bylo opravdu dost, přesto jsme získali řadu 5 pohárů – z toho 2 zlaté, 1 stříbrný a 1 bronzový a pohár starosty. Děti byly spokojené, protože kromě pohárů dostaly i medaile.
Smůlu měly děti z RI A, které skončily na 4. místě – těsně pod stupněm
vítězů, protože rozdíly byly velmi těsné a jejich výkon byl výborný. Elfy
z RII od zlata dělil jeden jediný bod. Všichni zaslouží pochvalu za reprezentaci, protože zvládli tančit ve stísněných prostorách, jak nejlépe uměli.
Pořadatelé prvního ročníku se sice snažili, byli příjemní, ale chvíli
trvalo, než se soutěž rozjela a hned na začátku měli problémy s hudbou a začínali se zpožděním, ale postupně se soutěž rozběhla a ocenili
jsme posun vyhlašování výsledků proti harmonogramu, takže probíhalo hned po dotančení věkových kategorií, aby děti mohly postupně
odjíždět.
Záporem soutěže byly malý taneční parket, téměř žádné místo pro
diváky… pár židlí jednou řadou kolem sálu, takže diváci i tanečníci
stáli nacpaní kolem parketu a děti seděly na studené zemi až v prostoru vyhrazeném pro tanec. Tanečníci byli omezeni prostorem a hlavně
u starších hrozilo nebezpečí úrazu. Část rodičů se do sálu vůbec nedostala, a tak ani neviděli děti tančit. Největším problémem bylo umístění
většiny šaten v jiné budově cca 70 m daleko a děti musely přebíhat
v mikinách, botách do sálu, kde nebylo kde se svléknout, kam si dát
věci, kde se rozcvičit.
I když jsme zde dosáhli výborných výsledků a pořadatelé se snažili
velký počet přihlášených zvládnout a postupně se organizace zlepšovala, rozhodli jsme se z důvodu malých prostor a oddělených šaten příště
soutěže neúčastnit.
Výsledky:
1. místo ze 6 RIV B
Sand
choreograﬁe
Sarah Kubaričová
1. místo z 8 RIII Džuniorz Snoop
choreograﬁe
David Procházka
2. místo ze 3 RII
Říše elfů
choreograﬁe
Alena Navrátilová
3. místo ze 6 RIII B
Nostalgie
choreograﬁe
Alena Navrátilová
4. místo ze 6 RIII A
Ztracená
choreograﬁe
Jana Maroušková
4. místo z 9 RI A
Pro mámu
choreograﬁe
Alena Navrátilová
5. místo ze 7 RII street
Hey! You There
choreograﬁe
Helena Prchalová
Hlavní cena starosty a pohár – Rytmus Džuniorz

Život Úval 6/2015
Čáslavský čtyřlístek 25. 4. 2015
Soutěž byla velmi vyrovnaná, soubory kvalitní a hodně soupeřů –
účastnilo se většinou kolem šesti až osmi choreograﬁí v kategoriích
ve všech disciplínách…celkem 100 přijatých vystoupeních. Akce začala na minutu přesně, byla skvěle pořadatelsky zvládnutá, výborně uváděna a již po 1. kategorii se zrychlila proti plánu o půl hodiny. Posun se
ještě v průběhu akce zvětšil, takže i při několika přestávkách skončila
dříve, než bylo plánováno.
Pro naši skupinu to byla nejúspěšnější soutěž v celé historii soutěží. Při startu 9 choreograﬁí jsme získali 7 pohárů….z toho 5 zlatých
a 2 stříbrné. Při vyhlášení porota děti chválila, uznání jsme dostali
i od soupeřů. Pochvalu zaslouží street dětí…byla to jejich druhá soutěž vůbec a získaly 1. místo. Bodovali malí i velcí tanečníci v moderně i streetu.
Největším zážitkem pro náš tým byl okamžik, kdy se po dotančení choreograﬁe Sand RIV – Sarah Kubaričové postavila celá porota
a tleskala vstoje. Po vyhlášení kategorie oznámila, že dosud v historii této soutěže neviděla tak výbornou a kvalitně zatančenou choreograﬁi, která získala historicky nejvyšší bodové ocenění a požádala
o exhibiční vystoupení, aby se ještě jednou mohla na vystoupení
podívat.
Naše výsledky:
Choreograﬁe – modern dance:
1. místo RI A
Pro mámu
choreograﬁe
Alena Navrátilová
1. místo RIV B Sand
choreograﬁe
Sarah Kubaričová
1. místo RIV A Let me know
choreograﬁe
Tereza Rothová
2. místo RII
Říše elfů
choreograﬁe
Alena Navrátilová
2. místo RIII A
Ztracená
choreograﬁe
Jana Maroušková
4. místo RIII B
Nostalgie
choreograﬁe
Alena Navrátilová
5. místo RI B
Pod naším okýnkem
choreograﬁe
Alena Navrátilová
Choreograﬁe – street dance:
1. místo Rytmus III Džuniorz Snoop
choreograﬁe
David Procházka
1. místo RII street
Hey! You There choreograﬁe
Helča Prchalová
CDO – Dance life tour 2. 5. 2015 – MISTROVSTVÍ ČECH
v Průhonicích
Soutěž byla vydařená. Postoupili jsme ze semiﬁnále (14 formací)
do ﬁnálové sedmičky. Ve ﬁnále jsme obsadili 5. místo z celkových 14
formací. Toto umístění nám zajistilo postup na Mistrovství České republiky CDO – Beat Street v Brně, kam se těšíme!
Čelákovická Duběnka 9. 5. 2015
Velký úspěch slavily tradičně formace moderny, úspěšný byl
i street, kde jsme patřili mezi lepší skupiny. Děti i rodiče byli spokojení, pět dortů za první, druhá i třetí místa oceněná porotou, znamenala sladkou tečku za naší účastí. Všechny odvedené výkony byly
výborné a to i u formace streetu dětí, která skončila 4. ze 7 – roz-

REC – vicemistři ČR SUT – The Resurrection
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k nim jako kamarádi a taneční vzory a dětem dodávají odvahu, jistotu
a podporují je maximálně přímo na soutěžích, ale i na dálku v okamžicích, když s nimi přímo na soutěžích nemohou být. Také děkuji všem
dětem, tanečníkům, kteří ze sebe vydávají na soutěžích vše a tak dokazují nejen porotě, rodičům a divákům, ale také svým vedoucím i sami
sobě, jak je tanec baví, jak je pro ně důležitý a co všechno jsou schopni
pro něj obětovat. Oceňuji i vzájemné kamarádství mezi skupinami, které na soutěžích postupně vzniká a podporu dětí mezi sebou.

R III Džuniorz 1.místo Čáslav – foto s porotou

hodně se ve vysokém počtu kvalitních soupeřů neztratily a patřily
ke špičce… kdo tam byl s námi, jasně viděl, že by si i tyto děti
zasloužily „bednu“…
Naše umístění:
1. místo: Modern dance 1. kategorie R I B
Pod naším
okýnkem
Navrátilová
Modern dance 2. kategorie RI A
Pro mámu
Navrátilová
2. místo: Modern dance 3. kategorie RII
Říše Elfů
Navrátilová
3. místo: Modern dance 4. kategorie RIII B
Nostalgie
Navrátilová
Street dance
4. kategorie RIII
Džuniorz Snoop
Procházka
4. místo: Street dance
3. kategorie RIII
Hey! You There
Prchalová
Mistrovství republiky SUT Litoměřice 9. 5. 2015
Na MR se nominovaly dvě naše choreograﬁe – modern Let me know
RIV A a street The Resurrection REC přímo do semiﬁnále, protože se
jednalo o vítěze regionálních kol.
O zbývajících 6 semiﬁnálových míst se skupiny ve svých disciplínách musely utkat v předkolech. Naše třetí nominovaná choreograﬁe
modern Sand - RIVB skončila na regionu druhá, a tak si musela start
v semiﬁnále vybojovat. V předkole startovalo 15 formací a děvčatům
se dařilo, dostaly se mezi 6 nejlepších a zajistily si start v semiﬁnále.
Z dvanáctičlenných semiﬁnálí se podařilo postoupit do ﬁnále našemu
áčku v moderně a největší úspěch slavila streetová skupina Davida Procházky REC, o čemž svědčí konečné výsledky:
2. místo a titul vicemistra ČR
REC
The Resurrection
David Procházka
5. místo
RIV A Let me know
Tereza Rothová
Pochvalu zaslouží i choreograﬁe RIV B Sarah Kubaričové Sand, která dokázala postoupit z předkola a v semiﬁnále skončila těsně před
postupem do ﬁnále. Závěrem bych chtěla poděkovat všem svým vedoucím za skvělé choreograﬁe a přípravu tanečníků, za všemi je vidět
obrovský kus práce. Vážím si toho, že i když od dětí vyžadují perfektní zvládnutí choreograﬁí, přesnost a lehkost při provedení, přistupují

Dobré nápady choreografů a snaha tanečníků TS Rytmus bodovaly na soutěži v České Lípě
V sobotu 16. 5. jsme se účastnili taneční soutěže O cenu starostky
města Česká Lípa. Soupeřů bylo opravdu dost, přesto jsme získali 10
medailí v 10 startech. Děti i rodiče byli spokojení, protože tentokrát si
medaili odvezl každý a někdo i z několika vystoupení.
Pro streetovou skupinu Džuniorz, startující v Hobby týmech, které
trénují 1x týdně, porota připravila překvapení. Po dotančení pochválila jejich výkon a požádala je o druhý start v kategorii Elitte, v týmech, které tančí ve vyšších soutěžích a mají zkušenosti z MR, protože
Džuniorz byli nesrovnatelně lepší než všichni v Hobby týmech. Startovali tedy znovu a dokázali v těchto elitních týmech získat 3. místo.
Hlavní cena za nejlepší choreograﬁi celé věkové kategorie byla udělena v MINI kategorii naší RIB – Pod naším okýnkem, v dětské kategorii
ji dostala taneční show z Žatce, v kategorii juniorů naše RIII A Ztracená
a v kategorii mládeže naše RIV B Sand. Je to obrovský úspěch našich
choreografek, které dokázaly, jak kvalitní skladby dokážou našim tanečníkům připravit. Získat tři hlavní ceny z celkových 105 choreograﬁí, které se na soutěži představily, je skvělé. Odměnou za nejlepší choreograﬁe
byly nádherné dorty a tři jsme si vybojovali navíc k medailím.
Výsledky:
1. místo RI B

Pod naším okýnkem

choreograﬁe
Alena Navrátilová
1. místo RII street
Hey! You There
choreograﬁe
Helena Prchalová
1. místo RII
Říše elfů
choreograﬁe
Alena Navrátilová
1. místo RIII A
Ztracená
choreograﬁe
Jana Maroušková
2. místo RIII B
Nostalgie
choreograﬁe
Alena Navrátilová
2. místo RIV B
Sand
choreograﬁe
Sarah Kubaričová
2. místo mini Mabely
Be Happy
choreograﬁe
K+M Zahrádkovy
2. místo Mabely
Escala
choreograﬁe
K+M Zahrádkovy
3. místo RI A
Pro mámu
choreograﬁe
Alena Navrátilová
3. místo RIII Džuniorz Snoop
choreograﬁe
David Procházka
Věřím, že snaha a postupné zlepšování výkonů přinese všem další
úspěchy na dalších soutěžích – v pohárech i MR.
Alena Navrátilová
Tentokrát jsme přenechali nám vyhrazený prostor našim skvělým
tanečníkům. Zprávy o akcích ostatních oddělení MDDM na vás budou čekat v červencovém čísle Života Úval.
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Velká cena MDDM Úvaly v rapid šachu
zná vítěze!
Duben je již tradičně měsícem,
kdy se rozhoduje o celkovém vítězi seriálu šachových turnajů, které
od podzimu probíhají v úvalském
Domečku. Do bojů o konečné pořadí se 18. dubna rozhodlo zapojit
13 šachistů a lze bez pochyb říci,
že to byl nejsilnější turnaj, který
jsme tu zatím měli! Průměrné
ELO prvních pěti nasazených
bylo totiž skvělých 1921.
Tradičních 7 kol určilo vítěze
turnaje, kterým se stal úvalský
Oldřich Doležal. Na první místo
mu stačilo získat 6 bodů. Druhé
místo získal Milan Petras z ŠK
Bohnice Praha se ziskem 5 bodů
a bronz bral za 4,5 bodu Milan
Bartoň z TJ Praga.
Děti, které jako vždy hrály spolu
s dospělými, si rozdělily stupně vítězů takto. První místo získal se ziskem tří bodů Michal Šetka, druhý
skončil se dvěma body Lukáš Hojka a třetí místo se ziskem jednoho
bodu získal Fyodor Pickinpaugh.
A jak dopadlo celkové pořadí seriálu VC MDDM Úvaly
2014/2015? Do něj se počítají
tři nejlepší výsledky ze 4 možných účastí v úvalských turnajích.
A ty určily, že celkovým vítězem
se stal Milan Bartoň z TJ Praga!

Druhé místo obsadil Oldřich Doležal a třetí Kamil Munia – oba
dva z Úval.
V dětské kategorii se celkovým
vítězem stal Michal Šetka (celkově sedmý!), druhé místo patří
Adamu Hruškovi a třetí pak Lukáši Hojkovi. Všichni hoši jsou
našimi odchovanci.
Celkem se Velké ceny MDDM
Úvaly v tomto ročníku zúčastnilo
29 hráčů a hráček a za pořadatele
mohu říci, že se již těšíme na letošní říjen, kdy se rozběhne nový
ročník. V něm bychom rádi uvítali ještě více šachistů a šachistek,
a to nejen z Úval, ale i z dalších
šachových míst v okolí. Pokud
chcete být včas informováni o termínech turnajů VC MDDM Úvaly 2015/2016, ozvěte se na email
petr.slavik@volny.cz.
Petr Slavík
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Biologická olympiáda – po roce opět
Krušné hory – drsná krajina s čistou duší postup do krajského kola

2. A + 4. C na škole v přírodě
Jaro je čas, kdy je venku déle
vidět, dny se příjemně prodlužují,
teploty se vyhupují do plusových
hodnot, a tak všechno láká vyběhnout ven. I my jsme se rozhodli
opustit školní lavice a umožnili
jsme dětem zažít přímý kontakt
s přírodou Krušných hor.
Ve spolupráci se společností Falcopredonum jsme vyrazili
od 20. 4. do 24. 4. 2015 na školu
v přírodě, kde jim naučně-populární formou přiblížili život dravých ptáků „králů nebes“. Když
jsme pak po návratu procvičovali
psaní do novin, Dominik Vondrák
ze 4. C vnesl své zážitky ze školy
v přírodě do tohoto inzerátu:

Škola v přírodě 2015
Program: Cestami dravců
! Doporučuje se !
Naše třída 4. C společně
s dvěma třídami jela na školu v přírodě do Krušných hor.
Všem se tam moc líbilo. Můžete tam vidět dravce, jak loví.
Budete ubytováni v luxusních
pokojích a vždy, když zapadá
slunce, uvidíte stádo jelenů.
Kolem Vás je nádherná krajina
a budou Vám výborně vařit. :)
Budete poslouchat sovy v lese
a půjdete na krásnou procházku na Medvědí skálu. Uvidíte
muzeum, nástroje a řemesla ze
starších let. Některá řemesla si
budete moci vyzkoušet. Dozvíte se toho hodně o sokolnictví
a dravcích a hlavně si užijete
spoustu zábavy.

Školního kola v biologické
olympiádě se v obou kategoriích
zúčastnilo 7 žáků. Z těchto se
do okresního kola vypravili 3 –
Alena Futterová a Jakub Jedlička
v kategorii D a Barbora Horáková
za kategorii C. Ostatní tři postupující dali celkem logicky přednost přípravám a účasti na přijímacích zkouškách (jednalo se
o Marka Fábryho, Denisu Bazalovou a Ondřeje Poláčka).
Žáci postupující do okresního
kola vypracovali samostatné práce

na téma související s dřevinami.
Všechny byly pečlivě provedené,
a tak byly na gymnáziu v Říčanech hodnoceny mezi nejlepšími.
V okresním kole se na nejvyšší
pozici ve své kategorii propracoval Jakub Jedlička, který porazil
všechny protivníky a postupuje
do krajského kola v Mělníku.
Ocenění si ovšem zaslouží všichni, jež věnovali přípravě čas.
Jakubovi gratulujeme!
Jana Šetková

Den matek

Více na: www.falcopredonum.cz
Mgr. Aneta Huttová, 4. C

Mgr. Marcela Průžková, 2. A

Den maminek – existuje lepší
důvod, abychom se všichni spolu
sešli, zazpívali si a zarecitovali?
„Rozhodně neexistuje!“ – řekli
jsme si s dětmi v družině. A právě
proto jsme 12. 5. pozvali naše maminky, babičky a další příbuzné,
které máme rádi, na naši besídku.
1. a 3. oddělení školní družiny

ZŠ Úvaly nejen zazpívalo a zarecitovalo, ale také nachystalo všem
milovaným vlastnoručně vyrobené květiny a přáníčka. Děkujeme
všem účinkujícím za snahu a posluchačům za vřelé přijetí.
Za 1. a 3. oddělení
vychovatelky Š. Klocová
a O. Šťastná

• Ať nemáš žádné odpadky
• Líbí se mi, že dáváš kytky a stromy
• Přeji ti čistý den a zdraví
• Všechno nejlepší, mám tě ráda
• Aby si lidé přečetli tyto vzkazy
a přání
Děti si zároveň přály, aby naše
planeta byla krásně modrozelená,
obklopená srdíčky.
Z komentářů, připomínek, pocitů
z rodin:
– Vyčistit Výmolu
– Rodiče netřídí odpad, trápí mě to
– Šetřit a zhasínat světlo
– Musel jsem na to myslet
– Mám radost, že chráníme přírodu
– Nevím, kam patří víčka od jogurtu
Dobře naladěni, poučeni o bez-

pečnosti a nebezpečí, vybaveni rukavicemi a pytli jsme se vypravili
přes les na Vinici v Úvalech. Ze
začátku to bylo skvělé. Drobný odpad jsme uklízeli a radovali se, že
se chování lidí k přírodě velmi zlepšilo. Pozorovali jsme krásné okolí,
rozkvetlé stromy a keře nám připomínaly krásné nevěsty, v dálce jsme
viděli srnky, pozorovali rozkvetlé
kytičky, rozpoznávali stromy. Když
jsme procházeli po Vinici směrem
k silnici k Tuklatům, objevila se
černá skládka.
Velmi nás to rozhněvalo. Bylo
smutné, že si někdo dělá doma
„RÁJ“ a odveze nepořádek do přírody.

Den Země – 22. 4. 2015
Ve třídě našich nejmenších
dětí v 1. B se při hodnocení
objevovaly zajímavé myšlenky
a názory. Dětem se líbilo učení
dětí 7. a 9. tříd pod vedením pí
uč. Šetkové.
Prezentace a praktické ukázky
třídění odpadu upoutaly děti celou vyučovací hodinu. Skvělé.
Soutěže a celoškolní projekt
„Ukliďme svět“ od pí uč. Kondelíkové se přenesly pomocí dětí
a učitelů do všech tříd naší školy
a zároveň i do rodin. Bylo vidět,
že zasetá semínka „ Ekologie“ někde již klíčí, nebo krásně kvetou
a rostou.
Ve třídě se děti těšily, jak prozkoumáme okolí a podíváme se, jakým
způsobem se k přírodě chováme.

Jako správní gratulanti k svátku Země jsme napsali naše přání
a vyvěsili je na tabuli.
Milá Země, přejeme Ti:
• Hodně zdraví a úspěchů
• Všichni se o tebe musí starat
• Ať jsi hezká
• Chci, abys byla čistá
• Chci, abys byla pořád s námi
a my s tebou
• Ať tě nikdo neznečisťuje
• Ať se dožiješ hodně roků
• Aby tě lidi netrápili
• Aby lidi neznečisťovali vodu
a netrápili ostatní lidi
• Abys byla plná voňavých kvítků
• Děkuji, že nám dáváš kyslík
• Lidi, neničte přírodu
• Přeji hezký den
• Jsem rád/a/, že tě mám

➜ ➜ ➜ strana 18
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Copak nejsou popelnice, kontejnery, sběrné dvory, apod.? Jaký
je to člověk? Jak přemýšlí?
Černá skládka se nám nelíbila.
Když se nám podařilo část skládky uklidit a nahlásit, vraceli jsme
se zpět do školy. O velké překvapení se postaral p. starosta Borecký a p. místostarosta Pokorný.
Přijeli se podívat. Děti pochvá-

Život Úval 6/2015
lili, poděkovali a přinesli dobrůtky, které přišly vhod. Děkujeme.
U školy jsem se s dětmi rozloučila a měla pocit, že si snad i toto
praktické učení odneseme do svého života. Kéž by.
Děkuji ještě jednou pí uč. Kondelíkové a pí uč. Šetkové s dětmi
za zajištění tohoto projektu, rodičům za spolupráci a všem zúčastněným za pomoc s úklidem.
Zdeňka Křížová

Nabídka volných pracovních míst
– nástup září 2015
ZŠ Úvaly, okres Praha – východ, přijme od září 2015:
• kvaliﬁkované učitelky (učitele) na 1. stupeň ZŠ (znalost
matematiky profesora Hejného výhodou)
• kvaliﬁkované vychovatelky (vychovatele) do školní družiny
Životopis zašlete na zsuvaly@zsuvaly.cz nebo volejte na
č. 281 981 946, byt k dispozici.

Den Země na Základní škole v Úvalech
22. dubna 2015 žáci ZŠ se
svými učiteli již tradičně uklízeli
Úvaly a jejich blízké okolí. Této
akci „Ukliďme svět“ předcházely aktivity, které dětem pomáhají
vytvářet pozitivní vztah k přírodě
a životnímu prostředí.
Děti oslovil úkol „Zelený ži-

vot“, který na prvním stupni
probíhal formou vrstevnického
učení a samostatného domácího
plnění. Na druhém stupni jsme
se touto problematikou zabývali
v hodinách přírodopisu a chemie,
po kterém následovalo plnění
úkolu v podobě zodpovědného
a promyšleného chování
k životnímu
prostředí.
Znalosti o třídění odpadu
si žáci procvičovali nejen
v Zeleném životě, ale i pomocí tvorby
kvízů k dané
tematice. Získané znalosti

využili v soutěži Třídění a recyklace odpadu. Soutěže se zúčastnilo celkem dvacet čtyři dvojic. Na prvním místě se umístili
z prvního stupně žáci: O. Lesák
a A. Jiřičková (4. A), z druhého
stupně: B. Branyšová a K. Matějková (8. B). Všichni soutěžící
projevili hluboké znalosti z této
oblasti. Nyní je důležité nezapomenout je uplatňovat v praxi.
Nad tím, jak pomoci naší planetě, jsme se zamýšleli při tvorbě
plakátů a následné diskusi. Z plakátů vytvořili žáci, pod vedením
pí učitelky Semrádové, velmi
podnětnou výstavu na chodbě
školy.
V naší činnosti nás podpořil ČSOP – dostali jsme pytle,
rukavice a malé obrázky pro
žáky I. stupně. Dále bych chtě-

la poděkovat pracovníkům VPS
za spolupráci – svoz nasbíraných odpadků. Za podporu
a spolupráci děkuji také vedení
školy.
A nyní několik postřehů dětí
z úklidu:
• Mně se Den Země líbil, protože
jsem si to užila a taky jsme pomohli lesu a přírodě.
• Naše LOGO: „Osud naší planety
máme ve svých rukou.“ Nicol
• Moc se mi líbilo, že jsme uklidili les. Ohromilo mě, kolik
jsme našli odpadků. Jestli to
bude pokračovat do konce století, z přírody moc nezbude.
O.Ch.
• Našli jsme pneumatiky, soudek
od piva. Líbilo se mi, jak jsme
se nehádali. 3.D
Mgr. Růžena Kondelíková

Celkem lze získat maximálně 120
bodů. V kategoriích Klokánek,
Benjamin a Kadet je na řešení vymezeno 60 minut.
Na 1. místě v okrese Praha-východ se v kategorii Klokánek
umístil žák 5. C ZŠ Úvaly Jiří
Antoňů. V kategorii Benjamín je

vynikajícím výsledkem 10. místo
Vítka Štěpánka z 6. B. Předstihli
jej pouze studenti Gymnázia Říčany a Open Gate Babice. Za okres
Praha-východ se kategorie Klokánek zúčastnilo 2037 řešitelů a kategorie Benjamín 1457 řešitelů.
Ing. Stanislava Daňková

Matematický klokan 2015
Po úspěchu v okresním kole
matematické olympiády se naši
žáci stali úspěšnými řešiteli soutěže Matematický klokan 2015
v okrese Praha-východ. Letošní
ročník soutěže se konal 20. března 2015.
Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla v Austrálii.
Od roku 1991 se rozšířila do zemí
Evropy. Soutěžící jsou podle věku
rozděleni do 5 kategorií: Klokánek (4. – 5. třída ZŠ), Benjamín
(6. – 7. třída ZŠ), Kadet (8. – 9.
třída ZŠ), Junior (1. – 2. ročník
SŠ) a Student (3. - 4. ročník SŠ).

Soutěží se ve všech krajích naší
republiky v jednom termínu, takže žáci a studenti absolvují školní, oblastní, republikové a vlastně
i mezinárodní kolo ve své lavici.
Ve všech kategoriích soutěžící
řeší 24 testových úloh, přičemž
vybírá jednu z pěti nabízených
možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle
obtížnosti, za správnou odpověď
získává soutěžící 3, 4 nebo 5
bodů, za špatnou odpověď se mu
jeden bod strhává. Aby soutěžící
nedosahovali záporných výsledků, dostávají na začátku 24 bodů.

Šárka Zahrádková

Literární soutěž

Dopravní soutěž
Dne 23. dubna 2015 proběhlo
okresní kolo dopravní soutěže konané v Čelákovicích. Soutěžilo se
ve dvou kategoriích.
Za družstvo mladších žáků naši
školu reprezentovali František
Bednarčík, Adriana Nováková,
Karolína Brázdová a Marek Fikar
a umístili se na hezkém 6. místě.
Karolína Brázdová byla zároveň
oceněna jako nejlepší dívka ze
všech zúčastněných škol v kategorii mladších žáků.

PODĚKOVÁNÍ
Moc děkuji panu Miroslavu Šindelářovi za připravený program pro
třídu 3. A. Dětem se líbila projekce, vyprávění i ukázka hasičského auta.

Za družstvo starších žáků reprezentovali Eliška Sedliská,
Michaela Matějková, Pavel Sýkora a Václav Tichý. O pouhých
14 bodů jim utekl stupeň nejvyšší a umístili se na krásném
2. místě.
Všem účastníkům děkujeme
za účast a reprezentaci naší školy
a gratulujeme!
Mgr. Zuzana Fiedlerová

Dne 5. 5. 2015 opět proběhla na naší škole Literární soutěž.
Zúčastnit se jí mohli žáci z 2.
stupně, kteří ve svém volném čase
píší poezii, prózu a drama. Jde
nám především o to, aby se tyto
talentované děti mohly dále rozvíjet, pracovat na svých výtvorech
a prezentovat je.
Sešli jsme se v přátelské atmosféře, přečetli svá dílka, popovídali si o nich, každý si odnesl
různé postřehy a nápady do bu-

doucna. Hodnocení si soutěžící
vyslechli jak od učitelek českého
jazyka, tak od spolužáků. Zazněl
zde nápad sejít se dvakrát do roka
a akci nazvat Literární dílna.
Z této soutěže si každý účastník odnesl pěkně vázanou dvojknihu Kytice – Máj, sladkosti
a povzbuzení do další tvorby.
Práce dětí budeme postupně
uveřejňovat v Literárním koutku
v Životě Úval.
Mgr. Alice Javůrková
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Pozvánka na oblastní kolo recitační soutěže

Literární koutek
S těmito verši se na Literární soutěži 2015 představil KIRA.
(Marián Vondrák z 9. B)
Všichni si hrajou na to, co nejsou,
všichni chtěj bohatství a slávu,
ale vědomosti v tom nejsou.
Zaměř se na školu a budeš chytrej a v právu,
třeba časem slízneš i tu slávu.
Hlavně mít dobrou káru a balit na ni holky,
to jsem ještě neznal, když jsem vyšel ze školky.
Nechci tady říkat, co máte dělat,
místo toho půjdu radši zas ven lítat.
Já vím, nejsem dokonalej, ale to nikdo,
těhle pár rýmů by dokázal složit kde kdo.
Jenže já nejsem jen tak někdo,
nejsem slavnej, o to mi nejde.
Mám kámoše, pro který můžu žít,
vím, že oni mě tou tmou samotnýho nenechaj jít.
Myslíte si, že jsem asi blázen,
když nemám na zahradě stometrovej bazén.
Řeknu ti jen jedno, vůbec mě nezajímáš,
takže se koukej otočit a můžeš si o slávě jen nechat zdát
a že nejsem vážnej, tak to jsem rád.
To je vše, co jsem chtěl říct, takže jdu spát.

Návštěva mistrovství světa v ledním hokeji
V úterý 12. května se dětem
na Základní škole v Úvalech
otevřela možnost zúčastnit se
výjimečného zážitku. Prostřednictvím akce „Vstupenky na hokej pro školy“ se podařilo sehnat
posledních devatenáct lístků
na utkání Kanada – Rakousko.
Děti tak mohly na vlastní oči vidět aspiranta na celkové prvenství
v turnaji, mužstvo Kanady. Celek
tvořily především hvězdy ze zá-

mořské hokejové soutěže NHL.
K vidění byly krásné akce a také
spousta branek. Utkání tak splnilo veškerá očekávání, protože tým
Kanady zvítězil vysokým rozdílem 10:1. Nutno podotknout, že
naše děti poskytly hráčům javorového listu vynikající hokejovou
kulisu. K vidění byly obří transparenty, hokejové dresy i česká
vlajka s nápisem „Úvaly“.
Mgr. Petr Horák

Úvalské veršování
Kde: ZŠ Úvaly, náměstí Arnošta z Pardubic 8, Úvaly
Kdy: 15. 6. 2015, od 13.00 hodin
Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi pozvat Vás na oblastní kolo recitační soutěže Úvalské veršování.
Rádi přivítáme Vás a Vaše žáky na společném setkání
u nás ve škole. Soutěžit se bude v kategoriích 1., 2., 3., 4.,
5. ročník a 2. stupeň (kat. 6 a 7. roč., 8. a 9. ročník).
Do každé kategorie můžete za Vaši školu nominovat 3-4
žáky pro 1. stupeň, žáky druhého stupně dle zájmu.
Pokud máte zájem zúčastnit se soutěže, kontaktujte mě
na email: brezkova@zsuvaly.cz do 10. 6. 2015
Napište mi jméno, příjmení a třídu žáka.
Děkuji a těšíme se
Mgr. Arnoštka Březková

Jsme bezva tým!
Celý týden jsme se scházeli
brzy ráno, o dost dřív, než začíná škola, a trávili spolu pracovní
a zábavnou hodinku u velkoobjemového kontejneru. Našima
rukama prošlo něco málo přes 7
tun papíru, k tomu jsme přidali
13 kg hliníku a 2 kg železa ve formě nápojových plechovek sbíraných ve škole během půl roku.
My i kontejner bychom zvládli
i o tunu papíru více. Pokud nás

chcete otestovat, střádejte papír,
na podzim se do toho pustíme
znovu!
Děkujeme rodičům i prarodičům přispívajícím k recyklaci
surovin i získání ﬁnančních prostředků pro školu.
Děkuji všem ochotným žákům,
kteří si týden nastavovali budík
o hodinu dříve, za výbornou spolupráci i náladu ☺.
Jana Šetková

Po sále s vysílačkami
Do Fóra Karlín jsme se vydali 4. 5. Návštěvu nám umožnila
maminka Kačenky Linkové. Čekalo nás přivítání před hlavním
vchodem do budovy. Sešli jsme
do šaten, kde se před představením připravují na svá vystoupení
pěvecké i divadelní hvězdy, jako
je například Tomáš Klus. V místnosti vzduchotechniky jsme si

téměř všichni zacpávali nos. Ale
nejzábavnější bylo hledání vysílaček, které se nám schovaly. Chvíli
nám to trvalo, ale nakonec jsme
našli všech 10 vysílaček. Z Fóra
jsme odcházeli bohatší nejen o lízátka a malinký nápoj. Třeba se
tam někdo z nás jednou podívá
jako super star.
Žáci 2. D

Děti z úvalské školy rády recitují
V naší škole každým rokem
probíhá recitační soutěž. Letošního školního kola se zúčastnilo 71
žáků z 1. a 2. stupně. Do oblastního kola recitační soutěže, která
se uskuteční v naší škole 15. 6.
2015 od 13.00 hodin, postoupilo
30 žáků. Pokud máte rádi poezii,
přijďte se podívat, srdečně vás
zveme.
Dne 11. 5. 2015 se Bětka Ježková, Ronja Floriánková, Tereza
Bednářová, Heřman Ondráček

a Anežka Brichtová zúčastnili recitační soutěže Macharův
Brandýs, kterou pořádá Gymnázium Brandýs spolu s městem
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Bětka s Terezkou, kromě
recitace, pracovaly v dětské porotě. Anežka Brichtová se umístila na skvělém druhém místě,
ke kterému jí gratuluji, a všem
děkuji za vzornou reprezentaci
školy.
Mgr. Arnoštka Březková
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Úklid Úval a blízkého okolí
22. dubna se po celém světě
konaly akce ke Dni Země. Naše
třída 8. A se hned brzy ráno sešla
na úvalském nádraží, odkud jsme
jeli vlakem do Klánovic. Na začátku cesty jsme od paní učitelky dostali pokyny, jak se máme chovat
a jaký smysl má tato akce, a vyrazili jsme do lesa sbírat odpadky.
Poměrně velkou část cesty jsme
šli kolem vlakových kolejí, kde
jsme také našli spoustu zajímavých
věcí, jako třeba starou televizi,
boty, několik kusů rozbitých cedulí
z rychlíků, obaly od svačin a nápojů, ale také kosti zvířat – zřejmě
sražených vlakem. Je přímo neu-

věřitelné, kolik věcí jsme nasbírali.
Dohromady to byly čtyři velké pytle odpadu. Izolace od kabelů a dráty jsme táhli v ruce za sebou. Během cesty jsme si dělali přestávky,

přičemž pro nás měla paní učitelka
připravené aktivity. Příjemné taky
bylo, že jsme si mohli při práci,
chůzi i hraní povídat.
V Úvalech jsme všechny pytle

se útoku se zbraní, jako je např.
nůž. Dále se učíme i pasivní sebeobraně, jako je např. útěk nebo
ubránit nejen sebe, ale i své blízké. Doposud proběhly celkem 3
kurzy. Zdokonalily jsme se, máme
vyšší sebevědomí a snažíme se
každým kurzem o zlepšení našich
dovedností. Já za sebe mohu říci,
že kurzy si užívám a baví mě to.
Sebeobrana se může hodit v životě nejen mně, ale i spolužačkám.
Jsem ráda za skvělé instruktory
a naši příjemnou paní učitelku
Zuzana Fiedlerovou, která se kurzů rovněž účastní. Byla bych pro,
aby tyto kurzy u nás pokračovaly
i nadále. Rozhodně je doporučuji. Chtěla bych poděkovat našim
instruktorům za to, jak se nám vě-

nují, a všem
zúčastněným
za výborný
kolektiv.
Lucie
Šafránková
9. B

s odpady postavili ke kontejnerům s dobrým pocitem, že jsme
pomohli naší Zemi. A proto vás
žádáme, abyste třídili odpad
a staré televize a další věci určené
k vyhození odváželi do sběrných
dvorů, protože je důležité chránit
naši Zemi. Díky ní máme co jíst
a pít. Neoplácejme jí to tak, že ji
budeme znečišťovat. Musíme o ni
pečovat, protože jinou nemáme
a ani mít nebudeme!
Z podkladů, které spolužáci
sepsali v hodině osobnostní
a sociální výchovy metodou
volného psaní, zpracovala
Barbora Podstatová.

Sebeobrana ve škole
Dne 18. března 2015 u nás
v Úvalech na Základní škole začal
úvodní kurz sebeobrany. Zúčastnilo se okolo 55 dívek z šestých až
devátých ročníků. Celé cvičení se
neslo ve velmi hezké atmosféře,
kde se mezi cvičícími a instruktory brzy vytvořily přátelské vztahy.
Naši instruktoři, pan Jan Steklý
a Robert Vitmajer, nás učí, jak
pomocí různých technik (i z karate) můžeme zabránit útočníkovi
ve způsobení možných tělesných
zranění či jiných závažných škod.
Nejen, že nám zlepšují naši fyzickou kondici, ale dokáží nás skvěle
připravit i psychicky na danou situaci. Učí nás aktivní sebeobraně
beze zbraně, což jsou různé kopy,
chvaty, údery apod., ale i ubránit

Kroužky Věda nás baví
na Základní škole v Úvalech
První rok kroužků „Věda nás
baví“ se chýlí ke konci. Malí
vědci se seznámili zábavným,
interaktivním způsobem s dvaceti osmi tematickými okruhy
z biologie, fyziky, chemie, vědy
o Zemi a kosmické vědy. Získané
dovednosti a vědomosti jsou jistě
schopni využívat při svém dalším
vzdělávání v praktickém životě.
Všichni prožili hodiny pohodové
spolupráce, vzájemné pomoci,
úspěchů při řešení úkolů, křížovek, doplňovaček. A co je nejdůležitější, děti si mohly prakticky
ověřovat svoje nápady a návrhy
řešení nejrůznějších úkolů pomocí pokusů. Děti pracovaly s nadšením a přiměřeně ukázněně.
Děkuji vychovatelkám školní
družiny za vstřícnost při uvolňování dětí do kroužků, dále
děkuji vedení školy, lektorkám Ing. Blance Morávkové,
Ing. Daně Misárkové, Janě Sigmundové a v neposlední řadě i rodičům za spolupráci.

U
nás
na škole se
některé středy v měsíci pořádají
kurzy sebeobrany. Učíme se kopat, padat,
používat ruce při úderech a reagovat na situaci s nožem. Tahání
za vlasy, běhání po lavičkách, posilování nohou a břicha. Není to
legrace. Jsme zapojovány do růz-

ně vyhrocených situací a máme
za úkol se vžít do skutečné role.
Není to jednoduché, ale kurz
od kurzu se lepšíme. Velmi nás to
baví a těšíme se na další hodinu.
Marie Oktábcová 9. A
Michaela Krajíčková 9. A

Co chystáme na červen?
2. 6.
2. 6.
3. 6.
3. 6.
4. – 7. 6.
6. – 12. 6.

Věřím, že „Věda nás baví“
pevně zakotvila na ZŠ Úvaly
a v příštím školním roce budeme
pokračovat. Pro děti jsou připravena nová témata. Bližší informace se objeví v září na stránkách školy.
Mgr. Růžena Kondelíková

Anglické divadlo „Jackie and the Giant“ - 1. D
Dílny pro budoucí prvňáčky
První pomoc – 8. třídy
Kurz sebeobrany – pro přihlášené dívky 5. – 9. tříd
Cyklo–turistický kurz
Zážitkový kurz (škola v přírodě) Špindlerův Mlýn –
4. D, 5. C
8. 6.
Zámek Radič – 1. A, B, C, 3. A
7. – 12. 6. Zážitkový kurz (škola v přírodě) Příběnice – 5. A
8. – 12. 6. Zážitkový kurz (škola v přírodě) Nesměř – 2. D, 4.B
9. 6.
Divadlo Minor „Demokracie“ – 3. A,B,C, 4. A,C
10. 6.
„Jak se dělá herectví“ – pořad pro školní družinu
11. 6.
„Loučení s deváťáky“ v DVA č. 65
15. 6.
STREET ART ve škole – malování na zeď chodby
školy s Levitathan Crew – Kryštofem Kotíkem
15. 6.
„Úvalské veršování“ – oblastní kolo recitační soutěže
17. 6.
„Pasování čtenářů“ – v MěK Úvaly pro 1. A, B
18. 6.
„Pasování čtenářů“ – v MěK Úvaly pro 1. C, D
17. – 19. 6. Zážitkové kurzy pro třídy 2. stupně
22. 6.
Exkurze žáků 8. tříd literárního semináře
23. – 25. 6. Zážitkový kurz 6. B
26. 6.
Cvičení CO
30. 6.
Rozdání vysvědčení
Mgr. Lenka Foučková
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Výbor rodičů při MŠ Úvaly
Ten, kdo se zajímá o mateřské školství v Úvalech, tedy
zejména rodiče malých občánků našeho města, možná již
zaregistroval aktivitu některých maminek, které začátkem
tohoto roku založily Výbor
rodičů při MŠ Úvaly. S Martinou Vomáčkovou a Šárkou
Lorencovou a jsme si povídali
o nedávno vzniklém seskupení
aktivních rodičů:
1) Co vás přimělo k založení
Výboru rodičů a kolik rodičů je nyní ve výboru aktivních?
Martina Vomáčková: V současné době má Výbor rodičů
osm členek. Všechny máme
děti ve školce a zjistily jsme,
že nám chybí propojení školky, dětí a rodičů. Nechtěly
jsme, aby školka byla jen
hlídací centrum, ale aby se
například rodiče poznávali
vzájemně na akcích, věděli,
co všechno je pro jejich děti
ve školce nového apod.
Šárka Lorencová: Vznikající uskupení rodičů v mateřských školách dnes už není
žádnou novinkou a prakticky
skoro všude je jejich funkce
velmi podobná. Cílem takového sdružení je otevřít
školku rodičům, zapojit je
do dění, stát se partnerem, se
kterým je nezbytné komunikovat a vnímat jeho potřeby.
Ale na druhou stranu rodiče mohou podat pomocnou
ruku MŠ, spoluúčastnit se
při jejím rozvoji v nejrůznějších oblastech. Chceme
zařadit akce společné pro
rodiče a děti, využít nabídky ke spolupráci ve smyslu
sponzorování mateřské ško-

ly, výpomoci finanční, ale
i manuální. Všem aktivním
členkám patří můj velký
dík, že do toho šly s námi
i přesto, že jsou samy velmi
zaneprázdněné a zaměstnané ženy. Kromě členů máme
spoustu pozitivních reakcí
i od rodičů, kteří naši aktivitu vítají a v případě pomoci
jsou připraveni se zapojit,
chtějí být informováni o dění
Výboru a jeho spolupráce
s MŠ.
2) Jaké aktivity v současné
době výbor připravuje?
Martina Vomáčková: Chystáme ve spolupráci se školkou
akci Barevná zahrada, která
by se měla uskutečnit v září.
Šárka Lorencová: Půjde
o neformální setkání pro rodiče a všechny zaměstnance
školky a v neposlední řadě
děti. Podařilo se nám oslovit
místní komunitu street art,
která již pracuje na návrzích
maleb na beton, jež zpestří okolí školky, a zároveň
budou vyzývat děti i k nejrůznějším hrám. Na akci se
nebude jen malovat, ale i hodovat a v neposlední řadě
dobře bavit a navzájem se
poznávat.
3) Kde hledáte inspiraci pro
rozjezd a další činnost?
Martina Vomáčková: Inspiraci hledáme na internetu
a hlavně v mateřské školce
v Klánovicích, kde Spolek
přátel klánovické školky
funguje přes deset let a jsou
velmi ochotní se s námi dělit
o své nabyté zkušenosti.
Šárka Lorencová: Inspirací jsou nám také podněty

rodičů dětí, které navštěvují
MŠ, a to jak pro každodenní
chod školky, tak i pokud jde
o výchovně vzdělávací složku. Neustále se pohybujeme
v komunitě maminek, které
sdílí navzájem své poznatky
z MŠ a mají spoustu zajímavých návrhů a „zlepšováků“.
4) Jaký je dlouhodobý cíl Výboru rodičů?
Martina Vomáčková: Chtěly bychom být partnerem jak
pro školku, tak pro rodiče,
tlumočit nápady, požadavky
a připomínky jak směrem
ke školce, tak i k rodičům.
Pravidelně se scházet se zástupci školky a hledat další
možnosti spolupráce.
Šárka Lorencová: Rády bychom se staly nedílnou součástí MŠ, rovnocenným partnerem, který prezentuje třetí hrot
pyramidy (dítě-školka-rodič),
a to rodiče, jež mohou pomoci
školce v naplňování jejích cílů
a neustálém rozvoji.
5) Jak hodnotíte zpětnou vazbu od vedení MŠ a od zástupců města?
Martina Vomáčková: Každý začátek je těžký, a proto
se snažíme najít společnou
cestu, aby spolupráce vyhovovala všem.
Šárka Lorencová: Na mimořádné schůzce, kterou
svolala paní ředitelka a představila Výbor rodičů, tuto
iniciativu uvítala a vyzvala
k vzájemné otevřené a transparentní komunikaci. Zástupci města tuto aktivitu též vítají a nemáme pocit, že by se
vůči tomuto volnému sdružení rodičů nějak vyhrazovali.

6) Mohou se k vám přidat
i další zájemci? Pokud ano,
jak?
Šárka Lorencová: Je vítána
jakákoliv forma zapojení se!
Rodiče mají možnost přidat
se do našich řad a stát se
členem, či se zúčastnit našich pravidelných členských
schůzek a nebo sledovat naše
facebookové stránky (www.
facebook.com/vyborrodicu).
Kdo má zájem, můžeme mu
zasílat pravidelné informace i emailem. Stačí poslat
svůj email na vyborrodicu@
gmail.com, kam nám všichni
mohou rovněž psát své postřehy, poznatky, připomínky či návrhy na spolupráci.
Martina Vomáčková: Rodičům, kteří nám dali své
mailové adresy, rozesíláme
informační mail přibližně
jednou do měsíce a budeme
se snažit, aby v každé třídě
byly informace od nás na nástěnce. Na nových stránkách školky by měl být také
odkaz. Na začátku nového
školního roku bychom chtěly, aby byl z každé třídy alespoň jeden zástupce. Za každého člena budeme rády.
Díky a ať se daří !
Rozhovor vedl
Marek Mahdal

Těšíme se do školy
V pátek 24. dubna se naši předškoláci těšili do školky více než
obvykle. Šli jsme totiž navštívit
naše starší kamarády do 1. třídy
základní školy.
Paní učitelka nás srdečně přivítala a ani prvňáčci neskrývali
radost z naší návštěvy. Nejdříve
jsme si společně zazpívali a prohlédli si pěkně vyzdobenou třídu.
Potom nám žáci 1. třídy ukázali,
co se už ve škole naučili. Recitovali hezké básničky, přečetli nám
krátký příběh a předvedli své matematické dovednosti. Předškoláci se nedali zahanbit a společně
s paní učitelkou vyřešili matematické příklady na interaktivní

tabuli a s pomocí starších kamarádů vypracovali pracovní list
s písmenky. Vyzkoušeli si, jak se
sedí v lavici, jak se přihlásit o slovo a dověděli se, co všechno musí
mít školák v aktovce a penálu.
Na závěr se děti vzájemně odměnily drobnými dárečky.
Dopoledne nám v příjemné atmosféře rychle uběhlo a museli
jsme se, ač neradi, rozloučit. Děkujeme Základní škole v Úvalech
za vlídné přijetí a skvělou spolupráci. Našim předškolákům se
školní dopoledne opravdu velmi
líbilo a vzkazují všem: „Do 1. třídy se moc a moc těšíme.“
MŠ Úvaly
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90 let Českého svazu chovatelů
– pokračování
50. léta
V roce 1951 byl zrušen spolek
holubářů a byl spojen ve SPOLEK CHOVATELŮ DROBNÉHO ZVÍŘECTVA. V roce 1952
se uskutečnila poslední výstava
u Komberců pod hlavičkou Zverex, které se brzy po svém založení rozpadlo. V tomtéž roce došlo
ke sloučení všech drobnochovatelských organizací, a to drobnochovatelů a holubářského svazu.
Vzniká Československý svaz chovatelů drobného zvířectva. V roce
1959 je zrušen spolek ve Škvorci
a jeho členové přecházejí do Úval.

60. léta
6. 2. 1960 spolek v Úvalech
přijal chovatele poštovních ho-

lubů (CHPH), jako samostatný
odbor spolku. Vedoucím odboru byl př. Miroslav Radhouský,
plukovník Čs. armády a organizátor olympiády poštovních holubů.
V roce 1966 byl přijat za člena
př. Cmíral Stanislav, chovatel králíků Velkých světlých stříbřitých
( Vss). Byl dlouholetý předseda
klubu Vss a do 90. let hospodář
a tetovatel v naší ZO.

70. léta
V roce 1974 zemřel př. Benešovský – chovatel králíků
Stříbřitých malých a holubů
Moravských pštrosů modrých
a modrých bělopruhých. Byl
členem ornitologické společnos-

ti a kroužkoval okrasné ptactvo.
V této činnosti nemá v naší organizaci následovníka.

bě nového chovatelského areálu u hasičárny, chovatel králíků
Anglických strakáčů př. Jaroslav
Jaroš.

80. léta
V tomto období se začínal budovat současný chovatelský areál.

90. léta
V této době se naše organizace
začínala potýkat s výrazným odchodem členů, kvůli zdražení cen
krmiv a kvůli restitucím. Do 90.
let úvalští chovatelé obhospodařovali louku v Králičině ( u hlavní
silnice), kterou využívali převážně k sušení sena.
V září 1997 zemřel dlouholetý
člen, funkcionář, jednatel, který
měl velkou zásluhu na výstav-

Rok 2001
17. 1. 2001 zemřel dlouholetý
člen, tetovatel, registrátor, chovatel králíků Castorexů a rexů
Dalmatinských strakáčů, chovatel pávů, okrasných bažantů,
drůbeže a holubů př. František
Koželský.
12. 8. 2001 zemřel dlouholetý
člen, chovatel králíků Velkých
světlých stříbřitých, tetovatel,
hospodář, čestný pšedseda klubu
Vss př. Stanislav Cmíral.
Pokračování příště
Kotusová Jitka – jednatel ZO

Obrovský úspěch úvalských mladých hasičů ve hře Plamen
Hra Plamen je nejdůležitější
soutěží mladých hasičů v sezoně
a v kategorii starších žáků přes
okresní a krajskou úroveň lze postoupit až na republikové mistrovství. O víkendu 16. a 17. května se
konalo právě okresní kolo hry Plamen v poměrně vzdálených Hrusicích. Úroveň této náročné dvoudenní soutěže pro mladší a starší
žáky závisí nejen na připravenosti
soutěžních družstev, ale i na počasí, které se až na chladnější vítr
vyvedlo. Hra Plamen je pro počet disciplín, které mají prověřit
fyzickou i znalostní úroveň mladých hasičů rozdělena do podzimní a jarní části. Podzimní část
předchází a jedná se o tzv. Závod
požárnické všestrannosti a o jeho
průběhu jsme už dříve podrobněji
informovali. Mladší žáci doběhli
na čtvrté pozici a starší na druhé.
To do jarní části dávalo poměrně
dobrý základ pro celkový úspěch,
pokud se nepodcení tréninky.
Jarní kolo hry Plamen zahájili
pro větší počet disciplín v sobotu dopoledne starší žáci za účasti
družstev ze 13 sborů. Ti ve dvou
mezinárodně uznávaných disciplínách, štafetě a útoku CTIF obsadili 5., respektive 6. místo. Ještě
více ale naštěstí propadli jejich
nejbližší konkurenti. Odpoledne se už starším vedlo mnohem
lépe. Ve štafetě dvojic dosáhli
vůbec nejlepšího času a ve štafetě
na 4krát 60 metrů skončili těsně
druzí. Po prvním dni tak ve srovnání všech disciplín stále drželi
druhou pozici.
V sobotu odpoledne se do soutěže zapojili i mladší žáci, přičemž se sešel nečekaně vysoký

prezentovat okres Praha-východ
na krajském kole, které se bude
konat ke konci června v Kolíně.
Úvalští mladí hasiči tak v okresním kole hry Plamen svou vyrovnanou výkonností ve všech disciplínách zcela dominovali a dosáhli
vskutku historického úspěchu, a to
za nezvykle početné konkurence.
Držme tak palce úvalským starším
žákům, aby při náročném krajském kole svůj úspěch rozšířili.
Za SDH Úvaly Milan Bednář
počet 17 družstev. Úvalští mladší
žáci do soutěže vtrhli suverénně
a nenechali nikoho na pochybách,
že jim 4. místo po podzimní části stačit nebude. Ve štafetě dvojic
i na 4krát 60 metrů nechali 16
soupeřů za sebou a po prvním dni
tak díky propadu nejbližších soupeřů poskočili na první příčku.
Druhého dne, tedy v neděli, se
závodilo v rozhodující soutěži,
a to v požárním útoku. A tentokrát se na hrusickém hřišti postavili na start nejprve mladší žáci.
Nutno říci, že úvalští svěřenci
nepředvedli své nejlepší útoky
a zdramatizovali tak konec klání. I průměrný výkon úvalských
mladších žáků však byl nepřekonatelný pro dalších 15 družstev
a druhé místo tak s přehledem stačilo na zlaté medaile.
Starší žáci v požárním útoku
naopak předvedli útok ve skvělém čase 28,5 sekundy, ale stačilo
to pouze na třetí příčku. Ostatním
favoritům z podzimní části se ale
natolik nedařilo, že si i starší žáci
po součtu pořadí ve všech disciplínách ze slavnostního nástupu
odnesli zlaté medaile a právo re-

Memoriál v Čelákovicích
Letošní soutěžní sezona úvalských mladých hasičů v prestižní disciplíně požárním útoku
začala uspořádáním Memoriálu
L. Bači v Čelákovicích v sobotu
25. dubna. Na tomto klání, které si za minulá léta vybudovalo
značnou oblibu, se na zahajujícím
nástupu seřadilo opět více družstev než minule, a konkurence tak
zase o málo povyrostla. V Čelákovicích se soutěží ve všech třech
kategoriích hasičské mládeže,
tedy mladších a starších žácích
a dorostu, a úvalský sbor mohl
díky široké členské základně postavit do boje družstvo zástupců
v každé kategorii.
Prvními na pořadu dne byli jako
obvykle mladší
žáci. Úvalští nejmladší svěřenci
měli po generační výměně družstva především
překvapit, což se
jim také podařilo.
Přičemž v kate-

gorii mladších byla konkurence
nejširší, a to v počtu 17 družstev.
Mladší se v obou pokusech požárního útoku skutečně snažili, aby
neponechali nic náhodě a snaha
se zúročila v konečném krásném
druhém místě. Starší žáci rovněž
neodjížděli z Čelákovic bez poháru a neudělali úvalskému sboru
ostudu. V konkurenci 10 družstev
vybojovali 3. příčku. Na výkonu
dorostenců se podepsala ta skutečnost, že své družstvo sestavili
těsně před soutěží a svým časem
nikterak neoslnili. Skončili na posledním 5. místě.
Za SDH Úvaly Milan Bednář
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Jaro u skautů
Přespávačka a ZOO Chleby
Ani Fénix a světlušky ze Saﬁry se nenechali zahanbit a uspořádali
si svou vlastní akci. Po dobrodružném přespávání v klubovnách se
k vlčatům přidaly i holky a všichni společně vyrazili na výlet. Vlakem dojeli do Oskořínku, odkud už museli pěšky do slíbené zoologické zahrady Chleby. Po pečlivé prohlídce zvířat objevili i obrovské
hřiště, kterému neodolali ani vedoucí a mohli tak všichni příjemně
zakončit výpravu.

Jindřichův Hradec
Kluci, jak je známo, neustále překypují energií, a jak jinak ji využít,
než na víkendovém puťáku do kraje památek, rybníků a romantiky?
Ano, uhodli jste, vydali se s batohem do jižních Čech. Přešli místní
malebný kraj, zastavili se na 15. poledníku, aby si seřídili hodinky (neboť zde je nejpřesnější čas ve střední Evropě) a zahráli si spoustu her.
Noční výlet městem byl opravdu jen pro dobrodruhy a pánská jízda se
bezesporu vydařila.

Svojsíkův závod
Nastal čas jara a náladového počasí a skauti z Úval se prvních slunečních paprsků rozhodli využít naplno. Kluci ze Salamandru a starší
holky ze Saﬁry se v hojném počtu zúčastnili Svojsíkova závodu, který
se letos konal 11. – 12. 4 v Čelákovicích. Naše tři týmy se s vervou
pustily do plnění všech možných i nemožných aktivit, od přeplouvání
řeky (na lodích, zas takové teplo ještě nebylo) až po skládání origami či
vrtání vrtačkou. Skauti z celého okresu se předbíhali ve své schopnosti
spolupracovat, reagovat v krizové situaci i individuálních schopnostech, a přestože soutěživost byla neodmyslitelná, panovala celou dobu
příjemná přátelská atmosféra. Dvoudenní závod tak uplynul jako voda
a poslední den se samozřejmě neobešel bez návštěvy cukrárny a sladké
tečky nakonec.
(I když jsme se neprobojovali na postupová místa, odjížděli jsme
s úsměvem na tváři)

Cyklovýlet Botanicus
Zatímco se kluci trmáceli pěšky a s batohem, skautky zvolily elegantnější způsob dopravy – jízdní kolo. Za cíl cesty si vytkly historickou vesnici umění a řemesel Botanicus v Ostré. Zde se mohly seznámit s tradičními řemesly jako mýdlař, hrnčíř nebo dráteník, vyzkoušet
si střelbu z luku a potom si odpočinout v bylinkové zahradě. Za celý
den ujely asi 50 kilometrů, ale stálo to za to.
Skauti se tedy na jaře rozhodně nenudili a přípravy na léto jsou v plném proudu. Snad budeme mít i nadále o zábavu postaráno a štěstí
na počasí, nejen na akcích, ale i na pravidelných schůzkách.
Za úvalské skauty Mariana Kroupová

Leteckomodelářský klub
Úvaly
zve malé i dospělé diváky v rámci
oslav MDD na ukázky ze své
činnosti.
Uskuteční se dne 13. 6. 2015.
na hřišti na Slovanech.
Začátek v 15 hodin.
V případě nepříznivého počasí
náhradní termín bude 20. 6. 2015
Těšíme se na vás.
Úvalští modeláři

sport

Čarodějnický běh tu byl pro vás již podeváté
Asi se budu opakovat – opět bylo
krásné počasí, spousta milých lidí, nadšení závodníci ti menší i ti větší, dobrá
pizza, šrumec pro organizátory – prostě klasická pohodička. Nikdo na trati
sice nezabloudil, ale jednoho závodníka
zhruba v půlce jeho trati (u rybníka) neplánovaně opustila jedna bota. Usoudil,
že obouváním by zbytečně ztrácel čas
v závodě, a tak zbytek trati hrdinsky absolvoval stylem obutý (jedna noha)/neobutý (druhá noha). Zajímalo by mne,
kdo u Bednarčíků pere ponožky :-).
Poučili jsme se z loňska a dostatečně
jsme se zazásobili diplomy, takže těch

bylo letos dost. Pro změnu ale nestačila
startovní čísla, tudíž někteří ze starších
věkových kategorií holt museli chvíli počkat, až těm doběhnuvším mladším v cíli
číslo sundáme a bude k dispozici pro opakované použití. Takže máme do příštího
roku další „bojový úkol“ v podobě doplnění sady startovních čísel.
Děkujeme VPS, ZŠ a pizzerii Trincea
za tradičně výbornou spolupráci, Vláďovi Procházkovi za fotodokumentaci
a těšíme se zase za rok.
Za Spolek Jonatán
Jana Horová
foto Vladislav Procházka
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Jaro v karate sport Úvaly
Svit jara vnikl do brány karatistického klubu Sport Úvaly.
Karatisté tohoto klubu trénovali
s velkým nasazením a zaujetím,
všichni bojovníci se velmi zlepšili
a někteří získali i medailová ocenění na turnajích.
Sára Konečná
Martin Přech
Filip Konečný
Čadová, Konečná,
Sokolová

První důležitý turnaj Národní pohár žáků a juniorů proběhl v půlce března v nedalekých
Štěrboholech. Konkurence byla
ohromná. Bylo velmi těžké získat
medailové ocenění. Drahocenné
kovy pro Úvaly si odvezli:

(kata jednotlivci mladší žákyně)
(kumite jednotlivci starší žáci)
(kumite jednotlivci starší žáci)

3. místo
2. místo
3. místo

(kata tým mladší žákyně tým)

2. místo

Zároveň o tomto víkendu proběhlo i první kolo ligy žáků.
Sport Úvaly reprezentovali: Sára
Konečná, Filip Konečný, Josef
Prouza, Martin Přech a Adéla
Urbanová. V letošním ročníku
ligy je přihlášeno 7 týmů. Úvalští
karatisté bojovali jako lvi, podali
110% výkon a získali průběžné
2. místo!
Velikonoční soustředění jsme
trávili jako vždy na Starých
Splavech. O cenné zkušenosti
a trenérské rady nás obohatila
Hostáková Eliška
Hostáková Eliška
Vašek Richard
Janík Adam
Csatlos Julie
Charvát Ondřej
Režňák Jakub
Režňák Jakub
Kytková Karolína
Vavrochová Julie
Vrba Michal
Javůrek Tomáš
Zvoníček Vojtěch
Zvoníček Vojtěch
Šetka Michal
Borecký Tomáš

nejen držitelka bronzové medaile z MS karate 2014 Petra Cífková, ale také výborný karatista
Steen Carlsson a kluboví trenéři. Všichni odjížděli spokojení.
Velký dík celému týmu: Antonínu Brožíčkovi, Janě Oktábcové,
Lence Třískové, Dáše Štenglové
a Šárce Filipové.
2. ročník Turnaje nadějí Sport
Úvaly proběhl v půlce dubna.
Děti měly možnost porovnat si
síly se stejně starými kolegy stejné výkonnosti.

(Kata mini žáci a žákyně 8 let 9. kyu)
(Kumite mini žáci a žákyně 8 let 9. kyu)
(Kata mini žáci a žákyně 8 let 8. kyu)
(Kumite mini žáci 8 let 8. kyu)
(Kata mini žáci a žákyně 9 let 8. kyu)
(Kumite mini žáci 9 let 8. kyu)
(Kata mini žáci a žákyně 7. kyu)
(Kumite mini žáci a žákyně 7. kyu)
(Kumite mini žákyně 9. – 7. kyu)
(Kumite mladší žákyně 7. kyu)
(Kata mladší žáci 8. kyu)
(Kumite mladší žáci 8. kyu)
(Kata mladší žáci a žákyně 7. kyu)
(Kumite mladší žáci 7. kyu)
(Starší žáci kumite)
(Starší žáci kumite)

Tenis Úvaly
V neděli dne 10. 5. sehrálo
družstvo mladších žáků první ze
6 utkání Soutěže smíšených družstev 2015. Šestičlenné družstvo
tvoří 4 chlapci a 2 děvčata, z nichž
každý hraje 1 dvouhru a 1 čtyřhru.
Naše družstvo zvítězilo s velkou převahou i přes nepřítomnost
jedné naší hráčky, a tedy ztráty
dvou bodů za skrečovaná utkání.
TC Úvaly : Spartak Pečky
7 :2
O vítězství se zasloužili Adam
Exner, Denis Husenský, Jan Ledvina, Jan Rubeš a Klára Ledvinová.
Gratulujeme k prvnímu úspěchu
a držíme palce do dalších utkání!
Příští utkání hrajeme proti LTC
Poděbrady v neděli 24. 5. od 9:00
hodin na tenisových kurtech
TC Úvaly. Přijďte fandit!

Přebor Prahy představuje
prestižní regionální soutěž. Letošní ročník proběhl 19. dubna
Martin Přech
Martin Přech
Anna Hiršlová
Jana Konečná
Jana Konečná

a Sport Úvaly získal rekordních
21 medailí. Ty nejcennější vybojovali:

(kumite jednotlivci starší žáci)
(kata jednotlivci starší žáci)
(kata jednotlivci mladší dorostenky)
(kata jednotlivci masters ženy)
(kumite jednotlivci masters ženy)

Pohár za kombinaci (nejlepší
medailové ocenění v kata a v kumite) získali Martin Přech a Jana
Konečná.
Posledním jarním turnajem
byla Velká cena Klášterce nad
Čadová, Konečná,
Krajíčková
Konečná Sára
Konečná Sára
Čadová Marie
Přech Martin
Přech Martin
Urbanová Adéla
Hiršlová Anna

Ohří. Byla podpořena mnoha
kluby z Čech, jednalo se o kontrolní turnaj před květnovým
mistrovstvím Evropy. Medailová ocenění pro úvalský tým
získali:

(Kata týmy mladší žákyně)
(Kata jednotlivci mladší žákyně)
(Kumite jednotlivci mladší žákyně)
(Kata jednotlivci mladší žákyně)
(Kata jednotlivci starší žáci)
(Kumite jednotlivci starší žáci)
(Kumite jednotlivci starší žákyně)
(Kata jednotlivci mladší dorostenky)

Vítězi kombinace se stali Sára
Konečná a Martin Přech.
Děkuji všem dětem za vzornou
reprezentaci klubu a děkuji i tre-

2. místo
1. místo
2. místo
3. místo
1. místo
2. místo
3. místo
2. místo

nérům za dobrou práci na trénincích a závodech.
Mgr. Jana Konečná,
předsedkyně Sport Úvaly

LETNÍ TENISOVÉ KEMPY V ÚVALECH
pro začátečníky i pokročilé hráče od 5 let
Tenisová škola TC Úvaly pořádá letní tenisové kempy
v termínech:
30. června – 3. července 2015
6. – 10. července 2015
24. – 28. srpna 2015
První turnus začíná v úterý 30. června ve 12:00 hodin obědem!
Ostatní dny 9:00 – 17:00 hodin
Program:
Výuka tenisu – probíhá dopoledne i odpoledne. Děti jsou rozděleny do skupin podle výkonnosti, každá skupina má svého
trenéra. Kondiční příprava, doplňkové sporty, hry, relaxační
cvičení, strečink, závěrečná bojovka a opékání buřtů.
Tenisovou raketu můžeme zapůjčit.
V případě zájmu pište nebo volejte na
tsuvaly@centrum.cz
Tel.: 725 334 363
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společenská kronika
Červen 2015
Vítáme nové spoluobčánky
Simona Podešvová
Monika Černá
Mikuláš Král
Všem dětem přejeme, aby vyrostly
ve zdravé a šťastné občany našeho města.
Červnová životní jubilea
70 let – Miroslav Sosnovský
Petr Chomát
Pavel Čanda
Jiří Hlávka
Anna Benáčanová
75 let – Vladimír Klimt
František Žebro
Pavel Cuce
81 let – Marie Ivanšíková
82 let – Božena Líznerová
83 let – Anna Manhartová
Zdenka Janatová
Jiří Krulich
Anna Boháčková
Anna Zabloudilová
84 let – Irena Vostrovská
Květa Havlinová
Ludmila Kyselová
85 let – Danuše Kučerová
86 let – Josef Škvor
Eva Hlaváčková

87 let – Zdeněk Kodr
90 let – Věra Švandová
Věra Beránková
Vladislav Neugebauer
92 let – Marie Černá
Věra Rousová
93 let – Miroslava Žabová
Všem jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti
do dalších let.
Navždy jsme se rozloučili
Libor Kořínek
Zděnka Krulišová
Pavel Štros
Jaroslava Krajíčková
Božena Petráňková
Štěpánka Krátká
Jan Šlechta
Božena Fürstová
Všem pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.
Upozornění
Občané, kteří nechtějí být uváděni ve společenské kronice (narození, jubilea, úmrtí), ať tuto
skutečnost nahlásí na správním
odboru
MěÚ
Úvaly,
tel.
281 091 528, 281 982 485 nebo
mobil 723 929 928, vždy do 15. dne
předcházejícího měsíce. Pokud nám

nebude oznámen nesouhlas, budou
tato výročí v Životě Úval uváděna.
Marie Černá
– matrikářka

zahrajme si šachy
Posledním tahem v partii byl černého tah Vd8, kterým napadl bílou dámu. Jak by měl nyní bílý
postupovat?

Dne 4. 6. uplyne deset let,
co nás opustila Vendulka
Paříková. Vzpomeňte na ni
s námi.
Dcera Šárka a vnučky
Michaela a Karolína

V pátek 24. 4. 2015
navždy odešel náš tatínek
Ing. Zdeněk Sokol. Dlouhá
léta bydlel v Úvalech,
v ulici 5. května 52, a až
poslední dva roky žil
s námi na severu Čech.
Chtěli bychom společně
s Vámi vzpomenout
na jeho památku.
Za celou rodinu Marcela
Sokolová

V úloze z minulého čísla byla
správným postupem k zisku materiální převahy kombinace začínající tahem 1.Vxf8+ a nyní buď
1.... Kxf8 2.Jxe6+ Dxe6 3.Dxc7
a nebo 1.... Dxf8 2.Dxc7.
Petr Slavík

inzerce

Pizza S Sebou (Nehvizdy, Úvaly) přijme
pracovníky na pozice:
• PIZZAŘ
• OBSLUHA
Kontakt: +420 774 877 463 pí Simona
Lánská
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KOMINICTVÍ NĚMEC
čištění, revize, opravy,
telefon 775 132 921

OČNÍ OPTIKA PECAN
brýle, měřění, opravy
Oplanská 2614, u Penny
Újezd nad Lesy
T: 608 261 242
www.optikapecan.cz
Po–Pá 9–12 h, 13–18 h
Po dohodě lze jindy.

Hodinový manžel
Nabízím kvalitní řemeslné
a stavební práce, montáže,
údržbu, servis a opravy.
Praha, Praha-východ
Kontakt: Pilát Jiří,
tel: +420 602 270 229
Stavební společnost
okamžitě přijme zedníky
a zednické party
na provádění výstavby RD
a rekonstrukce.
Kontakt:775 908 904
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AUTODOPRAVA

Pohřební ústav
Pavel Kos

-nonstop-

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

PODLAHÁŘSTVÍ

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

Úvaly příjme zaměstnance
na post:

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

tel. 272 701 856

mobil: 777 002 913

http://www.domex.cz

e-mail: info@domex.cz

Fakturantka – požadujeme: SŠ/VŠ vzdělání, znalost
práce na PC, komunikativnost, aktivní přístup k práci,
pečlivost a zodpovědnost, samostatnost. Výhodou znalost účetních procesů a znalost anglického nebo německého jazyka.
Nabízíme příjemné pracovní prostředí, odpovídající finanční ohodnocení. Nástup možný ihned.
Životopisy zasílejte na e-mail: almeco@seznam.cz
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POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

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