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Slovo starosty
Milé Úvalačky, milí Úvaláci, 

červen je závěrečný měsíc škol-
ního roku, kdy jsou prázdniny 
za rohem. Pro nás, v Úvalech, 
je to měsíc, kdy jsme slavnostně 
za účasti pana hejtmana otevřeli 
novou mateřskou školu v Cukro-
varu a můžeme tak říci, že krize 
v kapacitách předškolního vzdě-
lávání se v Úvalech stává pomalu 
minulostí. 

Rád bych na tomto místě po-
děkoval všem, díky nimž se tento 
projekt podařilo zrealizovat – je 
to předchozí vedení města, které 
projekt v roce 2013 rozjelo, ale 
také zaměstnanci odboru inves-
tic, správního a ekonomického, 
kteří celý projekt zajišťovali. Ne-
rad bych opomenul zaměstnance 

našeho stavebního úřadu, kteří 
přispěli, že stavební i kolaudační 
řízení hladce proběhlo a v nepo-
slední řadě bych rád poděkoval 
panu Miloši Ciniburkovi, který 
celou akci administroval. Mé 
poděkování patří i architektům 
z fi rmy DOMY JINAK, stavební 
fi rmě Walco a stavebnímu dozoru 
z fi rmy Vejvoda. Věřím, že nová 
mateřská škola bude našim dětem 
sloužit stejně dobře jako Mateř-
ská škola Kollárova a Pražská.

Když už jsme u těch školek, 
máme připravený projekt na re-
konstrukci MŠ Kollárova, která 
si ji po více než takřka 40 letech 
provozu zaslouží. V září bychom 
rádi podali žádost o dotaci na rea-
lizaci rekonstrukčních prací, a po-

kud uspějeme, chtěli bychom se 
v roce 2016 pustit do práce. Téma 
školství bych ukončil tím, že naše 
základní škola se přes léto dočká 
dokončení rekonstrukce školních 
šaten, takže od nového školního 
roku budou mít již všechny děti 
ve škole svoji skříňku.

Červen byl rovněž měsíc, kdy 
jsme spolu se starosty obcí Zla-
tá, Květnice, Sibřina, Přišimasy 
a Dobročovice podepsali zakláda-
cí smlouvu Dobrovolného svazku 
obcí Povýmolí, v rámci kterého se 
ve spolupráci s developerem pro-
jektu Hostín chystáme rozjet projekt 
výstavby zcela nové svazkové ško-
ly na Hostíně. Pokud se vše podaří, 
mohly by se Úvaly kolem let 2018 
– 2019 dočkat nové základní školy.  

V době, kdy čtete toto slovo 
starosty, je již léto. To letošní nám 
přinese mimo věcí příjemných i tři 
věci, které nebudou bohužel úplně 
příjemné.  Tou první bude zavřené 
koupaliště.  Druhou bude zavedení 
systému regulace parkování v cent-
ru města. Třetí věcí budou intenzív-
ní práce na rekonstrukci železniční-
ho koridoru, které budou probíhat 
i přes noc. O všech třech se dočtete 
více v tomto Životě Úval.  Prosím 
Vás proto o trpělivost a toleranci, 
věřte, že děláme vše pro to, aby ko-
nečný výsledek byl pro Vás a naše 
město co nejlepší. 

A teď mi již dovolte popřát nám 
všem krásné léto, ať již jej strávíte 
v Úvalech nebo jinde ve světě!

Petr Borecký, starosta města

Úvaly a dalších 5 obcí se sdružilo, aby postavilo novou základní školu
Dne 11. června 2015 učini-

lo vedení šesti obcí střední části 
okresu Praha-východ první kon-
krétní krok v řešení problému 
nedostatečné kapacity základního 
školství v regionu.

Po částečném vyřešení navýše-
ní kapacity v rámci mateřského 
školství se hustě osídlené oblasti 
v těsné blízkosti hranice hl. m. 
Prahy potýkají s návazným pro-
blémem – odrůstající děti rodičů 
generace tzv. „Husákových dětí“. 

 V kombinaci s dříve živelnou 
výstavbou „satelitních městeček“ 
přinesla s sebou současná doba 
i neúprosnou rovnici: „Moc dětí = 
málo míst ve školních lavicích“.

Město Úvaly a obce Dobro-
čovice, Květnice, Sibřina, Zlatá 

a Přišimasy proto 11. června 
2015 podepsaly smlouvu o za-
ložení Dobrovolného svazku 
obcí „Povýmolí“ (název vy-
plývá ze jména říčky Výmola, 
která protéká celým dotčeným 
regionem). Zcela nová základ-
ní škola pro děti ze sdružených 

obcí, by měla mít kapacitu až 
900 žáků. 

Projekt školy, která vyroste 
v jižní části města Úvaly (v lo-
kalitě zvané Hostín) začne být 
připravován ještě letos. Celkové 
náklady na výstavbu školy jsou 
odhadovány na čtvrt miliardy 

Kč. Na výstavbě je zainteresován 
i developer – společnost Palmer 
Capital, který začal s bytovou vý-
stavbou v lokalitě, kde by svazko-
vá škola měla stát. 

Projekt tohoto rozsahu je v rám-
ci České republiky svým způsobem 
unikátní, a to jak po stránce celko-
vé kapacity školy, tak i po stránce 
procesně-zakladatelské. 

V případě, že nevzniknou neo-
čekávané komplikace, by staveb-
ní technika měla nastoupit na své 
místo v půli roku 2017 a první 
žáci by měli usednout do školních 
lavic v září 2019.

Na fotografi i jsou starostové 
a místostarostové zakladatel-
ských obcí.

Petr Borecký, starosta města

Jak pokračují práce na novém územním plánu města Úvaly
Pořizování nového územního 

plánu města Úvaly se opět posunu-
lo o krok kupředu. Podařilo se nám 
získat změnu stanoviska Krajského 
úřadu Středočeského kraje – odbo-
ru životního prostředí a zeměděl-
ství dle zákona č. 334/1992 Sb., 
o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve kterém je udělen souhlas 
s nezemědělským využitím rozvo-
jových lokalit převzatých z platné 
územně plánovací dokumentace. 

S tímto souhlasným stanoviskem 
bude nyní Návrh územního plánu 
postoupen na odbor regionálního 
rozvoje Krajského úřadu. Po obdr-
žení jejich souhlasného stanoviska 
s dalším projednáním bude zahá-
jeno řízení o územním plánu. Ve-
řejné projednání návrhu ÚP bude 
oznámeno veřejnou vyhláškou nej-
méně 30 dnů předem. Tato veřejná 
vyhláška vč. Návrhu ÚP bude dle 
zákona zveřejněna na úřední desce 

městského úřadu. Termín konání 
veřejného projednání se předpo-
kládá v průběhu měsíce září 2015 
a bude oznámen též na webu města 
a v měsíčníku Život Úval. Občané 
budou moci písemně uplatňovat 
námitky a připomínky k návrhu 
územního plánu ve stanovené lhů-
tě, nejpozději však do 7 dnů ode 
dne veřejného projednání, ve kte-
rých musí uvést odůvodnění, údaje 
podle katastru nemovitostí dokla-

dující dotčená práva a vymezit úze-
mí dotčené námitkou. K později 
uplatněným námitkám a připomín-
kám se nebude přihlížet. Pokud při 
řízení o územním plánu nenastanou 
další větší komplikace, bude sna-
hou města, aby nový územní plán 
byl zastupitelstvem města vydán 
do konce letošního roku.

Ing. arch. Martina Bredová,
vedoucí odboru životního 

prostředí a územního rozvoje
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Realizace přeložky R12 se přiblížila
Jak jsme vás již informovali, 

v březnu založily Úvaly spolu 
s dalšími obcemi a pražskými 
městskými částmi Sdružení pro 
dostavbu východní části obchvatu 
Prahy v úseku Modletice – Bě-
chovice a přeložky R12. I díky 
činnosti tohoto sdružení se za-
mrzlé ledy kolem této stavby po-
hnuly kupředu a opět se začíná 
pracovat na projekčních pracích. 

Pokud vše půjde, jak by mělo jít, 
kolem roku 2018 by se mohlo za-
čít stavět a k roku 2021 by měla 
být celá stavba dokončena. 

Tato stavba (výstavba silnice 
dálničního typu, která obejde Úva-
ly z jihu a doposud tranzitní komu-
nikaci I/12 promění na komunika-
ci místního charakteru) bude mít 
velký (převážně pozitivní) dopad 
na Úvaly, nicméně podobně jako 

v případě rekonstrukce drážního 
koridoru nesmíme zapomenout 
ohlídat eventuální rizika tohoto 
projektu pro naše město. Na webu 
města najdete novou rubriku v sek-
ci Rozvoj města/Nová výstavba 
a investice, která se bude jmenovat 
Přeložka R12. Zde budeme uve-
řejňovat aktuální dostupné infor-
mace k této stavbě a uvítáme zde 
do diskuse vaše podněty. Podobně 

můžete diskutovat i na městském 
facebooku. 

Zároveň vás tímto zveme 
na 14. července od 18:00 do spo-
lečenského sálu DPS na veřejnou 
diskusi k projektu přeložky R12 – 
I/12. Prvotní připomínky by měly 
Úvaly projektantům odevzdat 
do 31. 7. 2015.

Petr Borecký, starosta města

Hluková studie přeložky R12

POZVÁNKA

Diskuse o projektu přeložky R12

Běchovice – Úvaly

Pomalu ale jistě se blíží doba, kdy bude zahájena realizace 
projektu dlouho plánované přeložky R12. 
Zveme vás k diskusi nad tímto projektem. 
Diskusní večer bude, jak je již v Úvalech zvykem, přenášen 
na internetu. 

Datum konání: úterý, 14. 7. 2015, od 18:00
Místo: společenský sál DPS, náměstí Svobody, 

Úvaly
Své návrhy a postřehy k tématu diskuse můžete posílat i na
e-mail: vystavba@mestouvaly.cz
Těšíme se na vaše připomínky a účast.

Petr Borecký, starosta města

Analýza hospodaření města 
za období leden – květen 2015 
ukazuje propad daňových příjmů 
o 3,23 mil  Kč oproti stejnému 
období roku 2014. Ministr fi nancí 
proklamuje, jak na rozdíl od před-
chozích vlád lépe vybírá daně. 
Všechny obce se však ptají, kde je 
efekt jeho proklamací? Pokles těch-
to příjmů má vliv na hospodaření 
našeho města. Nezbývá doufat, že 
pokles je pouze dočasný a ve dru-
hém pololetí bude vše v pořádku. 

Celkový pokles příjmů je však 
výrazně menší,  jelikož nedaňové 
příjmy, kapitálové příjmy a přijaté 
transfery zlepšily  bilanci o 1,78 mil 
oproti stejnému období roku 2014.

Běžné výdaje města za období 
leden – květen 2015 jsou oproti 
stejnému období roku 2014 mírně 
vyšší z důvodů poskytnutí dota-
ce Sokolu na dokončení sportovní 
haly (2 mil. Kč) a výdajů na opravy 
a údržbu městského majetku.

Kapitálové výdaje města v ob-
dobí leden – květen 2015 jsou 
o 5,04 mil vyšší oproti stejnému 
období roku 2014. K překročení 
došlo z důvodu masivních inves-
tic, které město započalo. Navzdo-
ry výpadku daňových příjmů je 
cash fl ow města stabilní. Od ledna 
se zůstatky na účtech města po-
hybují mezi 20 mil až 30 mil Kč 
a garantují schopnost města platit 
své závazky a dodržovat úvěrové 
podmínky stanovené Komerční 
bankou.

Pokud daňové příjmy budou přes 
proklamace ministerstva fi nan-
cí stále klesat, bude muset město 
ve II. pololetí omezit některé in-
vestice, aby byl rozpočet i nadále 
vyrovnaný a zadlužování města se 
i nadále snižovalo (za prvních 5 
měsíců roku klesl dluh města o 5 
milionů Kč).

Ing. Alexis Kimbembe
místostarosta MěÚ

Jak hospodařilo město za prvních 
5 měsíců roku?Občané našeho města si již 

delší dobu stěžují na nedosta-
tečné služby České pošty, s.p., 
týkající se doručování zásilek. 
Vedení města je dlouhodobě 
v kontaktu s příslušnými vedou-
cími pracovníky České pošty, 
s.p., a sledují výsledky náprav-
ných opatření, která byla touto 
organizací přijata. Situace s do-
ručováním zásilek se zlepšila, 
avšak v některých případech je 
chyba na straně vlastníků ne-
movitostí. Nelze předpokládat, 
že v Úvalech bude doručovat 
místní doručovatelka, která ví 
z místních znalostí, kde který 
občan bydlí! Často se doručo-
vatelé setkávají se skutečností, 
že domy nejsou označeny čísly 
popisnými, nebo číslo popisné 
není z ulice dobře viditelné. 

Vlastníci budov možná nevědí, 
že platný právní předpis, kterým 
je v tomto případě zákon o ob-
cích, ukládá vlastníkovi nemo-
vitosti na svůj náklad označit 
budovu čísly ur čenými obecním 
úřadem a udržovat je v řádném 
stavu. Číselná tabulka musí být 
umístěna tak, aby byla dobře vi-
ditelná z ulice. O dané označení 
je povinen pečovat a udržovat 
jej v řádném stavu s ohledem 
na předpokládanou technickou 

životnost, toto vše na své vlast-
ní náklady. 

Při přidělení čísla popisného 
je vlastníku nemovitosti předána 
tabulka s číslem za poplatek 100,- 
Kč na odboru správním MěÚ 
Úvaly. Barva a provedení čísla 
popisného je v obci jednotná. 

Na tomto místě je třeba uvést, 
že pokud dojde k poškození nebo 
ztrátě původní tabulky, je povi-
nen vlastník budovy označení 
budovy obnovit, a to na své vlast-
ní náklady. 

Upozorňuji, že prostřednictvím 
pracovníků České pošty, s.p., 
a pracovníků města bude v II. 
pololení 2015 provedena kontro-
la označení budov s tím, že bude 
na vlastníkovi neoznačené nemo-
vitosti vymáháno plnění jeho zá-
konných povinností.

Za neplnění výše uvedených 
povinností vlastníka nemovitosti 
může obec uložit fyzické osobě fi -
nanční postih až do výše 10 000,- 
Kč. Účelem tohoto článku je však 
takovýmto krokům předejít a za-
působit na vlastníky nemovitostí 
v našem městě, aby označením 
budov nejen plnili své povinnosti, 
ale hlavně usnadnili identifi kaci 
objektů ve městě. 

Jana Tesařová,
vedoucí úřadu

Označení budov číslem popisným

Vedení města děkuje sponzorům akce „Bezpečná sobota 
2015“ – HENNIG CZ, s.r.o., Klánovická 334, Úvaly,

p. Havel Jaroslav, Dobročovice 1,
MUDr. Jan Šťastný, Pernerova 1852, Úvaly.
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Parkovací místa s parkovacím kotoučem na náměstí Arnošta z Pardubic a Husově 
ulici v Úvalech – základní informace

Na parkovišti s parkovacím kotoučem musí řidič při začátku stání 
umístit kotouč viditelně ve vozidle a nastavit na něm dobu začátku stá-
ní, kterou nesmí až do odjezdu měnit!!! 
•      Nad dodržováním podmínek vyplývajících z dopravní značky „Parko-

viště s parkovacím kotoučem“ bude pravidelně dohlížet městská po-
licie. Za porušení podmínek vyplývajících z této dopravní značky lze 
uložit na místě blokovou pokutu nebo předat do správního řízení.

•      Parkovací kotouč mohou řidiči použít nejen v Úvalech, ale všude tam, 
kde platí tato forma parkování, a to nejen v České republice, ale i v za-
hraničí. Parkovací kotouč zakoupený jinde lze použít i v Úvalech.

•      Parkovací kotouč není pouze na jednorázové použití, ale lze ho vyu-
žívat opakovaně!

•      Parkovací kotouče je možné získat u některých prodejců na náměstí 
Arnošta z Pardubic a Husově ulici a na Městském úřadě Úvaly.

•      Parkovací karty pro rezidenty budou k vyzvednutí na pokladně 
v průběhu července. Obyvatelé a podnikatelé náměstí Arnošta 
z Pardubic a ulice Husova budou o podrobnostech informováni 
ještě samostatným dopisem, který jim bude doručen do schránek.

Petr Matura

Projekty dalších vodohospodářských investic v Úvalech odstartovány
Přes masívní investice v mi-

nulých letech zůstává ještě stále 
podstatná část Úval bez kana-
lizace. Jedná se o čtvrti U Há-
jovny, Zálesí, Nad Okrájkem, 
Pod Slovany a Ztracený Korec. 
V současné době město Úvaly 
ve spolupráci se společnostmi 
VRV, a.s., a Sweco Hydropro-
jekt, a.s., zahájilo projektové pří-
pravy na vybudování kanalizace 
v těchto lokalitách. Projektové 
práce by měly být dokončeny 
ve druhé polovině roku 2016, 

celkové náklady akce jsou odha-
dovány na cca 80 mil. Kč. 

Současně s tím provedla speci-
alizovaná fi rma měření kapacity 
čistírny odpadních vod (ČOV). 
Z měření vyplynulo, že stávající 
ČOV má kapacitu ještě cca 1 980 
ekvivalentních obyvatel, což 
znamená, že Úvaly jsou schop-
ny kapacitně pokrýt rozvoj čtvrtí 
Vinice, Radlická čtvrť, Výpustek 
a odkanalizování výše uvedených 
oblastí. Kapacita však již nebude 
stačit pro lokalitu Hostín. Město 

Úvaly tak v nejbližších 8 letech 
bude muset vynaložit dalších cca 
60 mil. Kč na zkapacitnění čistír-
ny odpadních vod. 

Mimo výše uvedených inves-
tic Úvaly spolu s obcemi Jirny 
a Horoušany zahájily další etapu 
projekčních prací na zkapacitnění 
vodovodního přivaděče z Kára-
ného, protože současná přívodní 
kapacita pitné vody se v Úvalech 
dostává na hranici možností. Ná-
klady na tuto akci jsou odhadová-
ny na 35 milionů Kč. 

Mimo výše uvedeného bude 
muset být provedena oprava stá-
vající kanalizace na Úvaláku 
a Pařezině, kde je celkem 865 m 
kanalizace v naprosto havarijním 
stavu. Náklady na opravu této ka-
nalizace jsou odhadovány na 18 
milionů Kč. 

Celkem tak do vodohospodář-
ských investic ve městě v nejbliž-
ších 8 letech bude vynaloženo cca 
193 milionů Kč.

Petr Borecký, starosta města

Sanace kanalizace bezvýkopovou technologií v lokalitě Úvaly Horoušánky
V období března 2015 byl re-

alizován pilotní projekt „opravy 
kanalizačního potrubí“ v lokalitě 
Úvaly Horoušánky, který měl ře-
šit odstranění nátoku balastních 
vod na ČOV Hroušany.

Oprava kanalizace byla pro-
váděna bezvýkopovou metodou 
krátkými sanačními rukávy 

a kloboukovací jednotkou k za-
těsnění přípojek.

Práce prováděla fi rma BMH, 
spol. s.r.o., IČO: 42869668 v prů-
běhu 14 dnů.

Stručný technologický postup: 
před vlastní opravou se muselo po-
trubí vyčistit a zbavit nánosů, místa 
odfrézovat kanalizačním robotem, 

namíchat dvousložkovou prysky-
řicí a nanést na textilii dle profi lu 
potrubí, umístit nasycenou textilii 
na sanační pakr, založit sanační 
pakr do revizní šachty a umístit 
na místo závady. Potom dojde k na-
fouknutí sanačního pakru vzdu-
chem z kompresoru na požadova-
ný pracovní tlak a následně dojde 

k vytvrzování pryskyřice a vyjmutí 
sanačního pakru z potrubí.

Touto bezvýkopovou metodou 
by rádo město Úvaly opravovalo 
další lokality – úseky v Úvalech, 
kde je kanalizační potrubí v hava-
rijním stavu.

Odbor investic 
a dopravy MěÚ Úvaly

Naše město recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevilo životnímu 
prostředí
Loni úvalští občané odevzdali k recyklaci 427 televizí, 151 monitorů a 4 465 kg drobného elektra.

Snaha obyvatel města recyk-
lovat staré a nepoužívané elekt-
rospotřebiče se již několik let vy-
plácí.  Úvaly obdržely certifi kát 
vypovídající nejen o přínosech 
třídění televizí a počítačových 
monitorů, ale také o velkém vý-

znamu sběru drobných spotře-
bičů, jako jsou mobilní telefony. 
Díky environmentálnímu vy-
účtování společnosti ASEKOL 
můžeme nyní přesně vyčíslit, 
o kolik elektrické energie, ropy, 
uhlí, primárních surovin či vody 

jsme díky recyklaci vysloužilého 
elektra ušetřili ekosystém Země. 
Víme také, o jaké množství jsme 
snížili produkci skleníkových 
plynů CO

2
 nebo nebezpečného 

odpadu. Informace vycházejí 
ze studií neziskové společnosti 

ASEKOL, která s městem dlou-
hodobě spolupracuje na recyk-
laci vytříděných elektrozařízení.

Z Certifi kátu environmen-
tálního vyúčtování společnosti 
ASEKOL vyplývá, že občané 
našeho města v loňském roce vy-

Upozornění občanům
První středu v měsíci srpnu tzn. 

5. 8. 2015 ve 12:00 hodin proběhne rozhlasem 
na celém území města Úvaly zkouška varovných 

signálů „Lokálního varovného a výstražného 
povodňového systému“. Tato zkouška proběhne 

současně s vyhlášením varovného signálu 
„všeobecné výstrahy“ obyvatelstva.

Mimořádné zastupitelstvo 16. 7. 2015
Dne 16.7.2015 se bude od 18:00 konat mimořádné 

zastupitelstvo města. Hlavními body jednání budou 

zřizovací listiny Technických služeb města Úvaly a plánovaná 

trasa přeložky I/12. Další podrobnosti o programu budou 

k dispozici na webu města a na úřední desce.

Účast veřejnosti je vzhledem k závažnosti témat vítána.

Petr Borecký, starosta města
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Základní škola v Úvalech se dočká 
dokončených šaten

Zastupitelstvo města na svém 
zasedání dne 11. 6. 2015 roz-
hodlo o uvolnění dodatečných 
400 000 Kč ve prospěch úval-
ské základní školy. Škola se tak 
přes prázdniny dočká dokonče-

ní rekonstrukce šaten, takže od 
1. 9. 2015 by měly mít všechny 
děti v základní škole svoji šatní 
skříňku. 

Lída Milerová, 
radní pro školství

Pracuje se na kronikářském zápisu 
za rok 2014

V současné době také pracuji na přípravě kronikářského zápisu 
města za rok 2014. Mám zájem, aby tento kronikářský zápis odrážel 
co největší počet společenských aktivit a akcí za uplynulé období. 

Obracím se proto na všechny představitele spolků a sdružení 
v Úvalech, ať se již jedná o společenský život jako celek, veřej-
ně prospěšnou práci, práci s dětmi, sport, kulturu, volný čas a 
další. 
Předejte informace o své činnosti za rok 2014 co nejdříve 
městskému kronikáři na email drpokorny@iol.cz, nebo do po-
datelny MěÚ Úvaly, nejdéle však do 31. 7. 2015. 

Předem děkuji.
Vítězslav Pokorný,  

místostarosta města
a městský kronikář

třídili 427 televizí, 151 monitorů 
a 4 465,00 kg drobných spotře-
bičů. Tím jsme uspořili 196,50 
MWh elektřiny, 9 386,46 litrů 
ropy, 866,81 m3 vody a 7,76 tun 
primárních surovin. Navíc jsme 
snížili emise skleníkových plynů 
o 43,56 tun CO

2
 ekv., a produkci 

nebezpečných odpadů o 171,08 
tun. Výsledek studie jednoznačně 
prokázal, že zpětný odběr elek-
trozařízení, i těch nejmenších, má 
nezanedbatelný pozitivní dopad 
na životní prostředí. Když si uvě-
domíme, že recyklace běžných 
100 televizorů uspoří spotřebu 
elektrické energie pro domácnost 
až na 4 roky nebo ušetří přibliž-

ně 400 litrů ropy potřebných až 
k sedmi cestám do Chorvatska, 
jsou to impozantní čísla. Pozitiv-
ní zprávou pro uživatele počítačů 
také je, že odevzdání 10 vyslou-
žilých monitorů ušetří spotřebu 
energie potřebnou pro chod note-
booku po dobu necelých 5 let. 
Všichni ti, kteří tříděním takto zá-
sadně přispívají k ochraně životní-
ho prostředí, si zaslouží obrovský 
dík. Studie LCA posuzuje systém 
zpětného odběru CRT televizorů, 
počítačových monitorů a drob-
ného elektrozařízení. Hodnotí 
jejich sběr, dopravu a zpracování 
až do okamžiku fi nální recyklace 
jednotlivých frakcí vyřazených 

spotřebičů do nového produktu. 
Pro každou frakci byly vyčísleny 
dopady na životní prostředí. Vý-
sledky studie jsou prezentovány 
jako spotřeba energie, surovin, 
emise do ovzduší, vody a produk-
ce odpadu. Konečná bilance vy-

zněla pro zpětný odběr elektroza-
řízení jednoznačně pozitivně, a to 
ve všech aspektech.

Vítězslav Pokorný, 
místostarosta města 

ve spolupráci se společností 
ASEKOL

Čistíme Úvaly a pomáháme překročit minulost
Možná jste si v posledních 

všimli, že se začínají čistit ulice 
v Úvalech od prachu, býlí, trávy 
a náletů na chodnících. Ulice na-
šeho města tak postupně začínají 

získávat o něco civilizovanější 
tvář. Toto vše je součástí jednoho 
zajímavého projektu …

Ono čištění totiž neprobíhá 
samo od sebe. Je to výsledek pro-

jektu, který jsme na-
zvali „Čistíme Úvaly 
a pomáháme překro-
čit minulost“.  Město 
Úvaly ve spolupráci 
s agenturou Rubikon 
zahájilo v červnu 
dlouhodobý  projekt 
zaměstnávání osob se 
záznamem v rejstříku 
trestů.  

Propuštění z vězení, 

nezdar při hledání práce, rozpad 
rodiny a dalších vztahů, nedosta-
tek fi nancí na nájem a jídlo, další 
trestná činnosti, návrat za mříže. 
Tak by se dala shrnout poměr-
ně typická situace propuštěných. 
Je to začarovaný kruh. Více než 
polovina fi rem člověka se zázna-
mem v trestním rejstříku nepřijme. 
Takoví lidé jsou přitom za práci 
mnohdy vděční a váží si jí. 

Dalším problémovým  fakto-
rem jsou nezvladatelné dluhy a fi -
nanční problémy, které tito lidé 
mnohdy musí řešit. 

Město Úvaly si je vědomo, 
že nezastupitelnou rolí města 

ve společnosti je i sociální odpo-
vědnost. Právě proto jsme zahá-
jili spolupráci s agenturou Rubi-
kon, která ve spolupráci (nejen) 
s Úvaly dává těmto lidem druhou 
šanci.

Pro Úvaly a jejich občany je 
zase spolupráce výhodná v tom, 
že získáme čistší, uklizenější 
město a zaměstnanci naší VPS  
vítanou pomoc při jejich práci. 

Přejme klientům agentury Ru-
bikon i našemu městu, aby se vzá-
jemná spolupráce dařila ke spo-
kojenosti všech zúčastněných. 

Petr Borecký, 
starosta města

Přivítání nejmladších Úvaláčků
Dne  10. 6. 2015 proběhl v sál-

ku Domu s pečovatelskou službou 
v Úvalech  letošní již druhý  slav-
nostní  akt  „Vítání dětí mezi ob-
čany města Úvaly“. 

Starosta Petr Borecký spolu 
s vedoucí úřadu a matrikářkou  
přivítali 23 nových občánků. Po-
blahopřáli rodičům dětí  k radost-

né události, rodiče převzali  pro 
dítě pamětní list a  zlatý přívěsek 
a maminky květinu. Poté se rodi-
če podepsali do pamětní knihy. 
Milé odpoledne zpříjemnilo vy-
stoupení dětí ze základní školy, 
kterým tímto děkujeme.  

Jana Tesařová, 
vedoucí úřadu

K 30. 6. 2015 ukončila pracovní 
poměr  z důvodu odchodu 
do starobního důchodu 
dlouholetá vedoucí  odboru 
investic a dopravy pí. Ilona 
Reicheltová. Za své bezmála 
pětadvacetileté působení  
v našem městě zajišťovala 
realizaci mnoha investičních 
projektů.  Rádi bychom jí tímto poděkovali  
a popřáli hodně štěstí, zdraví a spokojenosti 
do dalších let.

Vedení města
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Přehled činností: Tajemník a sekretariát
V prvním pololetí roku 2015 jsem uvedla blok příspěvků, které měly za cíl postupně seznámit  s tím, co pro občany našeho města, ale i pro 
občany spádových obcí v oblasti státní správy a samosprávy úředníci a pracovníci města Úvaly (městského úřadu) zajišťují. Věřím, že tímto 
posledním příspěvkem jste získali ucelený přehled, který vám přiblížil práci našich úředníků a zároveň vám pomůže v orientaci v činnostech 
úřadu. 

Tajemník zejména:
–    zabezpečuje prostřednictvím 

odborů plnění úkolů v samo-
statné i přenesené působnosti 
s výjimkou věcí, které jsou zá-
konem svěřeny zastupitelstvu 
města, radě města nebo zvlášt-
nímu orgánu města; 

–  plní úkoly uložené mu zastu-
pitelstvem města, radou města 
nebo starostou;  

–     koordinace chodu vnitřní sprá-
vy úřadu, 

–     příprava zasedání zastupitelstva 
města a jednání rady města, pří-
prava materiálů k projednává-
ní, zajištění pořizování zápisů 
o průběhu těchto jednání a je-
jich uveřejňování

–     zajišťuje spolupráci s nadří-
zenými orgány státní správy 
a soudy, zajišťuje jim pří-
slušná usnesení, rozhodnutí 
a jiné požadované podklady 
prostřednictvím jednotlivých 
odborů 

–     stanoví podle zvláštních před-

pisů platy všem zaměstnancům 
města zařazených do úřadu;

–      plní úkoly statutárního orgánu 
zaměstnavatele podle zvlášt-
ních právních předpisů vůči 
zaměstnancům zařazeným 
do městského úřadu a dalším 
zaměstnanců v rozsahu pově-
ření starosty;

–     zabezpečuje a řídí personální 
rozvoj úřadu a  vzdělávání za-
městnanců;

–     připravuje návrhy organizační 
struktury úřadu a předkládá ji 
k rozhodnutí radě města;

–      vydává spisový, skartační a pra-
covní řád úřadu, systemizaci 
pracovních míst a další vnitřní 
směrnice úřadu, nevydá-li je 
rada města nebo starosta;

–     zúčastňuje se zasedání zastu-
pitelstva města a schůzí  rady 
města s hlasem poradním;

–       dohlíží na zákonné postupy 
na úseku podávání informací 
podle zákona  č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informa-

cím (včetně případného rozhod-
nutí o neposkytnutí informace)

–      projednává  podněty a stížnosti 
občanů, zajištuje jejich řešení 

–       zajišťuje aktuálnost povin-
ných a ostatních údajů uvede-
ných na webových stránkách 
města

–      je evidenčním orgánem dle 
zákona č.159/2006 Sb., o stře-
tu zájmů ve znění pozdějších   
předpisů a zabezpečuje vedení 
registru oznámení;

–   spolupracuje s komisemi rady 
města a výbory zastupitelstva 
města

Úsek sekretariátu je zajišťován 
2 pracovnicemi, zabezpečuje veš-
keré činnosti  nutné pro admini-
strativní zajištění činnosti vedení 
města a městského úřadu:
–   zajišťuje záležitosti spojené 

s úřední činností starosty, mís-
tostarostů a tajemníka MěÚ, 
eviduje jejich korespondenci 
a jiné písemnosti a dle jejich 
pokynů ji vyřizuje

–      vyhotovuje zápisy o průběhu 
zasedání zastupitelstva města 
a rady města, vede jejich evi-
denci,  

–      vede evidenci  přijatých usnese-
ní a podnětů zastupitelstva města 
rady města, eviduje jejich plnění 

–     spolupracuje na přípravě zase-
dání zastupitelstva města a rady 
města, zajišťuje kompletaci 
a rozesílání  podkladů pro jed-
nání 

–      vede evidenci úkolů vyplývají-
cích z porad vedení

–   vede evidenci smluv města uza-
vřených s ostatními subjekty, 
vede evidenci obecně závazných 
předpisů města, vede evidenci 
vnitřních předpisů a norem 

–       vede agendu žádostí o informa-
ce podle zákona č. 106/1999 Sb.

–     organizačně zajišťuje akce 
konané za účasti města, akce 
pořádané starostou a místosta-
rostou

Jana Tesařová,
vedoucí úřadu

O čem jednali zastupitelé dne 28. 5. a 11. 6. 2015
Poslední květnový čtvrtek 

se zastupitelé našeho města se-
šli na svém mimořádném zase-
dání, které mělo na programu 
pouze jeden bod – problema-
tiku pokračování spolupráce 
se společností Stavokomplet. 
Společnost navrhla ukončení 
spolupráce s městem k 30. 6. 
2015. Starosta,  přítomní zá-
stupci společnosti Stavokomle-
tu (Ing. Aleš), zástupce spo-
lečnosti VRV (Ing. Kokrment) 
a zastupitelé města vedli disku-
si, která vyústila ke schválení 
dodatku ke smlouvě o provozu 
vodovodu a kanalizace, který 
umožňuje ukončit smlouvu nej-
dříve k 30. září 2015. 

Jedenáctý červnový den roku 
2015 se sešlo 13 zastupitelů, 
na které čekal program o více 
jak dvaceti bodech.

Nejprve zastupitelé vza-
li na vědomí zprávu starosty 
o činnosti rady města v obdo-
bí od 16. 4. 2015 do 4. 6. 2015 
a následně informaci o usne-
seních Zastupitelstva města 
Úvaly, která byla splněna. Dále 
vzali na vědomí zápis z jednání 
    fi nančního výboru ze dne 19. 5. 
2015. Hlavními projednáva-
nými body byly aktuální stav 
čerpání rozpočtu, návrh roz-

počtového opatření č. 3/2015, 
závěrečný účet města za rok 
2014 a stav kontrolních zpráv 
z předešlého období. 

Významným bodem jednání 
byla zpráva o závěrečném účtu 
města. Rozpočet na rok 2014 byl 
schválen 12. 12. 2013 ve výši 
příjmy a výdaje 130 480 786,- 
Kč. během roku 2014 bylo 
schvalováno 9 rozpočtových 
opatření, poslední ve výši 
176 887 076,- Kč. Rozpočto-
vé opatření č. 9 tedy odpovídá 
skutečnému čerpání pro rok 
2014. Celkové příjmy ve sku-
tečnosti byly 139 807 068,-
Kč, z toho daňové příjmy 
77 335 814 Kč, nedaňové pří-
jmy 14 553 809 Kč, kapitálové 
příjmy 11 429 641 Kč a přijaté 
transfery 36 487 702 Kč.  Cel-
kové výdaje ve skutečnosti do-
sáhly 131 872 057,-Kč, z toho 
běžné výdaje 67 811 511 Kč 
a kapitálové výdaje 64 060 545  
Kč. U běžných výdajů se jed-
ná hlavně o mzdové prostředky 
spolu s povinnými odvody, ná-
klady na služby a opravy a udr-
žování, u kapitálových výdajů 
se jedná o výdaje související 
přímo s dotacemi. Podle zprá-
vy auditora není námitek proti 
vedení účetnictví a hospodaře-

ní města. Hospodaření města 
Úvaly k 31. 12. 2014 skončilo 
přebytkem ve výši 7 934,91 tis. 
Kč. Zastupitelé také schváli-
li účetní závěrku města za rok 
2014.

Zastupitelé dále měli na 
programu  zřízení příspěvkové 
organizace „Technické služby 
města Úvaly“ se sídlem Riegero-
va 12 s účinností od 1. 1. 2016. 
Dokumenty potřebné k zápisu 
příspěvkové organizace do ob-
chodního rejstříku byly při-
praveny ve spolupráci s práv-
níkem města (zřizovací listina, 
specifikace majetku, pravidla 
pro správu majetku, smlou-
va o zápůjčce). Zastupitelé 
za spolek PRO Úvaly navrhli 
stanovit funkční období ředi-
tele Technických služeb města 
Úvaly a současně navrhli zřídit 
dozorčí orgán v případě, že or-
gán nebude funkční, převezme 
jeho pravomoci kontrolní výbor 
zastupitelstva. V další disku-
si vznesla Ing. Váňová a další 
zastupitelé určité obavy s ohle-
dem na možné vztahy rady 
města versus dozorčí rady. Ma-
teriál byl následně stažen z jed-
nání a po dopracování bude 
zařazen na mimořádné jednání 
v červenci.

V dalším bodě schválili úval-
ští zastupitelé rozpočtové opat-
ření č. 3 ve výši příjmy a výda-
je 190 516 632,- Kč. Rozpočet 
je vyrovnaný. Navýšení opro-
ti původnímu rozpočtu činí 
1 498 686,- Kč. Bližší údaje 
podá zájemcům místostarosta 
Ing. Alexis Kimbembe.

Zastupitelé po dlouhé dis-
kusi vzali na vědomí otevře-
ný dopis pana Jana Nehasila, 
občana Úval, který se obrátil 
na zastupitele města se svým 
stanoviskem k soutěži Stre-
et art Úvaly ,,POMALUJ SI 
SVŮJ PODCHOD" zaštiťované 
městem Úvaly. Pan Nehasil se 
domnívá, že v případě výprav-
ní budovy nádraží ČD Úvaly se 
jedná o významnou dominantu 
města, která ve městě plní svoji 
významnou roli, a je tedy zce-
la nevhodná pro pomalování. 
Dle pana Nehasila se nejedná 
o projekt na omezenou dobu 
a tento záměr bude ovlivňovat 
ráz města po dlouhá léta. Zastu-
pitelé uložili starostovi předlo-
žit na jednání zastupitelstva ko-
nečné výsledky soutěže.

Zastupitelé dále doporučili 
schválit odkoupení pozemků 
v ul. Na Ztraceném korci za od-
hadní cenu dle nově zpracova-

cervenec_srpen_2015.indd   6cervenec_srpen_2015.indd   6 6/28/15   11:22 PM6/28/15   11:22 PM



7

městský úřadŽivot Úval 7–8/2015

➜ ➜ ➜ strana 8

zprávy z města

 „Železniční koridor“ v Úvalech
Doplnění informací k tiskové 

zprávě ředitele stavby : v součas-
nosti všichni občané používající 
železniční stanici Úvaly sledují 
postupující realizaci traťového tě-
lesa před výpravní budovou. Zře-
telně jsou již viditelná dvě první 
nástupiště – jedno směrem na Ko-
lín, druhé směrem na Klánovice. 
Obě jsou řešena výškovou úrovní 
nástupu do vlakových souprav tak 
jako již zrealizované a provozo-
vané druhé nástupiště. Technicky 
zajímavé je pokládání „antivibrač-
ních rohoží“ do založení traťového 
tělesa od výpravní budovy smě-
rem k úrovňovému přejezdu, po-
loženy budou cca 50 m za přejezd. 
V obrazovém doplnění jsou vidi-
telné připravené k pokládce i již 
položené. Tím se podstatně omezí 
přenos „chvění“ trati do nejbližší 
zástavby. Ale celý průběh stav-
by v intravilánu Úval a navázání 
na volnou trať je možno také po-
jmout jako prezentaci používání 
moderní techniky a moderních 
stavebních technologií liniových 
staveb. V průběhu stavebních pra-
cí, které stále znamenají používání 

objízdných tras pro vozidla i pěší, 
je třeba dbát na bezpečnost pro-
vozu na místních komunikacích, 
vzájemně se chovat ohleduplně, 
aby nedošlo ke kolizím. Zejmé-
na na mimořádně frekventované 
trase Nerudovou ulicí, obloukem 
u trati k rybníku Fabrák, a dále 
pokračováním podél hráze k ulici 
Škvorecká. 

Následuje pravidelná tisková 
zpráva vedení stavby.

Vážení občané,                    
čas prázdnin se velmi rychle 

přiblížil a s ním i avizované ne-
příjemné omezení ze strany pro-
bíhající výstavby koridoru. Bo-
hužel nepředvídatelné události při 
opravě mostu Výmola posunuly 
stávající uzavírky ulic a přejezdu 
o další tři měsíce. Tuto vynucenou 
prodlevu využijeme k urychlení 
ostatních prací, které byly na-
plánovány až po spuštění provo-
zu po kamenném mostě. Jak již 
jsem v minulosti zmínil, během 
prázdninových měsíců musíme 
provést výměnu kolejového spod-

ného znaleckého posudku. Za-
stupitelé také schválili přijetí 
daru, kterým je pozemek o vý-
měře 6 m2 v Radlické čtvrti. 

Dalším bodem jednání bylo 
schválení koupě sedmi pozem-
ků pod úvalskými komunikace-
mi. 

I. etapa (Úvalák, ulice Hake-
nova, Švermova, Raisova, Ma-
roldova, Nerudova) a část eta-
py II. (ulice U Obory), které 
jsou ve vlastnictví soukromých 
osob. S těmito vlastníky byla 
vedena v průběhu měsíce února 
a března 2015 jednání a na zá-
kladě nich došlo k dohodám 
o převodu vlastnických práv. 
Výkup je prováděn za ceny 
v rozmezí od 100,- Kč do 160,- 
Kč/m2. Zastupitelstvu města 
jsou předloženy jednotlivé kup-
ní smlouvy ke schválení. Dva 
občasné dvé pozemky městu 
darovali.

Zastupitelé dále souhlasili 
s případnou koupí dvou malých 
lesních pozemků ve vlastnictví 
ČR  (56 m2 a 71 m2). Pozemky 
jsou lesními pozemky a určené 
k plnění funkce lesa, s poros-
tem listnatých dřevin. V plat-
ném územním plánu obce jsou 
pozemky zařazeny do využití 
„lesy“. Minimální kupní cena 
činí 4 000 Kč. 

Zastupitelé také schválili Do-
datek č. 1 ke zřizovací listině 
Základní školy Úvaly.  Ředi-
tel základní školy Mgr. Březka 
se na základě žádostí rodičů 
o zřízení školního klubu (což 
je vlastně něco podobného jako 
družina pro 1. stupeň) obrátil 
na město s žádostí o projed-
nání možnosti doplnění tohoto 
předmětu činnosti do zřizovací 
listiny této příspěvkové orga-
nizace. Činnost školního klubu 
by na základě schváleného do-
datku měla být zahájena od 1. 9. 
2015. 

Zastupitelstvo zrušilo 4 
roky starou vyhlášku, kterou 
se upravovaly podmínky pro 
pořádání veřejnosti přístupných 
akcí a zajištění veřejného po-
řádku na těchto akcích. Podle 
stanoviska ministerstva vnitra 
nejsou obce nadále zmocně-
ny upravovat provozní dobu 
pohostinských zařízení, byť 
v souvislosti s ochranou veřej-
ného pořádku a nočního klidu 
(což bylo potvrzeno i několi-
ka nálezy Ústavního soudu). 
V návaznosti na tuto skuteč-
nost byla vydána nová obec-
ně závazná vyhláška č.2/2015 
o nočním klidu. Noční klid je 
dobou od 22:00 hod. do 6:00 
hodin. V této době je každý 

povinen zachovat klid a omezit 
hlučné projevy, pouze v noci 
z 31. prosince na 1. ledna se 
doba nočního klidu stanovuje 
od 3:00 do 8:00 hodin. Obec 
může rozhodnutím stanovit vý-
jimečné případy, zejména slav-
nosti nebo obdobné společen-
ské nebo rodinné akce, při 
nichž je doba nočního klidu 
vymezena dobou kratší nebo 
žádnou.

Zastupitelé vzali na vědomí 
souhlas společnosti Stavokom-
plet, která souhlasila s dodat-
kem ke smlouvě o provozu vo-
dovodu a kanalizace, jímž bude 
smlouva ukončena k 30. září 
2015. 

Zastupitelé vzali na vědo-
mí zápis z jednání kontrolního 
výboru. Kontrolní výbor se za-
býval vyřizováním stížností za 
rok 2014, kontrolou formál-
ního postupu při přidělování 
a čerpání finančních prostředků 
přidělených sportovním a zá-
jmovým organizacím v roce 
2014 a kontrolou vyřizování 
podnětů, návrhů a připomínek, 
podaných zastupiteli a občany 
na jednání zastupitelstva za rok 
2014.

V rámci připomínek se ob-
čané dotazovali na stav rekon-
strukce koridoru, dále na na-

výšení kapacity školní družiny 
úvalské ZŠ i pro děti ze čtvrtých 
tříd. Připomínky zastupitelů se 
týkaly mimo jiné i dopravního 
značení v Úvalech, a to zejmé-
na v oblasti nové Mateř-
ské školky v Bulharské ulici. 
Bude provedena revize znače-
ní ve městě. Další připomínky 
byly vzneseny na ubytovnu 
v oblasti PT servisu a likvidaci 
splaškových vod v tomto ob-
jektu. Dotaz se týkal i budovy 
č.p.203, která bude po odchodu 
současného nájemce od 1. 7. 
2015 volná.

Mimořádné zastupitelstvo se 
bude konat v průběhu července 
a bude svoláno z důvodu aktu-
álního stavu rekonstrukce že-
lezničního koridoru v katastru 
Úval. 

Videozáznam z jednání dne 
28. 5. 2015 je zde: https://
www.youtube .com/watch?-
v=zB5YODvEBpM

Videozáznam z jednání dne 
11. 6. 2015 je zde: 
h t t p s : / /www.you tube . com/
watch?v=Xp4xlvfXJpk

Mgr. Marek Mahdal, DiS.
(redakce Života Úval)

Uzavírka železničního přejezdu v ulici 

Husova a podjezdu v ulici Na Spojce se 

prodlouží do konce září
    stávající uzavření přejezdu v ulici Husova, podjezdu 
v ulici Na Spojce a stávající objízdné trasy se posunují 
do 30. 9. 2015
       přístup pod mostem Na Spojce pro pěší je a bude otevřen
    přístup na ostrovní nástupiště od výpravní budovy 
i od Vydrovy ulice je do 29. 6. 2015. Od 30. 6. 2015 
do 18. 8. 2015 bude pouze od výpravní budovy. 
Od 18. 8. do 30. 9. 2015 bude podchod na nástupiště 
uzavřen z důvodu dokončení sanace tubusu a dokonče-
ní výstupu u výpravní budovy. 
     podchod u přejezdu bude otevřen od 29. 6. 2015
    prodloužení podchodu z ulice Vydrova bude uzavřeno 
v termínu 1. 7.–30. 9. 2015
    uzavírka ulice Smetanova  a Mánesova bude od 27. 8. 
2015 do 28. 9. 2015 z důvodu budování dešťové kana-
lizace   
    vyvážení materiálu od sanačního stroje ulicí Čelakov-
ského, Klánovická bude v termínu od 1. 7.–8. 7. 2015 
a 26. 7.–1. 8.
2015.  Od 19. 8.–26. 8. 2015 vyvážení ulicí Na Spojce, 
Klánovická 

Petr Matura
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ku a svršku v mezistaničních úse-
cích. Postupně bude probíhat na-
sazení sanačního a obnovovacího 
stroje v desetidenních nepřetrži-
tých cyklech, jednotlivých kolejí 
od Blatova po Úvaly. Tato činnost 
je velmi náročná, jak po strán-
ce technické, tak i organizační. 
V této době dojde také k dílčím 
úpravám jízd vlaků, a to hlavně 
přístupů na nástupiště. Prodlou-
žení výluky z důvodu delších sta-
vebních prací při odstranění poru-
chy mostu přes Výmolu pro vás 
znamená, že vlaky budou dále jez-
dit k ostrovnímu nástupišti. Nově 
vybudované nástupiště u výpravní 

budovy bude v této době možné 
používat jako přístupový chod-
ník ke vstupu do podchodů. Dále 
bude omezen přístup na ostrovní 
nástupiště směrem od Vydrovy 
ulice a též přístup provizorním 
chodníkem od přejezdu, z důvodu 
dokončovacích prací na výstupu 
z podchodu, chodníku a novém 
oplocení přilehlých nemovitostí. 
Zmírnění dopadu na obyvatele 
bude mít otevření nového pod-
chodu u přejezdu a nebude nutné 
přejezd obcházet.

V souvislosti s vyvážením ma-
teriálu ze sanačního stroje dojde 
k zvýšení hlučnosti a prašnos-
ti hlavně v ulici Čelakovského, 
Klánovická a Na Spojce. Stavba 

zajistí intenzivní kropení a čiš-
tění po dobu vývozů, ale přesto 
bych občany dotčených lokalit 
rád požádal o pochopení a trpě-
livost. Věřte, že pokud bychom 
mohli zvolit jinou alternativu, 
méně zatěžující vaše bydlení, 
rádi bychom ji zvolili. Nicméně, 
z časového pohledu je tato tech-
nologie rekonstrukce železniční-
ho spodku a svršku nejrychlejší 
ze všech. Během pouhých dvou 
prázdninových měsíců bude ob-
noveno přes 12 km kolejí v me-
zistaničním úseku Úvaly – Bě-
chovice Blatov.

Nakonec bych rád zmínil, že 
stavba pořád probíhá v zadaných 
termínech, i když jednotlivé sta-

vební termíny neustále upravuje-
me tak, aby termín konečného do-
končení stavby byl splněn. Přeji 
vám všem příjemné prožití dovo-
lených a prázdnin v tomto letním 
období a doufám, že po prázdni-
nách budeme zase o krok blíže 
k nové a příjemné železniční sta-
nici Úvaly.                                                                     

Tomáš JOHN – ředitel stavby

Příští informace bude zveřejně-
na opět za měsíc, aktuelní infor-
mace jsou průběžně umisťovány 
na webových stránkách města 
Úval. 

Pro Život Úval sestavil 
ing. Karel Böhm, MÚ – 

Stavební úřad Úvaly.

Ošetření památných
stromů v Úvalech

V květnu 2015 realizoval spo-
lek Otevřené Úvaly díky dotaci 
Středočeského kraje ošetření 
dvou památných stromů na ka-
tastru Úval – památné lípy u Fa-
bráku a „mariánského“ dubu 
ve Škvorecké oboře. Stromy 
byly ošetřeny stromolezcem 
panem Alešem Frelem na zákla-
dě doporučení a po konzultaci 
s Agenturou ochrany přírody 
a krajiny. 

Lípa u Fabráku, která se přes 
svůj úctyhodný věk těší dobrému 
zdravotnímu stavu, byla zbavena 
suchých větví, citlivě byla zredu-
kována jedna z jejích kosterních 
větví nad komunikací, kterou 
opakovaně rozlamovala projíž-
dějící nákladní auta. V prostoru 
koruny byly dále vyřezány nálety. 

V současnosti je bezpodmí-
nečně nutné ve zvýšené míře 
pečovat o celé stanoviště památ-
né lípy (tzv. okapová zóna koru-
ny). Do chráněného území patří 
i část příjezdové cesty k rybníku. 
Frekventované využívání auty 

zhutňuje povrch 
a obnažuje koře-
ny stromu. 

Rad iká lně j š í 
zásah si bohu-
žel vyžádal dub 
ve Škvorecké 
oboře, jehož 
zdravotní stav 
se od minulého 
podzimu výrazně 
zhoršil. V koruně 
bylo několik sta-
rých zavěšených 
odlomených částí. 
Několik silnějších 
větví s podélný-
mi prasklinami 
se opíralo o větve 
v přeslenu pod 
nimi. V této situaci bylo prioritou 
zachování torza kmene a nepoško-
zení prosperujících větví ve spod-
ních patrech. 

Odumírání koruny má na svě-
domí zřejmě silný řetěz, kterým 
byl kdysi upevněn svatý obraz 
a který už je téměř zcela zarostlý 

do stromu. Přepilování vyčnívající-
ho článku by problém nevyřešilo. 

V následujících letech je zapo-
třebí na stanovišti dubu vyřezávat 
nálety, které by stínily zbylé větve 
dubu. Usychající části torza, které 
by hrozily pádem, bude nutné po-
stupně odřezávat. Odumřelé, za-
krácené a dobře zakotvené pahýly 

budou hnízdištěm datlovitých ptá-
ků nebo netopýrů a umocní dojem 
smutného památného místa. K to-
muto dubu se totiž váže příběh, že 
se zde, údajně kvůli fi nančním těž-
kostem, oběsil vlastní otec spiso-
vatelky Marie Majerové, úvalský 
řezník, pan Bartoš. 

Mirka Borecká

Ošetřená lípa Ošetřený dub

Děkujeme…
Když jsme v archivu města vy-

bírali fotografi i na titulní stranu 
květnového Života Úval, která by 
zachycovala atmosféru konce 2. 
světové války a dnů osvobození 
v roce 1945 v Úvalech, netušili 
jsme, jak šťastnou ruku jsme při 
jejím výběru měli. Hned po uve-
řejnění květnového čísla se mi 
totiž ozval pan Jiří Voňavka, který, 
jako tehdy desetiletý chlapec, byl 
i se svým otcem zachycen na této 
fotografi i. Velmi rád jsem si vysle-
chl jeho vyprávění a vzpomínky 
na tuto těžkou dobu před 70 lety. 

Tomuto výročí byl 5. května vě-
nován vzpomínkový večer v Cen-
tru volnočasových aktivit „65“, 
kde jsme měli možnost se setkat 
a pobesedovat ještě s dalšími pří-
mými účastníky těchto dnů, např. 
s panem Líznerem, Martínkem, 
Kolomým a dalšími. Zhlédli jsme 
také fi lm ze soukromého archivu 
paní Baumannové, zachycující 
dny osvobození v r. 1945 v Úva-
lech. Za to všem pamětníkům pa-
tří náš obdiv a dík.

Za Redakční radu ŽÚ
Jan Poledník

Městská policie v Úvalech

rozšiřuje své služební hodiny

Od 1. 6. 2015 se rozšířila Městská policie v Úvalech 
o dva policisty. Služební hodiny městské policie 
jsou nyní stanoveny takto:

Po-Čt: 7.00 – 19.00
Pá: 7.00 – 14.30, 20:00 (Pá) – 7.00 (So)
So: 20.00 – 7.00 (Ne)

Tomáš Galbavý
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téma měsíce: street artŽivot Úval 7–82015

Graffi  ti na budově nádraží, ano či ne?
To je během posledních týdnů 

v Úvalech často diskutované téma 
a diskutujících k tomu přibývá. 
Nechceme zde rozebírat, která 
skupina by ráda graffi ti na ná-
dražní budově viděla a která sku-
pina ho odmítá, ani zde nechceme 
řešit jejich důvody, ale pouze to, 
co toto umění našemu městu při-
nese.

V Úvalech nemáme příliš sta-
rých a původních budov a my se 
zamýšlíme, zda právě budova ná-
draží z roku 1912 je ten správný 
objekt pro jeden z prvních po-
kusů streetartu v našem městě. 
Budova má po právě probíhající 
rekonstrukci koridoru možnost 
získat nový kabát a přiblížit se 
své původní podobě. Myslíme, že 
je to pro nás všechny dobrá zprá-
va, můžeme mít v centru města 
opět zrekonstruovanou nádražní 

budovu a nás to nemusí stát nic. 
Pokud bylo ze záznamu jednání 
zastupitelstva správně pocho-
peno, tak majitel objektu čeká 
na rozhodnutí města a podle vý-
sledku bude volit typ fasády. Po-
kud se tedy naše město rozhodne 
pro graffi ti, majitel budovy zvolí 
fasádu v té nejjednodušší podo-
bě, která je pro následný streetart 
nejvhodnější, a pokud se město 
rozhodne pro variantu streetart 
na budově nádraží nerealizo-
vat, zvolí majitel budovy fasádu 
v různých barevných odstínech. 
Vzhledem k tomu, že se začátek 
rekonstrukce budovy blíží (pře-
lom června a července 2015), 
mělo by mít město v této otázce 
jasno. Předpokládáme, že přípra-
vy práce takového rozsahu, jako 
je rekonstrukce budovy nádraží, 
musí mít nějaký pevný řád a za-

kázky tohoto charakteru se musí 
předem vysoutěžit.

Na zastupitelstvu bylo také řeče-
no: dejme šanci mladým umělcům 
a „zabedněně“ nezatlučme tuto ak-
tivitu hned v jejím počátku. My se 
zase ptáme, zda by nebylo dobré 
dát šanci tomu mít opravené nádra-
ží a to v běžné a obyčejné podobě, 
která se nám snad brzy neokouká. 
Na druhou stranu ale dejme šanci 
podchodům zaskvít se v barvách 
streetartového umění. Dejme šan-
ci rozpolceným skupinám města 
na tuto novou součást našich ulic 
si společně zvyknout a to na méně 
dominantních místech našeho měs-
ta. Zkusme začít s touto novinkou 
opatrně a ne pokusem šokovat.

Nechceme se zde ptát, co 
s graffi ti, když nesplní svůj účel, 
nechceme se zde ptát,  kdo za-
platí jeho případné odstranění 

a následné opravy nové fasády. 
Zvažme však, že i přes výběr od-
borné poroty bude vybraný motiv 
odrážet vkus úzké skupiny lidí 
a ten bude na očích nám všem. 
Věříme, že opravená budova, 
i když není historicky cenná, ne-
bude nikoho svým zjevem popu-
zovat a bude příjemná na pohled.

Ještě jedna úvaha k zamyšle-
ní, nemělo by se město nejdříve 
opravdu rozhodnout, co chce 
a na kterých místech streetart 
bude realizovat, a teprve potom 
na konkrétní věc vypsat soutěž? 
Nepřipadá nám fér dávat někomu 
šanci, když stále není rozhodnu-
to. Je to asi jako kdybychom nyní 
zadávali soutěž na to, kdo a jak 
nám letos udělá pěkné koupaliště, 
i když všichni víme, že výsledná 
realizace je zatím v nedohlednu.

H. Šťastná, J.Šindelářová

Nádraží v Úvalech se dočká rekonstrukce. Pomalujeme úvalské nádraží?
Po vzájemném jednání mezi 

městem Úvaly a Českými drahami 
se nakonec ČD rozhodly, že ještě 
letos v létě bude v souvislosti s re-
konstrukcí železničního koridoru 
opraveno úvalské nádraží. Naše 
nádraží se dočká nové fasády, oken 
a střechy a bude tak důstojnou bra-
nou Úval. Rekonstrukční práce za-
čnou na přelomu června/ července 
a potrvají cca 3 měsíce.

Zaznamenal jsem v té souvislos-
ti velmi rozrušené (a místy vyos-
třené) reakce na souběžně probíha-
jící soutěž pro mural/ street artové 
umělce, kterou jsme nazvali „Po-
maluj si svůj podchod a nádraží“. 
Část Úvaláků nemá nic proti tomu, 
abychom nechali pomalovat pod-
chod u nádraží, pomalování nádra-
ží však považuje za vandalismus 
a znehodnocení objektu. 

V případě úvalského nádraží 
a podchodu se jedná o projekt, je-
hož cílem je využít v současnosti 
probíhající rekonstrukci těchto 
prostor pro oživení tohoto prosto-
ru moderními uměleckými díly, 
která budou zároveň působit jako 
prevence vandalismu na stěnách 
rekonstruovaných objektů  (což se 

objevuje již nyní na pohledovém 
betonu v podchodu). 

Domnívám se, že v daném pří-
padě pracují emoce, kdy dochází 
k zaměňování vandalských proje-
vů sprejováním po zdech s umě-
leckým vyjádřením. V daném pří-
padě hovoříme sice o street artu, 
ve skutečnosti se jedná spíše o tzv. 
mural art. Mural art je současný 
umělecký směr, který je zaměřený 
na velkoplošnou malbu na stěny 
ve veřejném prostoru. Na roz-
díl od street artu či grafi tti, které 
vznikají (z hlediska zákonů) jako 
ilegální aktivita, mural artová díla 
jsou většinou objednána majitelem 
stěny za účelem její výzdoby.

Toto „umění na zdi“ patří mezi 
styly, při kterém jsou používány 
moderní technologie a materiály, 
v němž nad spreji dominuje ruč-
ní nanášení barev štětci a válečky. 
Za street art neboli mural art může 
být ve své podstatě považována i vý-
zdoba objektu na náměstí, ve kterém 
se nachází restaurace Trincea. Jistě 
se většina úvalské veřejnosti shodne 
na tom, že bez obrazové výzdoby by 
tento objekt měl daleko menší hod-
notu pro veřejný prostor.

Podobně je možné vnímat i vý-
pravní budovu nádraží pocházejí-
cí z roku 1912. Jedná se o doprav-
ní objekt, který navíc nepodléhá 
památkové ochraně a je ve vlast-
nictví společnosti České dráhy 
a.s. Tento objekt navíc ve své his-
torii prošel různými přestavbami 
a úpravami, které zcela určitě ne-
lze považovat vždy za přínosné. 

Je třeba si uvědomit, že jakáko-
li stavba se v průběhu času mění, 
mění se její podoba a výzdoba. Co 
bylo moderní a atraktivní v mi-
nulosti, není moderní a atraktivní 
dnes a naopak. 

Vedení města Úvaly si je vědo-
mo, že mural art je kontroverzní 
záležitost. Z tohoto důvodu byla 
sestavena porota složená ze zástup-
ců města, vlastníka 
objektu, SŽDC, 
představitelů nej-
mladší generace 
a odborné umělecké 
veřejnosti, která by 
měla vybrat vhodný 
návrh pro podchod 
i objekt výpravní 
budovy a zázemí 
trati.

V prvním kole porota nevybrala 
žádné dílo, oslovila však předvy-
brané fi nalisty pro upřesnění je-
jich děl v kole druhém. Následně 
porota doporučí, v jakém rozsahu 
a jaké dílo (a zdali) realizovat 
a na jakých objektech. Finální 
rozhodnutí o akceptaci díla na je-
jich objekty je však zcela na vlast-
níkovi – SŽDC a ČD.

Jsme názoru, že by umělci měli 
minimálně dostat příležitost ob-
hájit své návrhy ve druhém kole 
soutěže, které budou opět před-
loženy pro diskusi veřejnosti. Te-
prve pak, na základě této diskuse 
uvidíme, jestli bude úvalské ná-
draží pomalováno, či nikoli.

Petr Borecký, 
starosta města

Pomaluj si své nádraží
Před nedávnem byla vyhláše-

na soutěž „Pomaluj si svůj pod-
chod“, jejíž součástí je i sou-
těž na pomalování historické 
nádražní budovy. Opravdová 
diskuze, zda má či nemá být 
pomalována výpravní budova 
nádraží, proběhla až na posled-
ním zasedání zastupitelstva. 
O formě pomalování tzv. street 
artu si mohli čtenáři Života Úval 

přečíst v dubnovém čísle v člán-
ku koordinátorky projektu paní 
Evy Chvalkovské. Zatím není 
o věci defi nitivně rozhodnuto, 
ale podstatná část občanů poma-
lování nádražní budovy odmítá, 
někteří zásadně, někteří odmíta-
jí pomalování těmi návrhy, které 
byly předloženy.

Zastupitelé obdrželi dokonce 
od jednoho občana otevřený do-

pis, a právě díky tomu proběhla 
diskuze na zasedání zastupitel-
stva města. Vzhledem k tomu, 
že především pan starosta si 
přeje další pokračování soutěže 
o pomalování nádražní budovy, 
byla diskuze odložena na někte-
ré další zasedání zastupitelstva 
a to do doby, než vedením města 
vybraná porota vybere vítězný 
návrh.

Je otázkou, zda se nejedná 
o příliš kontroverzní návrh. Po-
malování betonového podchodu 
je dobrý nápad. Hezký street art 
je lepší než nasprejované klikyhá-
ky. Pomalovat historickou budo-
vu nádraží, která má letos projít 
rekonstrukcí a má mít novou fasá-
du, se mi jako dobrý nápad nejeví.

Jan Černý,
zastupitel PRO Úvaly
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Pomalovat budovu nádraží? Takto prosím ne.
V návaznosti na diskusi o bu-

doucím vzhledu výpravní budovy 
úvalského nádraží a jejím pří-
padném pomalování na zasedání 
zastupitelstva dne 11. 6. 2015 se 
připojujeme k otevřenému dopisu 
pana Nehasila. Celou akci považu-
jeme za neodborně a nekoncepčně 
připravenou. Proto žádáme o za-
stavení dalšího jednání ve věci vý-
běru motivu pro pomalování budo-
vy nádraží, dokud nebude nalezen 
alespoň nějaký konsensus mezi 
obyvateli, kterým není lhostejný 
vzhled jejich města. 

Pan starosta na zasedání uve-
dl, že s nápadem na pomalování 
nádraží přišel on sám na jednání 
mezi vlastníky objektu (SŽDC, 
ČD) a zástupci města bez toho, 
že by věc s kýmkoli předběžně 
konzultoval. Odtud pramení „váš-
ně“ kolem tohoto nápadu, zvláš-
tě když pan starosta opakovaně 

ujišťuje, že konečný výběr (ba-
revná fasáda či „street art“) bude 
na vlastníkovi a nikoli na měs-
tu. Co když se vlastník nakonec 
rozhodne pro street art, o kterém 
původně ani neuvažoval? Umíme 
si představit důvody, které by jej 
k tomu mohly vést – např. fi nanč-
ní úspory při vzniku a údržbě ta-
kové fasády.

Návrhy zveřejněné na webu 
města považujeme za amatérské 
a nevhodné k realizaci. Konzulto-
val pan starosta / město svůj záměr 
se skutečnými odborníky na ar-
chitekturu? Nebo chce ovlivnit 
vzhled jedné z nemnoha historic-
kých budov ve městě na mnoho let 
dopředu jen na základě vlastního 
momentálního nápadu a tvořivostí 
mladých „streetartistů“? Z disku-
se na zasedání i v Životě Úval se 
obáváme druhé varianty. Jinak by 
nemohla být srovnávána sgrafi ta 

na novorenesanční budově školy 
či ornamentální fresky na budově 
pizzerie Trincea s tím, co by mělo 
dle návrhů „zdobit“ nejen nádražní 
budovu, ale i podchod.

Domníváme se, že většina návr-
hů publikovaných na webu města 
ani nesplnila zadávací kritéria sou-
těže (viz ŽÚ 4/2015 str. 9) – paní 
Chvalkovská uvádí tyto možné 
motivy: cestování vlakem, his-
torie a současnost města, spole-
čenská témata z pohledu různých 
skupin obyvatel, místní komunita 
a sounáležitost, pozitivní moti-
vace... nic takového v návrzích 
nenacházíme. Snad jen pantograf  
a koleje na nádražní budově, zde 
jsme ovšem přesvědčeni, že by 
nádraží mělo působit mezi projíž-
dějícími vlaky spíše jako klidný 
přístav a zastávka na cestě, je-
doucí vlak na fasádě považujeme 
za nadbytečný a matoucí. 

Pokud jde o anketu na webu 
(cca 50:50), výsledek je velmi 
ovlivněn tím, kteří obyvatelé se 
na webové stránky dívají – mno-
ho starších spoluobčanů tuto 
možnost nemá, často o návrzích 
ani nevědí, a jsou tak z diskuse 
vyloučeni. I stávající výsledek an-
kety však dává jasný signál o ne-
dostatečném konsensu pro pokra-
čování v jednání. Pane starosto, 
nechceme nic od počátku „zabít“, 
návrhy již reálně existují a lidem 
se prostě nelíbí. Naopak postrádá-
me vyobrazení fasády bez poma-
lování tak, jak je navržena (snad 
v několika barevných odstínech). 
Bez toho nemůžeme obě varian-
ty ani porovnat, abychom mohli 
zodpovědně a informovaně vy-
jádřit svůj názor ohledně výběru 
mezi nimi.

Za několik  dalších Úvaláků 
M. Ulrich, D. Horňáková

názory čtenářů

Názory v této rubrice se nemusí shodovat s názorem redakční rady a vydavatele. Odpovědnost za jejich obsah nese autor. Redakční rada ani vydavatel se 
neztotožňují s propagací diskriminačních článků a názorů a distancují se od aktivit, názorů spolků, stran a jednotlivců prezentujících a propagujících nesvo-
bodu, totalitní režimy, xenofobii, rasismus, článků překrucujících historii, od uvádění záměrných lží a polopravd.

Paralely
Václav Havel v roce 1990 vy-

hlásil největší amnestii v dějinách 
Československé republiky a pro-
pustil  i nejtěžší zločince. Na tuto 
amnestii doplatilo několik stovek 
lidí a někteří i životem. Nebyl zlo-
činec, byl prezident.

Václav Havel obhajoval bom-
bardování civilního obyvatelstva 
Jugoslávie jako humanitární. Ne-
byl zločinec. Byl prezident.

Václav Havel přísahal na ústa-
vu Československé socialistické 
republiky, sliboval, že nebude ne-
zaměstnanost, nebudou chudí. Pří-
sahal na ústavu České a Slovenské 
federativní republiky, kterou pomo-
hl zlikvidovat. Naposled přísahal 
na ústavu České republiky. Sliboval 
ale, že zůstane jen jedno volební 
období, až pravda láska zvítězí. 
Nebyl zločinec. Byl prezident.

Václav Klaus jako ministr fi -
nancí vyhlásil privatizaci majet-
ku Československé socialistické 
republiky. Ta se stala největší 
rozkrádačkou v dějinách Česko-
slovenska. Nebyl zločinec. Byl 
ministr fi nancí a po Václavu Hav-
lovi prezident. 

Václav Klaus při odchodu 
z funkce prezidenta vyhlásil 
amnestii na největší hospodář-

ské delikty jako např. H-systém 
aj. Nebyl zločinec. Byl prezi-
dent.

Josef Tošovský jako ministr fi -
nancí prodal zlatý poklad České 
republiky jako nepotřebnou pří-
těž. Nebyl zločinec. Byl guverné-
rem Státní banky. 

Vláda premiéra Nečase schvá-
lila církevní restituce, za které 
zaplatíme ze svých daní za 30 let 

Budeme legalizovat vandalismus v Úvalech?
O počmáraných zdech, zni-

čených sochách, nepořádku, 
odpadcích a drogové kultuře se 
průběžně píše asi ve všech no-
vinách a časopisech. Co je však 
s podivem, když takovéto aktivity 
podporuje přímo radnice. Místo 
počmárané zdi a vandalismu se 
začne mluvit o jakémsi umění, 
které má dokonce název – street 
art. Aktivisté tohoto pseudoumění 
se snaží většinovou veřejnost pře-
svědčit o tom, že pomalované zdi, 
fasády a to dokonce i historických 
objektů jsou vlastně v pořádku 
a že jde vlastně o vyjádření kre-
ativní osobnosti umělce. Nemám 
nic proti duši umělce a jeho vy-
jádření, jen si myslím, že tradiční 
plochy pro umění jsou mnohem 
vhodnější a samozřejmě se lépe 

vejdou do galerií, hal a obývacích 
pokojů, kam jsou primárně urče-
ny. 

V kontextu street artu již ani tak 
nejde o umění jako takové, kvali-
tu naprosté většiny děl lze označit 
za pochybnou, ale to je věc a ná-
zor jednotlivých lidí dílo hodno-
tících. Co je však kontroverzní 
a dle mého soudu špatné, je agre-
sivita této formy prezentace díla. 
Lidé, kteří si chtějí koupit obraz 
nebo se na něj podívat, si zajdou 
do galerie a tam se podívají nebo 
si ho koupí. Lidé, které obrazy 
nezajímají nebo je rozčilují pro 
svá téma či zpracování, jednodu-
še do galerie nejdou a doma mají 
bílou zeď. To je svobodná volba 
a demokracie. U street artu to ov-
šem nejde. Lidé jsou jednoduše 

odsouzeni každý den, několikrát 
za den chodit vedle těchto pseu-
douměleckých projevů a každý 
den v sobě musí řešit konfl ikt, že 
se jim to nelíbí a že je to obtěžuje. 
Bohužel, nelze tomu utéct, nejde 
to obejít. Autor takového díla je 
však spokojen. To přece chtěl. 
Aby se o něm vědělo. V tomto 
případě je však naprosto ignoro-
ván názor, přání a potřeby větši-
nové společnosti na úkor několi-
ka jedinců. Takové chování nese 
znaky elitářství – kdy si malinká 
skupina lidí prosazuje své zájmy 
na úkor většiny. 

Dalším problematickým rysem 
street artu je jednoduše kultura, 
kterou s sebou přináší, a životní 
prostředí. Toto pseudoumění s se-
bou nese i problematické kulturní 

prvky, které se snaží naopak de-
mokratická společnost omezovat. 
Jde například o vnímání životního 
prostoru – kde je nepořádek, tam 
je postupně ještě větší nepořá-
dek. Kde je počmáraná zeď, tam 
bude za chvíli všechno počmára-
né. K tomu se postupně přidávají 
další prvky vandalismu a drobné 
kriminality. Jde o prezentaci ne-
tolerance k životnímu prostředí, 
která s sebou strhává slabší jedin-
ce, kteří pak nerespektují zásady 
ohleduplnosti a chtějí se také při-
dat a vyjádřit. Výsledkem je pak 
špinavé, počmárané smradlavé 
gheto plné podivných existencí, 
které se stane vředem tohoto měs-
ta a centrem kriminality. Opravdu 
i toto v Úvalech potřebujeme?

Josef Štěpánovský
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cca 160 miliard Kč. Nebyl zlo-
činec. Pan Nečas byl premiérem 
vlády Česka.

Tak bych mohl pokračovat a ro-
zebírat další a další nezločiny.

Podle stejné logiky Klement 
Gottwald jako prezident repub-
liky v 50. a  60. letech (1948 – 
1953) „zosnoval“ politické pro-
cesy proti politickým nepřátelům. 
Nebyl zločinec. Byl prezident. 
Toť retrospektivní paralela.  

OMYL. Byl zločinec a kreatu-

ra, protože to schválili zastupitelé 
na svém veřejném zasedání a po-
tvrdil to starosta obce p. Borecký 
ve svém článku v Životě Úval.

Pak ale podle stejné logiky, když 
Klement Gottwald byl prezidentem 
a byl zločinec, jsou i výše uvedení 
pánové též zločinci. Uvědomilo si 
Vás 10 zastupitelů, kteří jste schvá-
lili zrušení čestného občanství Měs-
ta Úval Klementu Gottwaldovi pro 
jeho zločiny, jak ve svém článku 
prezentuje p. Borecký, starosta, pak 

Adolf Hitler vlastní rukou nezabil ani jednoho Žida, ani jednoho ko-
munistu. Nebyl zločinec. Byl to říšský kancléř. Toť paralela dle logiky 
pana Morávka. Více nemám co dodat. 

Petr Borecký, starosta města

Paralely pana Morávka

jste (kouzlo nechtěného) schválili 
za zločince nespočet vládních i ne-
vládních  činitelů za zločince? 

Vážení zastupitelé, přestaň-
te kopat do (politických) mrtvol 

a své body k dobru ve prospěch 
Úval si laskavě dobývejte jinak. 
Jestli to umíte?

L. Morávek,
předseda ZO KSČM Úvaly

kultura a volný čas

Zpívající právník není Parkanová aneb Ivo Jahelka nezamrzl v čase
Známá osobnost, úspěšná 

na festivalech folkové hudby 
v 80. letech, zaujme i v součas-
nosti. Nynější JUDr. Ivo Jahelka,  
jindřichohradecký advokát píšící 
knihy, vysílající v TV i v rozhla-
se, uzrál jako dobré víno. Z mého 
mládí pamatuju, že jsme v jeho 
písních hledali, ač tam možná úpl-
ně nebyly, jinotaje, a každá naráž-
ka na pitomý soudní či policejní 
zápis výslechu pachatele či svěd-
ka, byla záminkou k veselí, které 
nemohl nikdo potrestat na uličním 
výboru nebo kde jinde. Dnes (mí-
něno jak při koncertě 12.6.2015, 
tak jako porevoluční současnost) 
jsme se mohli  svobodně zasmát 
a známé mluvené zábavné soud-
ničky i zpívané balady z pracov-
ního prostředí skoro nestárnoucí-
ho advokáta jsme asi vnímali (já 

tedy určitě) z pohledu totalitní 
doby. Mravnostní a jiné delikty, 
zhudebněné do balad s jednodu-
chou podmanivou melodií, dávají 
tušit pointu a obecenstvo to kvi-
tuje smíchem a očekáváním hu-

morného zakon-
čení už během 
prvních slok. 
Neubírá to ale 
nic na dokona-
losti zpracování 
textu, vybave-
ného autorovou 
skvělou slovní 
zásobou a chari-
smatickým před-
nesem, blízkým 
našemu čes-
kému humoru, 
bez přílišných 
vulgárností, vy-

stihující přesně danou podstatu 
zhudebněné  informace. Jenže Ivo 
Jahelka možná i překvapil. Dobře 
ví, že by nevystačil s byť zdařilý-
mi texty ze sousedských sporů, 
manželských výpovědí při rozvo-

dových nebo trestních řízeních, 
přepisů výpovědí ze soudních síní 
a policejních stanic z doby minu-
lé. Zpívající právník sleduje i ně-
které případy nové doby, vlekoucí 
se v nekonečných policejních vy-
šetřováních a nám nepochopitel-
ných přehmatech. Každým rokem 
přidává další sloky – v Úvalech 
došlo na Krejčíře.

Drobná poznámka: v sále je ve-
dro, mihne se něčí nápad – chtělo 
by to aspoň vodu, a tak se členové 
KuK okamžitě rozběhnou a na-
plní stolek v pozadí sklenicemi 
a džbánky s chladnou vodou s tro-
chou citronu, kvitováno s povdě-
kem a maximálně využito. Možná 
by se hodily dva stojanové větráky.

Za Komisi pro kulturu 
zpracovala a fotografovala 

Alena Janurová

Jarní hudební Otvírání studánek
Málokterá skladba tak pěkně 

zpodobňuje jarní období jako 
Otvírání studánek s hudbou Bo-
huslava Martinů a verši Milo-
slava Bureše. Dílo poprvé uve-
dené v roce 1956 a inspirované 
lidovými tradicemi oslovilo už 
mnoho posluchačů. V Úvalech 
ho s velkým úspěchem předvedl 
sbor Bohemian Choir působící při 
MDDM v červnu 2014. Letos se 
sbor k tomuto symbolickému pro-
bouzení jara tematicky vrátil při 
koncertním vystoupení 18. dubna 
v Centru volnočasových aktivit 
Pětašedesátka. Třiadvacetičlenný 
ansámbl se sólistkami opět zvládl 
takové náročné dílo, a to i při mi-
nimalistickém pojetí scény. Sbor 
byl rozdělen na dvě části a tím 
byla naznačena určitá forma dia-
logu. Vizuální dojem zvýraznila 
videoprojekce. Jako celek sbor 
podal sympatický a mile lidský 
výkon, který je výsledkem pro-
fesionálního vedení sbormistrem 
Martinem Vydrou. Možná, že 
projev postrádal trochu dynami-

ky a síla hlasu 
Kateryny Ba-
zilevské jako 
Sasanky čás-
tečně zanikala 
ve zvuku klá-
ves, ale to lze 
přičíst špatné 
akustice sálu. 
B o h e m i a n 
Choir nejen 
že zraje jako 
dobré víno, ale 
byl při tom-
to vystoupení 
i propagátorem 
české hudby. 
Vedle Otvírání studánek zaznělo 
i několik skladeb z cyklu Morav-
ské dvojzpěvy od Antonína Dvo-
řáka a hostující smyčcové trio 
ve složení Bartlomiej Bieliński, 
Helena Kokšová a Klára Burešo-
vá, vzniklé na Pražské konzerva-
toři, přispělo do programu 1. vě-
tou z Dvořákových Drobností a 2. 
větou ze Serenády od Bohuslava 
Martinů.

Vděční posluchači si v závěru 
vyžádali přídavek. K překvapení 
všech zazněla skladba Lollipop 
od skupiny The Chordettes. Vedle 
klasiky tedy nejsou sboru Bohe-
mian Choir jiné hudební žánry 
cizí. 

Pro příznivce tohoto sboru je 
pozitivní informace, že Bohe-
mian Choir měl velký úspěch 
na  Jarním koncertě Veroniky 

Smolíkové a Martina Vydry 
v kostele v Odolena Vodě a že 
se 23. května zúčastnil III. roč-
níku festivalu sborového zpěvu 
„Svět hudby, svět pro všechny“ 
v areálu Modrého klíče v Pra-
ze, jehož výtěžek je věnován 
na podporu handicapovaných 
dětí  i dospělých. 

Text Vladislav Procházka, 
foto Tomáš Záleský
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Písně nadějí, radosti a svobody s Let’s Go!
Souborů, které mají v reper-

toáru spirituály, není u nás mno-
ho. Příležitost k poslechu tohoto 
specifi ckého hudebního stylu čer-
pajícího z lidových duchovních 
písní severoamerických černochů 
se naskytla v neděli 31. května. 
V centru volnočasových aktivit 
Pětašedesátka vystoupila meziná-
rodní vokální skupina Let‘s Go!, 
která se zaměřuje na hudební 
žánr, jenž vznikl spojením afric-
ké hudby s křesťanskými prvky. 
Soubor mající na kontě mnoho 
úspěšných vystoupení u nás i za-

hraničí zpívá stylem a capella se 
značným zaujetím a afroameric-
ké rytmy a melodie umí přenést 
i na posluchače. Pěvecká spolu-
práce diváků s ansámblem je ví-
taná, s rytmem a melodií skladeb 
často přichází sama. Skupina je 
složena z výrazných pěveckých 
individualit, působí přesvědčivě, 
vyváženě, její členové se prezen-
tují i v sólových vystoupeních. 
Punc opravdovosti spoluvytvářel 
charismatický Lee Andrew Davi-
son. Let’s Go! nezpívali jen sami. 
Odhodlaně a překvapivě se dvěma 

písněmi připojil úvalský komorní 
sbor Christi. Společné vystoupení 
dopadlo nad očekávání výborně. 

Písně přinášející naději, radost 

a touhu po svobodě jsou aktuální 
i v současnosti.

Text a foto 
Vladislav Procházka

František KOLLMAN
– bohém, malíř, grafi k, rytec skla, velmistr bojových 
umění (nositel 8. danu  v jiu-jitsu, 6. danu v judu), 
bývalý šéf ochranky Václava Havla

Je absolventem Výtvarné ško-
ly Václava Hollara. Soukromě 
studoval u akademického malíře 
Zdeňka Buriana a na jeho výtvar-
ný projev působil také přímý vliv 
profesora Jana Baucha.

František Kollman se narodil 
29. června 1947 v Praze Ma-
rii Karle Stradiotti, pocházející 
z italského šlechtického rodu, 
a Františkovi Kollmanovi, který 
byl synem německého malíře.

Kdo by neznal Františka Koll-
mana, tu neodmyslitelnou postavu 
pražské výtvarné scény? V jedné 
osobě se sešel malíř, rytec skla, ilu-
strátor, grafi k a hlavně mistr bojo-
vých umění. Je proslavený ve svém 
bydlišti v Újezdě na Lesy i přileh-
lých lokalitách. Praha je ho plná 
a nejen ta, hlavně jeho oblíbené 
hospůdky, kde konverzuje u sklen-
ky plzeňského piva s ostatními lid-
mi i kolegy umělci. Budete-li ho 
hledat, nemůžete ho přehlédnout….

… Maluje, když se mu zachce 
vším, používá ruce i nohy. Není 
náročný při výběru a k malbě vy-
užije snad vše, co mu přijde pod 
ruku. Jeho virtuózní technika se 

skládá z jemné souhry pohybů, 
nepostrádající dynamiku a ryt-
mičnost…
http://www.bojove-sporty.cz/ma-
gazin/osobnosti/frantisek_koll-
man, tam se dočtete více než 
z výňatku.

Přes 50 výstav doma i v zahra-
ničí dává tušit, že Úvaly se mají 
na co těšit.

Z internetových materiálů 
sestavila Alena Janurová

Kaple odpadu v Úvalech

Úvaly získaly novou domi-
nantu prostoru na Vinici – Kapli 

odpadu. Jejím autorem je student 
architektury Petr Tůma, kterého 
jsme požádali o malý rozhovor.

Můžete nám na začátek říci pár 
slov o sobě?

Dobrý den všem čtenářům. Jak 
již bylo řečeno, jsem studentem 
architektury na Technické univer-
zitě v Liberci, kde momentálně 
končím třetí ročník bakalářského 
programu. Pocházím z Českého 
Brodu, což je do Úval coby ka-
menem, v mém případě pneuma-
tikou, dohodil.

Vaše dílo na Vinici v Úvalech 
se jmenuje Kaple odpadu. Proč 
Kaple odpadu a proč v Úvalech?

Prvně musím říct, že kaple 
vznikla jako semestrální projekt 
ve studijním ateliéru pod vede-
ním prof.  Zdeňka Fránka. Dílo 
mělo reagovat na vypsané téma 
„Český dům“, i když se to do jis-
té míry zadání vymyká. Prvním 
vstupem bylo hledání české 
identity. Já ji trochu paradoxně 
hledal v odpadu. Snažil jsem se 
najít způsob vyjádření refl exe 
našeho chování k přírodě, uvažo-

vání o odpadu v širším kontextu 
a jestli se odpad opravdu musí 
stát odpadem, nebo daný materi-
ál lze použít dále, v mém případě 
v architektuře. 

Co se týče nakládání s odpadem, 
jsme ve srovnání s evropskými státy 
trochu pozadu. Význam kaple jsem 
danému objektu přisoudil záměrně. 
Chtěl jsem materiál, který někdo 
zbavil své funkce odhozením, po-
výšit až do symbolické hladiny tím, 
že z něj postavím objekt, o kterém 
tvrdím, že je kaplí, čímž mažu roz-
díl mezi hodnotou cihly, pneumati-
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ky, PET láhve. Kapli je totiž jedno, 
z čeho je postavena. Zároveň se 
touto přehnaností snažím poukázat 
na problém nakládání s odpadem, 
produkcí, možná i celým systémem 
zbavování se odpadu. Kaple od-
padu podle mě vyvolá více emocí 
a více otázek, než jen nepořádek 
tvořící hezkou skládku. 

Původně jsem pro objekt hle-
dal místo v blízkosti Českého 
Brodu, kde jsem ovšem narazil 
na problémy s povolením, ter-
míny apod. Díky komunikačním 
kanálům se o mém záměru do-
zvěděl pan starosta z Úval, kte-
rý mi nakonec vyjádřil podporu 
a dílo umožnil. Rád bych mu 
tímto poděkoval.
Myslíte si, že Vaše dílo donutí 
kolemjdoucí přemýšlet o našem 
vztahu k přírodě a o množství od-
padů, které produkujeme?

Asi bych to neinterpretoval 
jako donutit někoho přemýšlet, 

protože si myslím, že to skoro 
nelze. Ale dílo jsme chtěli udělat 
tak, aby vzbuzovalo vášně, otáz-
ky, a ne jen pokývnutí se slovy 
hezký. To, jestli to zafunguje, je 
otázka. Také se jedná o experi-
ment. Nicméně i podle ohlasů 
od lidí míjejících nás při stavbě 
si myslím, že dílo a umístění 
vyvolá u každého jinou reakci, 
a z této zkušenosti si odhaduji, 
že to vyvolalo efekt, který jsme 
chtěli. Prostě jsme trochu sáhli 
do živého a poodkryli jednu z na-
šich třináctých komnat.

 
V kolika lidech a jak dlouho jste 
Kapli odpadu tvořili?

Přípravné práce jsem jistou 
dobu zvládal sám, ke konci jsme 
se zorganizovali do asi osmi-
členného týmu, kdy bylo potřeba 
konstrukci na místě spojit, zavěsit 
a poopravit pár detailů. Dokon-
čení na místě nám trvalo tři dny, 

příprava, vrtá-
ní apod. trvala 
asi dva týdny. 
Nepočítám prá-
ci v semestru, 
kdy se tvořil 
návrh, vymýš-
lela konstruk-
ce a zkoušely 
různé varianty. 
Nesmím opo-
menout poděko-
vat týmu pana 
Prchala z VPS, 
který pomáhal 
zajistit prostory 
k montáži, shá-
nění materiálu 
a logistickou podporu při převozu 
na místo.  

Můžeme se těšit na nějaké další 
Vaše dílo v Úvalech?

Další dílo zatím v plánu nemám, 
předpokládám, že Kaple odpadu 

bude chvíli žít svým životem. Od-
padovou rodinku tak asi zakládat 
nebudu. Pokud by se však v Úva-
lech objevila nějaká výzva z okru-
hu mého oboru, rád se zapojím.

Děkujeme za rozhovor.
Redakce

Kultura a volný čas
Dovoluji si tímto reagovat 

na článek p. Martina Vydry v na-
šem časopise ŽÚ.

Opravdu lehce se kritizují věci, 
když nejsou správné informace. 
Mrzí mě Vaše hodnocení Centra 
volnočasových aktivit v čp. 65.

Pane Vydro, v tomto centru 
volnočasových aktivit se za mě-
síc vystřídají stovky dětí, včetně 
jejich doprovodů – maminky, ta-
tínkové, babičky i dědové – nikdo 
si nestěžoval, naopak si chválí, že 
se mají děti kde zabavit a odrea-
govat i získat nové vědomosti.

Když nepůjdu daleko a pře-
čtete si minulé číslo Života 
Úval, zjistíte, že velká část ča-
sopisu je věnována úspěchu dětí 
MDDM na tanečních soutěžích. 
Tyto děti, pane Vydro, nacviču-
jí a trénují v tom sále, co haníte. 

A všichni jsou spokojeni!! Patří 
jim a hlavně jejich vedoucím ta-
nečních kroužků ohromný obdiv 
a uznání za reprezentaci našeho 
města.

Jinak se zde odehrává plno 
kroužků, kde se opět zabaví a zís-
kává hrou mnoho vědomostí de-
sítky dětí.

Např. kroužek Rarášek, děti 
s p. Velebovou, Janurovou, večer-
ní cvičení maminek, mnoho besed 
a seminářů aj.

Nebudu zde vypočítávat koncer-
ty, které se zde uskutečnily za sko-
ro rok a půl k plné spokojenosti jak 
účinkujících, tak hlavně diváků, 
kteří tyto koncerty navštívili.

Když jsme u těch koncertů, 
neodpustím si opakovat chválu 
mnoha vystupujících na vynikají-
cí akustiku, která ve Vámi kritizo-

vaném sále je. Mimo jiné, na sál 
se vejde pohodlně 130 diváků, 
ne Vašich max. 80, a dnes jsou 
na Vámi kritizovaných židlích 
pohodlné polštáře. Další zájemci 
mohou využít galerii, kam se ve-
jdou další diváci. Tato galerie se 
ale nyní využívá při koncertech, 
besedách jako zázemí pro účin-
kující.

Je pravda, že zde není jako 
v bývalém kulturním domě  kla-
vírní křídlo. Zde se užívají „elek-
troklávesy“.

Mimo jiné je v centru ve dvou 
místnostech také nyní umístě-
na LŠU Český Brod, kterou na-
vštěvuje mnoho úvalských dětí. 
(Samozřejmě na sále také po-
řádají své koncerty pro rodiče 
a blízké,  kde předvádí co se na-
učili).

Pro lepší zázemí je uvažová-
no probourat čelní stěnu v sále 
a dostat se do místnosti, která 
je za zdí. Tím se vyřeší zázemí 
i Vámi kritizované nástupy na po-
dium.

Pane Vydro, v Úvalech nebu-
de nikdy všechno na sto procent 
a jak se říká, nikdo se nezavděčí 
všem, ale toto centrum slouží 
dětem i kulturním akcím za-
tím ke spokojenosti všech, kte-
ří zde nacházejí zábavu, sport 
i další vědomosti. Díky práci 
některých pracovníků městské-
ho úřadu toto centrum funguje  
na dobré úrovni ke spokojenos-
ti všech uživatelů – hlavně dětí 
všech kategorií.

Správce Centra volnočasových 
aktivit čp. 65

Černý Miroslav

Jubileum „bezpečné soboty“
Je to neuvěřitelné, ale 6. červ-

na proběhla již desátá „bezpečná 
sobota“. Děkujeme všem, kteří 
se podíleli na její přípravě, a také 
všem „účinkujícím“: Policii ČR, 
Městské po-
licii Úvaly 
a Český Brod, 
h a s i č s k ý m 
sborům z Úval 
i Dobročovic, 
záchranářům 
– prostě všem!

D ě k u j e m e 
i sponzorům, 
kterými le-
tos byli fi rma 
HENNIG CZ, 

s.r.o., pan Jan Havel z Dobročo-
vic a místní sdružení ODS Úvaly.

Děkujeme agentuře „zážitková 
prevence“ a panu Josefu Mele-
novi za zážitky a profesionální 

komentování prů-
běhu „bezpečné 
soboty“.

Děkujeme také 
všem dětem, kte-
ré se zúčastnily 
výtvarné soutěže 
„integrovaný zá-
chranný systém 
pomáhá a chrání“ 
a porotě, která 
výtvarné práce 
hodnotila.

Poděkování pa-
tří i všem příznivcům „bezpeč-
ných sobot“, kteří v hojném počtu 
na hřiště pod školou v sobotu za-
vítali.

Komise pro bezpečnost 
a prevenci kriminality 

města Úvaly
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➜ ➜ ➜ ze strany 12

Úvalský kotlík opět zavoněl
Na sklonku května se konal již 

2. ročník úvalského kotlíku. Cí-
lem soutěžících bylo uvařit ten 
nejchutnější gulášek, a to v pol-
ních podmínkách na ohni a kot-
líku. Celá akce se konala na ná-
městí, před Hospodou na dobrým 
místě a těšila se hojné účasti 
veřejnosti i soutěžících. Opro-
ti minulému ročníku se soutěže 
účastnilo dvacet týmů, což je 
dvojnásobek. Přestože šlo o „cel-
kem uvolněnou akcičku“, porota 
byla veskrze profesionální, neboť 
v ní zasedli zástupci „chlupatých 
jazýčků“, které jen tak něco ne-
ohromí. Vynikající šéfkuchaře 
Jana Punčocháře (Grand Cru), 
Richarda Šustu (Suterén) a Kar-
la Šlechtu (Hospoda na dobrým  
místě) v porotě doplnili Lukáš 
Svoboda (mistr světa v čepování 
piva) a starosta města. 

Vítězem se stal tým Kopyta, 
který tak obhájil loňské prven-
ství. 

Na druhém místě se umístil 
tým Kotlíkářů.

Na třetím místě tým Valašský 
šenk Zavadilka.

Velmi zajímavá byla Cena 
veřejnosti, kterou svým hlaso-
váním vybírali přímo návštěv-
níci akce, kteří si v tu chvíli za-
hráli na debužéry a degustátory. 
Těm pak nejvíce chutnal gulá-
šek z Veverek (tedy od týmu 
Veverky).

Celá akce byla velmi zdařilá 
a též počasí nám přálo, takže 
nezbývá než doufat, že příští 
ročník bude alespoň stejně tak 
povedený a své kuchařské umě-
ní přijde představit ještě více 
umělců s vařečkou.

Josef Štěpánovský
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O architektonický návrh knihovny se bude soutěžit
Na náměstí Arnošta z Pardubic 

se bude stavět „Vzdělávací centrum 
pro děti a mládež v Úvalech“. Když 
jsem to zjistil, zaradoval jsem se, že 
by v Úvalech mohlo vzniknout mj. 
důstojné sídlo knihovny. Na druhou 
stranu vyvstaly obavy, zda nebude 
projekt šit horkou jehlou, jako to 
bylo v případě „Pětašedesátky“. 

Kvůli stavbě knihovny vznikla 
pracovní skupina, která se ale se-
šla jen jednou. Příprava stavby šla 
proto „samospádem“. Vedení města 
vyhlásilo zakázku na architektonic-
kou studii nové knihovny tím způ-

sobem, že 5 oslovených architektů 
a architektonických kanceláří mělo 
soutěžit, kdo nabídne nejnižší cenu. 
Město nabízelo za studii 140 tisíc 
Kč. Výsledkem by tedy byla jedna 
studie, kterou by zpracoval ten, kdo 
nabídne nejnižší cenu.  Neřešila by 
se kvalita návrhu.

Před takovýmto postupem všich-
ni odborníci na architekturu varují. 
Vítězný návrh nemá totiž srovnání 
a nelze tedy soudit, zda by mohl či 
nemohl existovat lepší (možná draž-
ší, ale možná také podstatně kvalit-
nější) návrh. 

Městem zvolený postup mě za-
razil, a proto jsem se na jednání 
zastupitelstva pokusil přesvědčit 
vedení města, aby město vyhlásilo 
ideovo-architektonickou soutěž. 
Soutěž, do které se bude moct při-
hlásit jakýkoliv architekt (aby to 
bylo pro architekty zajímavé, jsou 
první 3 návrhy odměněny). Návr-
hy bude vybírat z části odborná 
porota a mohli by o nich hlasovat 
i občané v anketě. Nic z výsledků 
není pro město závazné, ale bude 
mít k dispozici třeba 10 nebo 15 
návrhů. 

Cena uspořádání takové soutěže 
včetně fi nančních odměn pro sou-
těžící je asi 250 tisíc korun. Je to 
dražší způsob, ale je tu šance, že 
vybereme návrh, který bude kva-
litní,  a budova tak bude pro Úva-
láky lépe využitelná (kéž by tomu 
tak bylo i v „65“, ve které se hned 
po otevření zjistily zásadní nedo-
statky jako absence šaten nebo sálu 
s vysokým stropem). Vedení města 
se rozhodlo můj návrh akceptovat 
a podle zápisu se do soutěže pusti-
lo. Takže upřímně děkuji!

Jan Černý

Medvěd 009 slavil dvacetiny
V sobotu 16.5. proběhla velká 

oslava dvacátých narozenin úval-
ské kapely Medvěd 009. Aby si to 
mohli užít opravdu všichni, byla 
oslava narozenin spojena i s dět-
ským dnem. Celkem si do spor-
tovního areálu v Pařezině našlo 
cestu 500 dospělých a 380 dětí. 

Děti s rodiči přicházeli na akci 
už od 12 hodin. V tu dobu se do-
hrával dětský tenisový turnaj a pro 
děti byl připraven bubble fotbal, 
skákací hrad, skákání v pytli, ob-
rovské bubliny, malování na obli-
čej, výtvarné aktivity - malování 
vodovými barvami na sádrové 
modely s dětskými motivy, papí-
rové masky na obličej a zdobení 
medvědů na zavěšení. Program 
byl zpestřen dvěma vystoupeními 
divadla Zvoneček, které bylo dět-
mi odměněno nejen aktivní komu-
nikací v průběhu představení, ale 
také bouřlivými ovacemi na jejich 
konci, kdy si děti mohly sáhnout 

na loutky a vyzkoušet ty nejed-
nodušší pohyby, které se s nimi 
dají realizovat. V rámci akce pro-
bíhala prezentace projektu Stre-
et art v Úvalech. Děti si mohly 
zakoupit tričko za cenu 50,- Kč, 
které si samy jednou z technik 
„vyzdobily“. U tohoto stanoviště 
stály po celý den dlouhé fronty 
a bylo tomu tak až do večerních 
hodin. Druhou část prezentace 
tohoto projektu v rámci sobotní 
dětské akce tvořila výzdoba stě-
ny dětského hřiště v areálu spor-

tovního klubu, která 
se velmi povedla. Děti 
i rodiče, kteří na hřiště 
přijdou, mohou obdivo-
vat netradiční formou 
ztvárněná zvířata, která 
se k dětskému prostředí 
hřiště nepochybně skvě-
le hodí. Děti si z akce 
odnášely nejen spoustu 
krásných zážitků, ale 
také spousty drobnos-
tí, které pro ně členové 
realizačního týmu při-
pravili. 

Od tří hodin začala 
také hudební část a jako 
prvního gratulanta si 
Medvědi pozvali čes-
kobrodskou formaci 
CZ. Do toho stačili 
ještě fanoušci sledovat 
na plátně zápas našich 

hokejistů s Kanadou a potom už 
jela pouze hudba. Dalšími gratu-
lanty byly kapely JEFFERSON, 
COCKTAIL ALÁ MOTEJL, 
EMMA, OKREJ a LETY MIMO. 
Poté už následoval vrchol dne 
a na pódium vtrhnul sám MED-
VĚD 009. Při dvouhodinovém 
koncertě došlo i na křest nového 
cédéčka, které kapela nazvala 
jednoduše „MEDVĚD 009 20“. 
Na závěr se na pódiu sešli zazpí-
vat největší pecky všichni gra-
tulanti a hosté z Divokýho Billa 
a ohňostroj ohlásil konec akce. 
Foto report si můžete díky Rober-
tu Brajerovi prohlédnout na webu 
http://rbdesign.rajce.idnes.cz/
Medved_009_-_Uvaly_20_let/ .

Celá akce byla zrealizována 
za pomoci nesčetné řady dob-
rovolníků, kteří se podíleli jak 
na její přípravě, tak následně 
na místě na realizaci. Spíkrem 
dne byl Mar-
tin Císař, který 
stačil bravurně 
uvádět nejenom 
jednotlivé ka-
pely, ale také 
ještě komento-
vat průběh ho-
keje. 

Rádi bychom 
poděkovali ve-
dení fotbalové-
ho a tenisového 

klubu za poskytnutí prostoru pro 
akci. Městu Úvaly za poskytnutí 
stánků a lavic, VPS za stavbu pó-
dia a příslušenství, Kulturní komi-
si města Úvaly za fi nanční podpo-
ru realizace dětských divadelních 
představení a městu Úvaly za pod-
poru hudební části. V neposlední 
řadě také všem, kteří na akci celý 
den nezištně pomáhali - členkám 
sdružení Mámy v Úvalech pod 
vedením skvělé Jany Procházko-
vé, Jitce Kubátové za neúnavnost 
a trpělivost při malování motivů 
na dětské obličejíky, spolku Ra-
rášek pod vedením Saši Míko-
vé za skvělé nápady a celodenní 
práci s dětmi v rámci výtvarných 
dílniček a všem ostatním, kteří 
se na akci podíleli. Velmi si vaší 
pomoci vážíme a doufáme, že 
budeme moci příští rok akci zno-
vu zopakovat a v rámci možností 
nás všech ještě dále „vylepšit“. 
A hlavně nesmíme zapomenout 
na osobu Markéty Rydvalové, 
která celou dětskou část zorga-
nizovala a spolu se svým týmem 
zrealizovala. Medvědům přejeme 
minimálně dalších 20 let a na pa-
mátku si můžete jejich CD koupit 
za pouhou stokorunu v Hospodě 
na dobrým místě. Díky všem a tře-
ba za rok zase na shledanou. 

Za organizační tým 
Pepa Krutský

okénko knihovny
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foto Veronika Čejková

foto Ing. Vladislav Procházka12.5. jsme jako každý rok se členy dramatických kroužků připravili po-
děkování „Maminkám“. Děti z Dramaťáčku vystoupily v představení 2x7 
pohádek Františka Hrubína a starší Dramaťáci zahráli divadelní předsta-
vení na motivy Michala Viewegha „Jak se vítá maminka“. Na závěr pak 
všechny děti svým mamkám symbolicky poděkovaly kytičkou.

30. 5. byl Den dětí v Úvalech, který jsme pořádali společně ze ZŠ Úva-
ly. Bylo skvělé, že škola zajistila velké množství nejen sportovně zamě-
řených stanovišť – dokonce i vědomostní stezku, a MDDM zajistil po-

Vzhledem k tomu, že se blíží čas prázdnin a dovolených, 
pokusily jsme se pro vás vybrat pár zábavnějších 

a lehčích titulů.

Doktore ne tak zhurta od Patricka Taylora je hu-
morný příběh irského venkovského lékaře a jeho 
pacientů. Je to klidné, pohodové čtení a pokud 
by vás příběh Fingala              O         ́ Reillyho zaujal, máme 
v knihovně ještě něko-
lik dalších pokračování 
s touto postavou.

Deníček moderního fotra 
aneb Proč by muži ne-
měli mít děti od českého 
autora Dominika Lands-

mana je kniha plná krátkých povídek a po-
střehů muže, který od útlého věku toužil být 
otcem. Po dvou letech od doby, kdy se otcem 
opravdu stal, došel ke zjištění, že by raději byl 
tím kosmonautem, jak mu v dětství radili.

A ještě něco málo ze světa umělců. Největší trapasy mého života je 
povídková knížka Richarda Sachera. Při její přípravě se sešel s pěta-
dvaceti českými osobnostmi, jež se s ním podělily o historky na téma 
Tak za tohle mě dodnes fackuje hanba… V knize najdete příběhy např. 
Petry Janů, Pavla Trávníčka, Zdeňka Trošky i několik autorových vlast-
ních zážitků. 

Městská knihovna Úvaly

Provozní doba o prázdninách:

pondělí 8.00 – 11.00 a 12.00 – 18.30 hod.

Sobota 8.00 – 11.30

V červenci a srpnu se v ostatní dny nepůjčuje.

Digitální demence – Manfred Spitzer
O téhle knize se v recenzích dočtete nesmírně 
rozporuplné komentáře. Někteří ji absolutně 
zavrhují, jiní se s názory neurovědce Manfre-
da Spitzera do písmene ztotožňují. Už jen tahle 
rozporuplnost názorů je dobrým důvodem knihu 
přečíst. Spitzer se zabývá vlivem digitálních mé-
dií a jeho dlouhodobým působením na tělo a pře-
devším mysl.
Zajímavé jsou výsledky výzkumů, které zmiňuje.

Čtení této knížky, která otevírá úplně jiné úhly 
pohledu na užívání informačních technologií, mě 
utvrdilo v přesvědčení, že všeho se má užívat 
s mírou. Jakýkoli extremismus neprospívá rovnováze našeho života – 
ať se jedná o nadměrnou konzumaci bůčku či digitálních technologií. 
A také, že je důležité naučit se odpočívat.

Knihovnice MěK Úvaly

zprávy z MDDM
V posledním čísle Života Úval jsme dali prostor našim  výborným tanečníkům a tentokrát  vás  chceme seznámit s akcemi ostatních odděle-

ní MDDM.  Vzhledem k tomu, že jich bylo hodně, zvolili jsme formu fotozpráv.

foto Tomáš Záleský foto Ing. Vladislav Procházka

Sbor Bohemian Choir vystoupil 18. 4. v zaplněném sále „Pětašedesát-
ky“ v Úvalech s Jarním koncertem a své příznivce nezklamal. 23. 4. 
na koncertě v kostele v Odolena Vodě měl ovace vestoje a 23.5. velmi 
zaujal na festivalu sborového zpěvu „Svět hudby pro všechny“, který 
pořádal Modrý klíč Praha a dostal nabídku na účinkování i v příštím 
roce. Děkuji Martinu Vydrovi a členkám i členům sboru a přeji jim 
mnoho dalších úspěchů.

30. 4. jsme společně s KUK pořádali tradiční „Čarodějnice s kapelou 
Kolegové“. Svatý Petr nám opět přál, počasí vyšlo, díky skvělé pomoci 
pracovníků VPS byl výborně připravený areál, návštěvnost byla velká, 
atrakce a soutěže pro děti, dobrá hudba, buřtíky pro děti zdarma a mož-
nost občerstvení pro dospělé a nakonec dětmi velmi očekávaní hasiči 
zařadili opět tuto akci mezi nejoblíbenější u úvalské veřejnosti. Velmi 
děkujeme panu Radovanu Skřivanovi za bezplatné zapůjčení areálu.
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foto Milan Mrazík

30. 5. se od 16.30 konal II. ročník TALENTS STAGE Úvaly, na kterém 
vystoupili mladí talentovaní hudebníci z Úval. Tentokrát velmi zaujal 
Antonín Šolc svým nádherně zabarveným hlasem a úžasným zpěvem. 
Václav Šolc zahrál na housle I. větu Vivaldiho Jara za doprovodu harfy. 
Hra na fl étnu Míši Vícovské byla fascinující, Míša má před sebou vel-
kou budoucnost. Také fl étnista Aleš Čaban za irské melodie sklidil vel-
ký potlesk. Mladší kytaristé MDDM se zpěvačkami Míšou Krajíčkovou 

foto Robert Brajer 

foto Josef Melen 

foto Robert Brajer 

6. 6. se na akci X. bezpečná sobota v Úvalech uskutečnilo vyhlášení 
vítězů výtvarné soutěže MDDM 
„Integrovaný záchranný systém pomáhá a chrání“, které se zúčastni-
lo 102 soutěžních dětských prací z mikroregionu. Jedním z vítězů byl 
i Kryštof Paukrt z MK Ouvaláček, kterému Iva předává diplom za 3. 
místo v I. kategorii.

a Luckou Čurgaliovou velmi příjemně překvapili. Sedm strun se oproti 
loňsku neskutečně zlepšilo a pěvecké výkony Sabiny Losmanové, Lu-
cky Hujerové a Bohouše Hojky byly opravdu na vysoké úrovni. Kapela 
Rockover v novém složení je výborná, obzvlášť zazářil David Vydra. 
Osm setin bez jídla a jejich pojetí diváky pobavilo a na závěr vystoupila 
skvělá ,již téměř profesionální kapela The Drops, ve které hraje a zpívá 
talentovaný Honza Grünwald z Úval. Díky skvělému nazvučení Ondry 
a Jirky a obrazovému záznamu Tomáše budou mít všichni profi  záznam 
ze svého vystoupení. Věřím, že Talents Stage Úvaly 2016 představí další 
talenty. Úvaly jsou zkrátka „muzikantská líheň“. Případní zájemci se již 
mohou hlásit Janě Pospíšilové na mddmuvaly@seznam.cz

7. 6. se uskutečnila v galerii MDDM vernisáž výstavy dětských prací Ta-
jemství vesmíru. Přestože bylo tropické počasí, byla galerie zcela zapl-
něna. Návštěvníci výtvarných výstav v MDDM jsou zvyklí na neobvyklé 
instalace, ale díky originálnímu pojetí se světélkujícím UFO v mezipla-
netárním prostoru ( výborná elektroinstalace Vildy Reinera), mimozem-
šťanem a celou řadou kosmických bytostí, obrazů motivovaných vesmí-
rem a originálních keramických artefaktů, byli opět ohromeni. Výstavu 
navštívil i pan PhDr. Eduard Entler, CSc. – specialista andragogiky pů-
sobící na UJAK, který nešetřil chválou. Děkuji našim výtvarnicím Ivě Fí-
kové, Hance Novosádové, Janě Krejsové a jejich vedoucí Ivě Pospíšilové 
za systematickou kreativní výuku dětí, která opět přinesla ovoce.

hádkově motivovaná stanoviště, a tak si přišli na své všichni. Dokonce 
i osmnáctiletí házenkáři, kteří hráli ten den v Úvalech turnaj. Ceny pro 
děti byly opravdu velké, a tak nezbývá, než poděkovat sponzorům a panu 
Radovanu Skřivanovi za bezplatné zapůjčení areálu. A také kolegům ze 
školy za výbornou spolupráci a těšit se na příští společnou akci.

foto Jana Šveňhová

Turisťáčci díky Olče Procházkové a jejím pomocnicím Daně Konečné 
a Janě Šveňhové měli možnost navštívit celou řadu míst. Pochodníčky 

10. 6. se uskutečnila v MDDM pro veřejnost Koncertní hodina kytary 
a 12. 6. Koncertní hodina fl étny. 
Sál MDDM byl po oba dva koncerty zaplněn rodiči, kteří mohou mít ze 
svých dětí radost. Poděkování patří dětem za snahu a vedoucím Petru 
Nováčkovi a Ivě Pospíšilové za inspirativní výuku.
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Dne 4. 8. 2015 od 18 hodin 
se bude v sále Domu s pečova-
telskou službou, nám. Svobody 
1570, Úvaly  konat veřejné loso-
vání – umístění dětí do budovy 
MŠ Bulharská.

Losovat se bude z dětí, které 
byly přijaty k předškolnímu vzdě-
lávání a jejichž rodiče v žádosti 
o přijetí dítěte uvedli preferenci 
umístění v budově MŠ Bulharská. 

Následně budou na budově MŠ 
Kollárova u vchodu do ředitelny 

vyvěšeny seznamy s rozdělením 
všech dětí do jednotlivých budov 
a tříd pro školní rok 2015/2016, 
umístění dítěte lze též zjistit na 
tel. 739631687 nebo na emailu 
ms.kollarova@seznam.cz. 

Upozorňujeme rodiče, že roz-
dělení dětí do budov a jednotli-
vých tříd je plně v kompetenci 
ředitelky MŠ, seznamy jsou z or-
ganizačních důvodů neměnné.

Jana Hájková,
 ředitelka MŠ

Které děti, přijaté k předškolnímu 
vzdělávání do MŠ Kollárova, budou 
umístěny v budově MŠ Bulharská?

Den dětí v mateřské škole
Halo, halo, všichni sem, dnes 

nás čeká „Velký den“.
Letošní oslava Dne dětí při-

padla na začátek týdne, a tak si 
děti mohly prodloužit víken-
dové radovánky.

Program pro natěšená dítka 
začal již ráno na vyzdobené 
zahradě, kde byly připrave-
ny disciplíny, při kterých si 
děti zasoutěžily a náramně se 
pobavily. Mezi oblíbené patři-
ly – skoky v pytlích, běh v ob-
řích botách, slalom s dětským 
kolečkem a další zajímavé 
úkoly.

Poté  přijelo děti pobavit di-
vadélko, tentokrát s programem 

foto Olča Procházková

MK Ouvaláček měl 
po celé druhé pololetí 
pravidelně 2x do měsí-
ce své „Výtvarničení“. 
Díky patří skvělé Saše 
Míkové, která dokázala 
připravit velmi zajímavé 
hodiny pro děti i mamky 
a táty a napomohla i roz-
víjení vloh u malých vý-
tvarníčků. Ti se se svými 
pracemi měli možnost 
prezentovat na výstavě 

Tajemství vesmíru.
Pánové Petr Slavík a Petr Nováček vedou své svěřence v oblasti šacho-
vé. Jsem nesmírně ráda, že tradice úvalských šachistů, představovaná 
kdysi panem Jaroslavem Novotným, je zachována. Úvalské turnaje již 
mají regionální příchuť a já oběma šachistům i jejich vedoucí O. Pro-
cházkové za to upřímně děkuji.

14. 6. se konala v Salesiánském divadle Taneční akademie. Děkuji 
všem lektorům tanečního oddělení a jejich vedoucí Aleně Navrátilové 
za úžasnou práci, která přinesla vynikající výsledky, a dětem za skvělé 
provedení tanečních choreografi í. 

Jana Pospíšilová, ředitelka MDDM Úvaly

se dětem plní, někteří mají již nakročeno k 500 ušlých km. Jejich výlety 
byly zajímavé, vzdělávací i relaxační. Například ve Vojenském muzeu 
v Lešanech děti viděly růžový tank a poslední výlet v tomto školním 
roce byl 13. 6. do ZOO v Olomouci, kam 49 „účastníků zájezdu“ do-

Mistrovství Evropy v EB v Polsku 10.–13. 6. 2015
Naši tanečníci z TS Rytmus Úvaly při MDDM se opět probojo-

vali mezi evropskou špičku. V Kielce za účasti 12 evropských států 
vybojovali v duu EB Honza Ťoupalík s Míšou Haukovou 4. mís-
to a Marcel Havrda s Matoušem Novákem 9. místo. Dařilo se nám 

i v sólových disciplínách. Honza se dostal do fi nále a skončil na 7. 
příčce, Marcel byl 13. v semifi nále, Míša 22. a Matouš 41. Gratu-
lujeme. 

Alena Navrátilová

pravil úžasný Leo Express. Děkuji Olince, Daně a Janě za trpělivost, 
nápaditost chuť ukázat dětem krásy naší země a v neposlední řadě 
i za laskavost a smysl pro humor.
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o pirátech. Celá skupina byla 
aktivně zapojena do příběhu 
a vydržela spontánně spolu-
pracovat až do konce předsta-
vení.

Velice očekávaný byl příjezd 
hasičů, kteří do naší školky zaví-

tali s plnou parádou. Děti se podí-
valy, jak to  vypadá na střeše ha-
sičského vozu, zastříkaly si  na cíl 
a zkusily si rozvíjení a navíjení 
hadice.

Za odvahu byly odměněny 
omalovánkami a nálepkami. Tato 

parta odvážných mužů a žen byla 
velice ochotná a milá a za to jim 
patří veliký „Dík“.

Do programu se vešla i malá 
zmrzlá dobrůtka od našich kucha-
řek, která děti příjemně ochladi-
la, neboť celý den nás provázelo 

krásné počasí s lehkým deštíkem 
– pro štěstí.

Domů si děti odnesly na pa-
mátku diplomy a jako každý rok 
krásné zážitky a vzpomínky na  
„Velký den“.

MŠ Kollárova

Ohlédnutí Mateřské školy Kollárova
Rádi bychom vás seznámili 

s aktivitami Mateřské školy Ko-
llárova v uplynulém školním roce.

Blíží se konec školního roku 
a my učitelky hodnotíme a bi-
lancujeme úspěchy či nezdary 
uplynulých měsíců. Vzpomínáme 
na společné podvečery strávené 
s dětmi a rodiči. Vybaví se nám 
spousta rozzářených dětských očí 
a záře z ručně vyrobených lampi-
ček, se kterými objevovaly tajem-
ná zákoutí naší kouzelné zahrady. 
Ta se na jeden večer proměni-
la v zahradu plnou podzimních 
skřítků. Když se podzim přehoupl 
do zimy, děti čekaly s obavami 
na Mikuláše, čerta a anděla, ten 

samozřejmě dorazil i s nadílkou 
a odcházel s „ košem plných dět-
ských slibů a předsevzetí. Advent-
ní čas jsme si užili i s rodiči na Vá-
nočních dílničkách spojených 
s besídkou. Potom nastala dlouho 
očekávaná chvíle, kdy zazvonil 
zvoneček a děti si vzájemně na-
dělovaly dárečky, které vlastno-
ručně vyrobily pro své kamarády. 
V čase masopustu bylo ve školce 
opravdu veselo. Zavítali mezi nás 
indiáni, šerifové, víly, berušky, 
strašidla i princezny. V předjaří 
se děti vydaly po stopách pale-
ontologů objevovat dávno zanik-
lý svět. Při divadelních předsta-
veních ve školce i v kamenném 

divadle se přenášely do jiných 
světů a prožívaly spoustu zají-
mavých dobrodružství. Jedna tří-
da se zapojila do mezinárodního 
programu Erasmus – eTwinning, 
kde spolupracovala s dětmi ze 
slovenských školek. V druhém 
pololetí se předškoláci jeden den 
v týdnu měnili na malé vodníčky 
a na kurzech předplavecké výcho-
vy si osvojovali základy plavání. 
Znají, co je to „red“ a „shorts“ 
a že si hrají s „cars“ a „teddy 
bears“, že před jídlem si musíme 
umýt ruce, aby nám bacily ne-
ublížily a že po jídle nám udělá 
dobře malý odpočinek. Vědí, že 
s kamarády se zažívá spousta leg-

rácek, ale že není dobré jim ubli-
žovat. Děti se už nemohou dočkat 
prázdnin a letních dobrodružství, 
která na ně čekají. Ale ještě není 
všem dnům ve školce konec! Jsou 
před nimi poslední výlety za za-
jímavostmi, ty nejstarší čeká noc 
ve školce s překvapením a úplně 
nakonec i slavnostní rozloučení 
s pasováním na školáky. A my 
všichni, kteří jsme se snažili jim 
jejich pobyt ve školce zpříjemnit 
a ukázat jim, jak krásný je život 
a poznávání světa, jim přejeme 
do života hodně úspěchů a štěstí. 
Rodičům pak šťastné děti, které 
škola bude bavit.

MŠ Kollárova

Ukázka canisterapie v MŠ

Minulý měsíc jsem navštívi-
la se svými novofundlandskými 
psy Denny (13 let) a Oliverem 
(4 roky) třídu Jablíček v Ma-
teřské škole Kollárova. Cílem 

této návštěvy 
bylo ukázat 
dětem, jak se 
mají správně 
ke psům cho-
vat, jak o ně 
pečovat. Za-
hráli jsme si 
několik her 
a pro nejhod-
nější byla při-
pravena reálná 
ukázka canis-
terapie – polo-
hování, které 

se používá u postižených, nemoc-
ných nebo hyperaktivních dětí. 

S dětmi jsme si povídali o tom, 
jak se mají chovat v případě, že 

potkají na ulici cizího psa, a také 
zda si mohou hladit cizí psy. Prak-
ticky si všechny děti vyzkoušely 
správné krmení a hlazení, aby je 
žádný pes nekousnul a také jak 
se v přítomnosti psů chovat – ne-
křičet, neběhat, nebouchat věcmi. 
Tyto praktické ukázky jsou vel-
mi vhodné pro hyperaktivní děti, 
které se naučí, že jakmile se v je-
jich blízkosti nachází pes, musí 
se zklidnit – v opačném případě 
jim totiž moji psi dají najevo, že 
se jim to nelíbí a chtějí odejít, což 
samozřejmě děti nechtějí a oka-
mžitě se zklidní.

Během naší návštěvy jsme 
s dětmi vyzkoušeli i trošku ma-
tematiky, kdy děti kontrolovaly, 

zda Denny umí správně počítat 
(štěkat) dle zadaného čísla. Další 
hrou bylo tzv. piškotování, kdy 
si děti lehnou na zem, natáhnou 
ruku a v otevřené dlani mají piš-
kotu. Pes chodí mezi nimi a piš-
koty hledá, zatímco děti musí 
vydržet nehybně ležet, aby na ně 
pes nešlápnul. Děti se také učily, 
jak zapnout psovi obojek, což je 
cvičení na jemnou motoriku ru-
kou.

Všechny děti byly během naší 
návštěvy velmi hodné, pozorné 
a učenlivé. Díky patří také paním 
učitelkám, které děti správně ved-
ly.

Ing.Renáta Belzová 
(chovatelská stanice Maceška)

Když se řekne škola…
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…vybaví se jistě každému 
z nás třída, lavice, tabule, úkoly, 
známky, ale také plno dětí, spo-
lečné zážitky, prázdniny. Vybaví 
se povinnosti, ale i zábava.  Platí 
to i pro dnešní školu? Myslíte si, 
že je stejná, nebo odlišná?  

 Současné nároky na práci dětí 
od počátku školní docházky jsou 
poměrně vysoké. Není to jen, aby 
se děti v 1. třídě naučily číst, psát 
a počítat, ale aby se naučily roz-
vrhnout čas a naplánovat si svou 
práci, přemýšlet nad zadáním, 
řešit problémy, poradit si s ori-
entací v prostoru a měly zodpo-
vědnost za splnění práce, kterou 
odprezentují samy či ve skupině. 
S tím je spojená nutnost domluvit 

se s ostatními a poradit si s přiro-
zenou volností, která je ke splnění 
těchto kompetencí zapotřebí. 

 Zdá se vám toho mnoho? Ano. 
Přinejmenším toho není málo, co 
by děti měly zvládnout. Vždyť jen 
naslouchání je pro některé tolik 
obtížné, o soustředění ani nemlu-
vě. Ale sedět v lavicích s rukama 
za zády, odříkávat naučené věty 
bez hlubšího pochopení sou-
vislostí, podceňování vlastních 
myšlenek a názorů… ta doba je 
„zaplaťpánbů“ pryč a současné 
školství se v mnohém odlišuje 
od školství totalitního. Bohužel si 
mnoho dětí neumí poradit s vol-
ností a ti starší si ji občas pletou 
s anarchií. 

Děti potřebují hranice, bez 
nich jsou ztracené. Ale hranice 
neznamená děti svázat, pevně je 
sešněrovat, ale ukazovat jim cesty 
a možnosti. Postupovat od jed-
noduchého ke složitějšímu. Je to 
dlouhodobá, náročná a vysilující 
práce, ale věřím, že se vyplatí. 
Jsem o tom přesvědčená. 

Jednou z možných alternativ 
při výchovně vzdělávacím proce-
su je využití prvků Daltonského 
plánu. Metody, která je založena 
na třech základních principech: 
–    samostatnosti
–   zodpovědnosti (zodpovědné svo-

body)
– spolupráci

Pomocí nich rozvíjí nejen vě-

domosti a dovednosti dětí, ale ce-
lou jejich osobnost. Je to soubor 
principů a organizačních postupů, 
které ovlivňují styl výuky. 

Děti z 1. A již získaly prvotní 
zkušenosti s touto metodou. Ka-
ždý týden pracovaly na úkolech, 
při kterých se všechny tři principy 
učily aktivně používat. Je víc než 
jisté, že použití těchto principů 
není omezené a mají mít své před-
ní místo v každodenním životě. 
Pro děti to ale není tak jednodu-
ché, jak se zdá. Proto neustále 
hledáme možnosti a varianty, aby 
učení bylo nenásilné a hravé.

Jako příklad mohu uvést hru 
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Anděl strážný, kdy si děti na za-
čátku týdne vylosovaly jméno 
svého spolužáka/spolužačky, 
kterému dělaly jeho „anděla 
strážného“. Pomáhaly mu, když 
viděly, že je to potřeba. Byly mu 
nablízku. Zároveň však nikomu 
neprozradily, komu anděla stráž-
ného dělají. Na konci týdne jsme 
si v komunitním kruhu vše odtaj-
nily. Děti tipovaly svého anděla. 

V mnoha případech se tip potvr-
dil. 

 S možností spolupráce jsme se 
v průběhu roku setkávali neustále. 
Vždyť pomoc je to nejcennější, co 
každý v tísni potřebuje. A já ve-
lice chválím děti z 1. A za to, že 
vždy tu pomocnou ruku nabídly. 

 V průběhu školního roku měli 
Tomášek a Nelinka nohu v sádře. 
Najednou se obyčejné věci staly 
překážkou. Otevřít dveře s berlič-
kami nejde, sejít a vyjít schody 

lze stěží, odnést sešit na určené 
místo je náročné, proplétat se 
s berlemi v uličce mezi lavicemi 
a taškami – jen si to zkuste, taška 
na zádech tíží… Pomoc byla nut-
ná. Pomocníků v naší třídě bylo 
hodně. A já byla pyšná, jaké mám 
ve třídě bezva děti. 

 A co víc. Děti si pomáhaly i při 
výuce. Ne však tím, že daly opsat 
výsledek či pošeptaly správnou od-
pověď. Pomáhaly tím, že vysvětlo-
valy tomu, kdo nevěděl „jak na to“. 

Naučily se řídit příslovím: „Dej pří-
teli rybu a nasytíš ho na jediný den. 
Nauč ho rybařit a do konce svého 
života nepozná, co je hlad.“ A při 
tomto druhu pomoci si i sami po-
mocníci procvičili naučené. 

1. třída je za námi a já pře-
ji dětem i jejich rodičům, aby si 
o prázdninách odpočinuli, načer-
pali sílu a plni optimismu a chuti 
vykročili v září do 2. třídy.

Mgr. Renata Chotětická
třídní učitelka 1. A

Den dětí s DDM
Svátek dětí je tradičně pří-

ležitostí pro různé organizace 
k přípravě pěkného dne pro děti. 
V Úvalech letos při přípravě 
spojily síly dům dětí a základní 
škola. Obě organizace připravily 
stanoviště -  škola sportovní, dům 
dětí pohádková. Na velké ploše, 
pod školou i pod kostelem, si tak 
malé i větší děti mohly zasporto-
vat a zahrát, projít naučnou stez-

ku s ekologickou i historickou 
tematikou. Na každém stanovi-
šti dostaly děti za splněný úkol 
razítko do průkazky, se kterou 
si nakonec vyzvedly odměny. 
K dispozici bylo také občerstvení, 
kolotoč, houpačky, skákací hrad. 
Po ukončení soutěží pokračo-
val dům dětí dalším programem, 
koncertem Talent Stage, na kte-
rém se představily úvalské kapely 

s talentovanými 
mladými zpěvá-
ky a muzikanty 
z našeho města. 

Jako zaměst-
nanec školy 
a kolegyně mu-
sím nejprve po-
děkovat učite-
lům, kteří přišli 
po náročném 
týdnu v sobotu 
do školy a vě-
novali svůj vol-

ný čas dětem 
a několik týdnů 
před akcí pro-
gram připravo-
vali.

Můj obdiv 
patří paní Janě 
Pospíšilové, ře-
ditelce MDDM 
Úvaly, která 
svým velkým 
nasazením, or-
g a n i z a č n í m i 
s c h o p n o s t m i 
a pozitivní po-
vahou a náladou zajistila hladký 
průběh akce. Poděkování patří 
i dalším zaměstnancům domu dětí.

Finančně akci zajistily: MDDM 
Úvaly, HB auto, Hospoda na dob-
rým místě, Cukrárna Delikates 
paní Kotlabové. Ceny pro děti 
dodaly: ZŠ Úvaly, paní Soňa Do-
ležalová, pan Josef Mysliveček 
a paní Jana Šveňhová.

Mám velkou radost, když se 
ve městě spojí při nějaké akci 
s naší školou ještě další subjekt, 
ať je to město, dům dětí nebo kdo-
koliv další. Spolupráce vytvoří 
další možnosti, prověří schopnost 
domluvit se, přijímat nápady, sta-
rosti při akci se dělí a radost z vy-
konané práce násobí .

DĚKUJEME, za ZŠ
Lenka Foučková

Návštěva knihovny v Úvalech
Jako každý rok jsme navštívili 

místní knihovnu. I tentokrát jsme 
měli připravený zajímavý pro-
gram. Dozvěděli jsme se o histo-
rii a tvorbě komiksu.

Pak na žáky čekal nelehký úkol. 
Dostali báseň, ze které měli vy-

tvořit komiks. Tuto práci s textem 
zvládli výborně, ve škole následo-
vala prezentace a všechny práce 
7. A a 7. B jsou na nástěnkách 
na chodbě.           

Mgr. Alice Javůrková

Nabídka volných pracovních míst

– nástup září 2015
ZŠ Úvaly, okres Praha – východ, přijme od září 2015 kvalifi kova-
né učitelky (učitele): 

   1. stupeň ZŠ (znalost matematiky profesora Hejného výhodou)
   český jazyk, anglický jazyk pro 2. stupeň
   kvalifi kované vychovatelky (vychovatele) do školní družiny

Životopis zašlete na zsuvaly@zsuvaly.cz nebo volejte na
č. 281 981 946.

Poděkování

Za hezký školní rok děkujeme všem dětem, rodičům, uči-
telům, zaměstnancům školy, městského úřadu, městské-
ho domu dětí, komisi pro kulturu i všem dalším lidem, 
kteří škole fandí a pomáhají. Spolupráce si vážíme a jsme 
velmi rádi, když za námi přijdete s radostí, návrhem nebo 
problémem, který je potřeba vyřešit. 
Teď nás čekají prázdniny a o akcích, které nás čekají, se 
dočtete až v zářijovém čísle.
Přejeme dětem úžasné prázdniny, dospělým příjemnou 
dovolenou, všem krásné léto!

 Vedení ZŠ
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Literární koutek

ZA TMAVÉ NOCI          JAKUB JEDLIČKA

Třináctiletý chlapec Ladislav Bílý vyšel z vlaku na úvalské nádraží. Bylo 
osm hodin večer. Budovy byly zahaleny slabou přikrývkou mlhy a pomalu 
houstnoucí černotou, která vyplňovala celou oblohu, na níž sem tam blesk-
lo nákladní letadlo. Lidé šli přes koleje směrem k parkovišti, kde měli zapar-
kovaná auta, jimiž se svezou domů. Všude bylo hlučno. 

A co tady dělal Ladislav Bílý, žák českobrodského gymnázia? Před rokem 
a půl opustil po páté třídě zdejší úvalskou základní školu a od září byl přijat 
na gympl v Českém Brodě. Do školy dojíždí ráno vlakem směrem na Kolín 
a po vyučování odjíždí zpátky do Úval, kde na něj čeká v autě táta, aby ho 
odvezl domů do Mánesovy ulice. 

Jenže teď tu tátova stará škodovka nestála. „No a co, asi stojí před zá-
vorami,“ řekl si pro sebe Ladislav a zašel si k Bakerům pro párek v rohlíku 
a limonádu. Poté si šel sednout do čekárny a při dojídání jídla a dosrkává-
ní pití pozoroval skupinku postarších lidí, kteří se po zřejmě dlouhé době 
znovu potkávají. Podíval se na hodiny – 8:30. A ještě tady není.... Ladislav 
se nakonec zvedl z lavičky a vyšel z čekárny, přičemž ho, jak otevřel dveře, 
přivítal chladný vítr. Zabočil vlevo a zamířil směrem k závorám, dal si do uší 
sluchátka, vytáhl mobil a začal na něm posílat esemesky svým kamarádům, 
jestli jsou už doma. Spěšně kráčel po chodníku a zadíván do displeje si ne-
všiml vysokého, podivně vyhlížejícího puberťáka, do něhož vzápětí vrazil. 
„Omlouvám se...,“ začal Ladislav, ale starší chlapec jej překřikl. „Co si jako 
myslíš, že děláš? Máš se mnou nějaký problém?!!“ Ladislav si vytáhl z uší 
sluchátka a udělal pár kroků dozadu. „Ale vůbec ne, byl to jenom omyl...,“ 
vykrucoval se. „Tomu tak budu věřit! Když tě nenaučili rodiče slušnému cho-
vání, budeme tě to muset naučit sami.“ Zpoza puberťáka se vynořili ještě tři 
další menší puberťáci. Křivě se na Ladislava usmáli a čekali na rozkaz svého 
kamaráda. Ladislavovi všichni připomínali mohutné gorily, kterým právě 
někdo ukradl trs banánů. „Na něj, kluci !!!,“ křikl ten největší z nich a pokynul 

Street art v úvalské škole
Město Úvaly připravilo 

pro děti z úvalské základní 
školy sérii tří street arto-
vých akcí. Zájem dětí byl 
veliký, a tak se muselo vy-
brat „jen“ 40 dětí ze všech 
ročníků druhého stup-
ně. Ty měly možnost se 
v květnu během úvodního 
semináře s Hankou No-
vosádovou dozvědět něco 
o historii street artu a gra-
ffi ti. Vyzkoušely si, jak 
udělat svůj unikátní pod-
pis nebo značku, kterému 
se říká tag, a také se více dozvědě-
ly o nové iniciativě města Úvaly, 
která vytváří možnosti změn úval-
ského veřejného prostoru.  

Na druhé květnové akci – 
workshopu – si stejná skupina 
školaček a školáků vyzkoušela 
malou praktickou ochutnávku 
streetartu. Všichni zúčastnění si 
zkusili malování sprejem přes 
šablony. Nejdříve jim Kryštof 
Kotík z Leviathan Crew (www.
le-crew.cz), který workshop 
vedl, ukázal vlastní pohled 
na vývoj streetartu a graffi ti. 
Po přednášce přišel všechny 
pozdravit starosta Úval Petr Bo-
recký, který promluvil o tom, že 
město streetart podporuje a chce 
i s dětmi spolupracovat na po-

malování některých stěn. Než se 
všichni konečně vrhli na prak-
tickou část sprejování, ještě si 
prošli plán, jak se příště bude 
společně malovat na jednu stěnu 
ve škole. Hlavní část – sprejová-
ní přes šablony probíhala venku, 
na zahradě školy. Každý si mohl 
vybrat šablonu, kterou si nastří-
kal na papírovou destičku, a pak 
další motiv na látkovou tašku. 
Všichni si sprejování moc užívali 
a Kryštof Kotík se 
skoro celé 4 hodiny 
ani nezastavil. Vše 
probíhalo s laska-
vou podporou paní 
učitelky Miloslavy 
Semrádové. 

Všechny školní 
aktivity vyvrcholily 

15. června ma-
lováním na vel-
kou stěnu (3x5 
metrů) ve škole. 
Po diskusích 
s paními uči-
telkami, uměl-
ci z Leviathan 
Crew připravili 
indiv iduálně 
na vybrané mís-
to ve škole motiv 
mapy Evropy, 
která je inspi-
rovaná prvními 

porevolučními učebnicemi angličti-
ny. Stěna se totiž nachází na chodbě 
u jazykových učeben. Kryštof Kotík 
připravil malbu tak, aby děti samy 
mohly do jednotlivých zemí nama-
lovat to, co si ke každé zemi automa-
ticky vybaví. Na celé dílo byla vyu-
žita řada technik, které si děti mohly 
v praxi vyzkoušet: malba štětcem 
a válečkem, sprejování přes šablo-
ny a kreslení speciálními fi xy. Na-
konec byla zeď završená autorskou 

malbou Leviathan 
crew.(viz foto). Díky 
Leviathan Crew se 
můžete podívat také 
na video z malování, 
ke kterému vytvořily 
hudbu samy děti ze 
ZŠ Úvaly. 

Všechny děti, které mají zájem, 
budou moci dále spolupracovat 
na malování v Úvalech. Všichni 
zájemci o malování, a to nejen 
děti, se mohou přihlásit u koordi-
nátorky projektu na adrese: eva.
chvalkovska@gmail.com. Město 
Úvaly by také rádo pozvalo všech-
ny ke sledování dění v úvalském 
street artu na www.facebook.com/
streetartuvaly, kde jsou zveřejňo-
vány např. nápady, kde by se něco 
mohlo pomalovat, výtvarné návr-
hy a již uskutečněné realizace.

Eva Chvalkovská

Za ZŠ

Moc děkujeme panu Kryštofu 
Kotíkovi za práci, kterou udělal 
s dětmi ve škole. Workshop i malo-
vání na zeď bylo úžasným zážitkem 
nejen pro děti, ale i pro zaměstnan-
ce školy. Příprava prací výtvarní-
kem, vedení dětí, vybavení pro prá-
ci i konečný výsledek, to vše bylo 
perfektní. Před panem výtvarníkem 
smekám. Škola i Úvaly mají štěstí, 
že s námi začal spolupracovat.

Děkujeme také paní Chvalkov-
ské a slečně Novosádové, které 
pomáhaly s organizací akcí.

Přijďte se do školy podívat, jak 
pěkné a funkční street art umění 
může být.

Mgr. Lenka Foučková

chlapcům rukou. Ladislav se rozběhl nazpátek, přičemž zakopl o nadzved-
lou dlaždici. Čtyři puberťáci ho počali pronásledovat a už ho skoro doháněli. 
Ostatní kolem nich si jich nevšímali, nedávali tomu moc velkou váhu. 

 Zaběhli do ulice 28. října, kde míjeli staré domky a plynové lampy. Puber-
ťáci ho neustále sledovali, a tak zamířil do ulice Vítězslava Nováka a nevě-
domky se přibližoval k Domu seniorů. Už uběhl více než 300 metrů a obtíž-
ně se mu dýchalo. Jeho pronásledovatelé mu byli ještě v patách, a protože 
si nebyl jistý, zda by jim utekl, přikrčil se za popelnici u jednoho z domů a vy-
čkával. Za chvíli kolem něj proběhli pronásledovatelé a pokračovali k Domu 
seniorů. Po několika minutách oddechu z úkrytu vylezl a vydal se napravo 
do Alešovy ulice. Ušel pár desítek metrů a ocitl se zpátky na Jiráskově ulici, 
která vedla kolem nádraží. Vydal se rovnou za nosem a překročil staveniště, 
na němž ho jeden opilec zastavil a nabídl mu taky lok. Ladislav ho nevní-
mal. Přeskákal koleje, aniž věděl, jestli pojede vlak, a vylezl nad Denisovu 
ulici. Poté slezl dolů z onoho vršku a loudal se dolů, směrem k Mlýnskému 
rybníku. 

Od jednoho ze stromů se odlepil vysoký, tajemně vyhlížející muž a začal 
Ladislava sledovat. Chlapec měl však velmi dobrý sluch. Jakmile přešel muž 
z trávy na asfalt, uslyšel tiché a plíživé zvuky jeho tenisek. Ladislav se neotá-
čel a zrychlil krok. Zaslechl, že i jeho pronásledovatel neotálí. Plížil se za ním 
jako stín, jako tíživá hrozba. Nejhorší byl ten klid a ticho. Vůbec se mu to 
nelíbilo. Začínal se potit. Kapky mu stékaly z hnědých krátkých vlasů na dis-
plej. „Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé....“, začal se potichu 
modlit. K jeho domu to bylo už jen 100 metrů. To by mohl uběhnout, pokud 
by opravdu nasadil sprint. Rozběhl se. Muž za ním se také dal do běhu. Už 
cítil jeho dech na svém krku. Ještě 60... 50... 40... metrů. Když stál před svým 
domem, rozrazil vrátka a běžel rovnou ke dveřím. Muž se zastavil, a když si 
povšiml, že mu kořist unikla, obrátil se nazpátek. Do tmy.   
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Rozloučení  s 9. B
Vážení spolužáci a paní učitelko,

je neuvěřitelné, jak ten čas letí. 
Ještě teď si pamatuji, jak jsme 
sedli do školních lavic v 1. třídě. 
Bylo to pro nás všechno nezná-
mé, ale postupem času jsme si 
zvykli na učitele i na pravidla, co 
můžeme a nemůžeme dělat. Ob-
čas jsme udělali nějaký průšvih 
a pak jsme si nesli následky, ale 
chybami se člověk učí. Určitě 
nejde jen o vědomosti a znalosti, 
co nám základní škola dala, ale 
i o životní zkušenosti. Všechny 
zkušenosti nás jako celou naši 
třídu spojily do velké party přátel. 
A teď nadešel čas se po devíti le-

tech s celou tou partou rozloučit. 
Zanedlouho se každý z nás vydá 
jinou cestou. Ale jako každý ko-
nec přináší i tento každému z nás 
nový zážitek. Na střední škole po-
tkáme jiné přátele a nové učitele. 
Bude to pro nás nový svět. 

Ráda bych svým spolužákům 
popřála hodně štěstí na nové ško-
le a mnoho úspěchů nejen studij-
ních, ale i těch životních. A Vám, 
naše milá paní učitelko Javůrko-
vá, hodně trpělivosti a nervů pro 
další třídu, jakou budete mít. 

Určitě Vás přijdeme navštívit. 
Děkuji za všechno.

Rozinka Kostková

Úžasné tažení mladších žáků turnajem McDonald Cup!
Ve čtvrtek 21. května se usku-

tečnilo v Čelákovicích okresní 
kolo fotbalového turnaje Mc-
Donald Cup. Turnaj probíhal 
ve dvou kategoriích. Kategorie 
A se týkala žáků 1.–3. tříd. Kate-
gorie B pak žáků 4.–5. tříd. Naši 
školu reprezentovali:

Kategorie A:
Fanfule Matouš 2. A, Husenský 
Denis 3. D, Chmel Lukáš 3. D, 
Jura Matyáš 3. B, Kroc Tomáš 
3. B, Los Maxmilián 2. A, Markl 
Roman 2. D, Ondráček Heřman 
3. B, Steiner Matěj 3. B, Štěrba 
Ondřej 1. C, Tischer Lukáš 3. A, 
Wang Patrick Chen Han 2. A

Kategorie B:
Dlouhý David 4. D, Drahoš Jakub 
5. B, Fišer Jan 4. B, Gross Dan 
4. A, Hanzalík Jakub 5. A, Hauser 
Jakub 5. B, Chalupník Matěj 5. C, 
Jedlička Martin 5. B, Ruman Filip 
5. A, Ryšavý Daniel 5. A, Zendul-
ka Marek 5. C

V kategorii B starších žáků 
4.–5. tříd došli naši chlapci po su-
verénním vítězství ve skupině až 
do semifi nále. Tam bohužel pro-
hráli s pozdějším vítězem kola 
Čelákovicemi 1:2, a to gólem 
v poslední minutě utkání. V zá-
pase o třetí místo pak na penalty 
podlehli ZŠ Zeleneč. Přesto ko-
nečné 4. místo z 11 se dá považo-
vat za úspěch.

Ještě větší radost nám však způ-
sobilo počínání mladších žáků 
1.–3. tříd v kategorii B. Na turnaji 
jsme neměli kon-
kurenci a všech-
ny zápasy jsme 
vyhráli. Přičemž 
každý zápas 
skončil nejméně 
dvougólovým 
rozdílem v náš 
prospěch. Ko-
nečné 1. místo 
z 10 vypadá 
skutečně úžasně! 
Vítězstvím jsme 

se kvalifi kovali na krajské kolo 
do Mladé Boleslavi.

Už samotná účast v krajském 
kole znamenala obrovský úspěch. 
Přesto chlapci na turnaji nebyli 
daleko od postupu do republiko-
vého fi nále! Turnaje se zúčastnilo 
celkem šest škol (ZŠ Úvaly, ZŠ 
Líšeň, ZŠ Kolín, ZŠ Poděbrady, 
ZŠ Uhlířské Janovice, ZŠ Mladá 
Boleslav). Čekalo nás tedy pět 
zápasů. První čtyři zápasy jsme 
vyhráli. Poslední zápas jsme na-
stupovali s domácí Mladou Bo-

leslaví s vidinou, že nám remíza 
stačí k postupu. Bohužel i v této 
věkové kategorii občas dochá-
zí k nespravedlivému počínání. 
Pískal domácí rozhodčí – nejprve 
proti nám byla nařízena penalta. 
Na tu však naše družstvo doká-
zalo najít odpověď a srovnalo. 
V posledních minutách střetnutí 
však nebyl odpískán jasný zákrok 
boleslavského hráče, z čehož 
pramenil rozhodující gól. Přesto 
jsme zaznamenali velký úspěch. 
Měřili jsme se s nejlepšími 
a mnohonásobně většími školami 
Středočeského kraje i s ligovými 
fotbalistkami, přestože v našem 
družstvu vesměs nastupovali pou-
ze kluci, kteří kopou za místní od-
díl SK Úvaly. I to hovoří o skvělé 
práci s fotbalovou mládeží v Úva-
lech. Poděkování zaslouží rodiče 
za podporu a dovoz kluků na tur-
naj do Mladé Boleslavi. Poděko-
vat bych chtěl i žáku 9. A Václavu 
Tichému za doprovod dětí.

Mgr. Petr Horák

Fotbalový turnaj Úvaly 2015
V pátek 29. května pořádala Základní škola Úvaly FOTBALOVÝ 

TURNAJ OKOLNÍCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL.  Hlavní organizátorské 
břemeno viselo na paní učitelce Haně Korbelové, která obstarala zázemí 
(hřiště – umělou trávu SK Úvaly), poháry, ceny, rozhodčí a týmy. Celkově 
se turnaje zúčastnila 4 družstva: ZŠ ÚVALY, ZŠ ZELENEČ, ZŠ ŠES-

TAJOVICE 
a ZŠ ŠKVO-
REC. 

Naši školu 
reprezento-
vali: Adam 
Bubák 7. C, 
Ondřej Ze-
man 6. B, 
Patrik Št-
rynek 8. B, 
Filip Beneš 
8. B, Mar-
tin Březina 
8. B, Jakub 

Márynka 8. B, Vít Fuchs 7. A, Antonín Bareš 8. A, Jan Řehák 8. A, 
Martin Tomečka 7. B, Jakub Novák 7. A, Jiří Jelínek 6. B, Jan Bareš 6. 
B, Petr Holásek 9. A a Zdeněk Kulhavý 8. B. Nastupovali jsme ve zcela 
nových překrásných dresech žlutozelené kombinace (v barvách naší 
ZŠ), touto cestou děkujeme řediteli školy za nákup dresů.
1. zápas:     ZŠ ÚVALY     3:1      ZŠ ZELENEČ 

(branky J. Řehák, F. Beneš, J. Řehák)
2. zápas:    ZŠ ÚVALY  1:1     ZŠ ŠESTAJOVICE
 (branka M. Tomečka)
3. zápas: ZŠ ÚVALY     0:0     ZŠ ŠKVOREC
FINÁLE: ZŠ ÚVALY    2:1     ZŠ ŠKVOREC 
       (branky J. Řehák, A. Bareš)
Umístění: 1. místo ZŠ ÚVALY
 2.    místo ZŠ ŠKVOREC
 3.      místo ZŠ ZELENEČ

Vítězství na turnaji společně s hráči věnujeme Jakubovi Márynkovi, 
který se během turnaje nepříjemně zranil. Za celý tým i školu mu pře-
jeme brzké uzdravení.

Mgr. Petr Horák 
a  Mgr. Hana Korbelová
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Skautský květen
Obrok 2015

Stanové měs-
tečko i s krčmou 
a čajovnou vy-
rostlo ve Spor-
tovním areálu 
Vesec v Liberci. 
V rámci skaut-
ského festivalu 
Obrok 2015 se 
zde zabydlelo 
více než 1500 
skautů a skau-
tek starších pat-
nácti let z celé 

České republiky. Pět dní naplnil rozmanitý program – koncerty, diva-
dla, sporty a také přednášky řady zajímavých hostů. Jeden den byl také 
věnován službě místní společnosti a pomoci neziskovým organizacím. 
Úvalských skautů se zúčastnilo pět. Akce byla náročná, ale setkání s to-
lika stejně naladěnými lidmi bylo nezapomenutelným zážitkem.

Vlčata a světlušky v Kostelci

První červnový víkend vyrazily společně oddíly Fénix a Safi ra na ví-
kendovou výpravu do Kostelce. V sobotu se vydaly na cestu po do-
pisech starého elfa, která je dovedla až ke zřícenině hradu Šember 
u Doubravčic. Zde děti svedly dlouhý a krutý boj s Temným pánem, 
kterého se jim podařilo společnými silami porazit. Získaly tak kouzel-
né amulety, které jim během tábora jistě přinesou štěstí. 

Putovní víkend v Ralsku

První červnový víkend strávilo 16 skautů a skautek v Ralsku. Pod 
stany jezdí běžně, tentokrát však jeli bez nich a místy na spaní se jim 
staly skalní převisy a trampské osady. Sobotní teploty převyšující tři-

cítku přišpendlily výpravu u rybníku v Hradčanech, naopak neděle pro-
věřila její nepromokavost. Výlet to byl parádní, do Máchova kraje se 
jistě vrátíme.

Skautský tábor 2015

Prázdniny se rychle blíží a s nimi vrcholí i přípravy skautského tá-
bora. Celé úvalské středisko letos pojede společně na jedno tábořiště 
u Zderadin, malé obci blízko Kácova, v Posázaví. Téma nás zavede 
do světa Pána Prstenů.  O průběhu nejoblíbenější části skautského roku 
se dočtete v zářijovém vydání ŽÚ. 

Konec jara byl pro skauty nabitý akcemi včetně jedné celorepubliko-
vé. Všechny přinesly účastníkům nevšední zážitky a poznání různých 
částí naší země. Přípravy léta vrcholí a všichni se těšíme nejen na tábor. 
Snad nám počasí bude přát tak jako dosud a všechny plánované udá-
losti se vydaří.

Za úvalské skauty Josef Boubín

Představuje se vám Úvalský rarášek
Rodiče dětí ho už možná zna-

jí. Koho ? Úvalského raráška. Se 
Sašou Mikovou a Šárkou Davido-
vou jsme si povídali o této velmi 
aktivní neziskovce, která úspěšně 
funguje v našem městě:

1)    Vím, že v Úvalech „Rarášek“ 
působí už déle než rok. Jaké 
byly začátky a kdo stál u zro-
du této neziskovky?

Saša: Původním záměrem bylo 
založit v Úvalech dětskou skupi-
nu. S vedením města jsem o této 
možnosti jednala na jaře roku 
2013. Chyběly zde kolektivní 
aktivity a vyžití pro děti ve věku 
3 – 6 let, především pro ty, které 
nebyly z kapacitních důvodů při-
jaty do MŠ. S rekonstrukcí budo-
vy v Riegrově ul. 65 a následným 
otevřením volnočasového centra 
se nabídla jedinečná možnost 
provozovat zájmové kroužky pro 
předškolní děti. Spolek jsem za-
kládala s Věrou Jurčákovou, Ve-
ronikou Vaškovou a nemohu opo-
menout Šárku Davidovou, která 
mi byla velkou morální podporou.

Šárka: Podporovala jsem Sašu 
od její první myšlenky až po ko-
nečnou realizaci, vím, kolik to stá-

lo úsilí a energie. Aktivně jsem se 
účastnila všech kroužků a od led-
na 2015 již působím jako lektorka. 

2)     Jaké aktivity pro děti (a rodi-
če) aktuálně Úvalský rarášek 
nabízí? Připravujete nějaké 
změny a novinky v novém 
školním roce 2015/2016?

Šárka: Ve školním roce 2014/2015 
jsme provozovali kroužky: příro-
dovědný, taneční hrátky, aktivní 
dopoledne, výtvarné aktivity pro 
maminky s dětmi a nově i večer-

ní bodystyling s instruktorkou 
aerobiku Ivou Schindlerovou. 
Pro velký úspěch bude Iva cvičit 
i o prázdninách. Pro děti v létě plá-
nujeme letní příměstský tábor.

Saša: V novém školním roce by-
chom rádi zařadili dvě aktivní do-
poledne, taneční hrátky chceme 
rozdělit na začátečníky a pokročilé, 
s občasným hostováním profesio-
nálních tanečníků různých stylů. 
Děti by tak měly možnost naučit se 
základům baletu, street dance, hip 
hop, břišního tance atd. a pokračo-

vat nadále v hravé atmosféře taneč-
ního řádění. Přírodovědný kroužek 
plánujeme i nadále v odpoledních 
hodinách a rádi bychom ponecha-
li večerní cvičení s Ivou. O vedení 
kroužků projevili zájem i lektoři 
angličtiny pro děti i dospělé, do na-
bídky můžeme zařadit i španělštinu 
pro dospělé. Vše ale záleží na do-
stupnosti prostorů volnočasového 
centra. Přesný program aktivit tedy 
budeme vědět v září.

3)     Jak jste spokojeni s „Pěta-
šedesátkou“, která je „zá-
kladnou“ vašeho spolku? Co 
vám v prostorách nevyhovuje 
a kde vidíte prostor pro zlep-
šení? (vybavenost atd.)  

Saša: Já jsem z otevření volnoča-
sového centra nadšená a ráda bych 
tímto poděkovala městu Úvaly, 
za vytvoření zázemí pro aktivity 
dětí i dospělých. Naše kroužky 
pro předškolní děti a jejich rodiče 
bychom bez této možnosti nemoh-
li provozovat. Prostor pro zlepše-
ní tady je, nemůžu ale říct, že by 
nám něco nevyhovovalo anebo 
že by chybělo jakékoliv vybave-
ní.  Snad jedině omezený přístup 
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do jinak pěkné zahrady. Bylo by 
prima, pokud by se dodělala zá-
brana ke schodům k vodě a děti by 
určitě ocenily více herních prvků. 

Šárka: Prostory centra shledává-
me celkově velmi pěkné a pro naše 
aktivity maximálně dostačující. 
Ve výtvarné dílně, která je velkory-
se vybavená, ale stojí zatím nevyu-
žitá keramická pec. Rádi bychom 
se v budoucnu taky dohodli s ostat-
ními zájemci na jejím využití.

4)    Z vašich kroužků děti přichá-
zejí nadšené. Kde hledáte in-
spiraci a nápady?

Saša: Obě jsme maminkami 

úžasných čtyřletých dětí. Pře-
devším děti jsou naší inspirací. 
Rády se necháváme vtáhnout 
do jejich světa. Společně objevu-
jeme, experimentujeme, povídá-
me si, hrajeme si. Mnoho nápadů 
na aktivity se rodí v hlavičkách 
nejen našich dětí, ale i ostatních 
malých kamarádů. Samozřejmě 
čerpáme taky z literatury a ná-
pady  nacházíme i na webových 
stránkách zaměřených na aktivi-
ty předškolních dětí. 
Šárka: Hlavně se inspirujeme se 
Sašou navzájem. Pokud má jedna 
z nás dobrý nápad, ta druhá doká-
že najít způsob, jak ho realizovat. 
Myslím, že se vzájemně skvěle 
doplňujeme a užíváme si spolu 

s dětmi každého momentu strá-
veného v příjemné, téměř rodinné 
atmosféře.

5)      Výroba „polotovarů“, kte-
ré pracně připravujete pro 
kroužky, kde s nimi děti dále 
pracují, jistě zabere spoustu 
času a nervů. Daří se  tuto vaši 
pracovní aktivitu skloubit 
s chodem vašich domácností?  
Jak se na to tváří vaše polovič-
ky? Umím si představit kýble 
sádry, tuny odstřižků, desítky 
rozřezaných PET lahví…
Vystihl jste to přesně. Příprava 

na kroužky je pracná, někdy zabere 
i hodně času, ale nadšení v dětských 
očích stojí za to. Tvoření z „domácí-

ho odpadu“, jako jsou právě kartony, 
PET lahve, staré časopisy, noviny, 
látky, knofl íky…nás a hlavně děti 
nesmírně baví. Bereme to jako vyšší 
stupeň recyklace ☺

Snažíme se doma materiály ne-
hromadit a zatím se nám daří vyu-
žít v kroužkách to, co právě máme 
k dispozici. Nápady realizujeme 
z toho, co máme právě na skladě.

Na přípravě kroužků se podílí 
i naše děti, snažíme se vše zvládnout 
v pracovním týdnu a neukrojovat 
z času vyhrazeného pro rodinu. 

Díky za rozhovor a ať se daří 
ve vaší záslužné činnosti (nejen) 
pro úvalské děti!

Rozhovor vedl Marek Mahdal
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90 let Českého svazu chovatelů v Úvalech
– pokračování
Chovatelské akce a aktivity

Výstavy drobného zvířectva se 
konají v Úvalech od roku 1930 
na dvoře u Sechtrů, později až 
do roku 1952 u Komberců, kde 
byl později vybudován kulturní 
dům a v současné době je zde pro-
dejna oděvů a spotřebního zboží 
( u závor). Největší samostatné 
výstavy holubů zde byly v letech 
1947 – 1952. Bylo zde vystaveno 
na 800ks zvířat takové palety ple-
men a variet, jaké již v Úvalech 
nikdy neuvidíme, říkal pamětník 
př. Boubín. Poslední holubářská 
výstava v roce 1952 byla konána 
pod hlavičkou Zverex. Následně 
chovatelé králíků, holubů a drů-
beže pracují v jednom spolku pod 
Jednotou chovatelů až do ustano-
vení jednotné organizace v r. 1957.  
Pěkné chovy v té době měli: před-
seda spolku př. ŠIMEK V. A jeho 
syn – plamínky a modré bubláky, 
př. ELIÁŠ V., BENEŠOVSKÝ 
B., a HAŠEK A. – černé sedlaté, 
př. HAŠEK F. – červené sedlaté 
a pštrosy, př. MĚCHURA K. – 
červené tygry, př. BENEŠOVSKÝ 
J. – červené a modré staváky, př. 
MAŠÍN J. – anglické kariery, 
př. KAČÍN J. – červené pštrosy, 
př. JAROŠ J. – české čejky, př. 
ŠUBRT J. který byl uznávaný 
mezinárodní posuzovatel – modré 
pštrosy, PROŇEK F., posuzovatel 
– černé bělokosy. 

V roce 1948 byl vystaven dnes již 
vyhynulý holub SHOW HOMER. 

První výstava sloučeného spol-
ku byla v roce 1952 označena 
jako „Třetí okresní“, konala se 
stejně jako výstava o rok později 
v hotelu Budka. V roce 1956 – 
1962 se výstavy pořádaly v sále 
u Nedvědů. Jednalo se o výsta-
vy okresní i krajinské. V roce 
1963 „ Třetí krajinská výstava“ 

byla již v prostorách bývalého 
statku p. Šťastného. Bylo na ní 
vystaveno 326 holubů, 494 krá-
líků a 61 drůbeže. Uvedený areál 
organizace zvelebovala v mezích 
možností a k výstavám jej vyu-
žívala až do roku 1985 zejména 
pro zimní výstavy, na kterých 
bylo prodáno mimořádně vel-
ké množství chovných králíků. 
Po několik let holubáři soutěžili 
o putovní poháry v chovu holu-
bů. Do trvalého užívání ho získal 
př. Eliáš V., př. Boubín J. za tři 
vítězství po sobě. 

Výstavba chovatelského 
areálu

Již v roce 1977 byly vypraco-
vány projekty na výstavbu nové-
ho chovatelského areálu naším 
členem Jaroslavem Jarošem, 
který měl i stavební dozor.

V roce 1978 byly zahájeny 
úpravy pozemku pro stavbu haly. 
Bylo schváleno, že každý člen 
musí na výstavbě chovatelské-
ho areálu odpracovat 40 brigád-
nických hodin za rok. 5. 5. bylo 
odsouhlaseno, že klubovnu si 
chovatelé postaví ve vlastní re-
žii. Práce představují asi 1200 
brigádnických hodin za rok. 19. 
5. byla př. Jarošem předložena 
výkresová dokumentace na ko-
nečnou úpravu nového areálu 
s vyznačením umístění klu-
bovny 8x12m a výstavní haly 
33x12,5m.  Z pozemku se muse-
ly odstranit pařezy.  

V roce 1979 se sháněl ma-
teriál na stavbu haly a klu-
bovny, oplotil se pozemek. Pro-
bíhaly menší práce na úpravě po-
zemku a jeho příprava na stavbu. 

V roce 1980 byla zahájena 
stavba jímky, poté klubovny a na-
konec výstavní haly. 

Rok 1985 byl 
rokem 60. výro-
čí chovatelství 
v Úvalech. Neosla-
vovalo se, ale tvrdě 
pracovalo na do-
končení výstavní-
ho areálu. A tak 
11. ledna 1986 byla slavnostně 
zahájena již 25. zimní výstava 
v novém areálu ve Foersterově 
ulici za účasti klubů Vss a As. 
Krytá výstavní plocha je 432 m 
a klubovna včetně zázemí a so-
ciálního zařízení 100 m. Na vý-
stavbě bylo odpracováno téměř 
12 tisíc brigádnických hodin. 
V té době měla organizace 49 
členů.

Od roku 1986 se v areálu ko-
nalo dalších 14 zimních a jedna 
podzimní výstava. 

Trvale se jedná o výstavy s té-
měř tisícovkou zvířat. V roce 
2000 bylo vystaveno 914 zví-
řat. V tomto roce byla poprvé 
vyhlášena soutěž „O POHÁR 
MĚSTA ÚVAL“ pro nejlepšího 
králíka, holuba a drůbež. Poháry 
věnoval MÚ.

Od roku 2005 pořádáme soutěž 
o nejlepšího mladého chovatele 
králíků, holubú a drůbeže. První 
ročník vyhráli mladá chovatelka 
králíků Kotusová K, (tuto soutěž 
vyhrála ještě v letech 2007 až 
2011)a mladý chovatel holubů 
Boubín J. 

V našem areálu jsme pořáda-
li každý rok lednovou výstavu. 
V roce 2005 se před naší výstavou 
konala krajská výstava v Lysé 
n/L. Tato akce měla negativní do-
pad na naši výstavu jak v počtu 
vystavených zvířat, tak v počtu 
návštěvníků. Proto jsme naši vý-
stavu přesunuli na přelom října 
a listopadu.

Účast na výstavách

Úvalští chovatelé se mohou 
pochlubit i účastí na vrcholových 
výstavách nejen doma,  ale i v za-
hraničí.

1962 – mezinárodní výsta-
va v Brně, které se zúčastnil 
př. Proněk, Jaroš, Mašín,Brož, 
Boubín. Př. Proněk získal titul 
„ŠAMPION“ na holuba čer-
ného bělokosého staváka a př. 
Jaroš čestnou cenu na bílou ho-
lubici staváka. 

1963 – výstava v Lipsku, kde 
získal př. Proněk titul „ŠAMPI-
ON“.

1968 – celostátní výstava 
v Praze, titul „ŠAMPION“ získal 
na maltézy př.  Boubín.

1969 – výstava v Budapešti, 
kde získal př. Mašín čestnou cenu 
na anglické kariery.

1998 – Evropské výstavy 
v Brně se zúčastnilo pět úval-
ských holubářů.  Čestnou cenu 
získal př. Beck a Beran, kterému 
chyběl jeden bod na zisk titulu „ 
Evropský šampion“.

2004 – na Evropské výstavě 
v Praze králíky Vídeňské modré 
vystavovali př. Pajasová P., Kotu-
sová J. a Kotusová K. (MCH), kte-
rá získala pohár pro mladého cho-
vatele středních plemen. Holuby 
vystavovali př. Beran J. – Modeny, 
Dvořák M. – ČS černý sedlatý, Te-
lekeš J. – Americký king, Pelcl K. 
– ČS modrý sedlatý. Drůbež vysta-
voval př. Rezek L. 

2006 – Evropské výstavy 
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v Lipsku se zúčastnila mladá cho-
vatelka Kotusová K. (mch)

2008 –  na výstavě Náš chova-
tel v Lysé n/L. získala Kotusová 
K. pohár za kolekci národního 
plemene  mladého chovatele.

Celostátní výstavy mladých králí-
ků v Březové u Sokolova se zúčast-
nila Kotusová K., která získala pohár 
pro mladého chovatele na kolekci 
králíků a pohár na kolekci národní-
ho plemene mladého chovatele.

2009 – Evropské výstavy v Ni-

tře, se zúčastnily Kotusová J. 
a Kotusová K. 

2013 – Evropské výstavy v Lip-
sku se zúčastnila Kotusová K.

Závěrem

I na přelomu tisíciletí se orga-
nizace snaží pokračovat duchu 
původních tradic udržovat areál 
v provozuschopném stavu a dále 
propagovat původní myšlenku za-
chování tradice chovatelství pro 

další generace. Značně se zmenšil 
počet členů základní organizace 
a všeobecný zájem o chovatelství. 
I přes tento nepříznivý trend úval-
ští chovatelé nezahálejí. Poved-
lo se nám výrazným způsobem 
zkvalitnit chovatelské prostředí 
v areálu. Ať už to je nákup nových 
výstavních klecí pro králíky, na-
tření podlahy v hale a tím snížení 
prašnosti. Významným krokem 
bylo získání dotací z EU ve výši 
bezmála 500 000 Kč na výmě-

nu střešní krytiny na hale. Dále 
za nemalého přispění MÚ jsme 
opravili a natřeli fasádu výstavní 
haly a klubovny. V posledních 
letech zde probíhají okresní vý-
stavy a soutěže všech odborností 
a myslíme si, že se postupně zvy-
šuje úroveň těchto výstav. Do dal-
ších let si přejeme, aby tradice 
chovatelství v Úvalech zůstala 
zachována.

Za ZO ČSCH Úvaly
jednatel: Kotusová Jitka

Lesní školka v Úvalech otevírá 
od září

„Nelez na ten strom, spadneš!“ 
– Tohle v lesní školce neuslyšíte. 
Tam děti tráví mezi stromy celý 
den a ve své vynalézavosti jsou 
podporovány. 

Nejinak je tomu i v novém Dět-
ském Úvalském Lesním Klubu 
– DÚLEK. Děti budou většinu 
času v přírodě. „Součástí 
programu budou kroužky 
jako výtvarka, keramika 
nebo hudebka, výlety, i vol-
ná hra,“ říká Alžběta Per-
manová, jedna ze zakladate-
lek školičky. 

„Co u nás ale nenajdete, je 
televize. Respektování příro-
dy a jejích rytmů považujeme 
za důležité,“ doplňuje další ze 
zakladatelek Michaela Černá: 
„v tomto nás velice inspiruje 
waldorfská pedagogika.“ 

Pro případ špatného po-
časí má školka připrave-
nou vytápěnou základnu 

v centru Úval. Ve skupince 
bude 10–15 dětí a 2 tety. Zá-
pis do školky již probíhá. Ško-
lička je neziskovkou zapsanou 
v Asociaci lesních školek. Po-
drobnosti najdete na www.skol-
ka-dulek.cz .

Za DÚLEK Michaela Černá

RÁDY VYRÁBÍTE?
Aneb DO YOU LOVE CRAFTS?

English Camp se stal již neodmyslitelnou součástí 
úvalského léta. Nejen děti si zde přijdou na své v zábavných 
programech, při kterých je angličtina jakoby „vedlejším 
produktem“ – v posledních letech si také dospělí mohli 
zakonverzovat s rodilým mluvčím při šálku kávy v nedaleké 
cukrárně.

Letos připravujeme novinku – dopolední vyrábění 

scrapbookových přáníček pro ženy i dívky kteréhokoliv 
věku. Workshop povede rodilá mluvčí, tudíž angličtina 
nepřijde zkrátka ☺ Zajištěn bude i překlad.

Připojit se můžete v týdnu od 27. do 31. 7. vždy 

v dopoledních hodinách.

Bližší informace a přihlášování: hankahoblikova@seznam.cz; 
724435401; www.ec-uvaly.info

církev

600 let od upálení MISTRA JANA HUSA
Dne 6. července letošního roku 

si připomínáme šestisté výro-
čí od smrti upálením  MISTRA 
JANA HUSA, významné osobnosti 
českých dějin, který si zaslouží naši 
úctu. Jeho hledání pravdy a snaha 
o očistění a návrat církve do stavu, 
v němž ji svým následovníkům 
zanechali apoštolové, má co říci 
i dnes, stejně jako před staletími.

K odkazu M. J. Husa se Církev 
československá husitská od po-
čátku vždy intenzivně hlásila 
s programem dokončit českou 
náboženskou reformaci. Chápe 
ho především jako mučedníka – 
svědka Pravdy, jíž je Ježíš Kristus 
sám, kněze, kazatele Božího slo-
va a reformátora  církve motivo-
vaného láskou ke Kristu a církvi.

Naše církev oceňuje papežem 
Janem Pavlem II. vyslovenou hlu-
bokou lítost nad krutou smrtí Jana 

Husa i jeho výzvu k hledání místa 
pro Jana Husa mezi reformátory 
církve  a otevření dialogu.

Husův odkaz nám připomíná 
etický, existenciální i společen-
ský rozměr biblické víry s dů-
razem na sociální spravedlnost 
a solidaritu.

I v naší úvalské náboženské obci 
Církve československé husitské 
věnujeme pozornost  Husovu výro-
čí. V rámci akce Noc kostelů byla 
zahájena výstavka výtvarných pra-
cí  dětí navštěvujících křesťanský 
kroužek zaměřený na výtvarnou 
techniku i dalších žáků.  Vyvrcho-
lením uctění památky M.J.Husa 
jsme připravili ve spolupráci s Měs-
tem Úvaly veřejné shromáždění 
u kamene v Rosembaumově parku 
v neděli 5. července 2015 od 9.30 
h, kde si připomeneme osobnost 
Jana Husa a jeho dílo.

V listu mistru Janovi z Rejštej-
na Hus napsal:…„A nemohu-li já 
osvoboditi pravdy ve všem, aspoň 
nechci být nepřítelem pravdy. Nade 
vším vítězí pravda….“ Podobně 

jsou zachycena Husova slova jak 
na vlajce Církve československé 
husitské, tak  i na prezidentské vlaj-
ce:  „PRAVDA VÍTĚZÍ“. 

Mgr. Jitka Pokorná, farářka
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CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ 

V ÚVALECH

Akce v květnu a červnu aneb Malé ohlédnutí zpět
v rámci 600. výročí upálení Mistra Jana Husa

1.      V pátek 29. května 2015 od 18 h se v Husově kapli v rámci pro-
jektu Noc kostelů uskutečnila VÝSTAVKA VÝTVARNÝCH PRACÍ 
dětí z  Křesťanského výtvarného kroužku při CČSH v  Úvalech 
a žáků ZŠ, které se snažily výtvarně zachytit husitské symboly.

2.    V neděli 7.6. t.r. odpoledne se konal MINIKONCERT KÁJI KYT-
KOVÉ, při kterém zahrála na fl étnu duchovní i moderní skladby.

Házenkáři mají novou sportovní 
halu

Na házenkářském hřišti pod so-
kolovnou vyrostla nová sportovní 
aréna. Během několika málo mě-
síců zde házenkáři postavili spor-
tovní halu a již nyní zde trénují. 
Od září se můžete těšit na ligová 
utkání mužů, mladších i starších 
dorostenců, starších žáků, mlad-
ších žáků a minižactva. Házená 
v Úvalech patří k nejúspěšnějším 
sportovním organizacím v oblas-
ti a počet jejích členů neustále 
stoupá. Oddíl stále přijímá nové 
zájemce o tento sport – chlapce 
od 9 let. Více informací nalezne-
te na webových stránkách www.
hazena-uvaly.cz, zde se také do-
zvíte vše o historii oddílu, jeho 
současnosti a o všech nejbližších 
aktivitách, jako je letní sportovní 
soustředění apod.

sport

cervenec_srpen_2015.indd   26cervenec_srpen_2015.indd   26 6/28/15   11:22 PM6/28/15   11:22 PM



27

Život Úval 7–8/2015 sport

Závody horských kol v Úvalech – 9. ročník
Na sobotu 29. srpna pro vás 

připravujeme již tradiční spor-
tovní akci – závody horských kol 
v prostoru úvalské Vinice. Závod 
je vyvrcholením seriálu Újezd.net 
„Seriál tří závodů pro zdraví“. 

Dopolední program bude pa-
třit dětem, které mohou závodit 
v kategoriích: děti do 6let (kola, 
odrážedla), holky do 10 let, kluci 
do 10 let, holky 10–14 let a kluci 
10-14 let. V 11.30 pak navazu-
je závod juniorů, juniorek, žen 
a veteránů, v 13:10 startuje závod 
mužů.

Na krásnou technickou trať pl-

nou singltreků vedenou převážně 
v lese jsou zváni nejen ostřílení 
závodníci, ale i rekreační jezdci.

Celý soutěžní den bude dopro-
vázet bohatý doprovodný pro-
gram, soutěže pro děti, exhibice 
v cyklotrialu a vložený závod 
v All Mountin Trailu (závod kom-
binující dvě disciplíny – Crosss 
Country a Trial).

Podrobné informace sleduj-
te na www.triprozdravi.cz nebo 
na facebookové stránce www.
facebook.com/triprozdravi.

Tři pro zdraví a Cyklistický 
klub Úvaly

Házená – Sezona 2014/2015 skončila
Házenkářské soutěže skončily 

a můžeme rekapitulovat. Starší 
dorostenci svou soutěž dohráli 
již v květnu a skončili ve druhé 
lize, stejně jako v loňském roce, 
na osmém místě. Starší žáci 
hráli prvním rokem Žákovskou 
ligu, kde se potkalo 25 nejlep-
ších oddílů z celé ČR. Soutěž 
se hrála systémem každý s ka-
ždým a naši kluci se rozhodně 
neztratili. Konečné 12. místo 
je krásným výsledkem. Mladší 
žáci odehráli slušnou sezonu, 
a protože v našem oddíle netla-
číme jen na výsledky, ale zajímá 
nás i růst osobnosti jednotlivých 

hráčů, jsme s jejich výsledky 
spokojeni. Áčko mladších žáků 
(ročník narození 2002) se do-
stalo do A-fi nále společného 
přeboru Prahy a středních Čech 
a za odměnu jsme je 10. června 
vzali do Brna na utkání České 
reprezentace proti olympijským 
vítězům, mistrům světa a Evro-
py, Francii. Béčko (ročník naro-
zení 2003) ve své skupině patřilo 
k těm nejlepším. V kategorii mi-
nižáků sbíráme první zkušenosti 
a jsme především rádi, že klu-
ky sport baví a těší se na každý 
trénink a zápas. Do příští sezo-
ny 2015/2016 se chystá několik 

změn. Po dvou 
letech se obno-
vuje družstvo 
mužů, dále 
chceme přihlá-
sit do soutěže 
i mladší do-
rostence. Tím 
by byla napl-
něna kapacita 
týmů v našem 
oddíle. Od mi-
nižáků až 
po seniorskou 
kategorii budeme mít zastoupení 
v soutěži. Věříme, že nově posta-
vená sportovní hala pomůže k co 

nejlepším výsledkům. Veškeré 
informace najdete na www.haze-
na-uvaly.cz.

Mistrovství Evropy mládeže v karate
7 medailí pro Úvaly!!!

Letošní Mistrovství Evropy 
mládeže a veteránů JKA proběhlo 
o třetím květnovém víkendu v ně-
meckém městě Bochum. Nejlepší 
závodníci ze 14 evropských zemí 
přijeli porovnat své síly. Konku-
rence byla jako vždy ohromná. 
Česká republika odvedla výbor-
nou práci. Ve věkových kate-
goriích 9 – 18 let (každý ročník 
má vždy svůj samostatný závod) 
a veteránů získala naše země nád-
herných 8 zlatých medailí, 8 stří-
brných a 19 bronzových medailí.

V národním týmu nechybělo 
zastoupení úvalských karatistů. 
Úvalské barvy reprezentovali: 
Jakub Režňák, Zuzka Sokolo-
vá, Sárka Konečná, Mařenka 
Čadová, Filip Konečný, Martin 
Přech a Anička Hiršlová.

Všichni podali výborný výkon!  
Společnými silami vybojovali 7 
medailí pro Úvaly. Nejcennější 
kov a nádherné poháry získala 
Sárka Konečná: kata individual 
dívky 10 let a Anička Hiršlová: 
kata tým dívky 14 – 15 let. 

Výsledky úvalských karatistů na šampionátu:

1. místo kata 10 let Sára Konečná
3. místo kumite 10 let Sára Konečná
4. místo kata 11 let Mařenka Čadová
2. místo kata 15 let Anička Hiršlová 
1.     místo kata tým 14–15 let: Anička Hiršlová + Kristýna Bosáková 

a Veronika Hrůzová
3.    místo kata tým děvčata 10–11 let: Mařenka Čadová, Sárka Konečná 

a Zuzanka Sokolová
3.     místo kumite tým děvčata 10–11 let: Mařenka Čadová, Sárka Koneč-

ná + Monika Krupičková a Adéla Matoušková
2.    místo kumite tým chlapci 12–13 let: Martin Přech + Ondřej Bosák, 

Adam Flemr a Arnošt Razima

DĚKUJI VŠEM ZA VZORNOU REPREZENTACI KLUBU A ČESKÉ 
REPUBLIKY.

DĚKUJI TRENÉRSKÉMU TÝMU ZA VÝBORNOU PRÁCI.

VELMI DĚKUJI MĚSTU ÚVALY, KTERÉ FINANČNĚ PODPOŘILO 
ÚČAST ÚVALSKÝCH  KARATISTŮ NA MISTROVSTVÍ EVROPY 
MLÁDEŽE 2015. 

Mgr. Jana Konečná,
předsedkyně Sport Úvaly
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ČERVENEC – SRPEN 
2015
Vítáme nové spoluobčánky
Božan Moravec
Tomáš Beneš
Jáchym Lelek
Ladislav Bárta
Všem dětem přejeme, aby vyrostly 
ve zdravé a šťastné občany naše-
ho města.

Červencová životní jubilea
70 let –  Václava Navrátilová
 Zdenka Dědinová
75 let – Bohumil Němec
 Jana Mandíková
 Magdalena Zemanová
 Eva Kaucká
80 let – Jiří Benešovský
 František Lajtner
 Helena Maříková
81 let –  Alena Soukupová
 Gertruda Bachurová
82 let – Hortensie Vitovská
83 let – Marta Štíchová
84 let – Jaroslav Navrátil
 Jaroslav Tourek
86 let – Miloslava Bedrnová
87 let – Zdeňka Jeřábková
 Marie Kozubík
88 let – Marie Akšteinová
 Emanuel Jankovský
90 let – Jaroslava Medková
91 let – Milada Řezáčová
 Eliška Šafaříková

92 let – Jindřiška Kubieová
 Josef Kovářík

Srpnová životní jubilea
70 let – Miloslav Brajer
 Helena Prchalová
 Ludmila Nováková
 Václav Eliáš
 Marie Melicharová
 Ladislav Janáček
75 let – Jaroslav Masluk
 František Brajer
 Vojtěch Schneider
 Marie Bredová
81 let – Karel Bílý
82 let – Josef Fischer
 Otakar Poživil
 Josef Jirovský
83 let – Věra Venturová
84 let – Jarmila Kašparová
 Emma Strusková
85 let – Věra Jandusová
86 let – Miluše Nesvadbová
 Marie Zámostná
87 let –  Hanička Drexlerová
88 let – Alena Míšková
89 let – Jan Petráněk 
 Zdeňka Čapková
 František Machytka
92 let –  Věra Němečková
Všem jubilantům přejeme hod-
ně štěstí, zdraví a spokojenosti 
do dalších let.

Navždy jsme se rozloučili
Bohumil Racek

zahrajme si šachy
V pozici na digramu to vypadá, že 
černá dáma způsobí desktrukci po-
zice bílého. Ale třeba to je jinak... 
Jak byste pokračovali jako bílí?

Po napadení dámy se v pozici z mi-
nulého čísla Života Úval měl bílý 
bránit protiútokem. A sice takto 
1.Dxd8+! Po 1.... Kxd8 následu-
je 2.0-0-0+ Dd7 3.Vxd7+ Kxd7 
4.b8D nebo 2.... Ke8 3.Jxb5 v obou 
případech s rozhodující materiální 
převahou.                        Petr Slavík

Letos v srpnu 
vzpomeneme 25. výročí 
od železničního neštěstí,  
kde zahynul náš Mirek.

Děkujeme, kdo si 
vzpomene s námi.

Rodina Sálova

Dne 4. července by se 
dožila 100. narozenin paní 

Růžena Urbanová. Kdo 
jste ji znali,  vzpomeňte 

s námi.
Vzpomíná vnuk Petr 

s rodinou 

osobní

společenská kronika

LETNÍ TENISOVÉ KEMPY V ÚVALECH
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

Zaškrtněte prosím termín, kterého se chcete 
zúčastnit:
30. června –  3. července 2015

6. – 10. července 2015

24. – 28. srpna 2015

Jméno a příjmení dítěte:

Rok narození:

Alergie: ANO   (uveďte jaká)
  NE

Tel. číslo na rodiče, příp. na doprovod:
                                                                               

………………… ……………………………
 Dne Podpis rodičů

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 rozděle-
ny do skupin podle výkonnosti, každá skupina má svého trenéra. 
Kondiční příprava, doplňkové sporty, hry, relaxační cvičení, 
strečink, závěrečná bojovka a opékání buřtů.
S sebou:
Tenisovou raketu (můžeme zapůjčit)
Sportovní oblečení  Švihadlo 
Tenisky Svačinu
Kšiltovku  Pití
Podložku nebo ručník na cvičení
Cena:
Cena zahrnuje oběd a odpolední  svačinu (ovoce).
2500,- Kč / 1. turnus (3,75 dne)
3200,- Kč / 2. turnus (5 dní)
3200,- Kč / 3. turnus (5 dní)

V případě zájmu pište nebo volejte na 
tsuvaly@centrum.cz
 Tel.: 725 334 363

činu (ovoce).

Ludmila Sedlmajerová
Věnceslava Šimková

Všem pozůstalým vyslovujeme 
upřímnou soustrast.

Upozornění
Občané, kteří nechtějí být uvádě-
ni ve společenské kronice (na-
rození, 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. Po-
kud nám nebude oznámen nesou-
hlas, budou tato výročí v Životě 
Úval uváděna.

Marie Černá 
– matrikářka
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KOŽNÍ AMBULANCE V ÚVALECH 

PRO DOSPĚLÉ I DĚTI 

Krátká objednací doba, péče hrazená ze 

zdravotního pojištění a příjem pacientů 

i bez doporučení lékaře! 
 

–  Vyšetření a léčba kožních onemocnění 
–  Vyšetření znamének, pih a bradavic 
–  Léčba onemocnění nehtů a vlasů 
–  Léčba oparů a akné 
–  Lymfologická péče, léčba celulitidy a otoků 
–  Kosmetické poradenství 
–  Kontrola mateřských znamének 
–       Obrátit se na nás můžete také s alergiemi, akutními vy-

rážkami, bodnutím od hmyzu či spáleninami od slunce! 

Stačí se jen objednat! 

Kontakt: 

Poliklinika Úvaly 
Pražská 1144, Úvaly 
Tel.: 732 898 292, 281 912 424 

E-mail: info@dermalink.cz 
 

www.dermalink.cz
Zdroj: Samphotostock.cz.
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Pohřební ústav 
Pavel Kos

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

PODLAHÁŘSTVÍ
Velký výběr vinylových, laminátových a dřevěných 

podlah. Prodej podlah včetně příslušenství.
   Renovace, nivelace a odborná pokládka podlah.

VZORKOVÁ PRODEJNA OTEVŘENA
PO – PÁ  OD  8.00    DO 16.00  

Po telefonické domluvě otevřeno do 20 h včetně So a Ne.
Domex Prag,  s. r.o., Kojická 1242, Praha 9, Újezd nad Lesy
tel. 272 701 856 mobil: 777 002 913
http://www.domex.cz e-mail: info@domex.cz 

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

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

AUTODOPRAVA
-nonstop-

ODVOZ KONTEJNERY Milan Petružálek
Sutě, odpad, písky Praha 9 – Běchovice
Recyklát, tříděná zemina Český Brod
Přeprava materiálu

MULTIKÁRA, AVIA, LIAZ, TATRA, IVECO
ZEMNÍ – výkopové práce – DEMOLICE

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

JUDr. Hana Korkeila,
samostatná advokátka

poskytuje právní služby zejména v oblasti práva 
občanského, pracovního, správního,

práva nemovitostí, soudní vymáhání pohledávek, 
sepisování smluv včetně ověřování podpisů

a to nově na adrese: 

Jirny, Samota 24
tel: 602441958

email: hana.korkeila@seznam.cz

Město Úvaly přijme 
pečovatelku

do Pečovatelské služby 
města Úvaly

Požadujeme praxi v oboru, 
řidičský průkaz skupiny B.

Bližší informace
na tel. 723 040 530. 
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KOMINICTVÍ NĚMEC
čištění, revize, opravy,

telefon 775 132 921

NĚMČINA,
FRANCOUZŠTINA,

RUŠTINA,
ITALŠTINA. 

Profesionální lektorka nabízí 

výuku všech úrovní pro 

jednotlivce i fi rmy.

 Tel.775200764

Hledáme pracovníka
do výkupny sběrných surovin 

v Tuklatech.

Bližší informace na pobočce

nebo

na tel. čísle 602 331 816
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