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Slovo starosty
Milé Úvalačky, milí Úvaláci,
máme za sebou léto, které nám
do Úval nepřineslo jen sucho, horko a téměř vyschlou Výmolu, ale
také několik věcí, které v budoucnu
ovlivní výrazně další vývoj Úval.
Rozjela se rekonstrukce objektů
města v Riegerově ulici a na náměstí Arnošta z Pardubic, takže již brzy
tyto budovy přestanou být ostudou
centra města.
Zastupitelstvo města v červenci
potvrdilo do funkce novou ředitelku Technických služeb města
Úvaly – paní Pavlínu Slavíkovou,
která se své funkce ujme od 15.
září. Paní ředitelku, kterou vám
blíže představíme v říjnovém Životě Úval, čeká ve spolupráci s dosavadním vedoucím VPS – panem
Petrem Prchalem nelehký úkol,
kterým je rozjetí Technických služeb města Úvaly (nově nahrazují
stávající VPS) a jejich přetvoření
do plnohodnotně fungující komunální ﬁrmy. Přejme jim, ať se jim
to podaří!
V průběhu léta se městu Úvaly
podařilo dohodnout se společností Stavokomplet na předčasném
ukončení provozovatelské smlouvy na vodovod a kanalizaci, takže
od 1. října 2015 převezmou Úvaly
vodovodní a kanalizační síť plně
do svých rukou. Z hlediska krát-

kodobého to pro občany našeho
města žádnou bezprostřední změnu
znamenat asi nebude, z hlediska
dlouhodobého však věříme, že se
jedná o strategický krok k tomu, aby
peníze úvalských občanů zůstávaly
v Úvalech a byly investovány přímo do zlepšení infrastruktury města
a městem poskytovaných služeb.
Léto přineslo rovněž start nového
systému regulace parkování v centru
Úval – v Husově ulici a na náměstí
Arnošta z Pardubic. Budu rád, pokud nám budete průběžně dávat vaše
postřehy z toho, jak tento systém
funguje a co bychom mohli případně vylepšit nebo změnit.
Velkou zátěží pro naše město
a jeho obyvatele byla (a stále ještě
je) rekonstrukce drážního koridoru. Chtěl bych na tomto místě vám
všem poděkovat za velkou trpělivost, se kterou tuto stavbu snášíte.
Zejména ve čtyřicítkových vedrech
byla situace, kdy jste si v okolí stavby nemohli kvůli vedru a hluku ani
otevřít okna, na hranici únosnosti.
Všechno zlé je však k něčemu dobré
– Úvalům se podařilo dohodnout, že
spolu s koridorem se opraví i úvalské nádraží, takže vstupní brána
do Úval již nebude ostudou města,
ale jeho hezkou vizitkou.
Jsem rád, že mohu na tomto
místě také napsat, že po velmi slo-

žitých jednáních jsme se dohodli
se SŽDC /investor rekonstrukce
drážního koridoru/ na pravidlech
a způsobu, jakým budou opraveny
ulice v Úvalech zasažené stavbou.
Se Středočeským krajem jsme
v srpnu odstartovali projekt – rekonstrukce průtahu Úvaly, který
by měl začít již v dubnu 2016.
Výše uvedené bude znamenat, že
v roce 2016 a další cca rok a půl budou Úvaly rozkopané minimálně tak
jako letos …. Výsledkem by ovšem
mělo být, že Úvaly přestanou být
označovány za město s nejhoršími
ulicemi na Praze – východ.
Nejen budováním je však živo
město. Velmi se nám osvědčil projekt spolupráce se sociální agenturou Rubikon „Čistíme Úvaly
a pomáháme překročit minulost“.
Všimli jste si, že jsme na některých
místech města objevili chodníky,
o kterých jsme ani málem pro jejich zarostlost plevelem nevěděli?
Více o tomto projektu píše kolega
místostarosta Alexis Kimbembe
ve svém článku.
Velkou radost mám (i kvůli Markétě Rydvalové a Josefu
Krutskému, kteří s tou myšlenkou přišli), že se v Úvalech tak
dobře uchytilo letní kino. Celkem
jej za léto navštívilo přes 1 000
diváků (!). Chtěl bych na tomto

místě poděkovat Jiřímu Drábovi
a TJ Sokol Úvaly za poskytnutí
prostoru pro kino, protože díky
bělostné házenkářské hale Sokola
jsme měli v Úvalech plátno skoro
jako v pražském multiplexu ☺
Letošní horké léto bylo mnoho
Úvaláků smutných kvůli zavřenému koupališti. Chceme, aby tomu
tak v budoucnu nebylo a koupaliště
v Úvalech nenásledovalo osud koupaliště v Českém Brodě. V současné
době vedeme jednání s několika investory o podmínkách rekonstrukce
koupaliště, je však nyní předčasné
zveřejňovat nějaké závěry. Věřím
však, že již během podzimu pro vás
budeme mít více informací.
Když už jsme u toho podzimu, 1. září je den, kdy školákům
a předškolákům začíná nový školní rok. Letos jej uvítáme s novou
Mateřskou školou v Cukrovaru
a kompletně novými šatnami v základní škole. Řady úvalských školek rozšířila nová soukromá lesní
školka Dúlek. Ať se tedy našim dětem ve všech školkách (městských
i soukromých) a základní škole
líbí a naše učitelky a učitelé nám
vydrží zase do příštích prázdnin!
Přeji vám krásné září a ……
zkuste dobrý burčák z našich úvalských vinoték ☺
Petr Borecký, starosta města

O čem jednali zastupitelé dne 16. července 2015
Dne 16. 7. 2015 se mimořádně
sešli zastupitelé města na svém mimořádném jednání. Přítomno bylo
13 zastupitelů. Úvalští zastupitelé
zřídili příspěvkovou organizaci
Technické služby města Úvaly se
sídlem Riegerova 12 a současně
schválili zřizovací listinu této nové
organizace. Dotazy zastupitelů
směřovaly zejména na personální
náklady, k problematice odpadové
služby a na další činnosti, které by
technické služby měly zajišťovat.
Rovněž byla schválena tzv. Smlouva o výprose (bezplatné přenechání
věci k užívání). Následně se zastupitelům i veřejnosti představila paní
Ing. Mgr. Pavlína Slavíková, která
byla vybrána jako první ředitelka
Technických služeb města Úvaly.
Zastupitelé ji s účinností od 15. 9.
2015 jmenovali do funkce.

Následný bod se týkal připravované přeložky silnice I/12 (kolínská) – rychlostní silnice R12
Běchovice – Úvaly. Starosta přednesl ucelenou informaci o problematických místech celého
návrhu trasy, kterou zastupitelé
vzali na vědomí. Problematikou
trasování R12 se zabývalo jednání
komisí rady města (dopravní, pro
životní prostředí a výstavby) a následně proběhla i veřejná diskuse.
Zastupitelé následně schválili
Plánovací smlouvu mezi Městem
Úvaly a společností EXAFIN
investiční fond s proměnlivým
základním kapitálem, a.s. – developerem další výstavby v lokalitě Výpustek, která přiléhá k Jirenské ulici. Schválený koncept
urbanistické studie části lokality
Úvaly – Výpustek západní část

řeší možné využití území pro výstavbu souboru rodinných domů.
V lokalitě je navrženo 67 parcel.
Z toho pro řadové domy je navrženo 29 parcel o celkové výměře
7 493 m2 (21,8 % výměry celé
rozvojové plochy). Pro dvojdomy
je navrženo 36 parcel o celkové
výměře 17 408 m2 a pro rodinné
domy 2 parcely o celkové výměře
943 m2.
Dále zastupitelé schválili Plánovací smlouvu mezi Městem Úvaly
a společnostmi NANETTE, s.r.o.,
a Raiffeisen-Leasing, s.r.o., které
připravují v rámci své developerské činnosti na pozemcích v oblasti U Horoušánek výstavbu rodinných domů a následující technické
a dopravní infrastruktury pro tyto
rodinné domy. Developer vybuduje v lokalitě dětské hřiště a spor-

toviště. Tento závazek je smluvně
ukotven.
Pan Petr Urban zmínil uschlé
pyramidální duby v Bulharské
ulici u nové Mateřské školy Cukrovar a nutnost v době extrémního
sucha zalít stromy v nově vysazených alejích. Zmínil také problém
globální migrace v rámci Evropy
a aby představitelé města dali podnět do Bruselu ohledně nesouhlasu
s přílivem uprchlíků. Toto starosta
odmítl s tím, že se jedná o složitý
problém, který není tak černobílý,
jak jej prezentuje pan Urban.
Videozáznam z jednání dne 16. 7.
2015 je zde:
https://www.youtube.com/watch?v=Yt2OMPfUrnE
Mgr. Marek Mahdal, DiS.
(redakce Života Úval)

Měsíčník pod názvem Život Úval vydává Město Úvaly, IČ 002 40 931. Adresa vydavatele: Městský úřad Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly, tel. 281 981 401,
281 091 526, fax 281 981 696, e-mail: sekretariat@mestouvaly.cz. Internetová adresa měsíčníku: www.mestouvaly.cz/zivot-uval. Ročník 56, č. 9. Měsíčník vychází vždy nejpozději do 10. dne v měsíci. Distribuce ve městě Úvaly. Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha – východ dne 21. 5. 1991 pod
registračním číslem MKČRE12703. Redakční rada ve složení: Josef Štěpánovský (vedoucí redaktor), Mgr. Romana Vorlíčková (zástupce vedoucího redaktora),
Mgr. Milan Bednář, Ing. Petr Jankovský, Mgr. Marek Mahdal, DiS., Ing. Radek Netušil, Jan Poledník. E-mail redakční rady: zivotuval@seznam.cz. Rukopisy
se nevracejí. Zveřejňované příspěvky nemusejí vyjadřovat názory redakční rady. Tisk Tiskárna Úvaly, spol. s r. o., graﬁcká úprava Marta Frnková. Adresa
redakce: Městský úřad Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly. Inzerci a osobní zprávy přijímá odbor správní – podatelna Městského úřadu Úvaly, tel. 281 091 560,
e-mail: lenka.platzova@mestouvaly.cz, nebo podatelna@mestouvaly.cz. Vydavatel neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v reklamě a v inzerci. Nezveřejněné a zkrácené příspěvky jsou v plném znění zveřejněny na www.mestouvaly.cz v sekci Život Úval. Redakční uzávěrka říjnového čísla je 14. září 2015.
Příspěvky zaslané po tomto datu nebudou v říjnovém čísle otištěny.

2
zari_2015.indd 2

8/31/15 9:59 AM

městský úřad

Život Úval 9/2015

Rekonstrukce výpravní budovy úvalského nádraží proběhne v tradičním duchu
Záměr ozvláštnit úvalské nádraží při rekonstrukci mural artem

se setkal s rozporuplnou odezvou
úvalské veřejnosti. Návrhy výtvarníků, které se
nám sešly, bohužel nebyly na té
úrovni, abychom
tuto avantgardu
v Úvalech zkusili.
Vzali jsme tedy
do úvahy připomínky vás, Úvaláků a Úvalaček,
a dohodli se s Českými
drahami,
že rekonstrukce
proběhne tradiční

cestou. Výsledkem jednání s ČD je
barevná kombinace fasády na dva
stupně šedé s kombinací bílé pro
šambrány a další drobné ozdobné
prvky. Okna byla již v zadání akce
vybrána v barvě pařený dub. Šambrány okolo oken budou plastické,
čímž dojde k výraznému oživení
a rozčlenění fasády budovy. První
nátěry budou, ze strany od kolejí,
znatelné již za několik dnů.
Výběr barevných tónů vychází
z průzkumu oškrábaných původních barev a ze zkušenosti, že
takto natřené budovy nejsou tolik
atraktivní pro drobný hmyz, pře-

devším malé pavoučky, kteří dokáží budovu „znehodnotit“ do několika týdnů.
Věříme, že se vám opravené nádraží bude líbit.
Pokud jde o podchod, tam se
nám sešly návrhy výrazně kvalitnější, zde tedy i nadále se street artem/ mural artem počítáme.
Na tyto návrhy se můžete podívat
na webu a facebooku města, v Životě Úval vám je ve spolupráci se
Street Art Úvaly představíme v říjnovém vydání Života Úval.
Za vedení města
Petr Borecký, starosta

Úvaly od 1. října přebírají do svých rukou provozování vodovodu
a kanalizace ve městě
V srpnu letošního roku se město Úvaly a společnost STAVOKOMPLET na základě jednání se
Státním fondem pro životní prostředí (SFŽP) dohodly, že od 1.
října předčasně ukončí smlouvu
o provozování vodovodu a kanalizace společností STAVOKOMPLET. Končí tak smluvní vztah,
který ve svém důsledku nevyhovoval ani jedné straně.
Po dlouhých úvahách jsme se
rozhodli, že již město nebude hle-

dat nového provozovatele, ale že si
vodovod a kanalizaci bude provozovat samo. Cílem samozřejmě je,
aby naši občané měli lepší služby
a aby město mělo plnou kontrolu
a zodpovědnost za stav své vodovodní a kanalizační sítě. Prostě, aby
peníze úvalských občanů zůstávaly
v Úvalech a investovaly se do Úval.
V této souvislosti několikrát
padla i otázka, jestli převzetí vodovodní a kanalizační sítě městem bude znamenat snížení ceny

vodného a stočného. Na tuto otázku musím bohužel odpovědět, že
nikoli – pravidla stanovená SFŽP
pro určení cen vodného a stočného nám tento krok neumožňují,
naopak cena vody i v budoucnu
poroste…
Na druhou stranu, výnosy z provozování vodovodní a kanalizační
sítě (VAK) nám umožní dobudovat tyto sítě tam, kde doposud
nejsou (Horova ulice, Nad Okrájkem, U Hájovny, Zálesí atd.).

V souvislosti s převzetím VAK
bych vás chtěl všechny požádat
o spolupráci – budeme muset
provést v září mimořádné odpočty vody, převést smlouvy,
zaregistrovat odběratele do nového systému atd. Je možné, že
se přitom objeví nějaké zmatky
a nejasnosti. Snažíme se tuto
situaci eliminovat, ale prosíme
vás raději dopředu o shovívavost
a pochopení.
Petr Borecký, starosta města

Obyvatelé Nových Slovan se dočkají rekonstrukce Škvorecké
Informace o uzavírce pozemní komunikace
č. II/101 Škvorecká v termínu 14. 9. – 30. 9. 2015
Vážení spoluobčané města Úvaly.
Od 14. září 2015 do 30. září 2015 bude plně uzavřena pozemní komunikace č. II/101 mezi Úvaly a Škvorcem (viz. situace). Obousměrná objízdná trasa bude vedena po silnici
č. I/12, III/01215 a III/01216 (tzn. přes státovku, kolem Radlické čtvrti
směr Dobročovice a pak dále na Škvorec) o celkové délce cca 5 km. Důvodem je oprava dnes již havarijního stavu této vozovky, a to na základě proběhlých jednání města Úvaly a Středočeského kraje v minulých
měsících. Investorem akce je Středočeský kraj. Prosím, sledujte webové
stránky a veřejné vývěsky města Úvaly, kde budeme uveřejňovat případné aktualizace a doplňující informace.
Za dopravní omezení a komplikace s tím spojené se omlouváme a zároveň věříme, že tato oprava do budoucna současné vzniklé nepříjemnosti s touto uzavírkou plně vynahradí.
Děkujeme.
Vedení města Úvaly

Pozvánka na řádné
zasedání zastupitelstva
Zveme občany na řádné veřejné zasedání
Zastupitelstva města Úvaly, které se koná

ve čtvrtek 24. 9. 2015 od 18 hodin
v sále domu s pečovatelskou službou.

Úvaly získaly od Středočeského
kraje dvě dotace
První
dotaci
ve
výši
180 000 Kč získaly Úvaly na novou polohovací židli pro nepohyblivé klienty DPS u koupací
vany a druhou dotaci ve výši
2 070 000 Kč získalo město

na úpravu východní části Vinice
na relax park (bližší podrobnosti
najdete na webu města v sekci
Rozvoj města).
Petr Borecký,
starosta města
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Charitativní projekt Obědy
pro děti
S posvěcením rady města se
naše úvalská základní škola zapojila do charitativního projektu
Obědy pro děti. Projekt zaštiťuje
společnost Women for women,
o.p.s. Jde o to, pomoci všem potřebným dětem usednout společně se spolužáky k jídelnímu stolu
ve školních jídelnách. Čím více
lidí podpoří projekt Obědy pro
děti, tím méně bude hladových
školáků v České republice.
Projekt Obědy pro děti pomáhal v uplynulém školním roce
více jak 1 400 dětem z více jak
300 základních škol po celé České republice a čísla bohužel stále rostou. Společnost Women for
women, o.p.s , darovala Základní

Základní škola uvítá nový školní rok
s kompletně novými šatnami

škole Úvaly částku 58 830,- Kč,
ze které bude hrazeno stravné
ve školní jídelně pro 12 žáků
z chudých rodin v období nového školního roku 2015/2016, a to
od 2. 9. 2015 do 30. 6. 2016.
V této souvislosti bych rád jménem vedení města, základní školy,
vybraných strávníků a jejich rodičů společnosti Women for women
poděkoval. Všichni si její pomoci
velice vážíme.
Pro ty, kteří chtějí pomoci,
uvádíme číslo transparentního
účtu projektu: 888 555 999/5500
Raiffeisenbank. I malý příspěvek
má smysl.
Vítězslav Pokorný,
místostarosta města Úvaly

Již na počátku letošního roku
získala Základní škola v Úvalech
400 ks nových šatních skříněk.
Druhá polovina šaten však stále
pamatovala reálný socialismus.
Díky souhlasu zastupitelstva jsme
mohli škole poskytnout peníze

na dovybavení
i druhé poloviny šaten.
Celá
akce
se ve spolupráci naší VPS
a dodavatelské
ﬁrmy zrealizovala během
prázdnin.
Chtěl bych
prostor tohoto
článku využít
rovněž pro poděkování rodičům našich školáků,
kteří svojí dobrovolnickou prací pro ně připravili krásný nový
školní klub. Takže DÍKY!
Petr Borecký,
starosta města

naše přírodní památka Králičina
a Povýmolí.
Je zcela evidentní, že se budeme z následků letošního ničivého sucha vzpamatovávat ještě
dlouho. Šance na to, že přijdou
takové srážky, aby se zejména
zdroje vody a půda v celém Česku rychle vrátily do původního
stavu, je podle expertů minimální. Za jak dlouho by se krajina
při vytrvalých deštích vzpamatovala? Podle Českého hydrometeorologického ústavu by se nejrychleji do bývalé formy dostaly
vodní toky. Pomaleji by nasávala
vlhkost půda a mělké zdroje podzemní vody. Nejpozději se vrátí
k normálu hluboké studny a vrty.
Dá se předpokládat, že případné
letošní srážky již však nic nedo-

ženou. Ale nejde jen o letošní
rok. Proto naše město při svém
dalším rozvoji klade velikou pozornost na řešení způsobů, jak
co nejvíce zadržovat povrchové
vody budováním retenčních nádrží, obnovou bývalých rybníků
a rybníčků, budováním nových.
Např. Horního úvalského rybníka
III., retenčních nádrží na Hostíně
apod. Na základě dlouhodobě nepříznivého vývoje hydrologické
situace na vodních tocích v katastru města Úvaly upozorňujeme
občany na nutnost šetřit s vodou
a používat vodu pouze pro osobní
spotřebu. Situace úbytku vody se
sama, bez aktivního zapojení občanů, nevyřeší a může být v budoucnu ještě horší.
Zároveň předem občany upo-

zorňujeme na možnost využití ust. § 109 odst. 1 zákona č.
254/2001 Sb. – vodní zákon,
ze strany vodoprávního úřadu
v Brandýse nad Labem, kdy vyžaduje-li to veřejný zájem, zejména
je-li přechodný nedostatek vody,
nebo je-li ohroženo zásobování
obyvatelstva vodou, může vodoprávní úřad i na doporučení MěÚ
Úvaly rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy bez náhrady
upravit na dobu nezbytně nutnou
povolená nakládání s vodami,
popřípadě tato nakládání omezit
nebo i zakázat. Věříme, že si každý z nás zodpovědnost za další
vývoj v hospodaření s vodou plně
uvědomuje.
Vítězslav Pokorný,
místostarosta města Úvaly

Šetřeme s vodou
Dlouhé období sucha v letošním roce, zejména způsobené
vysokými tropickými teplotami
v červenci a v srpnu t. r., způsobilo výrazný pokles povrchových i spodních vod. Vodní
toky v katastru našeho města
– Výmola, Škvorecký potok,
Přišimaský potok, Bezejmenný
potok – jsou v katastrofálním
stavu, pod historickým minimem, s minimálním průtokem,
místy jen se zabahněným korytem bez vody. Hladina vody dosti poklesla i v místních rybnících. Řada občanů má zkušenost
s výrazným poklesem sloupce
vody ve vlastních studních.
Tyto projevy mají neblahý dopad na zeleň a okolní přírodu.
Značně je negativně zasažena

zprávy z města

Návštěva zástupců švýcarského kantonu Curych
V rámci spolupráce města Úvaly s neziskovou nestátní organizací
Rubikon Centrum Servis na projektu „Čistíme Úvaly a pomáháme
překročit minulost“ se dne 28. 7.
2015 sešel místostarosta Ing. Alexis Kimbembe, vedoucí VPS pan
Petr Prchal a pověř. vedoucí úřadu
paní Jitka Hamouzová, se zástupci švýcarského Kantonu Curych.
Za švýcarskou stranu se jednání zúčastnil pan Peter Gründler,
představitel Sdružení na podporu
rozvoje probačních služeb ve východní Evropě (VEBO), a pan
Manfred Flühmann, vedoucím integračního programu města Winterthur. Sdružení Rubikon Centrum Servis zde bylo zastoupeno
paní Lenkou Ouředníkovou a paní

Dagmar Doubravovou (jednatelky
společnosti). Důvodem tohoto setkání bylo analyzování započaté
spolupráce města Úvaly se sdružením RIBIKON Centrum Servis
a čerpání cenných zkušeností
s modely pracovní integrace lidí
ohrožených sociálním vyloučením
a dlouhodobě nezaměstnaných
v kantonu Curych. Vedení města
informovalo partnery o spokojenosti z realizace projektu, která
dává těmto lidem druhou šanci, jak
koneckonců deklaruje jeden ze zaměstnanců sociální ﬁrmy: „Ukázal
jsem, že chci a umím dobře pracovat a ta moje je na mě poprvé
v životě pyšná.“ Vedení města přislíbilo pomoc s předáváním zkušeností dalším městům a obcím.

Řada českých měst a obcí řeší
vysokou nezaměstnanost sociálně znevýhodněných občanů a s ní
spojená rizika, jako je např.: růst
kriminality a zadluženosti. Jednou
ze zemí, kde se daří těmto problémům čelit, je Švýcarsko. Tamní
města realizují řadu programů,
které pro zmíněné občany vytvářejí pracovní příležitosti s cílem jejich návratu na otevřený trh práce
a potažmo do společnosti. Programy jsou často provázány s prvky
podpory sociální integrace (např.
dluhové poradenství, rozvoj pracovních kompetencí a návyků aj.)
a jejich prostřednictvím jsou zároveň zajišťovány služby pro obec.
„Sociální politika Švýcarska je
postavena na principu subsidiarit“,

uvedl Peter Gründler, který švýcarský systém podpory integrace
přijel sdílet do Úval. „To znamená, že pokud zjistíme, že klient
může pracovat, je jeho povinnost
se co nejvíce podílet na svém pracovním uplatnění,“ dále pokračuje
Peter Gründler.
Práce je zde vnímána jako klíčový prvek celého procesu sociálního začleňování. „Náš model
spolupráce je založený na úzkém
propojení veřejného politického
zájmu, vysoce odborného, prakticky orientovaného způsobu práce
s klienty a silném akcentu na význam role práce ve společnosti“,
dodal Manfred Flühmann.
Modelem švýcarských měst
a obcí vytvářejících programy
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Život Úval 9/2015
pracovní integrace se nechaly inspirovat také Úvaly, které ve spolupráci se sociální ﬁrmou Rubikon
Centrum Servis v červnu 2015
nastartovaly projekt „Čistíme
Úvaly a pomáháme překročit
minulost“. Cílem je zaměstnávání osob dlouhodobě bez zaměst-

nání, mimo jiné i se záznamem
v Rejstříku trestů. Právě tito lidé
patří díky požadavku trestní bezúhonnosti většiny ﬁrem mezi nejohroženější sociálním vyloučením
a dlouhodobou nezaměstnaností,
zmínila Dagmar Doubravová.
Město Úvaly si je vědomo, že ne-

zastupitelnou rolí města ve společnosti je i sociální odpovědnost, řekl
starosta Petr Borecký a pokračuje:
„právě proto jsme zahájili spolupráci s Rubikon Centrum Servis.“
Za vedení města Úvaly
Ing. Alexis Kimbembe,
místostarosta

Rekonstrukce průtahu Úvaly a dalších ulic je za dveřmi
V průběhu letošního jara a léta vedlo město Úvaly intenzívní jednání o možnostech zlepšení silniční sítě jak přímo v Úvalech, tak v jejich nejbližším
okolí. Rádi konstatujeme, že stávající spolupráci se
Středočeským krajem se podařilo posunout na výrazně vyšší úroveň.
Pozitivním výsledkem je, že (pokud se nestane
něco nepředvídatelného, ale to nevíte nikdy …)
v cca dubnu roku 2016 by měla být zahájena kompletní rekonstrukce průtahu městem v úseku světelná křižovatka na I/12 až po ulici Riegerova/Podhájí. Bezprostředně na tento úsek bude navazovat
další etapa – tj. náměstí Arnošta z Pardubic – Husova. Úsek železniční přejezd – Pražská až k Jirenské
přijde na řadu až nakonec.
Do přelomu II. – III. čtvrtletí příštího roku budou

spadat opravy ulic dotčených výstavbou drážního
koridoru a rádi bychom při této příležitosti kompletně zrekonstruovali ulice přiléhající k nádraží
v oblasti Podemlejna (Denisova, Vydrova, Pod Tratí, Sovova). První vlaštovkou je ulice Na Spojce.
Podmínkou pro tyto rekonstrukce je jednak dořešení
majetkoprávních vztahů, dále pak zajištění ﬁnancí.
Finance z daně z nemovitosti, které letos ušetříme,
budeme moci věnovat do rekonstrukcí ulic v příštím
roce.
Více informací o plánovaných rekonstrukcích komunikací získáte na webu města v sekci rozvoj města a v listopadovém Životě Úval.
Za vedení města
Petr Borecký,
starosta

Promarněná příležitost návrhu územního plánu
V minulém čísle Života Úval se občané dozvěděli, že návrh územního plánu konečně získal souhlas
Krajského úřadu Středočeského kraje. Nyní tedy
bude moct být projednán s občany, ti tedy mohou
od teď dávat námitky a připomínky. Bohužel i opoziční zastupitelé se tuto informaci dozvěděli až prostřednictvím časopisu.
Krajský úřad rozporoval především velké množství zastavitelných ploch. O rušení těchto zastavitelných ploch proběhla diskuze před loňskými volbami. Vyšlo několik článků, jak od současné opozice,
tak od současného pana starosty, který tehdy vyslovil názor, že některé zastavitelné plochy by se daly
z návrhu územního plánu vypustit. Navzdory těmto
diskuzím bylo zastupitelům tzv. určeným zastupitelem panem Polákem /Otevřené Úvaly/ sděleno, že
návrh se po jednání s krajem prakticky nezměnil.
Ačkoliv kraj tlačil na omezení zastavitelných ploch,

nikdo z vedení úvalského úřadu tato doporučení nepodpořil.
Přitom se dá nyní vypustit několik ploch a pro
město by z toho nevyplývaly žádné ﬁnanční sankce. Pro příklad uvádím čtvrť U Horoušánek (vlevo
od silnice do Horoušánek) a druhá pod Radlickou
čtvrtí (vpravo od silnice do Dobročovic).
Proto by všichni zastupitelé, kteří před volbami slibovali omezení výstavby, měli spojit síly
a návrh územního plánu před jeho schvalováním
ještě změnit. Pokud se to nepodaří, bude právě
současné politické reprezentaci Úval připsána
neschopnost omezit přebujelý rozvoj Úval, pro
který není občanská vybavenost města zdaleka
připravena.
Jan Černý,
zastupitel PRO Úvaly
a předseda spolku PRO Úvaly

Splav u Fabráku

Následky
horkého léta
Odpolední teploty překračující hodnotu 30° C, nepatrné
dešťové srážky, vyprahlá půda
na polích, zažloutlé trávníky, padající ovoce ze stromů. V důsledku mimořádně
suchého a horkého počasí
od června do poloviny srpna
poklesl průtok vody ve Výmole na historické minimum.
Text a foto
Vladislav Procházka

Výmola u kostela

„Železniční koridor“ v Úvalech
Stavba stále pokračuje, ale
v současnosti je postupně zřetelně zviditelňované ﬁnální provedení jednotlivých celků stavby.
V této fázi je třeba si uvědomit,
co v předmětu stavby je zahrnováno a co zahrnuto do stavby být
nemohlo. Jedná se zejména o trasu
vedení kolejového tělesa, umístění
železniční stanice jako celku včetně dispozičních možností ovlivňujícího provedení druhého nástupiště a bohužel úrovňového přejezdu.
Zatím bude trať zabezpečovat provoz všech kategorií vlaků, výhledově je uvažováno o vedení vysokorychlostních spojů novou trasou
mimo katastr Úval. Nakonec však
v příštím roce vznikne moderně
pojatá železniční stanice Úvaly,
odpovídající stále narůstajícímu

počtu cestujících.
Následuje pravidelná tisková
zpráva vedení stavby.
Vážení občané Úval a okolí,
konec prázdnin se nezadržitelně přiblížil a v souvislosti s tím
bych vás rád informoval o postupu stavebních prací na stavbě železničního koridoru.
Většina z vás již jistě zaznamenala, že most přes potok Výmola
se nám podařilo opravit a následně jsme položili dvě nové koleje, po kterých v současné době
již jezdíte. Dokončovací práce
na konstrukci mostu, tedy pod
mostem, budou probíhat i nadále, abychom toto dílo v letošním
roce dokončili. Občanům této lokality bych rád sdělil, že stavební
práce se vracejí do normálního re-

žimu a ještě jednou bych se tímto
omluvil za nepříjemnosti v době
mimořádného nasazení stavebních kapacit v nočních hodinách.
Dále budou pokračovat stavební
práce na protihlukových stěnách
v oblasti mezi přejezdem a českobrodským zhlavím a rovněž dokončení odvodnění a chodníků v okolí
přejezdu. Provoz sudé kolejové skupiny, tzn. včetně nového ostrovního
nástupiště bude do 2. 10. 2015 vyloučen z důvodu postupujících prací
na vjezdových výhybkách ve směru od Prahy. Přístupový chodník
do ulice Vydrova je hotov, ale provoz zde bude umožněn až po ukončení výluky 2. 10. 2015. V době
od 18. 8. do 2. 10. 2015 bude rovněž
uzavřen výstup z podchodu u přejezdu do ulice Pražská, kde budou

probíhat stavební práce na dokončení výstupu z podchodu, které nebylo
možno dříve uskutečnit z důvodu
nepřeloženého kabelového vedení
NN společnosti ČEZ. Stavba se pokusí zajistit otevření přejezdu k 15.
9. 2015, aby občané města mohli
využít přechod do Pražské ulice
přes nový přejezd. Konečné úpravy
druhého podchodu ve stanici budou
provedeny včetně zastřešení výstupu, výtahu a terénních úprav rovněž
k 2. 10. 2015. Tím bychom měli dokončit nepříjemné práce v okolí výpravní budovy. Komunikace v ulici
Na Spojce by měli být v této chvíli
dokončeny a zbývá dokončit kanalizace v ulicích Smetanova a Mánesova. Určitá omezení v této oblasti vás
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budou ještě trápit v září, ale doufám,
že i tyto práce proběhnou dle harmonogramu a celou tuto oblast budeme moci otevřít pro veřejnost bez
omezení. V souvislosti s postupným
omezováním rozpracovanosti a dokončováním jednotlivých objektů
budou zahájeny i opravné práce,
hlavně na opravách komunikací,
které stavba používala. V souvislosti
s tímto vás žádám o shovívavost při
krátkodobých omezeních při provádění těchto prací.

Život Úval 9/2015
Co dodat na závěr, snad jen to,
že dosavadní spolupráce s vámi
probíhala doposud velmi dobře,
a i přes některé naše nedostatky,
jsme vždy našli společnou cestu k provedení tohoto složitého
úseku železniční trati. Doufám,
že i v blížícím se závěru budeme
korektně schopni komunikovat.
Tomáš John, ředitel stavby
Příští informace bude zveřejněna
opět za měsíc, aktuelní informace
jsou průběžně umisťovány na webových stránkách města Úval.

Pro Život Úval sestavil ing. Karel Böhm, MÚ – Stavební úřad Úvaly.

Opět na Úvalské posvícení
Již tradičně se občané města každou druhou neděli v září
těší na Úvalské posvícení, které
si za léta konání vydobylo své
nezastupitelné místo ve společenském životě města. Letos posvícení v Úvalech vychází na 13.

září 2015. Posvícení v Úvalech je
zasvěceno svátku sv. Marie (12.
9.). Svátek posvícení se odvozuje
od katolické tradice. Jde o slavnost výročí posvěcení chrámu
Panny Marie v Úvalech a koná se
vždy v neděli. Úvalské posvícení

pořádá svými pouťovými atrakcemi zejména pro mladé, děti i celé
rodiny Lunapark Karel Helfer
a synové. Letos atrakce v Úvalech
spustí v pátek 11. 9. I letos v sobotu 12. 9. večer vypukne pravý
ohňostroj. Proto sledujte plakáty

a poutače společnosti p. Karla
Helfera, které o programu letošního Úvalského posvícení budou
minimálně týden před posvícením občany informovat.
Vítězslav Pokorný,
místostarosta města

městská policie informuje

Poděkování

Z činnosti městské policie
Díky sponzorskému daru ﬁrmy Stavebniny Krutský, s.r.o., panu Romanu Martinákovi a panu Petru Boreckému jsme vybavili
Městskou policii v Úvalech přenosným deﬁbrilátorem, který pomáhá zachraňovat životy v době do příjezdu sanitky u srdečních
příhod nebo jiných typů zástav krevního
oběhu. Doufejme, že tento užitečný, život
zachraňující přístroj nebude naše městská
policie muset použít.
Tomáš Galbavý, velitel MP Úvaly

V letních horkých dnech je třeba dodržovat pitný režim.
Po svém si to vysvětlil jeden spoluobčan, který doporučené
nealkoholické nápoje nahradil vodkou a to hned celým půllitrem. Nemohlo to jinak dopadnout, nežli velkou společenskou únavou a buzením veřejného pohoršení, neboť nešťastník
usnul v parku, obnažen na místech, kde to není vhodné. Hlídka
městské policie zajistila muži potřebnou pomoc, aby nedošlo
k ohrožení na životě a provedla potřebné úkony k zajištění veřejného pořádku.
Tomáš Galbavý,
velitel MP Úvaly

názory čtenářů
Ponechat, či vyškrtnout?
Chci reagovat na článek
v minulém Životě Úval, kde se
soudruh L. Morávek vyjadřuje k rozhodnutí zastupitelstva
ohledně vyškrtnutí K.Gottwalda ze seznamu čestných občanů Úval. Mohlo by mně to být
jedno, jsou jiné problémy, které mě nenechávají lhostejným

v našem městě. Jako rodák zde
žiji již sedmdesát let a jedno mi
to není.
I já bych ponechal masového
vraha K. Gottwalda v seznamu
čestných občanů našeho města,
ale z jiného důvodu. Historie se
přepisovat nemá, tím by se ukázalo, jaká byla doba a jak na ni

reagovali představitelé města.
Gottwald byl jmenován čestným
občanem v roce 1949, kdy byly
politické procesy v plném proudu
a on je jako hlavní představitel
moci podepisoval.
Srovnávat tohoto soudruha,
který měl na rukou krev, ač sám
nevraždil, s představiteli nedáv-

né minulosti – Klausem, Tošovským, Nečasem, ale hlavně Václavem Havlem je naprosto scestné!
I tímto srovnáváním je evidentní, jak současná KSČM pohlíží
na naše dějiny, Bylo by to směšné, kdyby to nebylo tak tragicky
nehorázné!
Jiří Štork

divým, tvrzením pan starosta
Mgr. P. Borecký výrazně poškodil
všechny majitele nemovitostí
v dané lokalitě z těchto důvodů:
1. Cena nemovitostí v zastavěné
lokalitě U Horoušánek bude
po tomto vyjádření statutárního
zástupce města Úvaly výrazně
nižší (starosta sděluje zájemcům o koupi pozemku, že se
tento nachází v pásmu potencionálních záplav).
2. Pokud toto vyjádření pana sta-

rosty budou brát v úvahu pojišťovny, zvýší výši pojistného
nebo nemovitosti v dané lokalitě dokonce odmítnou pojistit.
K vyjádření Mgr. Boreckého
máme jedinou připomínku: loni
v srpnu jsme žádnou přívalovou
vlnu nezaznamenali (v srpnu sice
podle Zprávy srážkoměrné stanice Úvaly poměrně často pršelo,
ale srážky byly málo vydatné,
celkem pouze 37,9 mm), přívalová vlna ve výši 1 m by znamena-

Tsunami U Horoušánek?
Vážená paní zastupitelko, vážený
pane zastupiteli,
starosta města Úvaly odpověděl
na webových stránkách mestovaly.cz tazatelce Lence Šimerkové
na její dotaz ohledně koupě pozemku v lokalitě Úvaly-U Horoušánek, přesněji na připravovaný
územní plán takto (celá odpověď
je webu Města):
„Dobrý den, paní Šimerková,
přívalové vody z polí v lokalitě

U Horoušánek jsou skutečně velkým problémem (naposledy přišla přívalová vlna o výši 1 m loni
v srpnu). Zástavbu v této lokalitě
vnímáme z tohoto pohledu jako
velmi problematickou. V dané
lokalitě šlo původně o bažinaté
území, které je navíc odvodňováno do oblasti Horoušanského
potoka, který již nemá absorpční
kapacitu srážkové vody z této lokality pobírat.“
Tímto absurdním a neprav-
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la skutečnou přírodní katastrofu
s odpovídajícími následky (v podstatě likvidaci současné zástavby
a obrovské ﬁnanční a lidské ztráty) a těžko by unikla pozornosti
médií a zejména pojišťoven.
Je pozoruhodné, že otázkou
„zaplavování lokality U Horoušánek“ se rada a zastupitelstvo
Města Úvaly zabývaly už v roce
2011, kdy tehdejší místostarosta

JUDr. Petržílek navrhoval vyhlásit tuto lokalitu za záplavové
území. Následná anketa z jara
2011 mezi obyvateli této lokality
tuto tezi jednoznačně vyvrátila,
k záplavám tady nikdy nedošlo,
a zastupitelstvo tehdy záplavové
území nevyhlásilo.
Je zajímavé, že pan starosta
Mgr. Borecký varuje zájemce
o koupi pozemku v lokalitě U Ho-

roušánek před potencionálním nebezpečím zaplavení cca tři týdny
po schválení Plánovací smlouvy
mezi Městem Úvaly a NANETTE,
s.r.o., a Reiffeisen-Leasing s.r.o.,
která se týká výstavby rodinných
domů a navazující technické infrastruktury v této lokalitě. Tuto
smlouvu jste schválili na jednání
zastupitelstva dne 16.7.2015.
Rozpor ve vyjádření, které po-

škozuje majitele nemovitostí v této
lokalitě, a skutečném jednání starosty Mgr. Boreckého působí mírně řečeno podivně a myslíme si,
že by se tímto jednáním Mgr. Boreckého mělo zastupitelstvo města
zabývat a pan Mgr. Borecký by ho
měl veřejně vysvětlit.
Ing. Eva Kiššová,
Ing. Ivan Kišš,
E. E. Kische 1501

kultura a volný čas

Letní kino v Úvalech
V době, kdy píšu tento text, sice sezona letního
kina ještě zcela neskončila,
ale její valnou část už máme
za sebou. Takže – osvědčilo se kino? V rámci kulturní
komise jsme se letním kinem
pro Úvaláky zabývali několik předchozích let, vždycky

jen nárazově a vždycky jsme
to nakonec „odložili k ledu“.
Až letos nastala změna díky
nové člence KuK Markétě
Rydvalové. Přestože jsme
k celému projektu byli zpočátku poněkud skeptičtí, ona
se nedala zviklat a vše dotáhla
do konce. A udělala moc dob-

ře! Ukázalo se, že letní kino je
hojně navštěvované a diváci
jsou vesměs velmi spokojení.
Doufám, že příští léto se zase
zadaří a bude možné si s pivem či limčou sednout venku
na lavici a kouknout se na nějaký pěkný ﬁlm.
Jana Horová

„Poklad” od paní doktorky
Jak už to bývá u nás kmetů
a kmetek, občas se lékař navštívit
musí. Jsme prostě bytosti udržované uměle – prášky. Zda je to
dobře, je otázka, odpověď velmi
složitá. Samozřejmě je tomu tak
i u mne.
Tak se stalo, že jsem v začátku července zašel ke „své“ doktorce s lístkem na napsání léků.
V čekárně několik čekajících.
Dveře do ordinace se otevřely
a vykoukla sestra, předal jsem
jí lístek s prosbou, že si přijdu
pro recept později, ale zahlédla mě paní doktorka a zvala mě
dál. Bránil jsem se, že nejsem
na řadě, že bych předbíhal, ale
ona to odmítla, že mám jít, že
pro mne něco má! Vstoupil jsem.
Šla ke skříni a vyndala objemnou
knihu, dalo by se říci přímo bichli! „Tohle tady pro Vás mám“
a předala mně ji. Kronika řádně
a přímo mimořádně zpracovaných událostí u nás v Úvalech
z let 1947 až 1965.

„To jsme měli doma po dědovi
a nikdo nevěděl co s tím a chtěli
to vyhodit, tak jsem si vzpomněla na Vás, že takové věci sbíráte.
A jestli to nechcete, tak s tím něco
udělejte.“ Málem mně vypadly
oči z důlků!!!! Vždyť tam je zachováno dvacet let dění v našem
městě!!! Sportovní zápasy jak
v kopané, házené, tenise, kulturní akce – divadelní představení,
koncerty, taneční zábavy, různá
vystoupení hostů z Prahy i jiných
měst, kulturní pořady k různým
příležitostem, prostě mnoho stran
událostí. Ale jak zpracováno! Ne
suchý popis událostí, vše doplněno úžasnými kresbami a malovanými obrázky souvisejícími
s oněmi zápisy. Ale co ještě zajímavějšího – podpisy účastníků
a účinkujících!!!
Jsou tam podepsaní herci,
zpěváci, sportovci, hudebníci
– jak místní, tak hosté odjinud.
Např. Y.Simonová, M. Chladil,
J. Štuchal, R. Stolař, J. Steimar,

J. Vašíček, J. Bican, M.Kladrubská, F. Plánička, ale také J.
Stárek, J. Keiř, J. Votruba s celou svojí STOvkou, J. Těšík, L.
Roučka, O. Kejřová, J. Pilát,
J.Štajner, Z.Tučková, J.Bosák,
K. Klíč, J. Budka, J. Mandová, gen. J. Suchomel, K.
Papežová, O. Kovář, a mnoho, mnoho dalších!!!!! No
není to poklad!
A tak jsem naší mladé
paní doktorce moc poděkoval. Její jméno – Petra
Hrabánková – může se říct,
že se nestará jen o zdraví
svých „oveček“, ale má
zájem i o jejich ušlechtilé
záliby, třeba jako je sbírání autogramů významných
osobností. Chci jí i tímto
velice poděkovat. Zachránila pro budoucnost tuto
mimořádnou kroniku, která je sice v sedmisetleté
historii Úval jen střípkem,
ale i ten zapadá do mozai-

ky dění v našem městě. Paní
doktorko – MOC VÁM JEŠTĚ
JEDNOU DĚKUJI!

dy, těžbou kamene, geologickými
poměry, turistickým ruchem, kulturními akcemi, pomístními jmény, pověstmi a archeologickými
nálezy. Průvodcem jednotlivých
kapitol se stanou významné osobnosti z řad geologů, historiků,
politiků, stavitelů, archeologů,
trampů, mistrů turistiky, geognostiků nebo spisovatelů, které
s Klepcem jakkoliv přišly do styku a mezi nimiž se objeví i zakladatelé nebo průkopníci vědních

oborů na českém území. I vy se
můžete zúčastnit našeho projektu a stát u zrodu naší publikace.
Chcete vědět jak na to? Vyvěsili
jsme knihu na crowdfundingový
portál www.hithit.com, kde si
můžete knihu včas zarezervovat,
získat více informací, podpořit
její vydání, nebo si ke knize vybrat zajímavé odměny šité každému na míru.
Za autorský kolektiv
Jan Psota ml.

A jedna drobná ukázka na závěr.
Jiří Štork

Nová publikace o vrchu Klepci
Vážení čtenáři, přátelé literatury. Znáte dobře mýtický vrch Klepec na Kolínsku? Tamní kamenné
městečko s ukázkou selektivní
eroze říčanské žuly skrývá mnohá nepoznaná tajemství. Naučná
stezka, sázení památných stromů
nebo vzkříšení tradice setkávání
v podobě každoročních slavností Dne Země se staly podnětem
ke sběru materiálů. Od roku 2010
pracujeme s osmičlenným autorským kolektivem na zbrusu nové

regionální publikaci s názvem
Klepec – vrch na Kolínsku, již
hodláme vydat u příležitosti 10.
výročí regionální kulturní akce
Den Země na Klepci 17. dubna
2016. Naším cílem je zapojit co
nejvíce lidí, vydat kvalitní knihu
obohacenou historickými fotograﬁemi a graﬁkou, pokusit se zachytit genius loci místa a vyvrátit
polopravdy za pomoci neznámých
příběhů a skutečností. Publikace
se bude zabývat ochranou příro-
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Všechno je jednou poprvé aneb
Nejdelší výstava obrazů v „65“
Využití Centra volnočasových aktivit je různorodé. Tentokrát je po celé tři
týdny objekt otevřen pro výstavu obrazů všestranného umělce – malíře, rytce
skla, graﬁka

Františka Kollmana,
jehož výtvarné dílo bude uvedeno
vernisáží 3. září 2015 v 17.30 hodin
v kulturním stánku Úval „65“,
Riegerova ul.
Slovem ji bude provázet básník a spisovatel
Pavel Vrána, hudební doprovod Bussmark
– Miloš Hora a Michal Hudček.
Během podvečera zazní i zpěv jeho přátel Ireny Budweiserové a Richarda Tesaříka, a jako další hosté jsou očekáváni
herci David Suchařípa a Ivan Vyskočil.
Během vernisáže namaluje František
Kollman obraz, který bude při derniéře
vydražen, a výtěžek věnuje malíř Základní škole v Úvalech.

Výstava bude otevřena v následujících dnech vždy v pátek od 17 do
20 hodin, v sobotu a v neděli od 13
do 18 hodin.
Během výstavy bude promítán dokument o práci a malířské technice vystavujícího nepřehlédnutelného Františka
Kollmana.
Derniéra 24. září 2015 v 18 hodin
ukončí setkání s tímto neopakovatelně
spontánním autorem a s jeho zhruba
dvacítkou obrazů různých žánrů, ze kterých energie přímo tryská. Jak již bylo
napsáno, na vernisáži namalovaný velký
obraz budete mít jedinečnou příležitost
vydražit v průběhu derniéry a odnést si
ho domů.
Přijměte prosím pozvánku na tuto první výstavu Františka Kollmana v Úvalech, z řady zhruba 70 i zahraničních,
nebo na některou ze dvou akcí, které ji
doprovázejí.
Alena Janurová

Avon pochod a koncert skupiny
Tap Tap v Klánovicích
Již potřetí se první zářijovou
neděli (6. 9.) „převléknou“ Klánovice do růžového, aby v rámci
Avon Pochodu podpořily ženy,
kterým jejich životy zkřížila rakovina prsu. Bohatý program
pro celou rodinu začíná ve 14
hodin, samotný pochod plný so-

lidarity, lásky a naděje odstartuje tradičně od KC Nová Beseda
v 15 hodin. Novinkou letošního
ročníku je propojení s Nadačním
fondem Petra Koukala a jeho projektem STK pro chlapy. Stejně
jako v loňském roce bude pochod
ukončen koncertem kapely The
Tap Tap, který
začíná na dvoře Masarykovy ZŠ Klánovice v 17:00.
Akci podpoří
řada známých
osobností – herečky
Jana Šulcová,
Rozálie Víznerová a Vendula Křížová,
protagonisté
ze STAND-UP comedy
show Na Stojáka
Karel
Hynek a Iva
Pazderková,
několikanásobný mistr
světa a Evropy ve footbagu Jan Weber,
osminásobný
mistr
České republiky
v badmintonu
Petr Koukal
a další.

Komise pro kulturu města Úvaly Vás zve

Portugalský večírek
Jana Buriana
přiblíží prostřednictvím fotograﬁí a ukázek
z knihy „Výlet do Portugalska aneb Poetický
průvodce na cestu tam a zpátky“ tuto zemi
na Pyrenejském poloostrově, která stres
neprodukuje, ten se tam prý jenom dováží ...

18. 9. 2015 v 19 hod.
v sále DPS na nám. Svobody
Vstupné dobrovolné
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Letní kulturní vzpomínka

Christi má stálé příznivce, obdivovatele, návštěvníky. Aby ne.
Je to náš úvalský pěvecký sbor,
složený s převážně našich spoluobčanů a s památkou na ty, kteří
kvůli věku a zdraví jej již opustili,
máme na co být hrdi.
Koncertem v červnu 20.6.2015
v “65“ se nejen loučil se školním rokem a popřál nám krásné

prázdniny, ale i první částí velmi
působivě připomněl, pro Českou
republiku významné, 600. výročí upálení bojovníka za pravdu
a sociální a náboženskou rovnost
– Mistra Jana Husa.
V druhé části zazněly písně světoznámých skladatelů, zmiňme
třeba české, Fibicha a Janáčka.
Purcellova Fanfára rozjasnila tváře přítomných zpívajících
i posluchačů, člověk měl chuť se
přidat nebo alespoň si podupávat.
Asi proto si pro přídavek zvolil
sbormistr Vítězslav Pokorný právě tuto skladbu, abychom odcházeli domů slavnostně naladěni.

Ve třetí části sbor Christi, se
sólisty paní Evou Nádeníčkovou a panem Ladislavem Píchou, zařadil známé černošské
spirituály – Hluboká řeka a Půjdu já – v sólech a dvou
dalších ve sborovém provedení, což nás
jako vždy velmi potěšilo. Je
fajn, že víme,
že
nejméně
třikrát do roka
náš sbor uslyšíme, v „65“

jim to „sluší“. Na shledanou
nejspíš o adventu či při Rybovce.
Alena Janurová,
foto Vladislav Procházka

okénko knihovny

Možnost e-výpůjček v úvalské knihovně
Během prázdnin začala fungovat nová
služba naší knihovny – e-výpůjčky. Pro
registrované čtenáře je tato služba zdarma. E-výpůjčky nejsou vázány na návštěvy
knihovny, stačí si stáhnout zdarma aplikaci,
nebo si v knihovně vypůjčit čtečku, která
e-výpůjčky podporuje.
Před prvním půjčením e-knihy je nutné:
a) ověřit platnost vaší registrace v Měk
Úvaly, nebo se přijít zaregistrovat

b) ověřit si, zda váš e-mail, který máte
v knihovně uveden jako kontaktní, stále
platí
Podrobné informace o elektronických
výpůjčkách knih najdete na stránkách
knihovny www.knihovnauvaly.estranky.cz
v záložce E-KNIHY.
V případě jakýchkoli nejasností a dotazů
neváhejte a obracejte se přímo na knihovnice Městské knihovny Úvaly.

Pasování prvňáčků
ků
na čtenáře
Již po čtvrté se v knihovně
konala tato pěkná tradiční událost. Zúčastnily se všechny čtyři letošní první třídy. Děti četly
moc krásně a všechny si tak právem zasloužily stát se Malými
čtenáři.
Na prvňáčky se letos přišel podívat pan starosta s panem místostarostou, za což jim oběma
děkujeme.
knihovnice

zprávy z MDDM

Letní tábory 2015
O prázdninách, jako každý rok, proběhly
v MDDM Úvaly dva turistické a jeden cyklistický příměstský tábor, na kterých se vystřídalo okolo 100 dětí. Navštívili jsme oblíbené
Mirakulum, kde největším lákadlem byl nově
vybudovaný vodní svět, neboť svatý Petr nám
opět přál, až moc, a měli jsme nádherné počasí. Dále jsme se podívali na zámek Loučeň,
do pražského Triloparku, do mladoboleslavského muzea Škoda a do liberecké IQlandie,
která všechny moc nadchla. Na cykláku se
za týden ujelo 164km, nejdelší byla 56km
trasa okolo Labe. Domeček, kde jsme se scházeli a rozcházeli, nám poskytl super zázemí.

Step mánie a trampolína přidala trochu potu,
ale u televize bylo fajn. Báječnou baštu se
super servisem jsme si užili ve Vinárně u Vinařů. Firma DOBROBUS nás vždy bezpečně dovezla na místo určení. Ivana Prchalová
nám udělala krásná trička a díky Pavlu Váňovi
jsme dostali kola do Nymburka a zpět. Velké díky taky patří i všem vedoucím. Pavlíně
Frýdmanové, Daně a Jirkovi Konečným, Janě
Šveňhové, Daně Váňové a všem dětem, které
se táborů zúčastnily – bez vás všech by tábory
nebyly takové, jaké jsou.
Takže díky moc všem a za rok ahoj.
Olina Procházková
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LT MDDM Úvaly – Vítkovice
v Krkonoších – „PIRÁTI“
Od 4. do 16.7. 2015 trávily dny
plné dobrodružství a kamarádství v horské chatě Bohemia děti
z MDDM Úvaly. Oddíly pirátů
se utkaly v soutěžích při obsazování ostrovů, dobývání pevnosti,
přepadávání lodí, obchodování
a získání pirátského pokladu.
Ke splnění úkolů z oblasti vědě-

ní, zručnosti, odvahy, rychlosti
a obratnosti pracovaly v kolektivu
i samostatně. Všech 29 pirátských
dětí a jejich vedoucí, kteří zastávali role pirátů, guvernéra ostrova i strážců pevnosti si užili dny
plné her, soutěží a legrace a už se
těší….copak nás čeká za rok?
Alena Navrátilová

Výtvarný
tábor
Na příměstských výtvarných táborech si malí výtvarníci s Janou Krejsovou a Ivou Pospíšilovou každý den
užívali jinou éru. Od pravěku se dostali až po století páry. Pro inspiraci
se byli podívat v Dinoparku v Praze, po celý týden si užívali i návštěv
cukrárny s osvěžující zmrzlinou
a skvělého jídla v restauraci U VINAŘŮ. Ve výtvarné činnosti se jim
dařilo, vytvořili nádherné artefakty,
ze kterých jsme měli všichni radost.

Obyvatelé ostrova Pirátů se svými loděmi

Tábor JUMANJI
Chata Bohemia ve Vítkovicích
v Krkonoších poskytla zázemí
i pro výtvarně – jazykový tábor
JUMANJI, který pro děti připravily Hanka Novosádová, Eva
Kail, Anička Strusková a Jitka
Ulmanová. Účastníci (kupodivu

byla většina chlapců) plnili úkoly zajímavé táborové hry, zpívali,
sportovali, učili se anglicky, malovali, poznávali krásu Krkonoš
a došlo i na fotbálek. Počasí přálo, a tak hojně využívali i bazén
u chaty. Zkrátka bylo tu krásně.
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Etika v Úvalech
Úkolem základních škol je
připravit děti na další studium,
na život, vybavit je potřebnými
dovednostmi, vědomostmi, kompetencemi, prostě tak, aby si v životě poradily a neztratily se.
I naše škola neustále zlepšuje přístupy a postupy výuky
ve všech předmětech, děti se
účastní srovnávacích testů i soutěží ve všech oblastech – v jazycích, přírodních vědách, naukových předmětech, ve zpěvu,
sportu…. . Vedení školy spolu
s učiteli vyhledávají nové efektivní výukové postupy a metody,
aby učení děti více bavilo a aby
ve škole získaly vše potřebné.
Při práci ve školství mám vždy
na paměti, že vzdělání je jen jednou z částí růstu člověka, úspěch
a kvalita života závisí také na jeho
mravních hodnotách, které ovlivňuje nejen rodina, ale i lidé, se
kterými se děti setkávají ve škole.
Před šesti lety, když jsem s rodinou přišla do Tuklat a rozhlížela jsem se po okolních školách,

mne úvalská škola zaujala tím,
jak se zabývá osobnostní výchovou. Bylo zřejmé, že již roky lpí
nejen na vzdělání svých žáků, ale
také na jejich osobnostním růstu.
Proto jsem pro sebe i svou dceru
vybrala úvalskou školu, líbil se mi
lidský přístup zaměstnanců a chuť
spolupracovat.
Ve školním roce 2014/2015
jsme se díky penězům z projektu
Etická výchova začali více zabývat etikou, což je přirozené prohlubování osobnostní výchovy,
kterou se učitelé a žáci úvalské
školy zabývají již řadu let. Celý
sbor pedagogů prošel školením,
starší žáci se účastnili etických
dílen a následně zpracovali pracovní listy pro mladší spolužáky
s různými tématy etiky.
Cestou k této výchově byla také
tvorba etického kodexu naší školy z pohledu žáků, rodičů i učitelů. Chtěli jsme vytvořit společná
pravidla chování, která by platila
pro všechny tyto skupiny. A to
nebylo jednoduché. Nad kodexem

Dětského oblečení, hraček,
knížek, her, sportovního vybavení
(lyže, brusle, helmy,…..)
PODZIM–ZIMA 2015
Zaměstnanci MŠ Kollárova pořádají burzu
dětského oblečení a výbavy
Přijďte prodat i nakoupit,
těšíme se na vás ☺
PODZIM, ZIMA 2015
Kde: Mateřská školka, Kollárova 1260, Úvaly
Kdy: příjem věcí: pátek 16. 10. 2015 17–20 h
prodej věcí:
sobota 17. 10. 2015 8,30 h–12,30 h
(vstupné dobrovolné)

výdej věcí: sobota 17. 10. 2015 18–19 h
• Do prodeje přijímáme dětské podzimní, zimní oblečení,boty, sportovní potřeby, hračky, hry, knížky,…….
• Vzhledem k menšímu prostoru nepřijímáme kočárky.
• Vyhrazujeme si právo na výběr přijímaného zboží.
• Při příjmu je nutné mít seznam věcí: jméno + kontakt; č. věci, popis,
cena.
• Označení věci: na každé věci musí být pevně připevněná (přišpendlená) cenovka, která musí obsahovat evidenční č. prodejce/č. věci dle
seznamu+ cenu (prosím napište si o návod, jak každou věc do prodeje označit, výrazně tak zrychlíme příjem věcí do prodeje). Pozor,
pokud chcete věc jako soupravu, musí být pevně spojena, aby nedošlo při manipulaci k rozdělení. Boty v páru označte obě a svažte
provázkem k sobě.
• Věci noste prosím čisté, nezničené, prodejné.
• Provize z prodaných věcí činí 15% z ceny. Veškeré příjmy z provize
budou věnovány Mateřské školce, Kollárova, Úvaly na dovybavení a na hračky pro děti.
• Maximální počet kusů k prodeji je 30 – (nad 20 si účtujeme navíc 1 Kč
za každou položku jako příplatek za manipulaci).
• Výplata peněz a výdej zbylých věcí je v sobotu 17. 10. 2015 18–19 h.
• Nevyzvednuté věci budou věnovány charitě a nejsou zpět vymahatelné.
• Kontakt: Radana Fořtová – tel. 732 254 046
Nebo email: burzauvaly@seznam.cz (napište si a my vám pošleme připravenou tabulku k příjmu věcí a postup, jak musí být věci
k prodeji označené) veškeré informace najdete i na stránkách školky
www.mskollarova.cz

se setkávali
učitelé, kteří
potom vedli
při práci žáky
a na třídních
schůzkách rodiče. Hledali
jsme společné
body, které
se vyskytovaly nejčastěji,
zjišťovali, co
považují žáci,
rodiče i učitelé v chování
a vzájemné
ko m u n i k a c i
za nejdůležitější. S konečnou verzí
pomohl školní parlament
žáků a tým rodičů a učitelů,
který se scházel v průběhu
celého školního
roku.
V týmu rodičů se sešli bezvadní
obětaví lidé s výbornými nápady.
Patří jim náš dík. Většina těchto
rodičů je dnes členy Výboru rodičů ZŠ v Úvalech, který se školou
bude spolupracovat i nadále.
Tak vám, milí čtenáři, představuji
výsledek naší téměř roční společné
práce, etický kodex úvalské školy
s názvem „Máme všech pět pohromadě“. Název vyplývá z pěti hlavních bodů, které obsahují další konkrétní body. Ty vyjadřují to, co žáci,
rodiče i učitelé považují v chování
navzájem za nejdůležitější. Souvisí
také se rčením „mít všech pět pohromadě“ (smyslů), samozřejmě v pozitivním smyslu, tj. „myslí nám to“.
Náš kodex bude výchozím pracovním materiálem. Každý školní rok
začíná na naší škole týdnem osobnostní výchovy. Děti se v tomto týdnu neučí, mají prostor pod vedením
učitele k rozvoji vztahů, vzájemné

komunikaci a společnému prožívání
různých her a projektů. Letos v září
bude na děti v každé třídě čekat krásný plakát ve formátu A2 – etický kodex „Máme všech pět pohromadě“
a uvozovat práci a komunikaci žáků
a učitelů v tomto týdnu. Děti jistě
na plakátu najdou body, které samy
navrhovaly.
Grafické zpracování i tisk
plakátů škola dostala sponzorským darem od úvalské firmy
SILIC MÉDIA, s.r.o. Moc děkujeme.
Doufám, že etický kodex školy,
na jehož vzniku se podíleli všichni
žáci, učitelé i většina rodičů, přispěje k tomu, aby naše děti věděly, co je
správné a zásady slušného a pozitivního člověka si dále osvojovaly.
Vždyť už Jan Amos Komenský
říkal: „Získá-li někdo na vědomostech a ztrácí na mravech, víc
ztrácí, než získává“.
Mgr. Lenka Foučková

Nabídka volného pracovního
místa – nástup září 2015
ZŠ Úvaly, okres Praha – východ, přijme od září 2015
kvaliﬁkovanou učitelku (učitele):
• 1. stupeň ZŠ (znalost matematiky profesora Hejného
výhodou)
Životopis zašlete na
zsuvaly@zsuvaly.cz nebo volejte na
tel. č. 281 981 946.
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Investice do rozvoje vzdělávání
V období 1. 7. – 31. 12. 2015
realizuje naše škola projekt
v rámci výzvy č. 56.
Výzva č. 56 byla vyhlášena
v prioritní ose 1 – Počáteční
vzdělávání, v oblasti podpory
1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK. Mezi cíle oblasti
podpory 1.1 patří mj. podpora
realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení
a podpora výuky cizích jazyků. Výzva č. 56 je zaměřena
na rozvoj čtenářství a čtenářské
gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů.
Dalším z důvodů vyhlášení
výzvy byla změna v Rámcovém vzdělávacím programu pro
základní vzdělávání (RVP ZV)
od 1. 9. 2013, kdy byla do ku-

rikula 2. stupně základní
školy zavedena povinná
výuka druhého cizího
jazyka.
V rámci tohoto projektu si mohou školy libovolně
vybrat šablony, které jim pro
realizaci v podmínkách školy
nejlépe vyhovují a jsou pro ně
nejvíce potřebné. Šablony deﬁnovalo MŠMT tak, aby popsané
činnosti, výstupy klíčových aktivit či počty zapojených žáků
a pedagogů byly jednoznačně
vymezeny, ale přitom poskytovaly školám prostor pro vlastní
způsob realizace.
Naše škola si vybrala následující šablony:
1. „Čtenářské dílny“ – jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství
a čtenářské gramotnosti.
Zavedení „Čtenářské dílny“

do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura by mělo přispět
ke zvýšení zájmu o čtenářství
a zlepšení čtenářské gramotnosti.
Dále pak k získání/zvýšení odborných kompetencí pedagogů
pro realizaci Čtenářských dílen
ve výuce.
Učitelé vytvoří dva různé tematické plány Čtenářských dílen
pro dva vybrané ročníky na celý
školní rok 2015/2016. Každý ze
dvou tematických plánů bude
obsahovat popis nejméně deseti
Čtenářských dílen na jeden školní rok. Současně budou zajištěny
materiální podmínky potřebné
pro realizaci Čtenářských dílen:
povinný nákup nejméně 100

kusů knih – dětské beletrie a odbornou literaturu pro pedagogy,
která se týká problematiky čtenářských dílen apod. Čtenářská
dílna bude podporovat a rozvíjet individuální schopnosti žáků
v oblasti čtenářství a čtenářské
gramotnosti.
2. Zlepšení jazykových kompetencí pedagogů na základních
a středních školách.
Tato šablona je zaměřena
na zlepšování jazykových kompetencí pedagogů. Tři učitelé naší
školy absolvují krátkodobý intenzivní kurz v zahraničí v trvání
min. 10 pracovních dnů.
Ing. Blanka Morávková,
koordinátor projektu

Literární koutek
Kristýna Tůmová: Dobrodružství Kamilky a Kulíška
Kamilka byla malá holčička, měla ráda přírodu, zvířata a špagety, ale
měla velký strach z jedné věci: ze školky.
V noci 1. září nemohla spát, bála se, že si nenajde kamarády a nikdo
si nebude chtít hrát její oblíbené hry,dlouho se převalovala a prožila
tak noc, částečně bezesnou, částečně plnou nočních můr. Když se ráno
vzbudila (nebo jí spíš zadrnčel budík), měla veliké černé kruhy pod očima, připomínaly dvě houpačky... Oblékla si fialové tričko se Sofií 1. a rů-

žovou sukni, poté se vydala dolů k mamince a tatínkovi, oba se tvářili
šokovaně, když ji viděli, ale do školky ji stejně odvezli.
Vešli do třídy Šnečků a Kamilka si překvapením sedla na zem. Maminka jí
poklepala na rameno a dala jí do ruky velkého medvěda s cedulkou Kulíšek.
Kamilka si ho vzala do rukou a rozhodla se, že se se svým strachem popere...
Dnes už chodí do školky s chutí, všichni ji i Kulíška mají rádi a každý den
si chodí hrát po školce s maminkami na hřiště.

organizace a spolky
Z Úval až na mistrovství ČR
Poslední květnovou sobotu se
na stadionu v Houštce ve Staré
Boleslavi konala spojená soutěž
dorostu a dospělých v požárním
sportu. V posledních letech se
nám nedaří postavit dorostenecké družstvo, takže se snažíme
dosáhnout úspěchů v kategorii
jednotlivců. Ti absolvovali první
kolo okresní soutěže na podzim
2014, v jarním kole je čekal běh
na 100 m s překážkami (bariéra,

kladina, hadice), dvojboj (okno
a PHP) a test z požární ochrany.
V kategorii nejmladších dorostenek bez účasti na podzimní
části obsadila krásné třetí místo
naše Bára Korbelová, v kategorii
středních dorostenek zvítězila Veronika Šveňhová. V nejmladších
dorostencích vybojoval druhé
místo Tomáš Vojta, mezi středními dorostenci obsadil sedmé místo Jakub Holub a zvítězil náš Petr
Zetek. Pouze vítězové ve své kategorii postoupili do krajského
kola,
které se konalo v neděli
21.6.na atletickém stadionu v Kolíně.
Petr se setkal
se svým soupeřem z loňského
roku
a věděl, že
musí zaběhnout obě dis-

ciplíny na hranici svého osobního
rekordu. Na stovkách se u něj ale
projevila velká nervozita a nakonec se mu nepodařil ani jeden pokus podle jeho představ, takže ještě před dvojbojem věděl, že šance
na postup je ztracena. Ve dvojboji
si trochu spravil chuť a vylepšil
svůj osobní rekord. Verča ovládla
svou kategorii i na krajské úrovni na stovkách, ve dvojboji jí pak
stačilo třetí místo, aby zvítězila
v celkovém součtu a postoupila
na mistrovství České republiky!
Takže po pěti letech měl SDH
Úvaly opět účast na nejvyšší tuzemské soutěži. Verča si vylepšila oba své osobní rekordy a mezi
nejlepšími středními dorostenkami všech krajů obsadila 12. místo.
Alena
Tesařová, SDH Úvaly

Jarní soutěže dospělých
V sobotu 30.5. se konalo okresní
kolo soutěže dospělých v požár-

ním sportu na atletickém stadionu
v Houšťce. Postavili jsme družstva mladších mužů i žen. Mnoho
let patříme mezi dospělými mezi
silná družstva a jedny z favoritů,
nejinak tomu bylo i letos. Soutěž
začínala trochu se zpožděním během na 100 m s překážkami. Muži
překonávají 2 m vysokou bariéru,
po sběru hadic vybíhají na vysokou kladinu a po zapojení všech
spojek dobíhají do cíle. Ženy mají
stejně dlouhou trať, akorát nízké
překážky. Dosažené časy nejlepších
tří závodníků z každého družstva
se sčítají a tvoří tak pořadí v první
disciplíně. Letos naštěstí padaly jen
osobní rekordy a nepadali závodníci, takže ženy zvítězily a muži
obsadili 2. místo. Následovala štafeta 4x 100 m s překážkami, kde
na prvním úseku čeká muže domeček a ženy okno, na druhém úseku
bariéra, na třetím kladina a hadice
a na čtvrtém přenášení hasicího přístroje. Obě úvalské štafety běžely
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spolu v jednom rozběhu, nakonec
byli muži o kousek lepší než ženy,
obsadili druhé místo, ženám však
opět patřila první příčka. Zamíchat
celkovým pořadím však mohl ještě
požární útok- královská disciplína,
nebo také disciplína pravdy, jak se
útoku v posledních letech přezdívá,
protože na postupových soutěžích
bývá jen jeden pokus. Ani jedno
naše družstvo nakonec nepředvedlo bezchybný pokus. Muži však
udrželi druhé místo i do celkového
pořadí, ženy se v útoku propadly až
na 4. místo a v celkovém součtu tak
těsně přišly o postup do krajského
kola a skončily také druhé. Hasiči
v našem okrese se však podporují navzájem, fandí si a pomáhají
na soutěžích. Družstvo žen z Tehovce požádalo o pomoc Veroniku
Šveňhovou a Alenu Tesařovou, která v krajském kole mezi téměř stovkou závodnic vybojovala 3. místo
v běhu na 100 m s překážkami.
V sobotu 6. června se konala
soutěž v požárním útoku mužů
a žen – Vimmerův memoriál
v Brandýse nad Labem. Mužům
se soutěž kryla s akcí Bezpečná
sobota v Úvalech, tak zaběhli pouze jeden pokus a spěchali domů.
Ten pokus prý mohl být lepší,
ale i tak jim stačil na krásné třetí
místo. Ženám také první pokus
nevyšel, když se rozpojila hadice
u rozdělovače, druhý pokus byl
sice lepší, ale na letošní silnou
konkurenci nestačil a ženy taky
zůstaly těsně pod stupni vítězů.
Alena Tesařová, SDH Úvaly

Krajské kolo Hry Plamen
v Kolíně
Jak už jsme občany Úval informovali v červnovém vydání,
zaznamenala naše dětská družstva obrovský úspěch na okresní
soutěži, kde ve velké konkurenci sedmnácti a třinácti družstev
zvítězila. Pro kategorii mladších
žáků i tak sezona skončila, starší
žáci postoupili do krajského kola,
které se konalo 19.–20. června
na atletickém stadionu v Kolíně.
Na této úrovni v dětské kategorii naposledy soutěžili ještě naši
nejmladší vedoucí- je to už hodně
let. Konkurence v kraji je obrovská a my jsme tam jeli předvést to
nejlepší, co jsme mohli. Nakonec
jsme ostudu neudělali, zbytečných
chyb bylo málo, ale bylo vidět, že
oproti špičkovým týmům v kraji
nemáme takové tréninkové podmínky, jaké by byly dostatečné,
abychom ostatním konkurovali
třeba ve štafetách. Co se nám však
velmi povedlo, byla královská
disciplína- požární útok. Ve druhém pokusu jsme vzali vítr z plachet mnoha soupeřům, když jsme

byli hotoví po 23,42 sekundách
a obsadili nádherné třetí místo!
V celkovém součtu šesti disciplín jsme nakonec skončili na 10.
místě, odvezli jsme si novou motivaci, mnoho zkušeností a nápadů na zlepšení a příští rok chceme
na krajské kolo zas!
Alena Tesařová, SDH Úvaly

Letní hasičský tábor 2015
Ani o letošních prázdninách
úvalští hasiči nelenili a uspořádali pro své mladé členy a jejich
kamarády již 17. letní hasičský
tábor ve Stříbrné Skalici. Konal
se deset dní na přelomu července
a srpna, zúčastnilo se ho 40 dětí, 5
instruktorů a 10 vedoucích, 2 kuchařky, 2 členové technické čety
a jedna zdravotnice. Po mnoha letech mnoho lidí a ještě nás hodně
kamarádů hasičů přijelo navštívit,
aby si s námi zahráli nějakou tu
táborovou hru nebo jen zkontrolovali, jak nám to letos jde. A šlo
nám to moc pěkně. Na přeskáčku
jsme prosvištěli celým kalendářem, začali jsme Velikonocemimalovali vajíčka, pletli pomlázky,
plnili různé úkoly ve velikonoční
štafetě. Než jsme se nadáli, byl tu
den dětí a čekaly nás různé sportovní soutěže a hry. Další den
jsme měli pálit čarodějnice. Soutěžili jsme, kdo bude mít nejhezčí
a kdo vymyslí nejlepší životopis
své bytosti. Původně jsme měli
jít přespat na nedaleké tábořiště
a tam čarodějnice upálit, ale řídili jsme se samozřejmě vyhláškou
HZS Středočeského kraje a oheň
ve volné přírodě nezapalovali.
Proletěli jsme se alespoň na košťatech, měli jsme táborák a za zvuku kytary si zazpívali. A ráno jsme
se probudili a na kalendáři bylo
24. 12. Hurá, Vánoce! Na vánočním jarmarku jsme místo olova
lili vosk, vyráběli jsme slaměné
ozdoby a ozdoby z vizovického
těsta, soutěžili jsme ve vánočním úklidu, chytání kaprů a také
jsme vyráběli co nejdelší papírový řetěz. Na večer jsme ozdobili

nejhezčí smrk v táboře a dokonce
pod ním nalezli dárky a cukroví.
A ještě jeden dárek jsme dostali
– další den se jelo na celodenní
výlet. Ráno jsme všichni dostali
mávátka, seřadili se do průvodu
a vyrazili na výlet. Bylo prvního
května. Za občasného mávání nás
vlak dovezl do Kácova. Navštívili
jsme zde zámek, který prochází
obnovou, potom jsme se byli podívat u unikátního mostu a také
jsme hráli Máchovu štafetu. Zamávali jsme Kácovu na rozloučenou a další den nás v táboře čekal
apríl. Ráno to vypadalo, že o žertíky nebude nouze, ale nakonec
všechny věkové kategorie zaujal
turnaj v živém stolním fotbálku,
kterým jsme se bavili celé odpoledne. Ke konci tábora nemohl chybět ani masopust, vyráběli jsme
si po družstvech masky a vyrazili
jsme na masopustní rej do města.
Bodů v celotáborové hře přibývalo, dnů do konce ubývalo a najednou tu byl silvestr a s ním tradiční
Olympiáda a závěrečná pouť, kde
jsme utratili všechny táborové
peníze. Večer nás čekala pravá
silvestrovská zábava, chlebíčky,
šampus a také ohňostroj. Plni dojmů, zážitků a nových přátelství
jsme se probudili do posledního
dne tábora, kdy už nás čekalo jen
balení věcí, stanů a úklid. Prostě

takový letní Nový rok, něco skončilo a něco nového zase začíná.
Skončil nám další povedený tábor
a já bych chtěla moc poděkovat
všem účastníkům za krásnou dovolenou. Dětem za to, že nezlobily, instruktorům za práci, kterou
odvedli, hlavní vedoucí za všechnu administrativu, oddílovým
vedoucím za spolupráci na táborové hře, kuchařkám za těch pár
kil navíc, která jsem si odvezla,
technické četě za veškeré zázemí a splněná přání, zdravotnici
za její péči o všechny účastníky.
A ještě jedno velké poděkování
všem, kteří se účastnili veškerých
příprav, které táboru předcházely,
protože bez těch by to opravdu
nešlo. Vydechněte si a za půl roku
začínáme nanovo!
Alena Tesařová,
SDH Úvaly

MLADÍ HASIČI ÚVALY –
NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ
V září 2015 přijímáme nové
členy do kroužku mladých hasičů! Rádi přivítáme děti ve věku
6–15 let a dorostence 15–18 let.
Pokud počasí dovolí, jsme převážně sportovní kroužek, běháme
štafety, požární útoky, učíme se
základy požární ochrany a různé
dovednosti, které se nám v dospělosti mohou hodit při zásahu.
Máme k dispozici učebnu, kde se
můžeme schovat, když je venku
zima a ošklivo. Na jaře a na podzim jezdíme soutěžit, v zimě vyrážíme na výlety a v létě máme
za odměnu tábor. Jsme skvělá
parta, ale možná nám v ní chybíš
právě ty. Pokud jsme tě nalákali, přijď někdy v pátek v 16–18
hodin, kdy máme pravidelné
schůzky, do hasičského domu
v Úvalech (Klánovická 918)
a dozvíš se víc! Můžeš nás také
sledovat na facebooku- Mladí
hasiči SDH Úvaly nebo pro více
informací zavolat: Alena Tesařová – 724 154 932.
SDH Úvaly

Čelákovický pětiboj
Členové úvalského sboru dobrovolných hasičů v letošní sezoně
opravdu nelenili a v sobotu 13.
června se na fotbalovém hřišti
v Záluží zúčastnili Čelákovického
pětiboje. Jedná se o soutěž, kde
jdou konkurenční půtky stranou
a která se skládá z disciplín, které
se na jiném klání nenajdou. Tedy
kromě tradičního požárního útoku. Soutěžící si krom toho mohli
vyzkoušet požární útok pozpátku
a tři disciplíny na štafetový způsob včetně sexu naruby. Úvaly
byly reprezentovány smíšeným
družstvem, ve kterém bylo za-

stoupeno pět žen, kterým asistovali dva muži. A úvalské družstvo
ve své kategorii naprosto excelovalo. Ve všech pěti disciplínách
nechalo svých šest konkurentů
daleko za sebou a s přehledem
získalo pohár a ceny za první místo. Jen putovní pohár unikl, jelikož k jeho propůjčení bylo nutné
porazit všechna zúčastněná družstva. S mužským družstvem z Čelákovic měly Úvaly sice shodný
počet bodů, ale mužské družstvo
přeci jen zvládlo požární útok
rychleji, což nakonec rozhodlo.
Za SDH Úvaly Milan Bednář
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Soustředění mladých rybářů MO ČRS Úvaly 26.–28. 6.
Tak jako loni byl cílem našeho
výletu soukromý rybník Jamský
nedaleko Uhlířských Janovic.
Rybník se v loňském roce
osvědčil z důvodu pěkného zázemí a kvalitního zarybnění. Letos
se zúčastnilo 15 dětí z našeho rybářského kroužku.
Ubytování bylo v chatičkách,

strava zajištěna přímo v areálu,
a tak nám nic nebránilo se plně
věnovat rybařině.
Rybám se na háček moc nechtělo, a proto bylo potřeba ryby
aktivně vyhledávat v různých
částech rybníka. Největším lákadlem pro děti bylo chytání
pozdě večer a brzo ráno, kdy je

Úvalští modeláři jsou v Úvalech
již 43 let
Tento měsíc je tomu 43 let, co
pan Kučera v Úvalech založil letecko-modelářský klub. První dílna
se nacházela v místnosti bývalého
automotoklubu na náměstí Arnošta
z Pardubic. Tam také počaly modelářské činnosti. Později se k LMK
Úvaly připojili i modeláři zaměření
na modelovou železnici, a proto se
schůzky konaly ve středu i v pátek.
Poté se museli modeláři přestěhovat do jiné budovy, protože se
klubovna na náměstí měla bourat.
Díky panu Václavu Mandovi, kte-

rý poradil panu Kučerovi, že se
na Slovanech nachází opuštěná budova (častečně bez střechy), která
dříve sloužila jako šatna pro fotbalový klub Slovan Úvaly, ji získali
v akci Z od MÚ. Zastřešila se část
jedné místnosti a začalo se modelařit. Postupem času se přistavěly další místnosti, které dnes slouží jako
sklad, druhá dílna a klubovna (viz.
foto). Činnost klubu probíhá každý
pátek včetně samotného létání s RC
modely letadel či vrtulníků. Pokud
chcete zjistit více o naší činnosti, navštivte naše
webové stránky:
www.lmk-uvaly.
webnode.cz
Na závěr bych
chtěl
jménem
všech
modelářů
poděkovat
panu
Kučerovi za dlouholetou práci pro
tento klub a lásku
k nám všem!
Text a foto:
Tomáš Záleský –
člen LMK
Úvaly

největší šance na pěkný úlovek.
Podařilo se nám ulovit i několik
zajímavých ryb jako sumec nebo
koi kapr.
Domů jsme se vrátili příjemně
unaveni a již se těšíme na příští rok.
Stránky naší mládeže: www.
hastrmanciuvaly.webnode.cz
Za MO Roman Petříček

Rybářské závody MO ČRS Úvaly 2015
Tradiční rybářské závody se budou konat
o víkendu 26 až 27. 9.
2015. V sobotu 26. 9. se
uskuteční závody dětí našeho rybářského kroužku
a v neděli 27. 9. se uskuteční závody seniorů,
členů starších 60 let.
Bližší informace naleznete na www.rybariuvaly.webnode.cz
Za MO Roman
Petříček

POZVÁNKA
O. S. Klub důchodců Úvaly zve zájemce na zájezd
do Kutné Hory, který se koná dne 23. 9. 2015 (středa).
Navštívíme chrám sv. Barbory a Kostnici.
Odjezd od MěÚ v Úvalech v 8.15 hod. s možností
nastoupení v 8.00 hod. na zastávce Skeříkov
a v 8.05 hodin na zastávce u PENNY v Úvalech.
Přihlásit se můžete vždy ve středu od 14 do 15 hod.
u pí Havlíkové v sálku DPS v Úvalech, nám. Svobody
1570 nebo u p. Loskota na Slovanech.
Eva Havlíková
Předsedkyně Rady O.S. Klub důchodců

Léto úvalských skautů
pohádková Středozem zase
na nějakou dobu uchráněna
od zkázy.
Vrchol skautského roku
byl zakončen opravdu povedeně a všichni se již těšíme, jaký další příběh nás
čeká příští tábor, kam se
z Rozcestí vydáme dále?

Úvaláci na Jamboree
v Japonsku

Skautský tábor Na Rozcestí
Zvláštní název? Možná, má ale
svůj význam. Po třech letech se
opět setkaly všechny naše oddíly
na jedné louce ve Zderadinách.
Fungujeme společně přes rok
normálně, zkoordinovat ale téměř
dvacítku vedoucích a roverů –

s dětmi bezmála sedmdesát lidí, to
zkrátka není jednodenní výprava.
Pobyt v táboře jsme si zpestřili vícedenním výletem, kde jsme
prověřili, zda stále dovedeme vařit
bez kamen a spát bez stanu. Děti
se ponořily do ﬁktivního čtvrtého dílu Pána prstenů, a tak bylo

Rozcestí plné trpaslíků, elfek, lidí
a různých bájných bytostí. Jednotlivým společenstvem v získání
prstenů pomáhal sám čaroděj Gandalf a jejich vytrvalost a ostražitost
pokoušel Glum. Temné síly Mordoru byly poraženy, prsteny moci
jsme do jednoho zničili, a tak je

28. července – 8. srpna
2015 se uskutečnilo 23.
skautské Jamboree, tentokrát až v dalekém Japonsku. Šlo
o setkání skautů ze všech zemí
světa a zúčastnilo se přibližně
40 000 mladých skautů. Každý
den navíc do areálu proudily další
tisíce návštěvníků – také z řad ne-

➜ ➜ ➜ strana 16
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skautů. Přijel se podívat například
švédský král Carl Gustav XVI.
a řada dalších prezidentů a či jiných známých osobností.
Spirit of Unity – kouzlo jednoty – bylo ústředním tématem
pro celé jamboree. Znakem se
stalo „Kanji“, které symbolizuje jednotu, harmonii, spolupráci,

přátelství a mír. Celá akce byla
naplněna programy na poznávání světových kultur, zvyků, jídla
i typického programu dané země.
Na jedné louce se tak setkali lidé
ze všech konců světa, různých barev pleti i odlišných náboženství.
Jsme rádi, že jsme mohli z Úval
vyslat Filipa a Chrobáka a již se
těšíme na jejich vyprávění a promítání fotek.

Život Úval 9/2015
Zahájení skautského roku
Se začátkem školního roku nám
začíná i další skautský rok. Rádi
bychom pozvali všechny zájemce
na naše schůzky, které budou probíhat v týdnu od 14. do 17. září.
Na schůzky se může přijít kdokoliv
nezávazně podívat a vyzkoušet si,
jak to u skautů vypadá.
V klubovnách v ulici Pražská
(nad zdravotním střediskem) nás

najdete od 17 do 19 hodin v těchto
dnech: pondělí 14. 9. - světlušky –
nejmladší holky, úterý 15. 9. – vlčata – nejmladší kluci, středa 16. 9. –
skauti – kluci od 5. třídy, čtvrtek 17.
9. – skautky – holky od 5. třídy. Více
na webu www.skautiuvaly.cz nebo
www.facebook.com/skautiuvaly.
Za Úvalské skauty
Josef Boubín, Robert Novák
a Jiří Vobiš

církev

Ohlédnutí zpět do léta aneb Uctili jsme památku M. J. Husa
Dne 5. července 2015 za horkého dopoledne se věřící a další
Úvaláci sešli v Rosembaumově
parku u kamene v Úvalech, aby si
připomněli 600. výročí smrti mistra Jana Husa. Úvodem hovořil
místostarosta města Úvaly Dr.Vítězslav Pokorný, který mimo jiné
řekl, že Jan Hus přinesl nejen českému národu čtyři základní nadčasové hodnoty, které svým životem hájil, pro které žil a pro které

i zemřel – lidská důstojnost, svoboda, život v pravdě a víra ve vítězství pravdy. Po svém úvodním
slovu připnul k praporu Církve
československé husitské pamětní
stuhu.
Ve svém zamyšlení farářka
Mgr. Jitka Pokorná připomněla
životopisná data této významné
osobnosti našich dějin a českého reformátora církve a ukázky
z jeho díla. Dále zdůraznila, že

aktuálnost M.J.Husa spočívá
v jeho životním příběhu, který
je velmi silný, a že tato osobnost
v kontextu celé křesťanské kultury může i dnes znovu promlouvat
a nás oslovovat. Pravda, žijeme
sice v jiné době a v jiné situaci,
přesto nelze rezignovat na etické

hodnoty jak jednotlivce, tak celé
dnešní společnosti.
Vzpomínka na Jana Husa byla
zakončena rčením o pravdě, kterým Hus překonává duchovní záběr všech rozměrů až k absolutní
pravdě.
Mgr. Jitka Pokorná, farářka

Církev československá husitská v Úvalech
Pražská 180, 250 82 Úvaly
Bohoslužby – 1. a 3. neděle v měsíci od 9 h
Opět od září otevíráme

VÝTVARNÝ KROUŽEK
pod vedením pí. Aleny Janurové
TERMÍN bude upřesněn podle rozvrhů.
Přihlásit můžete děti na duchovní správě Pražská 180
nebo na tel. č. 601 344 038.
Mgr. Jitka Pokorná, farářka
U kamene

sport

Životní sezona Jana Tesaře
Po zimní sezoně, kdy se v pražské O2 aréně konalo Mistrovství
Evropy v atletice a Úvalák Honza
Tesař zde vybojoval bronzovou
medaili jako člen štafety na 4x
400 m, všichni fanoušci atletiky
napínavě čekali, jak bude vypadat
sezona letní. A dočkali se… teda
spíše Honza se dočkal své první
velké individuální medaile. Ale
pěkně od začátku. Sezonu otevřel
tradičně Polabskými závody v Kolíně, kde běžel 400 m za 48,04 s.
a obhájil tak nejen loňské vítězství. Ač zatvrzelý závodník Staré Boleslavi, Honza uposlechl
rady trenéra a otce v jedné osobě
a v soutěži družstev letos hostuje za Olymp Praha, protože tento tým závodí v nejvyšší domácí
soutěži družstev – extralize. První
extraligový start Honza absolvoval
v Ostravě v půlce května, kde vyhrál svou disciplínu v čase 47,32.

Následovala první účast na největším tuzemském mítinku – Zlaté
tretře, kde si Honza zaběhl 600 m
mimo jiné proti světové hvězdě
Davidu Rudishovi. Nechyběl ani
v hlavním programu Memoriálu
Josefa Odložila na pražské Julisce
– tam se mu ale z hlediska výkonu příliš nedařilo. A pak se strhla
bitva o nominaci do reprezentace
– na evropský pohár družstev, kde
v každé disciplíně závodí pouze
jeden závodník z každé země. Pavel Maslák byl jasně nominován
na 400m, ale zbývala ještě 3 místa
v dlouhé štafetě. Vše se vyřešilo právě na druhém kole extraligy na Kladně, kde Honza stlačil
svůj výkon sezony pod 47 sekund
(46,77) a zařadil se tak do nominace, která koncem června odlétala do Řecka. Česká reprezentace zde vybojovala opět postup
do evropské extraligy družstev

i za přispění vítězné štafety na 4x 400 m. Poslední
červnový víkend patřil
nejvyššímu domácímu
šampionátu- Mistrovství
ČR mužů a žen, které
se letos konalo v Plzni.
V sobotu byly rozběhy,
kde si Honza s přehledem
pohlídal postup do nedělního ﬁnále. Tam byl
jedním z favoritů, protože
česká jednička – Pavel
Maslák pouze testoval
formu na poloviční trati.
Nebudu vás napínat, Honza zvítězil a dokonce si zaběhl osobní
rekord na dráze – 46,35 s. Avšak
ani MČR se nestalo jeho vrcholem sezony. Jako student ČVUT
Praha a za podmínky splněného
limitu odletěl začátkem července na Letní světovou univerziádu
do Gwangju v Jižní Koreji. Zjed-

nodušeně se jedná o olympiádu
pro studenty vysokých škol z celého světa. Honzova cesta začala
8. 7. rozběhy na 400m. Svůj sedmý rozběh vyhrál a snad i pošetřil síly na semiﬁnále další den.
V semiﬁnálovém běhu ho porazil
závodník z Botswany, ale Honzovi to vůbec nevadilo, protože
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do ﬁnále univerziády postupovali
první dva a navíc si zaběhl nový
osobní rekord – poprvé pod 46
sekund (45,98 s.). Všichni jsme
s napětím sledovali online přenos
ještě třetí den. Finálové obsazení
v běhu na 400 m mužů bylo velmi kvalitní, např. Liquelin Santos
z Dominikánské republiky je pravidelným účastníkem Diamantové
ligy. Vypadalo to, že Honza rozbě-

hl svoje první velké ﬁnále velmi
pomalu a jeho pověstný rychlý
ﬁniš na takovou konkurenci stačit nebude. Ale ono to nakonec
tak pomalé nebylo a nevídaný
ﬁniš, nad kterým kroutí hlavou
mnoho atletů i trenérů, mu vynesl
nádherné třetí místo! Navíc ozdobené dalším osobním rekordem –
45,73 s. Honza si tak z Gwangju
přivezl první medaili z meziná-

Tenis Úvaly

rodních závodů a svým výkonem
se zařadil na druhé místo českých
tabulek všech dob! Je jenom škoda, že svůj osobák nestlačil ještě
o 23 setin níž, protože tím by si
zajistil účast na Mistrovství světa v Pekingu. Vzhledem k nominačním změnám se ho letos
nemá nárok zúčastnit ani dlouhá
štafeta. Honza svou letošní nadmíru povedenou sezonu zakončí

pravděpodobně na Mistrovství
republiky družstev, které se bude
konat v neděli 6. 9. na pražské
Julisce. Svými letošními výkony
snad ale nekončí a bude pokračovat v sezoně příští, která je olympijská… Více informací, videa ze
závodů a fotograﬁe naleznete také
na stránce pro fanoušky na facebooku (Jan Tesař).
Alena Tesařová

Tenisové kempy
1. Exner Adam
2. Ledvina Jan
3. Husenský Denis
4. Zendulka Marek
5. Šindelář David
6. Roubal Jan

Družstvo mladších žáků TC
Úvaly se v jarní soutěži smíšených družstev umístilo na
3. místě ve skupině. Gratulujeme!
Všichni členové družstva podávali velmi dobré výkony a věříme, že příští sezonu, tentokrát
již ve starším žactvu, navážou
na toto pěkné umístění.

1. Ledvinová Klára
2. Kubálková Jana
3. Semrádová Klaudie

Soutěže smíšených družstev 2015
Věková kategorie: mladší žactvo
Pořadí

Klub

Vítězství Porážky

Hry

Body

1

Slavoj Český Brod B

6

0

559:300

12

2

TJ LTC Poděbrady B

5

1

587:337

11

3

Tenis club Úvaly

3

3

464:478

9

4

TK Radošovice B

3

3

381:497

9

5

TO Sokol Nehvizdy

3

3

371:508

9

6

Spartak Pečky

1

5

409:554

7

7

TK PTA Kolín

0

6

385:482

6

Podrobnější informace o jednotlivých utkáních najdete
na www.cztenis.cz

Během letních prázdnin proběhly na tenisových dvorcích TC Úvaly tři příměstské tenisové kempy.
Celkem se jich zúčastnilo 60 dětí,
a to některé dokonce hned několika turnusů. Velkou radost nám
udělal velký zájem nováčků, které, jak pevně věříme, kemp bavil,
a budou v tenise dále pokračovat.
Počasí nám přálo, a tak jsme
mohli celý týden trénovat naplno.
Děti byly rozděleny do skupin podle výkonnosti. Každé skupině se
věnoval jeden trenér 2 hodiny dopoledne a 2–3 hodiny odpoledne.
Nedílnou součástí tréninku byla
fyzička, atletická abeceda a trénink koordinace. Největší vytrvalci
doběhli až do Klánovic, za což si
zasloužili zmrzlinový pohár a palačinky v restauraci
U Dašů.
Výborné obědy
a odpolední občerstvení zajišťovala
dětem a trenérům
restaurace
Dalmácia gril přímo

v tenisovém klubu. Volání „ooooooběd“ a bušení do hrnců bylo
určitě slyšet po celých Úvalech.
Poslední den kempu proběhlo
oblíbené hledání pokladu a opékání buřtů.
Těšíme se na vás opět příští prázdniny!
Jitka Martinovská
Eva Exnerová
Vítek Jankovský
Tomáš Michl
Aleš Březina
Trenéři TŠ Úvaly
Fotograﬁe z kempů a informace o tenisové škole naleznete
na www.tsuvaly.webnode.cz

TJ Sokol Úvaly –
TJ Sokol Úvaly – oddíl házené
cvičení v sokolovně od září 2015 sezona 2015/2016
Ženy:
Pondělí od 19:00 do 20:00 rehabilitační cvičení pro ženy nad 50 let
(cvičí Hanka)
Pondělí od 20.00 do 21:00 kondiční cvičení pro ženy (cvičí Veronika)
Čtvrtek od 20:00 do 21:00 na velkých balónech cvičení pro ženy (cvičí
Veronika)
Informace: Hana Dudová 777 331 236

Rodiče a děti:
Čtvrtek od 16:00 do 17:00 rodiče a děti předškolního věku
Informace: Hana Dudová 777 331 236

Volejbal:
Středa od 20:00 do 22:00
muži, ženy
Informace: Dana Havlová
739 035 039

Badminton:
Pronájem tělocvičny za 200,Kč na hodinu, info o volných
hodinách na telefonu
724 344 799

Letošní sezona bude v úvalské
házené velice významná. Za prvé
se podařilo postavit sportovní
halu, a tak můžeme hrát všechna
domácí utkání v Úvalech a nemusíme na ligové zápasy jezdit
do Kostelce a jinam, za druhé
budeme mít zastoupení ve všech
věkových kategoriích, ve kterých
se házená hraje, od minižáků až
po muže. V kategorii mladších
žáků budeme mít dokonce 2 družstva a v kategoriích dorostů (mladší a starší) se oba týmy zúčastní
druhé ligy. Takto kvalitní házená
v Úvalech nikdy nebyla. Dokonce se po dvouleté odmlce vrací
na scénu družstvo mužů a má

vysoké ambice, chtějí postoupit
ze SRL do 2.ligy. Uvidíme, jak
se nejen jim, ale všem družstvům
bude dařit v nové sportovní hale.
Zveme všechny – přijďte se podívat, u toho nesmíte chybět.

Přehled domácích utkání:
Úvalští muži mají až na první
zápas, který hrají v sobotu, hracím dnem neděli od 17 hodin.
Hracím dnem pro úvalské dorostence je sobota, od 13:00 nastoupí
starší dorostenci, od 15:00 mladší dorostenci. Před nimi se od 11
hodin představí družstvo mužů
z Kolína, kteří u nás budou v azylu hrát svá domácí utkání 2. ligy.

Muži (Společná regionální liga), domácí utkání:
so 12.9. 17:00 Úvaly – Sokol Vršovice B
ne 27.9. 17:00 Úvaly – Most
ne 11.10. 17:00 Úvaly – Mělník
ne 25.10. 17:00 Úvaly – Kutná Hora
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Starší dorostenci (2. liga), domácí utkání:
so 19.9. 13:00 Úvaly – Šťáhlavy
so 26.9. 13:00 Úvaly – Třeboň
so 10.10. 13:00 Úvaly – Louny
so 24.10. 13:00 Úvaly – Chodov
so 21.11. 13:00 Úvaly – Nové Veselí B
so 5.12. 13:00 Úvaly – Bělá p.B.

Mladší žáci „B“ (2004), domácí turnaj:
ne 25.10. Úvaly 9 – 16hod.
Minižáci (2005, 2006), domácí turnaj 4+1:
ne 18.10. Úvaly 9 – 14hod.

NÁBOR nových házenkářů:
Chlapci narození 2005
a 2006 od září každé
úterý, středu a pátek
od 15:15 ve sportovní
hale, sportovní oblečení
a obutí s sebou, info: Jiří
Dráb 777 690 814, www.
hazena-uvaly.cz.

Mladší dorostenci (2. liga), domácí utkání:
so 19.9. 15:00 Úvaly – Šťáhlavy
so 26.9. 15:00 Úvaly – Strakonice
so 10.10. 15:00 Úvaly – Louny
so 24.10. 15:00 Úvaly – Kutná Hora
so 21.11. 15:00 Úvaly – Loko Vršovice
so 5.12. 15:00 Úvaly – Bělá p.B.
Starší žáci, domácí turnaj:
ne 8.11. Úvaly 9 – 16hod.

Házenkáři se těší
na novou halu, nová hala
se těší na diváky, diváci se
těší na házenkáře.

Mladší žáci „A“ (2003), domácí turnaj:
ne 11.10. Úvaly 9 – 16hod.

Podzim 2015 – SK Úvaly – fotbal
Vážení příznivci SK Úvaly, na základě dohody s předsedou oddílu
Vaškem Kopačem jsem se rozhodl,
že budu zase alespoň jednu sezonu
psát do Života Úval. Pokusím se být
maximálně operativní, abyste dostávali pokud možno nejčerstvější informace. Mnoho dalších informací
bude jistě na webu SK Úvaly.

Doufám, že to přispěje k větší
návštěvnosti, a to nejen na zápasech áčka, ale i na ostatních zápasech. Především bych si přál, aby
byly hojně navštěvovány zápasy
starších žáků (hlavně rodiči, prarodiči a kamarády).

Přehledy zápasů do konce roku 2015
DATUM DEN
8.8.

SO

9.8.

NE

15.8

SO

16.8.

NE

22.8.

SO

23.8.

NE

29.8.

SO

30.8.

NE

2.9.

ST

5.9.

SO

6.9.

NE

12.9.

SO

13.9.

NE

19.9.

SO

20.9.

NE

26.9.

SO

27.9.

NE

Divize muži A

Litoměřice

14:00

Lovosice

17:00 D

Nymburk

17:00

Souš
Český Brod

Meteor

10:15

V Louňovice

SO
Litvínov

16:00 D

10.10.

SO

Rakovník

14:00

11.10.

NE

Kostelec
u Křížků
NeratoviceByškovice

13:30

13:30

V

D

KDE
V

5.9.

SO

Kamenice

10.15

D

12.9.

SO

Struhařov

10.15

D

20.9,

NE

Radonice

10.15

V

26.9.

SO

Velké Popovice

10.15

D

3.10.

SO

Veltěž

10.15

V

10.10.

SO

Kostelec n. Č.l.

10.15

D

17.10.

SO

Stříbrná Skalice

10.15

V

24.10.

SO

Louňovice

10.15

D

17:00 D

28.10.

ST

Klíčany

10.15

D

17:00 D

31.10.

SO

Mirošovice

10.15

V

7.11.

SO

Mnichovice

10.15

D

17:00 D
V

17:30 D

16:30

V

Den
po
út
st

16. 7.
19. 7.

čt
ne

14:30 D

21. 7.
22. 7.

út
st

23. 7.
24. 7.

čt
pa

Hrusice

16:00

V

NE

Radonice

16:00 D

17.10.

SO

Stříbrná Skalice

15:30

18.10.

NE

Vilémov

15:30 D

24.10.

SO

Chomutov

10:15

25.10.

NE

V

V Zápy B

V

28.10.

ST

Odolena Voda

14:30

D

31.10.

SO

Vyšehořovice

14:00

V

DEN

STARŠÍ ŽÁCI OP

Plán LPO SK Úvaly 2015
Datum
13. 7.
14. 7.
15. 7.

16:30 D

V

NE

15.11.

14:00 D

ČAS

Sibřina

V Vyžlovka

4.10.

SO

V Mnichovice

10.15

V

3.10.

14.11.

10:15

Mukařov

17:00

Velké Popovice
16:30

NE

14:00 D

SO

Mukařov

16:30 D Kunice B

Louny

SO

8.11.

DATUM

V

Dobřejovice
Libiš

7.11.

Horní
Měcholupy
Kladno

29.8.

ČAS

17:00 D
17:00

NE

Starší žáci OP:
Okresní přebor
muži B

ČAS

1.11.

hřiště
Úvaly
Nehvizdy
Nehvizdy

Čas
18.00
18.00
18.30

TJ – Les + UMT
TJ
Úvaly 5:0 (4:0) Radim
branky: Pejša,Kuru,
Němeček, Škoda, vlastní
Úvaly
TJ – Les + UMT
Vysoké Mýto 17.00 V. Mýto 3:1 (2:0) Úvaly
Pohár FAČR
branka: Pejša
Nehvizdy
18.00 TJ
Tuklaty
18.30 Úvaly 0:3 (0:0) Bohemians
U21
Úvaly
18.00 TJ – Les
Úvaly 18.00 TJ
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25. 7.

so

Tuklaty

29. 7.
30. 7.
31. 7.

st
čt
pa

Úvaly
Úvaly
Úvaly

Úvaly 4:1 (2:0) Ostrá
branky: 2x Bozděch, Kuru,
Barták,
TJ
TJ
TJ

18.00
18.00
18.00

Hostování, přestup SK Úvaly
Hostování v Úvalech do 31. 12. 2015
Příhoda Petr– FK Slavoj Vyšehrad

1. 8.

so

4. 8.
5. 8.
7. 8.
8. 8.

út
st
pa
so

Úvaly

PU - Louny
branky: Bozděch, Škoda, Zaal,
Úvaly 18.00
TJ
Úvaly 18.00
TJ
Úvaly 18.00
TJ
Litoměřice – Úvaly 09.08.15 v 14.00 hod.

Přestup do Úval:
Moudrý Jakub – FK Meteor Praha VIII

Hostování z Úval do 31. 12. 2015
Mika Tomáš – TJ Sokol Vyšehořovice

Štěpánek Pavel –MFK Chrudim
Kuru František – TJ Slovan Broumov
Zaal Jakub – TJ Kunice
Němeček Petr – FC Háje Jižní Město
Barták Marek – Bohemians Praha 1905
Kraus Adam – Bohemians Praha 1905
Kořínek Vratislav – TJ Desná
Pejša Petr – Bohemians Praha 1905

Novák Miroslav – TJ Sokol Vyšehořovice
Matějka Tomáš – SK Union Čelákovice
Mišák Pavel – SK Břežany II
Szocz Milan – Sokol Choteč
Kořínek Přemysl – TJ Desná
Vorlíček Lukáš – v jednání
Kokeš Filip – v jednání
Krátký Jan – v jednání
Řehák Josef – FK Viktoria Žižkov
Kokeš Filip – TJ Vyšehořovice

Soupiska družstva „A“ SK Úvaly
Benčič Ondřej (1985); Macek Tomáš (1989); Moudrý Jakub (1990); Příhoda Petr (1994); Řehák Josef (1996); Škoda Jan (1991); Štěpánek Pavel (1991)
Záložníci: Barták Marek (1992); Bozděch David (1988); Kořínek
Vratislav (1994); Kraus Adam (1994); Marek Lukáš
(1981); Němeček Petr (1993); Pejša Petr (1997)

Útočníci:

společenská kronika

zahrajme si šachy

Září 2015

Tentokrát nahlédneme do tzv.
kompozičního šachu a nabídnu
vám k vyřešení následující pozici
se zadáním bílý je na tahu a dá 3.
tahem mat.

Obránci:

Vítáme nové spoluobčánky
Mikuláš Horák
Petra Lucie Štrynková
Karolína Čermáková
Lukáš Červený
Albert Micka
Vanessa Urbanová
David Rydval
Tobiáš Klusák
Matyáš Klusák
Marek Schmidt
Martin Švehlík
Hugo Matěja
Soﬁe Vojtěchová
Adéla Brychtová
Tereza Brychtová
Leo Engelmaier
Gabriela Fürjesová
Daniela Šedová
Všem dětem přejeme, aby vyrostly
ve zdravé a šťastné občany našeho města.
Zářijová životní jubilea
70 let – Miroslav Sosnovský
Petruše Ježková
Vladimír Svítek
Marta Martincová
Václava Baumanová
Hana Kartalová
Stanislava Beranová
75 let – Marie Jandusová
Milada Fischerová
Zdeňka Pachmanová
82 let – Jan Votava
83 let – Zdeňka Škvorová
84 let – Jiří Svinka

Jiří Hásek
Jitka Malinová
85 let – Jarmila Mandová
Jarmila Vorlíčková
86 let – Karel Skorkovský
87 let – Zdeňka Pokorná
Josef Černý
89 let – Božena Kubcová
90 let – Jiřina Líbalová
93 let – Jarmila Herrmannová
94 let – Marie Moižischová
95 let – Josef Vyskočil
Všem jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti
do dalších let.
Navždy jsme se rozloučili
Zdeňka Váňová
Libuše Špaková
Čeněk Kubeš
Stanislav Tuchyňa
Stanislav Kunc
Alena Nováčková
Všem pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.
Upozornění
Občané, kteří nechtějí být uváděni ve společenské kronice (narození, jubilea, úmrtí), ať tuto
skutečnost nahlásí na správním
odboru
MěÚ
Úvaly,
tel.
281 091 528, 281 982 485 nebo
mobil 723 929 928, vždy do 15.
dne předcházejícího měsíce. Pokud
nám nebude oznámen nesouhlas,
budou tato výročí v Životě Úval
uváděna.
Marie Černá
– matrikářka

Kadeřábek Jan (1988); Kuru František (1993); Špringr
Petr(1983); Zaal Jakub(1995)

Trenér: Staněk Tomáš Vedoucí: Bláha Vladimír Masér: Helebrant Jan
Ing. Petr Jankovský

Ačkoli pozice černého v úloze
z minulého čísla vypadala velmi
dobře, ve skutečnosti bílý jednoduše vyhrává. Klíčem k výhře je
tah 1.Df3! Po 1.... Dxf3 2.Vg1+
Kh8 3.Sg7+ Kg8 4.Sxf6 dává
bílý mat.

osobní
Děkuji panu starostovi Mgr. Petru Boreckému a městskému
úřadu za blahopřání a květiny k mým 93. narozeninám.
Miroslava Žabová
Pan Alexis Kimbembe – místostarosta a paní Jana Tesařová –
vedoucí úřadu v Úvalech, se 6. 8. 2015 dostavili do Domova
pro seniory „Modřínová“ v Úvalech, aby společně popřáli
k významnému životnímu jubileu, klientce tohoto domova

paní Věře Němečkové.
Krásných 92 let si to jistě zaslouží!
Květiny pro oslavenkyni,
výborný dort a pohoštění
navodily skvělou
atmosféru.
Za celý Domov přejeme
Věrušce hodně zdraví
a pohody.
Zuzana Černoušková
Majitelka Domova pro
Seniory „Modřínová“ Úvaly
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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 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

Přijmeme pracovníky
na pozici vrátný –
pracoviště Tuklaty (vhodné
i pro důchodce).
Tel.číslo: 725 715 815

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

PŘIJMEME
prodavače-čku, floristu-tku
do KVĚTINÁŘSTVÍ
s minimálně 2 letou praxí v květinářství
na plný, částečný úvazek i brigádně
do Úval a do Újezda nad Lesy
na Prahu 9.
Požadujeme
zodpovědnost, samostatnost, kreativitu,
odbornost v oboru, letitou praxi, pracovitost,
slušné chování a chuť se stále vzdělávat
v oboru, pracovat s úsměvem a s radostí.
Nabízíme hezké, příjemné
prostředí,slušné chování, příjemný
vstřícný kolektiv, pomoc při zaučení
a dobré platové podmínky dle výkonu.
Po–Pá volejte 8–19 hod.
na tel. č. 608 982 711

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

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

Úvaly
přijme brigádníka do skladu:
Požadujeme: řidičský průkaz sk. B, aktivní
přístup k práci, pečlivost, zodpovědnost
a samostatnost
Životopisy zasílejte na e-mail: almeco@seznam.cz
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AUTODOPRAVA
-nonstop-

ODVOZ KONTEJNERY
Sutě, odpad, písky
Recyklát, tříděná zemina
Přeprava materiálu

Milan Petružálek
Praha 9 – Běchovice
Český Brod

MULTIKÁRA, AVIA, LIAZ, TATRA, IVECO
ZEMNÍ – výkopové práce – DEMOLICE
mobil: 603 242 142
www.sute-pisky.cz

milanpetruzalek@sute-pisky.cz
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