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Pohodové a spokojené
Vánoce, úspěšné kroky
v novém roce 2016, včetně
zdraví a optimismu, vám
všem přejí vedení města,
pracovníci městského
úřadu a redakční
rada Života Úval.

Foto: Vladislav Procházka
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10. 12. 2015 od 18 hod v DPS.
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Slovo starosty
Milé Úvalačky, milí Úvaláci, je
to již rok, co jsem na tomto místě
napsal své první Slovo starosty.
Sliboval jsem v něm, že se spolu se svými kolegyněmi a kolegy
v radě a zastupitelstvu města budeme snažit posunout naše město
dopředu, aby se nám v něm lépe
žilo. Snad se nám to i trochu daří.
To by však nebylo možné bez
spolupráce nás všech, Úvalaček
a Úvaláků. Budu proto teď děkovat.
Chtěl bych poděkovat Vám
všem, obyvatelům našeho města
za trpělivost, se kterou snášíte realizaci různých staveb v našem městě
– ať již je to rekonstrukce drážního

koridoru, opravy ulic, městských
budov nebo stavby školky.
Chtěl bych poděkovat kolegyním a kolegům ze zastupitelstva
za převážně věcnou a konstruktivní spolupráci, i když se pochopitelně nelze vždy a všude
na všem shodnout.
Chtěl bych poděkovat svým kolegyním a kolegům z rady města
a městského úřadu, protože bez
jejich práce a nasazení, které ne
vždy je na první pohled vidět, by
veškeré projekty zůstaly pouze
v rovině zbožných přání (a kteří
se někdy musí srovnat s tím, že
starosta je občas „poděs“).
Chtěl bych poděkovat všem

občanům, kteří se ve svém volném čase účastní práce redakční
rady Života Úval, komisí rady,
výborů zastupitelstva a veřejných diskusí, protože díky nim
máme bohatý kulturní, společenský a sportovní život a v neposlední řadě získáváme cenný
korektiv naší práce.
Takže, velké díky!!
Toto slovo píši v adventním
čase, který je pro mnohé z nás
jedním z nejkrásnějších období
roku. V křesťanském pojetí světa
je advent obdobím dvojího očekávání – slavnosti narození Ježíše
Krista a jeho druhého příchodu
na konci času. My, lidé dneška se

spíše těšíme na vánoční svátky,
rodinnou pospolitost, zklidnění
těla i ducha po předvánočním nákupním šílenství a na oslavu závěru konce roku.
Přeji proto Vám všem krásné
prožití svátků vánočních, hodně
štěstí, zdraví, spokojenosti, osobních a pracovních úspěchů v roce
2016 – užijte si to, užijte si sebe
a své blízké
….. a přejte si něco
ké …
navíc ☺
☺..
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O čem jednali zastupitelé dne 12. 11. 2015
Dne 12. listopadu 2015 se sešli městští zastupitelé, aby projednali přibližně 20 bodů, které
byly zařazeny na pořad jednání.
Přítomní zastupitelé nejprve vzali
na vědomí zprávu starosty o činnosti rady města za období od
9. 6. 2015 do 27. 10. 2015. Mezi
nejvýznamnější záležitosti, kterými
se městská rada zabývala, byly výkupy a směny pozemků od soukromých vlastníků pod komunikacemi,
příprava na rozjezd Technických
služeb města Úvaly a jejich převzetí
provozování vodovodní a kanalizační sítě města, řešení agendy související s rekonstrukcí drážního koridoru a na to navazující rekonstrukce
městské infrastruktury – ulic v centru města a okolí nádraží, přípravu
projektu přeložky I/12, navazujících
stanovisek města Úvaly a jejich koordinace se stanovisky a přípravy
projektových dokumentací pro cca
10 investičních akcí v rámci sanace
městského majetku.
Následně byli přítomní seznámeni se zápisem z řádného zasedání ﬁnančního výboru ze dne 27.10.2015,
který se kromě jiného zabýval čerpáním rozpočtu za období leden
– září 2015. Poté bylo schváleno
rozpočtové opatření č. 5/2015, které
bylo sestaveno na základě navýšení
příjmů, změn a přesunů i u výdajů, kde příjmy a výdaje dosahují
192 134 158,- Kč. Více informací
a detail jednotlivých upravených po-

ložek v rámci rozpočtu poskytne zájemcům místostarosta Kimbembe.
Zastupitelé po delší diskusi nakonec neschválili záměr prodeje části
pozemku č.1717/1, o celkové výměře 2425 m² za účelem zvětšení venkovní plochy pro mateřskou školku.
Vlastníci objektu mateřské školy
v ulici Pražská v žádosti uvedli, že
pokud město Úvaly schválí prodej
výše uvedeného pozemku, nebudou
účtovat městu nájemné za tento pozemek po celou dobu trvání nájemní
smlouvy.
Zastupitelé dále na vlastní žádost odvolali člena ﬁnančního
výboru Ing. Josefa Martinovského a na uvolněné místo jmenovali
Bc. Romanu Komínkovou.
Zastupitel Ing. Černý předložil
zastupitelům zápis č.5/2015 z jednání kontrolního výboru, který se zabýval kontrolou plnění usnesení zastupitelstva za rok 2013 a 2014.
Zastupitelé schválili přijetí dotace ze Středočeského kraje z Fondu
životního prostředí a zemědělství
na projekt „Park Úvaly – Vinice“,
a to ve výši 2 070 000 Kč. Koncepčně je cílem projektu vytvoření
parkové úpravy pozemku v Úvalech
- Na Vinici, s rozhodujícím podílem
nové parkové výsadby a rekreační
zeleně s vybavením o prvky volnočasových aktivit. Celkové předpokládané náklady jsou 2 180 000 Kč.
Dotace byla schválena ve výši
2 070 000 Kč. Spoluúčast města

ve výši 5% činí 110 000 Kč. Tato
částka je zahrnuta v rozpočtu 2016.
Dále bylo schváleno zastavení exekuce proti obyvatelům bytu
ve Škvorecké ulici čp.105 za dlužné
nájemné, záloh na služby a exekuce
na vyklizení bytu v objektu města
v celkové výši 289 527 Kč. Tento
byt musel být exekučně vyklizen
z důvodu dlouhodobého neplacení
nájemného a služeb za uvedený byt.
Nájemné v tomto bytě činilo celkem
3213 Kč včetně záloh na služby.
Vzhledem k nemajetnosti bývalých
nájemců je jistý nulový výsledek
vymáhání pohledávky.
Zastupitelé následně vzali na vědomí informaci o mimořádné situaci, zadávání a práci na rozsáhlých
opravách komunikací v Úvalech,
tj. ulice Mánesova, Pod tratí, Čelakovského, Foersterova, Purkyňova,
Sukova, Jirenská, Pernerova, Čechova, P. Velikého v úseku od ulice
Boženy Němcové po ulici Žižkovu.
Na základě dohody se SŽDC probíhá od 1. 11. 2015 rozsáhlá oprava
těchto komunikací. Ulice Pernerova,
Čelakovského a Foersterova byly
rekonstruovány formou dvakrát válcované stříkané recykláže (stávající
úprava povrchu těchto ulic je provizorní, deﬁnitivní opravy se dočkají
na jaře 2016), ostatní ulice budou
opravovány klasickou balenou asfaltovou směsí. V Jiráskově ulici
nyní probíhá pokládka kabelového
vedení ČEZ do chodníků. V sou-

časné době se zpracovává projektová dokumentace na chodník v ulici
Jiráskova, kde by měl být v jarních
měsících kompletně opraven novou
zámkovou dlažbou. Na základě této
skutečnosti budou chodníky opraveny pouze provizorně bez asfaltování
(připravené na jarní položení nové
dlažby).
Zastupitelé již potřetí v tomto
volebním období schválili návrh
na další odkoupení pozemků pod
úvalskými komunikacemi. Tentokrát se jedná o pozemky v ulicích
Švermova, Raisova, Palackého,
Hakenova, Mánesova, Kollárova.
S vlastníky pozemků byla vedena jednání a na základě nich došlo
k dohodě o odprodeji těchto pozemků. Výkup je prováděn za ceny
v rozmezí od 70 Kč do 120 Kč
za m2. Zastupitelé zároveň schválili
i jednotlivé kupní smlouvy.
Dále byla schválena směna pozemků a odkoupení pozemků
v lokalitě U Horoušánek – Alej
úvalských dětí II – pozemek ve vlastnictví města Úvaly a pozemků, které
jsou ve vlastnictví paní Mgr. Dany
Semrádové. S vlastníkem byla vedena jednání a na základě nich došlo k dohodě o směně a odprodeji
těchto pozemků. Výkup je prováděn
za cenu 170,- Kč/m2 dle znaleckého
posudku. Směněné pozemky budou
sloužit pro vybudování cyklostezky
spojující severní část města, lokalitu U Horoušánek od zasakovacího
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pásu s centrem města. Vypořádací
rozdíl směňovaných pozemků činí
112 030 Kč. Součástí smlouvy nejsou vzrostlé stromy aleje. Tyto
stromy zůstávají ve vlastnictví města a třetích osob a budou na náklady
města přesazeny.
Zastupitelé neschválili zveřejnění
záměru prodeje části pozemku č.
1913, o jehož koupi požádal vlastník sousedního pozemku, jelikož se
jedná o městský pozemek na strategickém místě. Jedná se o pozemek
pod azylovým domem č.p. 203.
Následně také neschválili zveřejnění záměru prodeje části pozemku č.
998/1 o výměře 10,64 m2, z důvodu, že na části pozemku se nachází

veřejná studna, která je určena jako
nouzový zdroj veřejné vody.
Z jednání byl stažen bod týkající
se smlouvy o postoupení Smlouvy
o spolupráci veřejných zadavatelů
na akci: „III/01214 Úvaly u Prahy,
průtah“ mezi Středočeským krajem, Krajskou správou a údržbou
silnic a Středočeského kraje, p.o.
a Městem Úvaly. Předmětem je
spolupráce a společný postup při zajištění zadávacího řízení pro veřejné
zakázky na zpracování příslušných
stupňů projektové dokumentace, inženýrskou činnost vedoucí k získání
pravomocného stavebního povolení
a veřejné zakázky na stavební práce
vč. uzavření příslušných smluv pro

akci „Průtah městem Úvaly“. Realizaci stavby bude zajišťovat Krajská
správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.
Zastupitelé udělili ocenění Junior města Úvaly slečně Sáře
Konečné (11 let) za vynikající
výsledky v oblasti sportu – karate. Ocenění bylo předáno na akci
Advent v Úvalech dne 29. 11. 2015.
Současně zastupitelé vyslovili poděkování Viktorii Brožové (9 let)
za vynikající výsledky v oblasti
sportu – gymnastika a Anně Hiršlové (15 let) za vynikající výsledky
v oblasti sportu – karate.
Dotazy a připomínky občanů
se týkaly veřejných toalet v centru

města, které doposud chybí, stejně jako oﬁciální pohlednice města,
která byla naposledy vydána před
15 lety. Další dotazy se týkaly stavu
infrastruktury kanalizace v oblasti
U Horoušánek.
V rámci diskuse zastupitelů se hovořilo zejména o procesu přebírání
vodovodů a kanalizací pod správu
Technických služeb města Úvaly.
Videozáznam (délka trvání 3:50
hod) z jednání dne 12. 11. 2015 je
zde:
http://www.youtube.com/watch?v=iri1nMZ3Iu4
Mgr. Marek Mahdal, DiS.
(redakce Života Úval)

Změna jízdních řádů Českých drah
Vážení občané,
rádi bychom vás informovali o změnách, které nás čekají v tomto měsíci
na následně celý příští rok 2016. Jelikož většina z nás pravidelně využívá
k cestování vlakovou dopravu, dovolili jsme si pro vás připravit přehlednou tabulku s časy příjezdů a odjezdů vlaků z Prahy do Úval a naopak.
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Úvaly nádraží
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4:39
5:09
5:39
6:09
6:39
7:09
7:39
8:09
8:39
9:09
9:39
10:09
10:39
11:09
11:39
12:09
12:39
13:09
13:39
14:09
14:39
15:09
15:39
16:09
16:39
17:09
17:39
18:09

Nové jízdní řády linek S1 (Kolín – Praha, Praha – Kolín) a S7 (Český Brod
– Praha – Beroun, Beroun – Praha – Český Brod) budou platné od 13. 12.
2015. Pro větší přehlednost tabulka nezahrnuje omezení ve svátky.
Doufáme, že se vám bude cestovat příjemně, přejeme šťastnou cestu.
Odbor investic a dopravy

ODJEZDY A PŘÍJEZDU VLAKŮ
Platí od 13. 12. 2015
Odjezd
Masarykovo nádraží
18:39
19:09
19:39
x 20:09
20:39
21:09
21:39
22:09
22:39
23:09

Odjezd
Hlavní nádraží
0:18
5:28
5:58
6:28
6:58
7:28
7:58
8:28
14:28
14:58
15:28
15:58
16:28
16:58
17:28
17:58
18:28
18:58
19:28

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x – jede pouze v pracovní dny
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Omezení provozní doby
Om
MěÚ Úvaly

Pozvánka na řádné
zasedání zastupitelstva

Vážení občané,

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

dne 18.
18 12. 2015 a 31. 12. 2015 bude otevřena
dne
podateln
podatelna MěÚ Úvaly (budova Pražská 276) pouze
v době od 7.30 do 12.00 hodin.

ve čtvrtek 10. 12. 2015 od 18 hodin
v sále domu s pečovatelskou službou.

Děkujeme za pochopení
Jana Tesařová, vedoucí úřadu

Příprava nového územního plánu – Úvaly šlapou na brzdu
extenzivnímu rozvoji města
Již od roku 2009 probíhá příprava nového územního plánu města, tedy již dlouhých šest let. Tento nový
územní plán vychází ze stávajícího platného územního plánu, který je odrazem představ radnic vládnoucích do roku 2010 o dalším rozvoji města. Tyto představy počítaly s tím, že Úvaly v relativně krátké době
dosáhnou na cca 12 tisíc obyvatel.
Toto zadání se promítlo i do nového územního plánu
města, který je nyní zpracováván. Mezitím však došlo
na konci roku 2014 k nástupu nového vedení města.
Jsme přesvědčeni, že trend rozrůstání Úval do krajiny
není dobrý. Na druhou stranu jsme však omezeni tím,
že měnit území určené k zástavbě zpět na nezastavitelné území je komplikovaný a v některých případech
pro město ekonomicky nemožný proces.
Proto jsme se rozhodli, že tam, kde to bude možné,
budeme chtít výstavbu v jednotlivých lokalitách etapizovat, v některých lokalitách navrhujeme přeměňovat území zpět na nezastavitelné plochy.
Jako jeden z prvních přípravných kroků učinila rada města vyhlášení stavební uzávěry v lokalitě
U Horoušánek. Tato stavební uzávěra se týká pozemků vlevo od silnice na Horoušánky směrem k Jirnům
a dále pak pozemků vpravo od této silnice od ulice
Tigridova směrem k II/101 – viz obrázek – jedná se
o plochy I. a II.

Za účelem rozvolnění tempa výstavby v Úvalech tak, aby město bylo schopno tuto výstavbu absorbovat z hlediska sociální a technické
infrastruktury, životního prostředí a pohody
obyvatel města, navrhuje vedení města na základě konzultací s koaličními i opozičními
zastupiteli, komisí pro výstavbu a komisí pro
životní prostředí následující zásady úprav návrhu územního plánu.

Pozemky, na kterých rada města
vyhlásila stavební uzávěru

II. etapa – zastavitelnost pozemků zařazených
v II. etapě je možná až po využití 80 % výměry ploch příslušného způsobu využití,
zahrnutých do I. etapy nebo od 31.12.2030
podle toho, která podmínka bude splněna
dříve. Využitím se rozumí, že na ploše se
nachází alespoň jedna stavba, pro kterou je
plocha určena.
Lokalita mezi Pražskou a I/12, lokalita
mezi Hájovnou III a Zálesím, Radlická – jih

1) Etapizace výstavby
Navrhujeme následující rozložení ploch
do etap:
I. etapa – zastavitelná hned:
Vinice, Radlická, Výpustek, pozemek u bývalých uhelných skladů, Dobročovická –
nad Oborou, U Horoušánek – Tigridova x
Šámalova.

III. etapa – zastavitelnost pozemků zařazených v III. etapě je možná až po využití
80 % výměry ploch příslušného způsobu využití zahrnutých do II. etapy nebo
od 31. 12. 2040 podle toho, která podmínka bude splněna dříve.
Lokalita U Horoušánek, Pernerova

IIIa. etapa – pozemky podél I/12 – směrem
na Kolín – stávající pole budou z území nerušící výroby a služeb změněny na území
pro komerční výstavbu (rozuměj výstavbu
pro obchody a služby). Zastavitelnost těchto pozemků bude možná až po 31.12.2035.
IV. Hostín – zástavba v této lokalitě se řídí
platnou smlouvou uzavřenou v roce 2008
mezi městem Úvaly a developerskou společností a nemůžeme zde sjednané podmínky měnit…

2) Výstavba v Úvalech bude regulována
a) Ve všech výše uvedených etapách a lokalitách, kde neexistuje registrovaná územní
studie, bude územním plánem požadováno
před povolením výstavby zpracování územ-
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ní studie nebo regulačního plánu. Podmínkou výstavby také bude uzavření plánovací
nebo jiné obdobné smlouvy s městem.
b) Výstavba v oblastech určených pro nerušící
výrobu a služby bude regulována tak, aby
neumožňovala výstavbu podobných obrovských skladovacích hal, jako stojí v Jirnech.

c) Výstavba bude regulována tak, aby neumožňovala výstavbu ubytoven.
Oﬁciální představení návrhu nového územního plánu, včetně všech detailů a výkresů,
očekáváme v únoru roku 2016, kdy také bude
moci veřejnost a vlastníci pozemků vznášet
námitky. Zastupitelstvo by o novém územním

plánu mělo jednat někdy v průběhu března
2016.
V okamžiku, kdy obdržíme oﬁciální výkres nového územního plánu, bude zveřejněn
na webových stránkách města.
Za vedení města
Petr Borecký, starosta

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY –
SVOZ KOMUNÁLNÍHO
ODPADU

Transparentní účty
města Úvaly

Vzhledem ke skutečnosti, že poslední týden v roce
2015 i první týden v roce 2016 je lichý, bude probíhat
svoz komunálního odpadu v obou těchto týdnech

Město Úvaly má od 11. 12. 2014 zřízeny transparentní účty, které jsou k nahlédnutí na webových stránkách města. Pokud nesouhlasíte s uvedením platby
účtech, můžete platbu uskutečnit
na transparentních úč
v pokladně
městského úřadu nebo na
pokla
č. účtu
úč 5000128584/0600 GE Money
Bank.
B
Ba
Hájková Jitka,
vedoucí ekonomického odboru

tj. 28.12., 29. 12. a 30. 12 . 2015 a 4. 1.,
5. 1. a 6. 1. 2016
dále vždy v lichý týden – pondělí, úterý, středa dle
jednotlivých lokalit.
Odbor správní

Vážení poplatníci, občané,

V Úvalech možná budeme digitalizovat historii
Letopisecká komise rady města během roku diskutovala možnosti a podmínky elektronické
katalogizace a digitalizace „historických materiálů města“ (především myšleno rostoucí sbírky
soudobé dokumentace, příloh
kroniky), též způsob jejich uložení, včetně zajištění především přibývajících digitálních dat (resp.
jejich nosičů) před poškozením
(degradací),
případně zcizením či zneužitím. Ředitel Státního okresního
archivu ve Zdibech – Přemyšlení
pan Roman Kolek nám vysvětlil
možnosti bezplatné digitalizace
dokumentů v okresním archivu
a potvrdil nám, že okresní archivy
nechávají v rámci Státního oblastního archivu v Praze přednostně
digitalizovat kroniky obcí a měst,
ovšem výhradně archiválie pře-

vzaté do přímé péče, k trvalému
uložení v prostorách archivu.
Na městském úřadu je známo,
že nakládání s úředními dokumenty v režimu spisové služby se řídí příslušným zákonem
o archivnictví č. 499/2004 Sb.,
vyhláškou o spisové službě č.
259/2012 Sb. a spisovým řádem
městského úřadu. Z těchto dokumentů se průběžně provádí
výběr archiválií do okresního
archivu, zpravidla ve skartačním
řízení. Též městské kroniky jsou
archiválie, s doporučenou skartační lhůtou k předání archivu
10 let po uzavření svazku. Jsme
povinni předat uzavřené svazky
městských kronik do okresního
archivu, s tím, že zároveň budou předány k digitalizaci, a to
tak, aby její výsledek městský
úřad obdržel zhruba do lhůty půl

roku po předání. Předpokládáme
však, že originály kronik okresní archiv v budoucnu bude při
různých významných příležitostech zapůjčovat městu, například
k výstavám, besedám a podobně.
V současnosti město spravuje cca
10 uzavřených svazků městských
kronik do roku 1990, s nejstarší
pamětní knihou Úval z 18. století.
Uložené zápisy dalších 10 svazků
městských kronik v archivu městských kronik na městském úřadě
obsahují období 2004 – 2013. To
ale ještě není uzavřené.
V současnosti vzájemně diskutujeme i o možnostech a podmínkách katalogizace, digitalizace
a archivace sbírek ostatní (tzv.
soudobé) dokumentace, zpravidla nespadající do režimu spisové
služby a často totožné s přílohami
kroniky nebo aspoň jako podklady

městského kronikáře. Konkrétně
se jedná například o historické
i digitální fotograﬁe (často od obyvatel), pohlednice, plakáty a jiné
drobné tisky, též místní zpravodaj
Život Úval, novinové výstřižky,
písemné vzpomínky, ﬁlmovou dokumentaci a videodokumentaci,
zvukovou dokumentaci atd.
V Úvalech máme velký zájem
na další spolupráci s okresním
archivem při sběru, zpracovávání
a využívání historických materiálů
a také k propagaci nelehké práce
městského kronikáře a též okresního archivu. Konkrétně na rok 2016
v Úvalech připravujeme výstavu
městských kronik a vybraných
archiválií (předběžně začátkem
září), s aktivní účastí archivu.
Vítězslav Pokorný,
místostarosta města
a městský kronikář

Pracujeme na řešení problémů soustavy úvalských rybníků na Slovanech
Soustava rybníků na Slovanech, zejména
rybníky Horní úvalský, Lhoták a Dolní úvalský, vůbec není v dobrém stavu. Přesto slouží
jak k intenzivnímu chovu ryb v podmínkách
úvalské místní organizace Českého rybářského svazu, tak jako retenční nádrže k zadržování vody v krajině. Do budoucna chceme posílit
složku hospodaření na vodách přírodě blízké
s vyšší přírodní ﬁltrací i s možnou rekreačně
oddychovou funkcí.
O co konkrétně jde? Prioritou města do dalších let je především zaměření se na rybníky
Horní úvalský a Lhoták. U Horního úvalského
je zásadní problém v odtěžení sedimentu, chce-

te-li v odbahnění, zvýšení bezpečnosti přelivu,
oprava tzv. požeráku a oprava hráze. U Lhotáku
je zásadním problémem oprava hráze, která se
rozpadá, odtěžení sedimentu, oprava podemletých břehů, přeliv pod Lhotákem, možnost posunout tzv. požerák více do rybníka. Základní
ﬁnanční náklady nejsou malé. Jen u Horního
úvalského jsou odhadnuty náklady za odtěžení
sedimentu na 5 mil. Kč a na opravu hráze 3 mil.
Kč. U Lhotáku se odhadují náklady na opravu
rozpadlé hráze na 8 mil. Kč a za odtěžení sedimentu 2 mil. Kč.
Přes všechny složitosti při zajišťování potřebných ﬁnancí, včetně získání dotací a za-

jištění ﬁnanční spoluúčasti města, je třeba
se o naše městské rybníky starat jako řádný
hospodář a zajistit jim potřebnou rekonstrukci
a další životaschopnost. Předpokládáme, že
v roce 2016 bude zpracována projektová dokumentace včetně potřebných souhlasů a povolení a v následujícím roce 2017 se započne
s vlastní rekonstrukcí za předpokladu využití
konkrétního dotačního titulu. Veškeré další
kroky města však také vyžadují podporu činnosti a úzkou spolupráci s Místní organizací
Českého rybářského svazu v Úvalech.
Vítězslav Pokorný,
místostarosta města
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Úvaly se těší z nově rekonstruovaného
nádraží a z „Otevřené kroniky města“
v nádražním podchodu
Ve středu 11. listopadu 2015 nastal Den D, kdy bylo připraveno po mnoha letech
příprav a následných dvouletých stavebních činností slavnostní otevření rekonstruovaného úvalského nádraží a předání „Otevřené kroniky města“ v nádražním podchodu
našim občanům. I když tento den bylo pošmourno, občas se snesl podzimní deštík,
nic to nevzalo na dobré náladě těm, kteří přišli, a na celkových slavnostních pocitech.
Vlastní akci předcházelo uložení pamětní schránky města do třetího pilíře kulturní památky, 170 let starého historického železničního viaduktu „Devět kanálů“.
Ve schránce byly uloženy následující artefakty – Pozvánka na slavnostní otevření
nově zrekonstruovaného nádraží v Úvalech dne 11. 11. 2015, vlaječka města, dopis
starosty města – Poselství pro ty, kteří přijdou po nás, fotograﬁe současných zastupitelů města Úvaly, 4 poslední vydání časopisu Život Úval, denní tisk z 11. 11. 2015,
upomínkové předměty skupiny Divokej Bill, sada mincí ČR, písemný a obrazový materiál z modernizace železniční tratě, fotograﬁe zrekonstruovaného podchodu na nádraží včetně výmalby. Původní schránku, která byla do historického viaduktu zazděna
v roce 1844, se bohužel s ohledem na technický stav pilířů nepodařilo objevit.
Slavnosti se zúčastnili milí hosté. Vojtěch Klofec, hlavní inženýr stavby ze Správyy železniční dopravní
cesty,
SUDOP Praha Michal
p
y, státní organizace,
g
, za společnost
p

Poselství pro ty, kteří přijdou po nás

Milá nálezkyně, milý nálezce tohoto dopisu,
to, že tyto řádky čteš, svědčí o tom, že se pravděpodobně něco děje s železničním viaduktem, ve kterém je uložená schránka, obsahující tento dopis. Svědčí
to i o tom, že Tě zajímá, jací jsme byli, jak jsme žili, z čeho jsme se radovali
a z čeho jsme měli obavy.
V době, kdy píši tento text, se chystáme oslavit již 26. výročí návratu demokracie
do naší země, ke kterému došlo 17. listopadu 1989. Sami si volíme svoji vládu,
sami si volíme představitele svého města a sami odpovídáme za své životy, přesto
k volbám moc nechodíme. Máme možnost cestovat po naší zemi, po Evropě,
a když máme peníze, tak poznáváme i vzdálené kouty naší planety, bojíme se
však, co se stane, až lidé z těchto vzdálených koutů světa přijdou k nám.
Žijeme v převratné době vynálezů, o kterých se nám ještě před několika lety
nesnilo. Technologie, které máme, nám umožňují prozkoumávat samé hranice sluneční soustavy, umožňují nám být, pokud chceme, kdykoli a s kýmkoli
ve spojení, přesto jsme možná více než kdykoli v minulosti sami. Naše počítače a paměťová zařízení ukládají více dat a informací než kdykoli v minulosti, ale když nejde elektřina, vracíme se k papíru. I tento text je psán na papír.
Chráníme přírodu, květiny a živočichy, které považujeme za vzácné, ale zároveň jim bereme prostor pro život našimi stavbami a stroji. Milujeme čistý
vzduch a vodu, které našimi továrnami špiníme. Jsme lidé, kteří věří ve svou
budoucnost a budoucnost svých dětí, ale zároveň se bojíme, co nám přinese.
Bude naše země a naše město i v době, kdy čteš tyto řádky, existovat? Jak
bude vypadat? Budou lidé budoucnosti rozumět nám, lidem z minulosti?
Ale Tebe jistě, milá nálezkyně, milý nálezce, zajímá, čím jsme v Úvalech žili
v listopadu roku 2015. Město mělo cca 6300 obyvatel. V tomto roce byla stále
téměř polovina ulic v našem městě bez pevného povrchu, takže řešíme, jak
je opravíme. Debatujeme o tom, jestli postavíme novou městskou knihovnu
a kulturní centrum. Díky velkému množství dětí se připravujeme na postavení nové školy. Máme radost z nově opraveného nádraží a přemýšlíme, jak
opravíme naše koupaliště.
A úplně nejvíce nás zajímají a těšíme se z našich blízkých – rodičů, manželů,
manželek a dětí. A těšíme se, že jejich potomci najdou tuto schránku a budou
moci odpovědět na otázky, na které my odpovědět neumíme. Žili jsme dobře?
Zanechali jsme Vám svoji zemi a své město v dobrém stavu? Měly naše životy
a práce smysl? Snad bude Vaše odpověď na tyto otázky ANO.
Psáno v Úvalech dne 11. listopadu 2015

Mečl, z akciové společnosti České dráhy Lukáš Fořt
a p. Kraus, za stavbaře Tomáš John, vedoucí provozní
jjednotky akciové společnosti Strabag Rail a Petr Šantavý,
stavbyvedoucí ze stejné společnosti, dále za město s rozšířenou působností Vlastimil Picek, starosta města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Jiří Vojta, místostarosta
města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a Jana Lohnická, z odboru ÚR a památkové
átkové péče Městského úřadu
Brandýs nad Labem – Staráá Boleslav.
Boleslav
lav
aavv. Hojná
Hojn
Ho
jná byla
byyla
la účast
účast
i místních občanů.
Když
V úvodu Petr Borecký, starosaros
osos
osse snoubí
ta města Úvaly, hovořil o vývýýrok s rokem,
znamu akce. Následně mís-Vánoce přichází
tostarosta města a zároveň
mocným skokem.
městský kronikář Vítězslav

Vzájemně si lásku dejme,
štěstí, zdraví
si popřejme.

Za obyvatele města Úvaly napsal
Petr Borecký, starosta města
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Pokorný seznámil přítomné s obsahem pamětní schránky a přečetl „Poselství pro ty, kteří
přijdou po nás“. A poté již nastoupil starosta
Petr Borecký se zapečetěnou pamětní schránkou na přistavenou hydraulickou plošinu
a byl vynesen do výše 8 m, kde do připraveného otvoru uložil pamětní schránku, která byla
hned stavbaři zazděna a nese letopočet 2015.
Po skončení se všichni přítomní odebrali na nádraží. Zde se k našim hostům přidali i Lukáš Kopřiva, vedoucí odboru dopravy
Středočeského krajského úřadu a Miloslav
Šmolík, krajský zastupitel.
Následně byl za přítomnosti zástupců zhotovitele stavby, projektantů, představitelů státní
organizace Správa železniční dopravní cesty
a akciové společnosti České dráhy a velké pozornosti občanů otevřen zrekonstruovaný podchod na nástupiště a opravená budova úvalského nádraží. Město Úvaly společně s místními
nadšenci a uměleckým kolektivem Leviathan
Crew přítomným dokázali, že grafﬁti nejsou jen
nevzhledné čmáranice a prostý vandalismus.
Pod taktovkou mladého umělce Kryštofa Kotíka
vzniklo přímo v podchodu dílo, které ne náho-

Pozvánka
na předvánoční
posezení seniorů
Zveme srdečně všechny seniory
na předvánoční posezení
s malým pohoštěním, drobným
dárkem a programem, které se
bude konat
ve středu 9. 12. 2015
od 14.00 hod.
v sálku Domu
s Pečovatelskou službou
za přítomnosti
vedení města Úvaly.
Jana Tesařová,
vedoucí úřadu

dou dostalo název „Otevřená kronika města“. Devět maleb netradičním
způsobem mapuje osobnosti zdejšího
kraje a události, které se do historie
zapsaly ve zlém i v dobrém. Návštěvníky této unikátní, 24 hodin otevřené
galerie, budou každý den stovky železničních cestujících, kteří využívají
příměstské vlaky na železničním koridoru, jehož rekonstrukce v úseku
Praha-Běchovice – Úvaly se po dvou
letech chýlí ke konci.
K občanům promluvili vedle starosty města také Vojtěch Klofec ze
SŽDC a Lukáš Fořt z ČD. Potom
již prostor u podchodu patřil vystoupení tanečních skupin Městského domu dětí a mládeže Úvaly Street Dance
– skupiny Rythm Elitte Crew a mistrů světa
Street Dance show duo – Jan Ťoupalík a Michaela Hauková. Mnozí občané také diskutovali s autorem výmalby podchodu Kryštofem
Kotíkem. Výborná nálada přítomných a hrdost na vykonané výjimečné dílo se nesly až
do večerních hodin.
Vítězslav Pokorný,
místostarosta města

Vá
Vážení
a milí
senio uživatelé
senioři,
pečova
pečovatelské
služby,
přejeme Vám všem
příjemné
prožití vánočních
příj
ép
svátků, pevné zdraví
a hodně životní
otní pohody,
okojenosti
štěstí a spokojenosti
v roce 2016.
Vedení města spolu
s kolektivem pracovnic
acovnic
Pečovatelské služby
aly
města Úvaly

Poděkování
Vedení města Úvaly děkuje panu Ing.
Lukáši Rubešovi, který městu daroval
krásný vánoční strom. Současně patří
poděkování panu Jiřímu Hovorkovi
za bezplatné zajištění jeho přepravy
a osazení na místo. Dne 19. 11. 2015
bylo prracovníky technických služeb
dokončeeno umístění a zajištění stromu
na náměěstí Arnošta z Pardubic.
Případnný zájemce, který by chtěl
věnovat městu vánoční strom na příští
rok, neechť kontaktuje ředitelku technickýchh služeb Mgr. Ing. Pavlínu
Slavíkovvou na tel. 281 091
9 522.
Za vedení města Úvaly
J Tesařová,
Jana
T
vedoucí
d
úřadu
d
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VÁNOCE 2015
MUDr.Karásková

MUDr. Maříková

23. 12.

8.00–13.00

10.00–16.00

28. 12.

12.00–16.00

8.00–13.00
(Mudr. Pšenička)

29. 12.

8.00–13.00

zavřeno

30. 12.

8.00–13.00

10.00–16.00

31. 12.

zavřeno

zavřeno

LÉKAŘI SE VZÁJEMNĚ ZASTUPUJÍ
(pouze pro akutní případy)

Oznámení Úvalské lékárny
Otevírací doba v období vánočních svátků:
21. – 23. 12.
otevřeno 8:00 – 17:30 hod
24. – 27. 12.
zavřeno
28. – 29. 12.
otevřeno 8:00 – 17:30 hod
30. 12.
otevřeno 8:00 – 13:00 hod
31. 12. – 3. 1.
zavřeno – INVENTURA
Ráda bych všem popřála příjemné a klidné prožití vánočních svátků a šťastné vykročení do nového roku.
PharmDr. Hana Kantorová
a kolektiv lékárny

PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A V ROCE 2016 PEVNÉ
ZDRAVÍ A MNOHO OSOBNÍCH I PRACOVNÍCH
ÚSPĚCHŮ.

MUDr. Irena Těšíková
a MUDr. Petra Hrabánková
oznamují změnu ordinačních hodin
od 2. 11. 2015
více informací na: www.vseobecnylekar-uvaly.cz

Poděkování
Město Úvaly děkuje panu Robinovi Dusparovi za darování meteostanice v hodnotě
30 400,- Kč.
Tímto všichni obyvatelé mohou sledovat počasí
v Úvalech na webových stránkách města.
www.mestouvaly.cz
Hájková Jitka,
vedoucí ekonomické odboru

Ordinační doba
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

7,30 – 11,30
13 – 18 hod
7,30 – 11,30
7,30 – 11,30
7,30 – 11,30

12 – 14 hod (pro objednané)
12 – 14 hod (pro objednané)

Ordinační doba je shodná s provozní dobou. Možnost
objednání na konkrétní dobu buď telefonicky či cestou
internetu (eServices).

Na ulici vločka
padá pěkně jedna
za druhou,
občas z toho bolí
záda, než je všechny
zametou.

„Železniční koridor“ v Úvalech
Co doplnit k tomu, co sdělil ředitel stavby ve své tiskové
zprávě? Najednou je zarážející,
jak rychle se blíží konec stavby, bude to za 5 měsíců. Jen to,
že výstavba koridoru v doplnění úpravami objektů a pozemků
v současném vlastnictví Českých
drah, a.s., dává vzniknout modernizovanému komplexu celého
„prostoru dráhy“.
Vývoj železniční dopravy v celém světě jde stále dopředu, to
platí i u nás v Úvalech, i když
traťové těleso a nádraží s výpravní budovou jsou dispozičně
umístěny na stejných místech
jako při výstavbě koncem 19.
století. Výhodou je v současnosti
poměrně dobrá dostupnost nádra-

ží pro občany Úval, umístěného
v intravilánu města. Negativem
je pouze hlučnost z provozu, ale
ta v současnosti je značně omezena použitím nových technologií
výstavby tratě a postupně ještě
snižována novou koncepcí vlakových souprav.
Výstavba železničního koridoru byla v minulých dvou letech
velmi sledována všemi občany
Úval a přilehlých obcí, neboť
dojíždění z Úval do zaměstnání
i za jiným účelem vlakem se stále
stává vyhledávanější než cestování individuálně po silnici. Sounáležitost města s dráhou a důležitost stavby byla dokumentována
i slavnostním aktem u historického mostu Výmola – viaduktu

a zrekonstruovaném prostoru nádraží dne 11. listopadu.
Následuje pravidelná tisková
zpráva vedení stavby.
Vážení občané,
dovolte mi, abych vás seznámil
s probíhajícími pracemi na železničním koridoru a krátce nastínil
budoucí vývoj, hlavně v souvislosti s dokončovacími pracemi
po ukončení a zprovoznění dopravní kolejové cesty.
Letošní rok byl hodně náročný
pro všechny zúčastněné, jak z hlediska vysokého zatížení města
stavební činností, tak i řešením
mimořádných situací při nepředvídatelných opravách. Úpravy harmonogramů prací s tím spojené,
nebyly vždy optimální, ale s vaší

pomocí jsme je dokázali zvládnout, i když se to občas neobešlo
bez emocí na obou stranách. Musím zde ale kriticky připomenout,
že i naši zhotovitelé k tomu často
svým chováním přispěli. Během
stavby často nebylo jednoduché
sladit postup prací s vysokým
objemem požadovaných prací.
Začátek listopadu přinesl otevření
podchodů, opravu výpravní budovy, dokončení střední části kolejiště na pražském zhlaví, opravu
povrchů komunikací a dokončení
inženýrských sítí. Dnem 4. prosince by mělo být celé kolejiště uvedeno do nového stavu a tím končí
jedna zásadní etapa rekonstrukce
železničního úseku mezi Běchovicemi a Úvaly. V zimních měsících
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budou probíhat denní krátkodobé
výluky jednotlivých kolejí, během nichž se bude pokračovat
na rekonstrukci trakčního vedení.
Na jaře příštího roku budou dobíhat hlavně dokončovací a úklidové práce. Z těch hlavních, které
se bezprostředně nedotknou prací
v kolejišti, bych zmínil dokončení
opěrných zdí u mostu Na Spojce,
dokončení zádlažeb okolo mostu
Výmola, dokončení protihlukových
stěn
a oplo-

cení a také úpravu dopravní kanceláře a přepojení provizorních
kontejnerů zabezpečovacího zařízení do zrekonstruované budovy.
Po uvolnění místa po těchto kontejnerech dojde k dokončení chodníku a plochy v prostoru mezi výpravní a technologickou budovou.
Vzhledem k častým dotazům
občanů ohledně realizace protihlukových stěn bych zde zmínil pár faktů. Protihlukové stěny,
naplánované k výstavbě v této
stavbě, jsou zrealizovány! Případná dostavba dalších bude možná
po změření hlukové zátěže
z dopravy, která proběhne nejdříve
v měsíci

květnu v roce 2016. Poté bude
moci investor stavby, SŽDC,
rozhodnout o případné dostavbě
v souladu s platnou legislativou.
Problémem ale pořád zůstávají
graﬁcké formy vandalizmu některých občanů, kteří na těchto
plochách vytvářejí jakési umění,
ne vždy široké veřejnosti srozumitelné, čímž značně devastují
jinak poměrně zdařilé dílo.
Vážení občané, opět po roce
se přiblížil čas vánočních svátků,
kdy budeme se svými rodinami
a přáteli a budeme si užívat sváteční čas. S přáním všeho nejlepšího do dalšího roku vám mohu
pouze sdělit, že náš čas vyměřený pro rekonstrukci železnice
ve vašem městě pomalu
končí a v dubnu 2016
ukončíme naši činnost
předáním díla investorovi. Za dobu působení
u vás jsme zaznamenali
řadu pozitivních i negativních reakcí na naši
práci od těch z vás, kterým není dění ve městě

lhostejné a aktivně se zapojují.
Děkujeme za všechny vaše připomínky, věřím, že do budoucna si
z nich vezmeme to přínosné, aby
naše práce byla ještě kvalitnější
a chyb co nejméně.
Děkuji panu starostovi, radním
a zastupitelům za korektní a dobrou spolupráci při vlastní realizaci
prací a vám občanům za vstřícnost
a pochopení i v době , kdy situace
byla díky mimořádným událostem
hodně složitá a vypjatá.
Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2016 vám přeje
za celý realizační tým
ředitel stavby
Tomáš JOHN.
Příští informace bude zveřejněna opět za měsíc, aktuelní informace jsou průběžně umisťovány
na webových stránkách města
Úval.
Pro Život Úval sestavil
ing. Karel Böhm, MěÚ – Stavební
úřad Úvaly, který se připojuje
k vánočnímu a novoročnímu
přání pana ředitele stavby.

Rozhovor s PhDr. Martou Teplou

K

dyž moje manželka Radka nedávno rozprodávala věci, ze kterých už naše
děti vyrostly, na inzerát se jí ozvala jedna čerstvá maminka z Úval. A nebyla
to ledajaká maminka. Dr. Marta Teplá (*1950), skromná a velice sympatická
dáma, maminka malého chlapečka, je totiž přechodnou pěstounkou.

Popravdě řečeno, strýček Google mi na Vás
prozradil, že jste se dlouhá léta věnovala
ve své profesi oblasti speciálního vzdělávání
jako ředitelka Zvláštní školy v Úvalech, pak
jste pracovala i na ministerstvu školství
v oblasti předškolní výchovy a vzdělávání
dětí s tělesným, mentálním či vícečetným
postižením a autismem. K práci s dětmi
máte tedy velmi blízko…
Činnost s dětmi, o dětech a pro děti je mým
celoživotním krédem a posláním. Podle rčení
„Ševče, drž se svého kopyta“ jsem od vystudování speciální pedagogiky na Karlově univerzitě v Praze působila celý profesní život
v oblasti vzdělávání dětí se zdravotním postižením. Ve svém seniorském věku po odchodu do důchodu jsem neskončila v bačkorách
u televize, ale ještě aktivně pomáhala jako
metodik ve dvou projektech ESF – „Aktivační centra“ pro vzdělávání mládeže s mentálním postižením. A když skončil i tento
projekt, napsala jsem pro nakladatelství Verlag-Dashöfer aktuální publikaci „Asistent
pedagoga – jak efektivně zavést pozici asistenta pedagoga ve školách“. S konkrétními
příklady z praxe mi pomáhal i pan ředitel
Jaroslav Březka, díky. Brožura spatřila světlo světa a co dál? Vnoučata odrostla, 14letý
mladý muž a tři cca 10leté slečny již babi
a dědu tolik nepotřebují….a zde se zrodil nápad, pomoci znevýhodněným dětem formou
přechodné pěstounské péče.

Před čtyřmi lety jste se také pustila „do boje“
s tehdejším ministrem školství Josefem
Dobešem. Proč?
Můj „boj“ spočívá na základě celoživotních
zkušeností nejen proti jednomu z ministrů, ale
proti prosazované utopii totálního inkluzívního vzdělávání všech dětí. Lidé jsou si rovni
před Bohem, ne však ve vzdělávání. Zapojování dětí s lehkým mentálním postižením (IQ
50–69) do vzdělávacího programu běžných
základních škol považuji za nešťastný krok,
který velmi ublíží dané skupině žáků. IQ 50 je
již velmi těžké zdravotní postižení a vyžaduje
odbornou speciálně pedagogickou péči. Zrušení vzdělávacího programu, kde jsou obtížné
akademické předměty nahrazeny pracovním
vyučováním, považuji za chybný krok našeho školského systému. Vždyť co myslíte, že
udělá žák s IQ 50, až bude jeho třída probírat
např. algebru a na tabuli bude vzorec (a + b)2?
Jak bude vnímat a reagovat na svou nedostačivost? Při nejlepším zatahá za cop tu šprtku
před sebou, která ta písmena nejenže spočítala, ale ještě ji to i baví!
Vraťme se ale k úvalským dětem. V našem
městě díky Vám vznikla v roce 1973 speciální škola – tehdy zvláštní, následně praktická
škola. Jaké byly začátky?
Úvalská Zvláštní škola nevznikla mou zásluhou. Byla založena tehdejším ONV Praha-východ 1.9.1973 a vyučovala zde Olga Jung-

wirtová s Annou
V r c h l av s k o u -Jaklovou.
Já
jsem nastoupila
do funkce ředitelky od roku
1981.
Školu
jsem postupně
rozšiřovala, vybavovala a zaváděla moderní
prvky
práce.
Těsné prostory
v základní škole
se mi podařilo
nahradit přístavbou nové budovy, jejíž kolaudace v roce 1992 jsem se však již nedočkala.
Od 1. 9. 1990 jsem nastoupila do pozice koncepčního pracovníka pro oblast mentálně postižených v nově zřizovaném odboru speciálního vzdělávání ministerstva školství v Praze.
Škola musela odejít (pozn. předběhnu
opozici a přiznám se, že jsem v únoru 2012
z pozice zastupitele rovněž hlasoval pro
výpověď z nájmu praktické školy, jejímž
zřizovatelem byl kraj), a to z důvodu potřeby prostor pro žáky ZŠ Úvaly. Je mi jasné,
že jste tehdejší rozhodnutí města vnímala
s nelibostí…
Postup MěÚ v Úvalech nebyl v dané době
ojedinělý. Mnoho kapacitně menších praktických škol přecházelo v podobě speciálních
tříd pod běžné základní školy. Proces byl nazýván integrací a měl sbližovat děti s postižením s běžnými zdravými vrstevníky, ovšem
na rozdíl od inkluze při zachování odpovída-
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jících vzdělávacích programů a podmínek –
speciálních učebnic, pomůcek, menšího počtu
žáků ve třídách, odborného personálního obsazení atd. Líto mi však bylo zrušení střední
praktické školy, neboť Úvaly se mohly honosit
i výsadou poskytování středního vzdělávání.
Jak jste se dostala k přechodnému pěstounství a co se pod tímto termínem skrývá?
Pěstounská péče na přechodnou dobu představuje pomoc dítěti po dobu, kdy se o ně
nemohou starat rodiče, kteří procházejí obtížným životním obdobím. Filosoﬁí je zajistit
dítěti standardní život v rodině, místo dosud
uplatňovaných pobytů v ústavních zařízeních
– kojeneckých ústavech a dětských domovech. O psychické deprivaci těchto ústavních
dětí byly napsány hory knih, nejpřesvědčivější
od prof. Zdeňka Matějčka. Přesto je Česká republika jednou z posledních zemí, kde kojenecké ústavy pořád fungují.
Takže vlastně ani nikdy nevíte, jaké dítě se
k Vám do rodiny dostane? Musí to být dost
materiálně náročné, v každém okamžiku
být připraven na příchod „kojence“ či dítěte
školou povinné nebo teenagera.
Než jsou pěstouni zařazeni do seznamu poskytovatelů pěstounské péče, který vede Orgán
sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) Středočeského kraje, procházejí náročnými testy
a 70hodinovým školením. Zde se dozví veškeré
podrobnosti, klady i zápory a nejrůznější úskalí
a nástrahy této náročné profese. S dětmi nemůže
pracovat každý. Míra profesionality a empatie
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musí být vyvážená. Svěřené děti se pohybují
v rozmezí 0 – 18 let, upřednostňována jsou však
miminka, která by již neměla poznat ústavní režim, ale rodinnou lásku a pohodu.
Je Vás, přechodných pěstounů v Úvalech
více? Jak Vám mohou případně Úvaláci
pomoci?
Mám kontakty na pěstounské rodiny jak
v Úvalech, tak na okrese Praha-východ. Setkáváme se, vyměňujeme zkušenosti, půjčujeme
si vybavení na děti…uvádět jména však nemám oprávnění. Vzhledem k počtu dětí je nás
však zatím velmi málo. A jak pomoci? Vstřícným postojem pomáhá např. MUDr. Vladimíra Kumprechtová a několik maminek, které
přinesou odložené věci, hračky…půda s regálem na označené krabice podle věku dětí
v Ruské 546 je velká a čeká…
Když se někdo z Úvaláků bude chtít stát
přechodným pěstounem, jaká kritéria musí
splňovat a kam budou směřovat první kroky
budoucího pečovatele? Dokážu si pouze
představit tu administrativní zátěž s tím
spojenou…
Na byrokratickou administrativu naše země
snad jednou zajde, ovšem na druhou stranu,
svěřit dítě do výchovy jisté záruky vyžaduje.
Veškeré kroky pro potencionální zájemce řídí
OSPOD Prahy-východ se sídlem v Brandýse
n.L.-Staré Boleslavi. Kontakt je k dosažení
na webových stránkách či např. u velmi vstřícné referentky Dany Hanusové – dana.hanusova@brandysko.cz, tel. 221 621 590. Pokud

však budete chtít osobní nezávislou konzultaci, jste vítáni na adrese marta.tepla@atlas.
cz, jistotně se domluvíme. Nezbytné je však
sdělit, že pěstounská péče není žádná charitativní činnost, ale ZAMĚSTNÁNÍ se všemi
důsledky tohoto pracovně-právního vztahu.
Nastává doba adventu, co byste popřála úvalským rodičům a vlastně všem Úvalákům?
Má současná činnost pěstounky na přechodnou dobu a celoživotní práce s rodinami
postižených dětí mě naučily vážit si každého
klidného dne, radostného vztahu mezi lidmi
a především staré klasické úplné a poctivé
RODINY jako základu a jistoty života. Zde
musím poděkovat za vstřícnou pomoc té mé –
manželu Františkovi, sestrám a oběma synům.
Přeji všem spoluobčanům hlavně ZDRAVÍ.
Mladým klukům a holkám potom především
„rozum v hrsti“, neboť většina miminek v pěstounské péči jsou odložené děti závislých
alkoholiků a narkomanů, trpí od narození abstinenčními příznaky a jejich start do života
opravdu nelze závidět. Loučím se s Vámi a panem redaktorem Markem Mahdalem citátem
MUDr. Karla Vodáka: „Každé dítě, které člověk vychoval, je vlastní dítě. Nevlastní dítě?
Neznám.“
Ať se daří ve Vaší záslužné činnosti a přeji
pevné nervy ve výchově svěřených dětí.
Rozhovor vedl
Marek Mahdal
(redakce Života Úval)

Lampionový průvod
vod
d
Druhým rokem jsme se 7. listopadu v Úvalech u Horoušánek sešli
na Halloween-lampionovém průvodu. Společně s dětmi jsme obešli
místní potemnělé ulice, objevili zářící poklad a pak si dospělí příjemně popovídali a děti zařádily. Všem
zúčastněným děkujeme a těšíme see
na příští ročník.
Eva Chvalkovskáá

S
Statisíce
uprchlíků přicházejí
do Evropy
Přijďte se informovat, co to pro nás znamená. Přijďte
říct svůj názor.
V úterý 8. 12. pořádají místní občané pod záštitou starosty
Úval Petra Boreckého veřejnou panelovou diskusi na téma migrace. Mezi panelisty budou odborníci na mezinárodní vztahy
i dobrovolníci, kteří jeli pomáhat lidem na tzv. Balkánské trase. Součástí programu bude projekce fotek a prostor pro diskusi pro veřejnost.
Přijďte se dozvědět, co pro nás uprchlická vlna znamená.
Proč přichází migranti zrovna teď a v takovém počtu?
Odkud jsou a co od Evropy očekávají? Jsou hrozbou pro
evropskou kulturu? Mají být Češi ostražití?
Akce se koná v sále Domu s pečovatelskou službou na náměstí Svobody v Úvalech od 19.00 hodin a je otevřena všem
zájemcům nejenom z Úval.
Michaela Černá
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Měří se v Úvalech dvojím metrem?
Co má společného pokuta
za špatné parkování od městské
policie, povolení výstavby rodinných domů a prodejna naproti nádraží? Na první pohled nic.
Vedení města prosadilo městskou
policii za téměř 5 milionů ročně,
aby byla kontrola, zda občané
respektují pravidla a předpisy při
parkování a dodržování předepsané rychlosti. Stačí ale úřad uhlídat také to, zda dodržuje pravidla
třeba při povolování výstavby
v Úvalech?
Nalezli jsme nesoulad územního plánu při povolení výstavby
ve čtvrti Radlická. V územním
plánu je vyznačena školka a úřad
přitom povoluje ulice a inženýr-

ské sítě pro rodinné domy. Upozornili jsme proto, že je potřeba
nejdřív uvést do souladu územní
plán s projektem, nebo investor
může počkat na nový územní
plán, který již plochu pro školku v dané ploše nemá. Z prodeje
pozemků a z poplatků má město
v tomto případě celkový příjem
30 mil. Kč, se kterým již počítá.
Pravděpodobně, kdyby se s prodejem počkalo na „lepší“ časy,
byl by zisk vyšší, ale v této fázi
rozpracovanosti jsme se již nijak
nesnažili tento projekt blokovat či
se odvolávat. Prostě jsme na danou věc jen upozornili.
Podívali jsme se také do dokumentace pro stavbu naproti nádraž-

ní budově. Jedná se zřejmě o jednu
nebo dvě prodejny, avšak není zde
řešeno, jak se bude taková prodejna zásobovat (bude stát dodávka
na zastávce autobusu nebo na chodníku?). Investor a majitel přilehlého
domu prohlásil stavbu za zahradní
sklad a tak to i stavební úřad povolil.
V požární zprávě je ale napsáno, že
stavba bude prodejnou. Vyvstávají
otázky, proč investor nazývá stavbu jinak, než je její skutečný účel,
a proč to stavební úřad přechází.
To není, podle spolku PRO
Úvaly, dobrý signál občanům.
Na jedné straně město po občanech vyžaduje pomocí represivní
složky dodržování zákonů a předpisů a na straně druhé při povolo-

Každý jistě cítí
v nás, když přichází
vánoční čas,
proto zlaté písně
pějme,
klevety si nepěstujme.

vání staveb buď přivírá oči, nebo je
příliš formalistické. Jako spolek,
který má 4 zastupitele, samozřejmě
dáme takové návrhy, aby se takové
věci neopakovaly, a doufejme, že
nás vedení města vyslyší.
Jan Černý
zastupitel PRO Úvaly
a předseda spolku

kultura a volný čas
Autorské čtení spisovatele, scenáristy, herce a loutkoherce Ivana Krause

Ř

íjnový dovětek ke kultuře
v Úvalech, před náporem
adventních pořadů, se konal
30.10.2015 v sálku DPS v komorním duchu a v předtuše večera nabitého humorem. Vyplnilo se. Sám
autor celé řady vtipných knížek,
vydaných zpočátku v exilu, Ivan
Kraus (nar. 1939), čerpající náměty
t z vlastního rozmanitého života,
podcenil
obecenstvo, které se dop
stavilo
se značnými znalostmi aus
torova
díla. Byl příjemně překvapen
t
začínajícím
smíchem, ještě než poz
vídku
či větu dočetl. Přednes někov
lika
l ukázek z různých období nabral
tím
t na obrátkách a „krausovskému“
tónu
tó hlasu se nedalo odolat. Scénu
„historického
ﬁlmového sálku“ do„
plňoval
knižní regál téměř se všemi
p
spisovatelovými
knížkami, které
sp

zapůjčila městská knihovna a členky
KuK.
Večer zakončil Ivan Kraus ukázkami z pořadů pro německou televizi,
kde spolu s manželkou a přáteli tvoří loutkové skeče pro děti na principu
Černého divadla. Autor si postěžoval,
že dnešní, byť oživené, loutkoherectví
není co bývalo. Nelíbí se mu avantgarda, kde se loutkoherec protěžuje spolu
s loutkou, kterou jen spíš vodí, než aby
jí vdechl život a ona sama na pozadí
temnoty ožila. Oceňuje naše rodinné
stříbro – české ﬁlmové pohádky, na což
všichni přítomní přikývli. V Úvalech se
jemu i manželce líbilo.
Komise pro kulturu ráda vybírá pro
úvalské návštěvníky a pořady takové
sympatické účinkující.
Za KuK Alena Janurová,
foto Vladislav Procházka

Námět, scénář a režie Jiří Brdečka

J

méno Jiřího Brdečky je obvykle spojováno jen s ﬁlmem Limonádový Joe. Brdečkův podíl na produkci celovečerních hraných ﬁlmů je však mnohem rozsáhlejší, neboť
je uveden v titulcích dalších pětadvaceti českých snímků. Těžištěm jeho práce bylo působení v pražském studiu kresleného ﬁlmu. Zde
už během druhé světové války vznikla skupina
talentovaných výtvarníků, která vytvořila základ české animační školy.
Kdo jiný by mohl vyprávět o Jiřím Brdečkovi lépe, než dcera Tereza Brdečková. S ní
bylo možné se setkat a mnoho zajímavého
se dovědět v pátek 13. listopadu 2015 v sále
DPS na besedě, kterou pořádala komise pro
kulturu. Vyprávění bylo doplněno ukázkami několika kreslených ﬁlmů, které jsou typické pro určité tvůrčí období. Každý z 35
kreslených ﬁlmů, které Jiří Brdečka vytvořil,
působí i po mnoha letech v důsledku pečlivé

scénáristické přípravy osobitě a svěže, je na- dílka i nyní zájemci zhlédnout. V televizi je
většinou nespatříme, protože ani ČT
bitý nápady, vyznačuje se pečlivě zvolenými
o ně prý nemá zájem. Poklady česvýtvarnými technikami a volbou animačních
ké kinematograﬁe by si jistě zapostupů. Příprava a realizace představovala
sloužily větší pozornost.
v minulosti náročný proces zahrnující mimo
Text
jiné zhotovení několika desítek tisíc ručně
Teext a foto
T
Vladislav
nakreslených obrázků rozfázovaného poV adislav
Vl
Procházka
hybu. Náměty vycházejí i z pohádkoP ocházka
Pr
vých motivů, folklóru nebo lidových
písní. Proto i v době budování reálného socialismu bylo možné nalézt
a zpracovat témata, která se nepodbízela a přesto zaujala diváky vlastní originalitou. Mnohé
z ﬁlmů uspěly na festivalech
u nás i v zahraničí a získaly
řadu ocenění.
Besedu
Díky tomu, že kreslené ﬁlhudebně
my Jiříhoo Brdečky byly
byly vydávyyddá
doprovodil
ny na třech
ech DVD, můžou
můžžoouu tato
taatto
Jiří Dědeček
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Jiří
Schmitzer

Život
Živo
Ži
ivo
vot Úval
Úval
Úv
al 1
12/2015
2//20
2015
2
015
5

V

rámci jednoho z říjnových pátečních večerů KuK
uspořádala koncert velmi výrazné osobnosti české
hudební, divadelní i ﬁlmové scény – pana Jiřího
Schmitzera. Diváci ve vyprodadém sálu 65 viděli
málo vídané a slyšeli málo slýchané. Svéráz pana
Schmitzera bych přiblížila hned jeho první větou.
Když jsem před začátkem koncertu publikum nabádala k vypnutí mobilních telefonů, prohlásil
„a mně to nevadí, ať si klidně volají, já svůj taky
nemám vypnutej“. Jeho písničky zahrnují širokou škálu stylů a posluchač se
rozhodně nenudí. Vyslechli jsme
si valčíček, big-beat, disco, písničky pro děti (bráno s rezervou)
i různé těžko deﬁnovatelné hudební tvary. Celkový projev a zejména
texty písní Jiřího Schmitzera jsou
velmi originální a rozhodně tam
nenajdete univerzální rýmy typu
máje-ráje nebo nebe-tebe. Prostě
podtrženo a sečteno, výborný večer
s výborným protagonistou a výborným publikem!
Za KuK Jana Horová,
foto Vladislav Procházka

Komise pro kulturu Rady města Úvaly
zve

Blíží se Boží hod
vánoční, zajděme na
Půlnoční.
Vyslechněme Páně
slova, radujme se,
zas a znova.

Komise pro kulturu Rady města Úvaly
Vás zve na koncert

na vánoční koncert duchovní hudby
pod záštitou starosty města Petra Boreckého

Jakub Jan Ryba

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
„Hej mistře“
Účinkují

soprán: Jana Pochobradská j. h.
alt: Kristina Kubová j. h.
tenor: Antonín Maurer j. h.
bas: Ondřej Novák
Spojený pěvecký sbor,
smyčcové kvarteto, varhany
diriguje Jakub Novák

Neděle 20. 12. 2015
v 18 hodin
kostel Zvěstování Páně, Úvaly
Vstupné dobrovolné
Ve Spojeném pěveckém sboru se účastní
členové Komorního sboru CHRISTI Úvaly,
zástupci Pěveckého sboru SMETANA
A Kladno
a Smíšeného pěveckého sboru Buštěhrad.
štěhrad.
okorný,
Nacvičili: sbormistr – Vítězslav Pokorný,
ov
vá
korepetitorka – Eva Nádeníčková

Sobota 5. 12. 2015 v 16 hodin
v kulturním sále DPS
na nám. Svobody
Vstupné dobrovolné
N
Na koncertě lze zakoupit několik titulů na CD
www.musicadolcevita.eu
w
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PLAVECKÝ KLUB NATRIX
vás zve v sobotu 12. 12. na vánoční
pohádku

Komise pro kulturu Rady města Úvaly
pořádá

Jak Anča s Barčou
chytaly kapra
…aneb malé
vánoční koledování
S KOMORNÍM PĚVECKÝM SBOREM CHRISTI
A JEHO SÓLISTY

Hraje: Divadlo ze skříně – Zuzka Velebová
(Barča) a Dáša Kouřilová (Anča)
Vstupné 50 Kč/os.

Začátek představení:
9.30 hod. a 10.30 hod.
Rezervace míst na recepci plaveckého klubu buď
osobně nebo tel. 725 950 604

v neděli 13. prosince 2015
v 18 hodin
v kulturním sále Domu s pečovatelskou
službou nám.
službou,
nám Svobody 1570
1570, Úvaly
Vstupné dobrovolné
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zprávy z MDDM

Život Úval 12/2015

Vážení čtenáři Života Úval,
končí rok a já bych ráda touto cestou poděkovala všem, kteří se podílejí na činnosti MDDM. Všem vedoucím oddělení a externím lektorům za trpělivost, krásný přístup k dětem a vynikající výsledky. Dětem za to, že jsou prostě
úžasné, rodičům za přízeň a mnohým z nich za obětavou pomoc. Chci poděkovat kolegům
z ostatních školských zařízení, spolků a organizací za spolupráci. Našemu zřizovateli,
Městu a jeho pracovníkům, za vstřícný přístup a našim příznivcům za důvěru.
Všem přeji krásné Vánoce plné pohody, štěstí a lásky.
A ještě mi dovolte jedno aktuální poděkování našim tanečníkům a jejich
vedoucím za úžasné výkony na Mistrovství světa 2015 v Liberci a vedoucí
tanečního oddělení paní Aleně Navrátilové, která naši účast na MS se svými svěřenci dokonale zvládla.
Jana Pospíšilová, ředitelka

Oslavujme
příchod cele,
namalujme spasitele,
opakujme stvoření,
která hlínu
promění.
ění.
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MS WADF 2015 v Liberci – mám
máme
me titul „mistři
mistři světa““
Ve dnech 4.– 8.11. 2015 se konalo v Liberci Mistrovství světa v tanci
pořádané WADF. Naše taneční skupina Rytmus Úvaly – MDDM Úvaly
se účastnila 16 starty. Na mistrovství světa se představilo více než 2 500
tanečníků ze 109 tanečních škol a klubů z dvaceti zemí světa. O cenné
kovy bojovalo 1209 sólových tanečníků, 788 duet, 30 trií, 138 malých
týmů, 104 velkých týmů a 50 formací.
Celkově byla soutěž velmi náročná jednak z důvodu kvalitních
soupeřů, ale hlavně časově a organizačně. Tančilo se ve dvou sálech,
od časného rána do pozdních večerních hodin.
Děti i dospělí odvedli maximum, všichni vydali ze sebe vše a výkony
byly opravdu dobré. Naše TS rozhodně výborně konkurovala prestižním tanečním školám, kde děti trénují 4x týdně a na sóla mají placené
osobní trenéry a startují jen skutečně výjimeční tanečníci. Naše děti
ve formacích trénují 2 hodiny týdně, sóla si připravily a nacvičily samy,
následně konzultovaly a trénovaly s přispěním rad trenérů při mimořádných zkouškách. O to víc si vážím jejich maximálních výkonů. TS
Rytmus se stala 5x mistry světa díky tanečníkům Street show a Locking
and Popping, tančených stylem Electric boogie. Nejlepším tanečníkem
se stal Marcel Havrda se čtyřmi tituly mistra světa.

Naše výsledky:
1. místo – Urban Street Fusion Show dua Youth&Adults –
Ťoupalík, Hauková – „For The First Time“
1. místo – Urban Street Fusion Show dua Youth&Adults –
Havrda, Novák – „Electric boogie“

1. místo Locking and Popping Youth&Adults sóla – Marcel Havrda
1. místo Urban Street Fusion Show sóla Youth&Adults – Marcel
Havrda – „The Mask“
1. místo Urban Street Fusion Show dua Youth&Adults – Ťoupalík,
Hauková – „For The First Time“
1. místo Urban Street Fusion Show dua Youth&Adults – Havrda,
Novák – „Electric boogie“
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1. místo Urban Street Fusion Show Youth&Adults Small teams –
„Fantastic poppers“
2. místo Contemporary Ballet Showcases Juveniles – RII – „Říše elfů“
2. místo Contemporary Ballet Large teams Juveniles – RI A „Pro
mámu“
2. místo Urban Street Large Teams Juveniles – RII street – „Hey! You
There“
3. místo Contemporary Ballet Large teamy mini Juveniles RI B – „Pod
naším okýnkem“
3. místo Contemporary Ballet Large teamy Youth&Adults – RIV B –
„Sand“
4. místo Urban Street Large Teams Juniors RIII Džuniorz – „Snoop“
6. místo Contemporary Ballet Large Teams Juniors – RIII B – „Nostalgie“
7. místo Contemporary Ballet sóla Youth&Adults – Míša Bártová –
„Rose“
7. místo Contemporary Ballet sóla Juveeniles 2 – Veronika Daníčková –
„Sunset“
9. místo Contemporary Ballet sóla Ju-veniles 2 – Zuzka Špaková –
„River Flows In You“
11. místo Contemporary Ballet sóla Ju-veniles 2 – Tereza Uchytilová
– „Thee S
Snowﬂ
n wﬂake“
no

Život
Živo
Ži
vott Úval 12/
12/2015
/20
2. místo – U
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rg
„Hey! You Th
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ere“ Choreo Teams Juveniles – RII st
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grafie H. Prc
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ntempo s – RII –
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2. mís
ses Juve
Showca “
vá
ů
„Říše elf fie A. Navrátilo
ra
g
o
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Chor

2. místo – Contempora
ry Ba
RI A „Pro mámu“ Chore llet Large teams Juveniles –
ografie A. Navrátilová

školství
Brigáda rodičů v MŠ Kollárova
V sobotu 24.10.2015 proběhla
brigáda rodičů v Mateřské škole
Kollárova, kterou pořádal Výbor
rodičů poprvé. Velmi nás potěšila
účast maminek, tatínků, a dokonce jednoho dědečka, který se zmínil, že danou školku stavěl. Udělali jsme společně opravdu hodně
práce. Tatínci s panem správcem
podložili herní prvky na zahradě
gumovými dlaždicemi, kde se
opravdu zapotili. Maminky vyplely a prostříhaly túje, shrabaly
listí, a vytvořily základ pro bylinkovou zahrádku. Na zasetí máme
připravenou celou škálu bylinek,
šalvěj, tymián, mátu, meduňku,
oregáno, pak pažitku, příp. pe-

trželku. Vzhledem k počasí ale
zbytek odložíme na jaro.
Rády bychom moc poděkovaly
všem, kteří byli ochotni si ukrojit
kousek svého sobotního dopoledne a věnovat čas společné věci.
Velkou radost máme i z toho, že
většina z vás by brigádu dle potřeby ráda zopakovala a nabídla
opět pomoc. Na jaře nás čeká ještě
brigáda na zahradě MŠ Cukrovar,
podrobné informace včas zašleme.
Rády bychom ještě poděkovaly paním kuchařkám v MŠ, které
pro nás upekly vynikající perník
a připravily teplý čaj, dík patří
panu Smítkovi, správci budovy
MŠ Kollárova
za spolupráci
a městu za zapůjčení pracovního nářadí.
Děkujeme
všem zúčastněným za práci a těšíme se
na jaro.
Za Výbor
rodičů Šárka
Lorencová
a Martina
Vomáčková

Předvánoční čas ve školce
Podzim se projevil nejen v počasí, ale ovlivnil i dění ve školce. Děti
začaly vyrábět z přírodních materiálů, které nasbíraly na svých pravidelných
Každá třída si vydlabala
svou halloweenskou
ý procházkách.
p
y
dýni,
která osvětlovala
d
vchod
při vstupu do jev
jich
ji tříd.
Děti opět rozveselila rozverná divadélka.
Od
O Houbařské pohádky,
k Jak šli muzikanti světem, Kašpárka
na
n posvícení až po výpravu
do doby pravěké.
p
Dětii s nadšením
Dě
dš í vítají
í jí
každé zpestření každodenních zaběhnutých kolejí
v MŠ. Výlet do šestajovické svíčkárny předčil očekávání. Příjemná procházka
malou zoo, ale i spousta
aktivit, ze kterých si odnesly svůj výtvor, děti nadmíru
uspokojila. „Malí umělci“
odlévali čokoládu, hotovou
dobrotu si pak štětci nazdobili tekutou barevnou čokoládou. Samozřejmě by to nebyly děti, aby
během své práce neochutnaly, co vlastně tvoří a jak to bude nakonec
chutnat. Podle reakcí a špinavých pusinek byly spokojené!
Dále školka navštívila malou, ale o to veselejší ZOO Chleby. Velkým dobrodružstvím byl i výlet vlakem na dětské divadelní představení
do Českého Brodu.
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Velmi nás potěšilo nadšení dětí z hodiny
keramiky, ve které výklad lektorky o hlíně
a instrukce k práci opravdu hltaly a do práce
s hlínou se pustily s neskrývaným nadšením.
Jejich radost z práce podtrhl také výrobek,
který si pak odnesly a mohly se s ním doma
pochlubit.
V rámci
c dalšího
zvyšování
z
informovain
nosti
rodin
čů
č dostaly
učitelky
přístupy
k webovým
stránkám
svých
tříd
s
na msuvaly.cz
msu
uvalyy cz a nyní
nyyní mohou dávat
dáva nejnovější zprávy přímo na webové stránky svých tříd
v sekci Aktuality ze třídy.
Školka se v loňském roce zapojila do celostátního projektu Celé Česko čte dětem.
Posláním tohoto projektu je prostřednictvím
společného čtení budovat rozvoj emocionálního zdraví, paměti a představivosti dětí. Dětem
čtou nejen jejich učitelky na třídách, ale vítáme
i zapojení rodičů, kteří mohou přijít do třídy dětem představit svou oblíbenou knížku z dětství
nebo oblíbenou knihu svého dítěte, kterou si
před spaním společně čtou. Nyní jsme oslovili
i úvalský domov seniorů, který přislíbil, že se
i babičky a dědečkové zapojí do čtení dětem.

V říjnu proběhla v prostorách školky již
„tradiční“ zimní burza oblečení. Účast i zájem
byl opravdu veliký a chceme všem moc poděkovat. Jak organizátorům, tak nakupujícím,
díky kterým naše školka získala pro svůj další
rozvoj výtěžek ve výši 3.500,-.
Další velký dík patří všem, kteří se zúčastnili podzimního úklidu zahrady, který byl pořádán ve spolupráci s Výborem rodičů. Celý den
přálo počasí a ve velice příjemné přátelské atmosféře se podařilo udělat zase kus práce pro
zpříjemnění pobytu dětí na zahradě. Na jaře
čeká na děti bylinková zahrádka, o kterou se
budou starat a pěstovat si čerstvé bylinky, pod
houpačkami se vytvořilo z měkkého materiálu
doskočiště, zvelebil se živý plot a další.
Nyní už školku plně pohltila vánoční atmosféra. Děti se učí vánoční písničky a říkanky,
které před Vánocemi přednesou svým rodičům
a blízkým na vánočních besídkách. Rodiče
měli možnost využít i vánočního focení, které
školka tradičně zajišťuje, a mohli nechat své
dítko vyfotit ve vánoční atmosféře a získat tak
hezkou památku.
Děti přišel pozdravit začátkem prosince
i Mikuláš s čertem a andělem a pro každého
měl dáreček.
Školka nemohla chybět ani na takové události, jako je slavnostní rozsvěcení vánočního
stromu, které proběhlo na úvalském náměstí.
Na vystoupení byla zastoupena každá ze tří
budov MŠ Úvaly. Během celého vánočního
odpoledne měli návštěvníci možnost zakoupit
si ve stánku
ku výrobky dětí naší školky. Veškerý
Ve

Školní čítárna očima dětí z 3. C
Každou středu chodíme s třídou do čítárny. Jsou tam džínové polštáře a také džínové schody. Je tam středně velká
knihovnička, ze které je možno si půjčit knížku.
Na začátku hodiny si sedneme do kroužku a ten, kdo má
novou knížku, ji může představit. Někdy nám paní učitelka řekne, na co se máme zaměřit. Například co hlavní hrdina knížky dělá? Potom máme 20 min. samostatného čtení.
Když dočteme, znovu si sedneme na koberec a každý něco
poví o knížce, kterou právě četl. Pak dostaneme pracovní listy, kde jsou napsané otázky, na které máme odpovědět. Kdo
má hotovo dřív, než končí hodina, má možnost si ještě číst.
Ptala jsem se ostatních dětí, jaké mají názory na novou
čítárnu:
Líbí se mi…
... jak si v klidu čtu a jak je tam ticho (E.)
... knížka (Malá smrt), že byla krásně namalovaná, je to tam hezký, jsou tam měkké
polštáře (M.)
... že jsou tam pěkné knížky, že je tam teplo,
že si povídáme o tom, co jsme četli ( E.)
… že je tam pohodlí, baví mě číst, vždycky si tam odpočinu, jsou tam krásné a veliké
polštáře (A.)
... knihovna a velké schody (D.)
… klid a ticho, že se každý snaží číst a nemluvit (T.)
… že sedíme nebo ležíme u okna (A.)
… že si můžeme vybrat knížku, jakou
chceme, půjčila jsem si Zlobilky, protože jsou
vtipné (T.)
… polštáře, jsou designové a pohodlné, odpočíváme tam (A.)
Karolína Petrová

výtěžek bude opět použit pro děti ve školce.
Celá tato prodejní akce je výsledkem výborné
spolupráce s Výborem rodičů, který pomáhal
prodej zajišťovat.
Fotky a zprávičky z vánočních akcí přinese
příští číslo Života Úval.
MŠ Úvaly

Krásné prožití
vánočních svátků
a vše nejlepší
do nového roku
přeje
MŠ Úvaly

Děkujeme Beruškám
Moc děkujeme dětem z MŠ Kollárova
z odd. Berušek a paní učitelce Evě Teclové
za krásné obrázky vánočních stromků,
hvězdiček, dárků, komet a dalších
vánočních motivů, kterými nám pomohli
ozdobit naše vánoční číslo.
Josef Štěpánovský
vedoucí redaktor

Do čítárny!!!
Manželé Anna a Luboš Dostálovi, Výbor rodičů, dobrovolní
pomocníci a vedení školy jistě ani netuší, jakou radost udělali
nově zřízenou ČÍTÁRNOU nejen dětem malým, ale i těm velkým a největším.
Všem bych přála pohled na 25 deváťáků (a nesmím zapomenout ani na své sedmáky), kterak jsou spokojeně naskládáni
a uvelebeni na třech polštářových patrech čítárny. Někteří občas
(jiní častěji) zapomenou přinést si na čtenářskou dílnu vlastní knihu. Pak zcela nenápadně uzmou jinou z regálu s knihami a často se do ní začtou tak, že si pro ni odpoledne zajdou
do úvalské knihovny.
Tříd na škole je třicet a čítárna jen jedna. Ale díky moc za ni.
Je to vždy v pondělí ráno ve sborovně
tichý boj, komu se
podaří zapsat svoji třídu do rozvrhu
čítárny na daný
týden. A děti vždy
s nadšením vítají, když se mohou
alespoň na chvíli
zvednout z tvrdé
židle a s knihou
v ruce se zanořit
do měkkých polštářů.
Děkujeme moc!
Za žáky
II. stupně
Mgr. Bohdana
Valášková
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Pohádková kostka

Literární
Lit
terární kkoutek
ou
utek

Vánoční stromeček
Byl jednou jeden velký les. Rostla tam spousta
jehličnatých stromů. Jednoho rána ze země
vykoukl malý stromeček. Přál si být vánočním
stromečkem, protože chtěl být ozdoben. Ostatní
stromy se mu ale smály, že je tak malý.
Stromeček se zeptal kamaráda: „Budu někdy také
tak velký?“
Kamarád odpověděl: „Nevím.“
Jednoho dne dali stromečky k prodeji. Lidé si
kupovali hlavně vysoké a mohutné stromy. Náš
malý stromeček tam zbyl sám. Přišli si pro něj až
pozdě večer. Stromeček byl tak šťastný!
To ale nevěděl, že ho dají na půdu. Stromeček
tam byl smutný. Až přišel jeden den, kdy ho přece
jen z půdy sundali. Dvě malé holčičky ho ozdobily,
až se za ním každý ohlédl. Stromeček zářil štěstím.
Byl tak krásný…
Byly Vánoce, takže ho malé holčičky musely ještě
více ozdobit. Chtěly z něj udělat ten nejkrásnější
vánoční stromeček. Když se viděl, byl štěstím bez
sebe. Konečně se mu splnil sen, byl nejkrásnější.
Konec (vánoční) zvonec.
Kristýna Mahnigová, Adéla Varvařovská

Co mě tak napadne…
Pavel Sýkora
Růžové brejle
Můj život je jen sen
a já žiju v něm
občas se ale probudím
růžové brejle nasadím
bez nich bych byl úplně vedle
protože život je jen tenhle…
Kdo jsem?
Nejsem emo
ani nejsem sám
do přátel si tě přidávám
Co na tom, že se neumím smát
mát
ád
život je krásny a já ho mám rá
rád
Někoho ztratíš
v životě krásu nehledáš
Někoho získáš
lásku najdeš napořád
po
ořád na něco
ořá
něcco
Tak proč se mě pořád
š?
ptáš?

Vánoce jsou svátky klidu
nezkoušejte žádnou třídu.
Kdybyste jim pětky dali,
ryby by jim nechutnaly.

Můj život
Jarní léto, jarní den
jarní láska, jarní sen
Bez lásky a naděje
Bez snů a bez děje
S pocitem bezmoci
Život si utvářím…

Že nevíte, co je Pohádková kostka? Dozvíte se to od dětí ze 3. D.

Pohádková kostka
Po příchodu rodičů jsme jim zazpívali píseň „ Buchet je spousta“ a zatancovali
taneček. Rodiče hádali obrázky svých dětí a moc se přitom bavili.
Rodičům jsme také zahráli dvě pohádky. Maminky a tatínkové se mohli utleskat.
Pohádka ,,Paleček a jeho kamarádi“ na konci představení dostala koblihy. Všichni
jsme se tomu smáli.
Na závěr se konalo pohoštění, na které se všichni strašně těšili. Hlavně na sýrové
kuličky. Mňam!
Berta Bašta 3. D

Pohádková kostka
Dne 15. 10. jsme pozvali rodiče do školy na pohádkové představení. Paní učitelka rodiče přivítala a představení mohlo začít.
Kostka určila následující pořadí pohádek a soutěží: Paleček a jeho kamarádi,
Zvířátka a loupežníci, soutěž ,,Porazíme rodiče“.
Nakonec paní učitelka sečetla za pomoci rodičů body a kdo myslíte, že vyhrál?
A za odměnu jsme šli na připravené občerstvení.
Matěj Vojtěch Manda 3. D

Pohádková kostka
Sešli jsme se v naší třídě, abychom ukázali rodičům, co jsme se naučili.
Nejdříve jsme zazpívali pohádkovou písničku ,,Buchet je spousta“. Pak jsme
soutěžili s rodiči. Paní učitelka pustila písničku a my jsme hádali, ze které je pohádky. Potom maminky nebo tatínkové popisovali pohádkové postavy a děti je
musely uhodnout. V posledním úkolu museli rodiče poznat obrázek svého dítěte.
Nakonec porota rodičů vyhlásila vítěze, což jsme byly my děti!
Připravili jsme si také dvě pohádkové scénky. Nejprve se vylosovala pohádka
,,Zvířátka a loupežníci.“
Druhá, kde jsem hrála i já, byla ,,Paleček a jeho kamarádi“.
Nakonec jsme si užili dobrot, které nám přinesli rodiče.
Tereza Fliegelová 3. D
Jestli se chcete dozvědět více a přijít na to, zda první byla pohádka Paleček a jeho
kamarádi nebo Zvířátka a loupežníci, musíte přijít k nám do 3. D a my vám to
řekneme.

Co nás čeká v prosinci?
1. 122.
3. 122.

Barevné čarování – 2. B v Národní galerii
Divadlo kouzel Pavla Kožíška – 1. A
Bubnování – program pro 2. D, 3. B, 4. A, B, C, D
4. 122. Čertoviny – připravují žáci 9. ročníku pro mladší spolužáky
8. 122. Vystoupení kouzelníka – pro děti ŠD
9. 1222. Vánoce v DPS – kulturní vystoupení žáků 4. B
14. – 17. 12. Pavel Hrabě – tenorsaxofon a další hudební nástroje
16. 112. Vánoční koncert školy – v 18. 30 hodin v DVA č. 65
17. 112. Vánoce v Domově seniorů v Úvalech – kulturní vystoupení 5. B
22. 112. Třídní vánoční besídky
besíddky
dky
Mgr. Lenka Foučková
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Minivýstava scénografie
Ve volitelném předmětu Dramatická výchova jsme se zabývali také scénograﬁí.
Řekli jsme si, jak má vypadat divadelní scéna, jak mají být sladěny jednotlivé prvky, čeho se při tvorbě scény
musíme vyvarovat. Se skupinou DV2
jsme si vyzkoušeli udělat svůj vlastní
návrh divadelní scény pro loutkové divadlo. Skupina DV1 pak scény využila jako námět k improvizacím.

Protože jsme z toho měli radost,
uspořádali jsme týdenní výstavu na
chodbě školy. Velice nás potěšily
ohlasy tříd, které se přišly podívat,
dokonce třída S1 nám jednu scénu pomohla dotvořit.
Co ale překvapilo úplně všechny,
bylo to, že i když scény byly skoro
měsíc ve třídě 6. B a týden na chodbě,
nikdo je neponičil.
Mgr. Alice Javůrková

Zapojení mladších žáků ve stolním tenise
Díky
D
iniciativě
žáka
žáka Martina Jedličky z 6. B se podařilo zprostředkovat
komunikaci mezi
kom
učiteli tělocviku
uč
a vedoucím stolního tenisu Karlem
Šochmanem.
Dětem a jejich
D
rrozvoji je věnována plná pozornost v prostorách školní
tělocvičny vždy
v pátek od 18 hodin. Nezbývá
doufat,
oddílu úvalnežž do
ne
douf
ufaat, že díky obětavosti trenérů
tren
ského stolního tenisu bude zajištěna budoucnost tohoto skvělého sportu.
Mgr. Petr Horák

Soutěžíme s MDDM Úvaly
První listopadový víkend se děti ze 3., 4. a 6. oddělení školní družiny
zúčastnily soutěže pořádané domem dětí „Podzimní hrátky“ – o nejkrásnější dekoraci do zahrady. Tonda Koch, David Kopecký, Marek
Novotný a Mirek Plátenka ze 4. oddělení získali 1. místo se svojí stonožkou. Klukům moc gratulujeme, všem dětem děkujeme za krásné výtvory a domu dětí za nádherné ceny.
Za školní družinu Dana Váňová

Příprava na turnaj ve florbalu
V rámci předmětu sportovní výchova přijal pozvání na naši
školu Petr Strnad. Učitel ﬂorbalu v Českém Brodě, který vlastní platnou trenérskou ﬂorbalovou licenci. S jeho pomocí si děti
vyzkoušely základní techniku střelby švihem. Intenzivní příprava žáků školy vyvrcholí turnajem 26. listopadu v Čelákovicích.
Do té doby mají děti příležitost trénovat alespoň jednou týdně
prostřednictvím kroužku, který se koná každý pátek v prostorách
sokolovny.
Mgr. Petr Horák

Hop a už jsme v Africe..
...tedy přesněji v Kongu, kde jsme „přistáli“ během besedy
s panem Alexisem Kimbembem, místostarostou Úval.
Barevný. Přesně takový se zdá třetí největší kontinent světa
na fotograﬁích, které nám ukázal pan Kimbembe. Během celé
hodiny, kterou jsme strávili povídáním především o jedné pozoruhodné zemi ve střední Africe, tedy Kongu, jsme se například
dozvěděli, že rozdíl mezi životem na vesnici a ve městě je opravdu veliký, že rodina je pro místní obyvatele nejdůležitější či že
se v zemi mluví třiasedmdesáti domorodými jazyky, a proto je
úředním jazykem francouzština. Ve čtvrtém nejlidnatějším státě
Afriky žije ale kromě lidí i velká spousta zvířat, jako například
sloni, lvi, gorily, žirafy či bílí nosorožci. Nenajdete je ale za oplocenými výběhy, ale ve volné přírodě. A ty deštné pralesy, to musí
být také paráda. Možná se tak příště místo do pražské zoo vydáme do afrického Konga.
Vážený pane Kimbembe, děkujeme Vám za velmi poutavé vyprávění.
Se žáky třídy 4. A a 4. B
sepsaly Arnoštka Březková a Šárka Zahrádková
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Zajímavá návštěva ve školní družině
Koncem školního roku jsem se svou kočičkou Felinkou chodila k paní veterinářce a čekání jsem si krátila čtením informací na nástěnce.
Visel tam také zajímavý letáček o zábavně-vzdělávací přednášce pro děti předškolního
a školního věku – „Komunikace se psem“.
Hned jsem si vzpomněla na své děti ve školní družině a zrodil se nápad pozvat milou návštěvu i k nám. Návštěvu jsme s mojí kolegyní
Oxanou Šťastnou pozvaly na pondělí 19. 10.
Majitelka chovatelské stanice NovTerPod Jitka Maroušková přijela z nedalekých Nehvizd
se svými dvěma fenkami – maminkou Ellí
a její dcerou Čeký – belgickými vlčáky.
Najednou se naše třída proměnila – nebyly
tu už jen děti, ale i zajímavá „psí“ návštěva.
Paní Maroušková s velkou trpělivostí a empatií dětem předávala zkušenosti ve vztahu
člověka a psa. Fenky byly opravdu velmi dobře vycvičené (absolvovaly školu Obedience
neboli vysokou školu poslušnosti). Děti si pod
vedením paní cvičitelky aktivně vyzkoušely,
jak mají podat odměnu, aby je pejsek nekousl,
proč nesahat na cizí psy, jak se k nim správně
chovat, jaká pravidla dodržovat, jak se chránit

při případném
napadení a co
nám pejsek v psí
řeči vlastně říká.
Dověděli jsme
se, že jedna miluje
čerstvou
mrkev a druhá
zase
okurku
a že pejskům
nesmíme dávat
čokoládu, protože je pro ně
jedovatá. Děti
byly z této informace velmi
překvapené, vždyť čokoláda je tak dobrá.
Nakonec paní Maroušková obula Čeký
na přední tlapky látkové botičky a děti si prakticky ukázaly, jak se mají před pejskem chránit, aby je nepokousal.
Děti byly opravdu velmi zvídavé a nadšené.
Moc hezky jsme si všichni (I. odd. + III.
odd. a část VI. odd. ŠD) užili podzimní odpoledne.

Moc děkujeme paní Jitce Marouškové
za její šíření a předávání zkušeností a rozvíjení pozitivního vztahu mezi dětmi a zvířátky,
respektive vztahu dětí k přírodě.
Máme radost, že jsme zase bohatší o nové
zkušenosti a zajímavé zážitky.
Šárka Klocová I. odd. ŠD a Mgr. Oxana
Šťastná III. odd. ŠD

Podzimky se školní družinou
Po
O podzimních prázdninách 29.–30. 10. pořádala školní družina
dva
dv výlety, kterých se zúčastnilo celkem 45 dětí, které navštěvují
školní družinu nebo školní klub.
šk
29. 10. nás čekala exkurze do Království železnic, kde děti hledaly odpovědi na otázky z pracovních listů a prohlubovaly si tak
da
znalosti o třídění odpadu. Velmi zajímavá byla i návštěva velína.
zn
30. 10. jsme se podívali do Dinoparku v nákupním centru Harfa,
pro
p děti jsme připravili kvíz s otázkami o dinosaurech a dinoparku
jjako takovém a zhlédli jsme 3D kino DinoAquarium.
Po oba dny nám přálo počasí a výlety jsme si všichni náležitě
užili.
u
Už teď se těšíme na pololetní prázdniny, kdy plánujeme účast
na akci „Ledová Praha“.
Za školní družinu
Dana Váňová

Jak se vaří ve školní jídel
jídelně?
Rozhovor o školním stravování s Marcelou Floriánkovou
V minulém školním roce
jsi realizovala dotazování
na spokojenost se školním
stravováním. Ptala ses rodičů i žáků. Jaká byla odezva?
„Odezvu jsme měli spíše pozitivní - to nám udělalo radost, protože na zlepšování pracujeme již
2 roky. Připomínek bylo sice také
hodně, ale většinou byly konstruktivní, takže nám pomohly
zaměřit se na konkrétní problémy.
Co nás při hodnocení dotazníku
nejvíce mrzelo, byla nízká účast
– z řad žáků nám odpovědělo jen
180 dětí (to je jen asi čtvrtina
žáků), rodičů pak jen 151 (137

maminek a jen 14 tatínků) – to
je opravdu škoda, protože se nám
tím hůře bude pracovat na změnách k většinové spokojenosti.“

Jaké zásadní připomínky se
objevovaly nejčastěji?
„Hodně se žádalo o prodloužení lhůty na odhlášení a přihlášení
obědů, srozumitelný popis jídel,
vaření dietních jídel u dětí s dietním omezením. Připomínky byly
k vysoké teplotě polévek, příliš
slaným polévkám a přílohám,
hluku v jídelně, dlouhému čekání
dětí před jídelnou. K nejčastějším
přáním rodičů patřilo podávat ze-

leninové oblohy, více bezmasých
jídel, chutněji upravovat luštěniny
a ryby, nepoužívat náhražky apod.
Děti si samozřejmě přály palačinky, hranolky a podobná jídla.“

A jak bude na tyto připomínky reagovat jídelna?
„Snažili jsme se splnit co nejvíce přání a problematické body
řešíme i nadále. Návrhy řešení
všech připomínek jsou shrnuté
na webových stránkách školy
v podrobném dokumentu v záložce o školní jídelně. Největší překážkou nám je nedostatečný prostor pro kuchyni i jídelnu – proto

například není možné podávat
zeleninové talíře, jak jsme chtěli
– zkrátka není místo na chladící
pult. Škola spolu s městem pracují na možných řešeních, ale
i prostor, kam jídelnu a kuchyň
rozšiřovat, je omezený.“

Vaří se v naší jídelně
z čerstvých potravin, nebo
i z polotovarů, konzerv,
mraženého masa apod.?
„Ve školní jídelně používáme
pouze čerstvé suroviny – ovoce
a zelenina se vozí ráno čerstvé,
stejně tak maso. Z mražených
potravin se používá krájená nebo
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drobná zelenina, některé ryby.
Vývary se vaří z masa, bramborová kaše z brambor. Snažíme se
nepoužívat vůbec žádné polotovary – i když například noky nebo
bramborový knedlík je nutné kupovat, na jejich přípravu není již
místo – naše kuchyně je poměrně
malá.“

děti přesvědčovat. Paní vychovatelky i učitelé zejména menší
děti povzbuzují, ať alespoň trochu
ochutnají. Když dítě ochutnat ale
nechce, není správné ho nutit,

nedávna nesměla jídelna vařit dietní jídla jako bezlepkovou stravu,
nyní to lze, ale musí mít nutričního
terapeuta, který přípravu ohlídá.
Dodržet vše je opravdu obtížné…“

Jak ty osobně hodnotíš jídlo
v naší školní jídelně? Měla jsi
možnost jídla i ochutnat?
„Ano, několikrát jsem měla
možnost jídlo ochutnat a dojmy
byly různé – tradiční jídla umí
v naší kuchyni vařit výborně, potíže jsou u některých „nových“
receptů. Ale chápu, že v tak velkém množství je potřeba chování pokrmů postupně „vychytat“
a chutě doladit. Většina strávníků
se shodla, že se kvalita jídla zlepšila. K rychlejším změnám potřebujeme od strávníků zpětnou
vazbu - v jídelně je možnost výhrady zapsat, budeme za to rádi.
Pan Ing. Semrád, který je také
členem školské rady, nám domluvil profesionálního kuchaře,
který pomůže zefektivnit využití
prostoru kuchyně, používání přístrojů a dochucování.“

Děti si někdy ani neberou
polévky nebo saláty (nebo
je neochutnají). Jak s tímto
problémem pomáhají paní
kuchařky nebo paní učitelky
a vychovatelky?
„Při využití prostor jídelny
na maximum není moc prostoru

stejně tak k dojídání jídla. Způsobuje to větší a dlouhodobější
problémy s jídlem a psychikou,
než když sní dítě tolik, co samo
chce.“

Školní stravování je svázáno
řadou pravidel. Mohla bys
stručně vysvětlit, čím vším
se paní kuchařky musí řídit?
„I stručný popis by vydal na samostatný článek, ale zkusím to
– regulováno je v podstatě vše,
někdy to jde i proti logice věci.
Každá potravina má předepsáno, kde smí být uchovávaná, jak
a s čím. Máme lednice na mléko,
lednice na maso, lednice na zeleninu,… Hotové jídlo musí být až
do výdeje uchováno při teplotě
nad 60 °C – někdy až 3 hodiny, to
mu na vzhledu a chuti nepřidá. Polévky musí mít také teplotu nad 60
°C, chladnější se vydat nesmí. Do-

Jaké jsou nové trendy resp.
vzory ve školním stravování,
ke kterým bychom měli mít
ambice se přibližovat?
„Základní principy se nemění – nejlepší zárukou zdravého
vývoje je co největší pestrost.
Oproti dřívějším představám je
snaha více školní stravu odlehčit, zavést větší množství a druhovou pestrost v podávaném
ovoci a zelenině – ty by měly být
součástí každého jídla. Častěji
se zařazují ryby, luštěniny, celozrnné obiloviny, libovější masa,
ubírají se sladká jídla. Systém
školního stravování máme v ČR
poměrně ojedinělý, řada zemí se
námi inspiruje. Jinou věcí jsou
takzvané „spotřební koše“ a tím
předepsaná skladba školního jídelníčku – ty jsou dnes již natolik zastaralé, že řídit se jimi
opravdu poctivě, byl by školní
jídelníček stejný jako před 30

Mgr. Marcela Floriánková je
nutriční terapeutkou a v současné době působí ve Všeobecné
fakultní nemocnici v Praze. S péčí
o výživu zdravých i nemocných
má více než 12leté zkušenosti, je
spoluautorkou odborných článků výukového webového portálu
pro základní a střední školy
www.viscojis.cz/teens, v loňském
roce vydala knihu Výživa a zdravý životní styl pro seniory. V roce
2014 byla zvolena do školské
rady a je zároveň členkou výboru
rodičů v ZŠ Úvaly.

lety a měli bychom ještě více
obézních dětí, než máme. Odborníci se snaží prosadit nové
normy podle aktuálních vědeckých poznatků, ale v nejbližším
roce to určitě nebude.“
Děkuji za rozhovor a práci
na zkvalitňování stravování
v naší školní jídelně.
Eva Chvalkovská,
výbor rodičů,
rodiceZSUvaly@gmail.com

ZŠ Úvaly, okres Praha –
východ, přijme od ledna
2016
kvalifikovanou učitelku
(učitele) do 2. třídy 1. stupně
ZŠ (znalost matematiky
profesora Hejného výhodou).
Životopis zašlete na
zsuvaly@zsuvaly.cz nebo
volejte na č. 281 981 946.

okénko knihovny

TIPY na dlouhé zimní večery
Pomalu se blíží vánoční doba a na čtení bude možná méně času, ale
přesto vám nabízíme několik tipů, ať už na ukrácení dlouhých zimních
večerů nebo jako inspiraci na dárky pod stromeček.
Děláme si to doma sami od Aleny Thomasové je kniha plná inspirací k výrobě domácí kosmetiky jak pro dospělé, tak pro děti. Nápady
na výrobu extraktů nebo tinktur pro relaxaci a dobrý spánek a najdete
zde i recepty na výrobu domácích gelů na praní, aviváží a čistících prostředků bez chemie.

Mnoho dalších titulů, které pro vás
máme
přichystané
k vypůjčení, najdete
na webových stránkách knihovny.

Havel od Michaela Žantovského je životopis největší osobnosti našich novodobých dějin. Její autor byl svého času tiskovým mluvčím
a poradcem Václava Havla a oba pojilo dlouhodobé přátelství. Na jeho
základě vzniklo osobní vyprávění, jež přináší inspiraci i poučení.
Deník kantora, aneb, učitel, ten tvrdí chleba má od Davida
Macha je náš tip na pobavení. Je postavička za katedrou ulejvák, nebo
nedoceněný pracovník? Nejde o dlouhosáhlé rozpravy, ale o odlehčený
humor. Prožijete školní rok den po dni vážně i nevážně. POZOR! Hrozí
vykloubení bránice!
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Příjemné zpestření
listopadového odpoledne
Ve středu 11.11.2015 přijel na pozvání MěÚ Úvaly mezi úvalské seniory Dívčí komorní soubor Gymnázia Český Brod pod
vedením profesorky Markéty Špokové. Děvčata předvedla půlhodinové pásmo písní různých žánrů. Celkový dojem dokonale
podtrhly kostýmy s veselými červenými buřinkami. Vystoupení
vneslo do listopadového odpoledne svěžest a optimismus plný
energie mládí.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat Dívčímu komornímu
sboru a MěÚ Úvaly za krásný zážitek. Věříme, že děvčata s profesorkou Špokovou budeme moci opět mezi námi přivítat.
Havlíková Eva, Klub důchodců Úvaly

PF
2016
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Občanské sdružení Klub důchodců Úvaly zve zájemce
na prohlídku nově otevřeného Muzea Bedřicha Hrozného
v Lysé nad Labem a na vánoční trhy v Lysé nad Labem.
Zájezd se koná dne 11. 12. 2015 (pátek).
Odjezd od MěÚ Úvaly v 9.15 hod. s možností nastoupení
na zastávce Skeříkov v 9.00 hod. a v 9.05 hod. na autobusové
zastávce u nákupního centra PENNY v Úvalech.
Přihlásit se můžete vždy ve středu
od 14.00 do 15.00 hod. u p. Havlíkové v sálku Domu
s pečovatelskou službou v Úvalech, nám. Svobody 1570 nebo
u p. Loskota na Slovanech.

Vánoce plné pohody, lásky
a klidu, v novém roce 2016
hodně štěstí, zdraví a úspěchů
přejí všem spoluobčanům
členové a členky občanského
sdružení Klub důchodců Úvaly.

Nad Úvaly se vznášeli papíroví draci
K podzimním dnům neodmyslitelně patří i radovánky v podobě
pouštění papírových draků. A během sobotního odpoledne 17.
října se jich nad fotbalovým hřištěm na Slovanech vznášelo hned
několik desítek! Občanský spolek
Mámy v Úvalech zde uspořádal
již třetí ročník oblíbené Drakiády,
kde si přítomné děti mohly nejen
pouštět kupované či vlastnoručně
vyráběné draky, ale také pro ně
bylo přichystáno několik zábavných tematických soutěží. „Kluci a holky měli za úkol strefovat
draky na plechovkách míčkyy či
mečem,
skládat
puzzle s draky, vázat mašle na dračí
ocas anebo projít
překážkovou dráhou. Za splnění
pak malí účastníci
dostali odměny,“
popsala doprovodný program Jana
Procházková z občanského spolku
Mámy v Úvalech.
Děti si mohly
také opéci buřty
či jablka u ohně,
o který se postarali úvalští skauti,
anebo se povozit
na kolotoči a zadovádět si na nafukovací atrakci.

Veselé odpoledne uzavřelo vyhodnocení deseti nejlepších draků v různých kategoriích. Malí
výherci dostali dárky, diplomy
a medaile v podobě perníkových draků z rukou úvalského
starosty Mgr. Petra Boreckého,
který osobně přišel akci podpořit
a zhostil se role jednoho z členů
poroty. „Děkujeme všem, kteří i přes nepříliš příznivé počasí
na Drakiádu dorazili, a doufáme,
že příští rok se na této akci opět
sejdeme v hojném počtu,“ vzkázaly pořadatelky.
Tereza Čižmariková
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Skautský listopad
Během listopadu se u skautů z Úval moc nového nestalo.
alo. Klubovnaa
vat. Skautskýý
dále utěšeně roste a i vnitřek budovy se začíná vybavovat.
kráásn
snéé a takk
oddíl měl jednodenní výpravu na Křivoklát. Počasí bylo krásné,
si všichni užívali sluníčka a všemožné barvy křivoklátských lesů. Oddíl
vlčat místo výletování zvolil přespávání v klubovnách. Prošli se společně po Úvalech a zahráli si spoustu skvělých her.
Předvánoční čas s sebou nese také myšlenku na nový rok, a tak se
vedoucí oddílů začínají zaměřovat na aktivity, které nás budou čekat
příští jaro. A přestože by se mohlo zdát, že do tábora zbývá ještě spousta času, začíná se jeho příprava již nyní. Do kterých koutů naší krásné
země pojedou oddíly tábořit příští rok? Kdo ví…

Betlémské světlo 2015
Již 25let rozváží každý rok skauti do celého
světa plamínek zapálený v Betlémě. I letos
vám úvalští skauti a skautky přivezou tento krásný vánoční symbol. Chcete-li mít
o Vánocích na svátečním stole plamínek s Betlémským světlem, přijďte
si jej k nám vyzvednout 23.12.2015
na náměstí Arnošta z Pardubic
mezi 16:00 – 17:30.
Více informací o Betlémském
světle si můžete přečíst na stránce www.betlemskesvetlo.cz
Za úvalské skauty
Josef Boubín

Bubáci byli opět v Úvalech
Na začátku listopadu opět Úvaly krátce navštívili různí bubáci,
aby postrašili místní děti. Ty se ale nebály a všechny jejich nástrahy překonaly. Proto Bílá paní, Plivník, Čerti, Vodník, Čaroděj
a Bubák uznali, že si tu celý další rok neškrtnou, nechali dětem
na památku pár drobností a odešli, kdo ví kam…
Úvalští skauti, tentokrát ve spolupráci s lesní školkou DÚLEK,
tak podruhé pozvali více jak 100 dětí na putování setmělými Úvaly za strašidelným dobrodružstvím. „Největší úspěch mezi dětmi
měli rozhodně čerti a holky zase obdivovaly Bílou paní,“ říká Tereza Glocová – Cíťa, jedna z organizátorek akce a dodává: „Bubáky jsme si poprvé vyzkoušeli v loňském roce, volně inspirováni
jinými skautskými akcemi třeba v Praze nebo Brandýse nad Labem a jsme rádi, že baví i úvalské děti a jejich rodiče.“
A zatímco mladí skauti v kostýmech kladli různé překážky v cestě dětem, zakladatelé spolku DÚLEK na startu předávali instrukce,
učili děti kouzlit a odměňovali ty, kteří cestu úspěšně zvládli. Děkujeme všem, kteří přišli, a těšíme se příští rok na další Bubáky.
Za skautské středisko Jiřího Bubáka Úvaly a lesní školku
DÚLEK – Jaromír Gloc

Stezka do lomu na „Široké louce“
Naučná stezka Králičinou
a Škvoreckou oborou, kterou náš
spolek společně s Lesy ČR a Klubem přátel historie a přírody
Úval a okolí otevřel v roce 2012,
získá nyní, po třech letech, svou
„mladší sestřičku“ – naučnou
stezku k lomu na Široké louce,
též nazývanému Škvorajda. Dvě
listopadové soboty se členové
našeho spolku a další dobrovolníci činili s pilami a křovinořezy,
aby ze Slovan prosekali cestu až
do lomu. Cesta začíná na křížení
ulic Polská a Slezská, pokračuje
podél okraje lesa a v první zatáčce zahýbá do lesa. Po překonání strmějšího úseku, se šesti
schody, se dostaneme ke Škvoreckému potoku a podél něj až
do lomu. Z lomu stezka pokračuje směrem ke škvorecké silnici
a po ní se dále napojuje na červenou turistickou značku v aleji
u Donáta směrem na Škvorec.
Celková délka trasy je tak na třičtvrtěhodinovou až hodinovou
procházku. V současné době je

stezka vyznačená bílými šipkami
a zatím na ní nejsou instalované
žádné tabule. Ty přijdou na řadu
na jaře. Počítáme se dvěma informačními tabulemi, jednou přímo
v lomu a jednou na začátku stezky, na kterých vás krátce seznámíme s geologií tohoto území,
s historií těžby kamene a železné
rudy v Úvalech a také s historií
a přírodními zajímavostmi tohoto místa. Na tvorbě textů na infotabule spolupracujeme s Honzou
Psotou, Ing. Vladimírem Valentou a RNDr. Jaroslavem Novákem. Na cestě k lomu i přímo
v něm bychom kromě informačních tabulí také chtěli instalovat
několik laviček.
Ráda bych na tomto místě poděkovala všem, kteří se zúčastnili
sobotních brigád, či jinak přispěli
ke zprůchodnění stezky. Až budete číst tyto řádky, bude už stezka
do lomu přístupná plně, včetně
vyčištění od odpadu. Těšíme se,
že se stane součástí nedělních
procházek, a to nejen obyvatel

Slovan. Je to krásné místo, pro
mnoho Úvaláků se k němu váže
řada hezkých vzpomínek a rozhodně by byla škoda, aby zůstalo
nepřístupným smetištěm.
Za spolek Otevřené Úvaly
Mirka Borecká

Ohnivého kohouta
radši strčte do kouta.
Vzájemně si ruce dejme
nad společným dílem
pějme.
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církev
Církev československá
husitská v Úvalech
VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
25. prosince v 9 hodin
HUSOVA KAPLE
(Pražská 180, Úvaly)

POKOJ …
VÁNOCE mají své specifické symboly – jesličky, pastýři,
kometa, mudrci … Lidem se také v mysli vynořuje úryvek
z Lukášova evangelia oznamující narození malého dítěte, který
je ukončen známou větou o POKOJI.
Připomeňme si tento biblický oddíl, který završuje poselství
andělů:
… A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se
střídali v hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stál anděl Páně
a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Anděl jim řekl: „Nebojte
se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid.
Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.
Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách,
položené do jeslí.“ A hned tu bylo s andělem množství
nebeských zástupů a takto chválili Boha:

„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi …“
(L 2,8–14a)
Co nám tím andělé zvěstují?
V tak slavné chvíli nám zvěstuji poselství o Bohu, Stvořiteli
nebe a Země. V tomto sdělení přejí andělé lidem na této Zemi
to, po čem každý člověk nejvíc touží – pokoj – svět bez válek,
násilí,
n
ási
silílí svárů, stresů, hádek … pokoj v našem porušeném světě.

Aleluja volejme
ze zrození se radujme,
vždyť narodil
se Kristus pán,
který nám byl z lásky
dán

Kéž Bůh pokoje a lásky bude s námi všemi nejen
Ké
o Vánocích, ale i po celý příští rok.
Mgr.Jitka Pokorná
farářka CČSH v Úvalech
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Úvaly mají zlato z Grand Prix Čáslav v kategorii Bikiny fitness
Dne 18. října proběhla pohárová soutěž Grand Prix Čáslav 2015 v klasické kulturistice, physique, bodyﬁtness
a bikiny ﬁtness. Soutěž se konala v čáslavském Dusíkově divadle za organizace Svazu kulturistiky a ﬁtness České
republiky.
Úvaly za Fitcentrum Mamut reprezentovala Lucie Schejbalová pod vedením trenéra Vladimíra Křeliny a nutno podotknout, že se jednalo o úspěch nejvyšší.

V čem kategorie bikiny fitness spočívá?
Jedná se o kategorii, která zaznamenává v posledních letech nejdynamičtější rozvoj v rámci federace IFBB.
V dané kategorii soupeří dívky ve výškových kategoriích do 158 cm, 163 cm, 168 cm a nad 168 cm. Přičemž
hlavním kritériem posuzování je vyváženost, symetrie a tvar postavy. Následně se posuzuje celkové fyzické
vzezření včetně pleti, tónu pokožky, postoje a celkové prezentace samotné závodnice.
Na území České republiky se pořádají soutěže ve 3 výkonnostních kategoriích. Mluvíme o tzv. kondičních soutěžích, ve kterých nemusí být závodnice registrována pod žádným oddílem a reprezentuje
pouze svou osobu. Dále jsou to právě soutěže pohárové, kterých jsme se zúčastnili. V této úrovni musí
závodnice reprezentovat sportovní oddíl, který je zaregistrován pod Svaz kulturistiky
a ﬁtness České republiky
(Fitcentrum Mamut se zaregistrovalo pod SKFCR
tento rok právě při příležitosti připravit Lucii na její
první závody). V neposlední řadě se konají soutěže na úrovni
nejvyšší, kterých se účastní nejlepší závodníci u nás. Mluvíme o mistrovství Čech a mistrovství Moravy, z každé soutěže postupuje 6 nejlepších v kategorii na mistrovství České
republiky.
Děkujeme Lucii za reprezentaci Fitcentra Mamut a především města Úvaly a přejeme štěstí na dalších závodech snad
právě mistrovských.
Vladimír Křelina, Fitcentrum Mamut Úvaly

Mistrovství České
republiky JKA,
7.–8. listopadu, Kadaň
13 medailí pro Úvaly
Vrcholná soutěž Mistrovství České republiky JKA
proběhla letos v Kadani. Po 3 kvaliﬁkačních turnajích
se sjeli nejlepší borci, aby porovnali své síly v souboji
o nejcennější kovy. Úvalské barvy reprezentovalo 20
zástupců. Všichni se snažili podat co nejlepší výkon.
Velkou roli sehrála i psychika závodníků. Po dramatických bojích si náš klub odvezl nádherných 13 medailí. Zlaté medaile získali: Sárka Konečná kata mladší
žákyně, Anička Hiršlová kata mladší dorostenky, Jana
Konečná kata a jiyu ippon kumite masters ženy, David
Macek kumite jiyu ippon masters muži, kata tým masters Tonda Brožíček, David Macek a Jana Konečná.
Stříbrné medaile vybojovali: Filip Konečný kumite
starší žáci, Tonda Brožíček kata a jiyu ip. kumite masters, kata tým mladší žákyně Mařenka Čadová, Sárka
Konečná a Zuzka Sokolová. Bronzové kovy si odvezli:
Mařenka Čadová kumite mladší žákyně, David Macek
kumite jiyu ippon masters muži a kata tým mini žákyně Kája Kytková, Gabča Mastná a Tomáš Tříska.
Všem závodníkům patří velké poděkování za vzornou reprezentaci klubu a města. Poděkování také trenérům a koučům Tondovi Brožíčkovi, Richardu Konečnému, Davidu Mackovi a Adamu Zdobinskému
za výbornou podporu týmu.
Mgr. Jana Konečná,
předsedkyně Sport Úvaly

Národní pohár žáků a juniorů
a 2. kolo ligy žáků, 17. říjen 2015, Praha
Sedmnáctého října pořádal svůj první národní pohár Sport Úvaly. Vzhledem k prostorově náročné realizaci musela být soutěž umístěna do pražských Štěrbohol.
Z celé republiky se sjelo na 200 závodníků, aby porovnali své síly. Těm úspěšným se
pak přičítaly body nutné pro kvaliﬁkaci na mistrovství České republiky. Za barvy našeho
klubu závodilo 25 borců. Získali jsme 9 medailových ocenění. Ty nejcennější vybojovaly
Sára Konečná kata mladší žákyně, Adélka Urbanová kumite starší žákyně a kata tým
mladší žákyně Mařenka Čadová, Sára Konečná a Zuzka Sokolová. Druhá místa získali:
Kuba Režňák kata mladší žáci, Sárka Konečná kumite mladší žákyně, Filip Konečný
kumite starší žáci. Na bronzové medaile dosáhli: Mařenka Čadová v kata a kumite mladší
žákyně a kata tým mini žákyně: Kája Kytková, Gabča Mastná a Tomáš Tříska.
V odpoledním programu proběhlo 2. kolo ligy žáků. Mezi 7 velmi silnými týmy
skončil Sport Úvaly na průběžném 2. místě.
Děkuji všem závodníkům za vzornou reprezentaci klubu. Velký dík trenérům a koučům Tondovi Brožíčkovi, Richardu Konečnému, Davidu Mackovi a Adamu Zdobinskému za výbornou přípravu týmu.
Velká úklona a poděkování patří i rodičům, kteří zodpovědně vypomohli s přípravami
a realizací celého národního poháru.
Mgr. Jana Konečná,
předsedkyně Sport Úvaly
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Podzimní soustředění Sport Úvaly
O podzimních prázdninách
vyrazili karatisté ze Sport Úvaly do malebných Starých Splavů
u Máchova jezera. Počasí, které
bývá v tuto dobu velmi nepříznivé, lákalo ke sportovním činnostem. Pro většinu borců bylo
soustředění zaměřené na vyladění
sportovní formy před mistrovstvím České republiky. Trénovali
až 4 hodiny denně, kimona neustále mokrá, nohy stále citlivé.
Trenérský tým obohacený kromě
klubových trenérů Janou Koneč-

nou a Tondou Brožíčkem ještě
novým trenérem Davidem Mackem a držitelkou bronzové medaile z mistrovství světa z kumite
Petrou Cífkovou se svým svěřencům věnoval velmi pečlivě.
Soustředění dokreslovala pěkná rodinná atmosféra. Podle tradičního pojetí je dojo (místo, kde
se cvičí bojová umění) rodina.
V dojo panuje rodinný řád a atmosféra. O děti pečoval osvědčený tandem Janička Oktábcová
a Lenka Smutná – Třísková. Hry

a zábavu
zábaavuu připravovaly tetky –
babky
Pantůčková a Dáša
ky Mirka
Mi
Štenglová. Ani během večerů
jsme se nenudili. Měli jsme kino,
užili jsme si karaoke a vrcholem
byla pyžamová party, kde exceloval trenér David Macek se svým
babičkovským pyžámkem s čepečkem ušitým hodnou manželkou.
Během pěti dní udělali všichni karate ka (ti, co cvičí karate)
ohromný pokrok. Dokázali, že
jsou nejen sportovci, ale i dob-

rá
r parta. Děkuji celému týmu
za
z krásné soustředění.
Mgr. Jana Konečná,
předsedkyně
ppředsedk
ed
dse
sedk
dkyn
dk
kyn
yyněě Sport Úvaly

Ve zdravém těle
zdravý duch,
vyjděme na čerstvý vzduch.
A když nás to tak moc
láká,uplácejme
jjme
sněhuláka.
a.

FOTBAL – výsledky zápasů říjen–listopad 2015 SK Úvaly
Rozlosování A – mužstva – podzim 2015 – Divize
So
Ne
So
So

24. 10. 10.15
01. 11. 14.00
07. 11. 10.15
14. 11. 13.30

Chomutov – Úvaly
Úvaly – Horní Měcholupy
SK Kladno – Úvaly
Úvaly – Neratovice

Rozpis Zimní ligy a výsledky starších žáků – podzim 2015
1:4 (0:1)
1:3 (1:1)
2:0 (0:0)
5:2 (2:0)

Družstvo mužů A skončilo po podzimní části se 20 body na 9. místě.
Tabulka je velmi vyrovnaná, a tak nás čeká náročné jaro. V této části
bych chtěl velmi poděkovat vedení fotbalového oddílu, které mi o poločase zápasu Úvaly–Horní Měcholupy oﬁciálně poděkovalo za práci
a blahopřálo k 70. narozeninám. Ten zápas byl pro mne osobně velmi
náročný. Bydlel jsem totiž 21 let v Horních Měcholupech a zažil jsem
postupný vzestup tohoto oddílu od okresního přeboru až do 3. ligy.
Přeji družstvu mužů A dobrou zimní přípravu a hodně úspěchů na jaře
2016.

Rozlosování B – mužstva – podzim 2015 – Okresní přebor
So
St
So
So
So

24. 10.
28. 10.
31. 10.
07. 11.
14. 11.

14.30
14.30
14.00
14.00
13.30

Úvaly B – Zápy B
Odolena Voda – Úvaly B
Vyšehořovice – Úvaly B
Úvaly B – Mnichovice
Kostelec – Úvaly B

0:5 (0:3)
5:0 (1:0)
5:2 (4:1)
5:0 (3:0)
5:1 (2:0)

Družstvo mužů B skončilo na 10. místě s 18 body a závěr podzimní
části se mu nevydařil. Tabulka je však mnohem příznivější, a tak se
jeho diváci mohou těšit na dobrý okresní fotbal. Hlavně je důležité, aby
v béčku vyhrávali mladí hráči a vlastní odchovanci.

24. 10. 2015
28. 10. 2015
31. 10. 2015
7. 11. 2015

10:15 hod. Úvaly : Louňovice
10:15 hod. Úvaly : Klíčany
10:15 hod. Mirošovice : Úvaly
10:15 hod. Úvaly : Mnichovice

5:1 (0:1)
8:1 (3:1)
0:17 (0:9)
3:2 (1:2)

Družstvo vyhrálo podzimní část bez ztráty bodu a jeho kvality a morální sílu dokázal zápas podzimu s Mnichovicemi. Po prohraném poločase
dokázalo družstvo výsledek otočit a zvítězit. Velká gratulace klukům,
trenérům a aktivním rodičům.
Dále uvádím přehled termínů zápasů tzv. Zimní ligy žáků:
Pořadatel: Fotbalová škola RoK
Datum: 21. 11. 2015 – 28 2. 2016
Místo: UMT Sokol Kolovraty, Do Hlinek 741/10, Praha 10 – Kolovraty, 103 00
Účastníci turnaje: 8 družstev (každý s každým, každý tým odehraje
7 zápasů
1. kolo 28. 11.; 2. kolo 12. 12.; 3. kolo 9. 1. 2016; 4. kolo 23. 1. 2016
5. kolo 30. 1. 2016; 6. kolo 13. 2. 2016; 7. kolo 27. 2. 2016
Bližší informace průběžně na webu žáků
http://www.skuvaly-starsizaci.estranky.cz/.
Přeji všem divákům, trenérům, funkcionářům a věrným fanouškům veselé Vánoce a šťastný rok 2016.
Ing. Petr Jankovský

společenská kronika
Prosinec 2015
Vítáme nové spoluobčánky
Jana Andresová
Josef Schröfel
Oliver Eimut
Viktorie Procházková
Alice Lojkásková
Julie Vodičková
Jindřich Báča
Bruno Hertl
Barnabáš Suchý
Všem dětem přejeme, aby vyrostly
ve zdravé a šťastné občany našeho města.

Prosincová životní jubilea
70 let – Věra Klimtová
Miloslava Veselá
Václav Lein
Marie Lavrenčíková
75 let – Jan Dráb
Marie Votavová
František Dvořák
Václav Šrail
Karel Štěpánek
82 let – Eva Jirovská
Růžena Poživilová
83 let – Vladimír Sušír
84 let – Václav Manda
Josef Zemek
Miroslav Němec

85 let – Anna Jandejsková
Růžena Kolaříková
87 let – Marie Kováříková
88 let – Miloslava Kaňková
Anežka Pachtová
90 let – Vladimír Kazda
91 let – Věra Říhová
Všem jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti
do dalších let.
Navždy jsme se rozloučili
Miroslava Krulichová
Josef Kašper
Karel Šubrt
Miroslav Klouda

Jiří Schwarz
Hana Baginová
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

26
prosinec_2015.indd 26

11/29/15 9:53 PM

osobní

Život Úval 12/2015

Vzpomínka na Ing. Miroslava Kloudu.
V listopadu t.r. (9. 11.) zemřel
ve věku 83 let Ing. Miroslav Klouda,
CSc. V Úvalech prožil většinu svého
života. Našemu městu nezištně věnoval mnoho svého času, energii a především zapojil své odborné zkušenosti
ve prospěch města.
Narodil se 6. 3. 1932 v Košicích,
kde jeho otec vedl stavební ﬁrmu. Rodiče pocházeli z Čech, právě otec měl
rodinnou vazbu na Úvaly. Po absolvování Vysoké školy technické v Bratislavě začal pracovat jako novopečený stavební inženýr se specializací
na dopravní stavby u Správy letišť. Už
na začátku jeho pracovní kariéry byl
pověřen velkým úkolem, jakým bylo
zajištění výstavby nového letiště v Košicích.
Potom povýšil do Prahy na Ředitelství Správy letišť. Zároveň se deﬁnitivně přistěhoval
do Úval, když předtím zde také krátkodobě
pobýval. Po roce 1968, ač nestraník, byl postižen pracovními (politickými) „čistkami“
a musel opustit dosavadní zaměstnání. Pracoval potom několik let u Správy silnic a železnic. Na konci 70. let přešel do Ústavu silničního hospodářství, Praha, kde měl na starosti
výstavbu a rekonstrukce silnic ve Středočeském kraji. V Ústavu, později po organizačních
změnách na Ředitelství silnic ČR, pracoval až
do odchodu do důchodu.
Z popisu jeho zaměstnání je vidět, že zastával odpovědné pozice vyžadující vysokou
odbornost a zároveň organizační a koncepční
schopnosti. A právě tuto odbornost a zkušenosti z investorské činnosti nabídl městu Úvaly, respektive městskému národnímu výboru.
Začal pracovat v Komisi výstavby, dopravy
a plánování (komise se běžně označovala jako
stavební). V té době byly Úvaly i ve srovnání s obdobnými městy na tom velmi špatně,
zejména v tzv. inženýrských sítích. Město
nemělo splaškovou kanalizaci, vodovod, sa-

Pane starosto, poděkování Vám,
zastupitelstvu a v neposlední řadě
pracovníkům pečovatelské služby za
přání k životnímu jubileu Miloslavy
Martínkové a za péči při dopravě k lékaři.
Rodina Martínkova.

mozřejmě ani plyn
nebyl zaveden, síť
rozvodu elektřiny
byla z 30. let, na telefonní připojení se
čekalo mnoho let,
povrch drtivé většiny ulic byl nezpevněný. Ing. Klouda
vnesl do práce komise systém a řád.
Právě on byl tím
odborníkem, který
věděl, jak se má v situaci, v které byly
Úvaly, postupovat.
Začal
prosazovat
koncepční řešení. Do té doby komise řešila
jistě důležité věci, jako např. přístavby školy,
zdravotního střediska, výstavbu mateřské školy na Homolce. K zásadnímu řešení inženýrských sítí, které podmiňují zajištění určitého
standardu bydlení a rozvoj města, přistoupila
komise ale až za vedení Ing. Kloudy, tj. v období 1981- 1986. Národní výbor podle návrhů
připravených komisí rozhodl zadat zpracování
projektové dokumentace na sítě ve městě. Začalo se tzv. „generely“ kanalizace včetně čistírny odpadních vod, vodovodu a plynoﬁkace
města. Na tyto generely, které řešily danou
oblast v celém městě včetně vnějších návazností, už potom mohly navazovat jednotlivé
prováděcí projekty. Komise prakticky nahrazovala v té době neexistující odbor výstavby
na národním výboru. Její členové a zejména
předseda Ing. Klouda nejen na jednáních komise vše připravovali, ale projednávali s projektanty rozpracované projekty, sestavovali
za město odborná stanoviska, to vše vedle
svých zaměstnání a samozřejmě zcela nezištně. Jednání komise byla proslulá svou délkou,
často pracovala do pozdních nočních hodin.
Po roce 1989, kdy bylo možné potřebné stav-

by nejen připravovat, ale i realizovat, navázalo tehdejší vedení města na generely a mohlo
už přistoupit k vlastní výstavbě. Strategické
podklady připravené zásluhou „Kloudovy“
stavební komise jsou základem i pro současná
řešení obdobných studií a projektů.
Z rozsáhlé činnosti Ing. Kloudy je ještě určitě důležité se zmínit o „boji“ proti centrálně
plánované výstavbě velkokapacitní výkrmny
býků, která měla být postavena na okraji Úval
u Hostýna v druhé polovině 80. let. Ing. Klouda zpracoval návrh záporného stanoviska
za město, kde na základě negativních dopadů
na životní prostředí, které by měla tato výkrmna na celé město a zejména na čtvrť Slovany, nedoporučoval zde její umístění. Jeho
posudek byl tak průkazný, že proti výstavbě
se postavil městský národní výbor, městský
výbor KSČ (tehdy rozhodující mocenská
složka ve městě). Až na okresní úrovni bylo
se stanovisky města zameteno. V té době měl
ale stát již ekonomické problémy s velkou rozestavěností, takže nakonec se výstavba nestačila provést do roku 1989. Úvaly tak byly zachráněny od veliké zátěže z hlediska životního
prostředí. Tehdejší politické vedení ovšem
panu Ing. Kloudovi neodpustilo jeho odpor,
a tak od roku 1986 již nemohl být poslancem
národního výboru a ani členem stavební komise. Jeho zájem o město byl ovšem tak silný,
že nezanevřel na novou komisi, a pokud byl
požádán o radu nebo vysvětlení starších souvislostí, nikdy neodmítl pomoc.
Pan Ing. Miroslav Klouda, CSc., byl při
jednáních vždy přímý, nebál se říkat i nepříjemná stanoviska, která byla vždy podložena
technickými důvody. Zásluhou toho byl obávaným oponentem při jednáních se státními
orgány a organizacemi, ale jeho hlavním cílem byl vždy prospěch města. Město mu může
být vděčno za veškerou práci, kterou vykonal
pro své milované Úvaly.
Ing. Ivan Černý

zahrajme si šachy
Autorkou této úlohy je 9 letá Nikol
Slavíková. Bílý je na tahu a dává
mat 2. tahem.

Přijďte si zahrát šachy!
Zveme vás na turnaj, který se koná v sobotu 12. 12.
od 14 hodin v prostorech MDDM Úvaly. Pro bližší
informace a/nebo přihlášku si pište na email petr.
slavik@volny.cz. Těšíme se na vás!

Dne 12. 12. uplyne 10 let, co nás navždy
opustila paní Růžena Volšová
rozená Švejnohová.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomíná manžel a syn s rodinou..
S hlubokým zármutkem oznamujeme
všem známým, že dne 24. 10. zemřela po
delší nemoci v necelých 80 letech naše
maminka Marie Marklová.
Za celou její velkou rodinu
dcera Ilona a syn Jaroslav
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Správné řešení úlohy z minulého
čísla je 1…. Sd2! a nelze se ubránit
hrozbám Dc1 mat nebo Dc2 mat.

Poděkování
ání
ní pa
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anu
uP
Petru
etr
tru
uB
Boreckému,
oreck
ckém
é u, sta
starostovi
arost
s ov
ovi města
Úval za milou řeč k našemu zlatému výročí sňatku.
Též děkujeme panu Romanu Martinákovi
a kolektivu „Na dobrým místě” za hezké a příjemné
posezení.
Dana a Miloš Raisovi
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inzerce
Nový e-shop s prádlem
a doplňky pro celou rodinu.
Výhodné ceny, zajímavé slevy
pro stálé odběratele.
WWW.LEVNEZNACKOVEPRADLO.CZ.cz

Prodám družstevní garáž
v Úvalech na Homolce.

Život Úval 12/2015

Lékař hledá podnájem
v Úvalech a blízkém okolí.
Tel.: 605 554 127
email: libor-jirny@seznam.cz

Cena dohodou.

Rád bych si pronajal
vaše zemědělské pozemky
v Úvalech a okolí. Vše zařídím.
Dobře zaplatím.

Tel.: 606 205 927

Tel.: 777 167 109

Poslední etapa, horní řada.

Opravy praček
automatických a vířivých
Josef Táborský, Praha-Újezd
nad Lesy, Žichlínská 1670
Tel.: 602 949 765
Tel.: 246 082 355

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

Pronajmu patrový RD
se zahradou v Úvalech
o velikosti 4 + 1 (2 koupelny).
Cena: 12 000 Kč/měs.
+ energie – voda, plyn,
kanalizace
Informace na tel.:
732 663 874, 728 486 868
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inzerce

Život Úval 12/2015

OBCHODNICE S REALITAMI
Do našeho týmu hledáme ženy s obchodním duchem, které
chtějí být úspěšné.
Nabízíme pozici obchodnice s realitami v kanceláři v Úvalech.
Pro bližší informace volejte 604 700 022.
Zkušenost v oboru není podmínkou.

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

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

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

PODLAHÁŘSTVÍ

Život Úval 12/2015

Velký výběr vinylkorkových, korkových, vinylových
laminátových 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
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