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Slovo starosty

Ohlédnutí za rokem 2015. Co přinese rok 2016?

Milé Úvalačky, milí Úvaláci,
rok 2015 je již deﬁnitivně minulostí. Teď již všichni víme,
jaký tento rok byl, zdali se nám
v našich životech dařilo nebo
zdali to mohlo být lepší. Jaký
bude rok 2016, zjistíme opět až
po příštím silvestru. Přeji Vám,
abyste si mohli říct, až se za rok
ohlédnete zpět – rok 2016 byl
rokem dobrým: přinesl mi zdraví, přátele, lásku, nějaké ty peníze a město, ve kterém žiji, opět o
něco prokouklo.
Ať se Vám splní vše dobré, co
si pro rok 2016 přejete!
Petr Borecký, starosta města

V

Pozvánka
na řádné
zasedání
zastupitelstva
Zveme občany
na řádné veřejné
zasedání
Zastupitelstva města
Úvaly, které se koná
ve čtvrtek 28. 1. 2016
od 18 hodin
v sále domu
s pečovatelskou
službou.

lednu roku 2015 jsem v Životě Úval napsal, co nás v daném roce čeká. Nebylo toho
málo: zateplení městských budov
na náměstí Arnošta z Pardubic
a v Riegerově ulici, rekonstrukce
mostu v Horově ulici, vybudování
zasakovacího pásu u Horoušánek,
nové veřejné osvětlení v Radlické
čtvrti, u Hájovny a u Horoušánek, zavedení regulace parkování v centru města, otevření nové
mateřské školy, vybudování nových šaten a tříd v základní škole
nebo zrekonstruování železničního uzlu a nádraží v Úvalech,
což znamenalo půlroční neprůjezdnost centra města. Jsem rád,
že s výjimkou nového veřejného
osvětlení ve čtvrti U Horoušánek
si můžeme odškrtnout, že tyto
úkoly jsme i díky vaší trpělivosti splnili a navíc jsme se dočkali
také několika nových ulic (ulice
Na Spojce, Pod Tratí, Mánesova,
Čechova, Prokopa Velikého, Sukova, Jirenská). Máme připravené
kompletní projektové dokumentace na rekonstrukci úvalského
bytového fondu. Podařilo se nám
výrazně proměnit komunikaci
radnice směrem k vám – občanům, což vyústilo v ocenění pro
město Úvaly za III. místo v soutěži Otevřeno/Zavřeno 2015.
Chtěl bych při té příležitosti velmi ocenit a poděkovat
za práci svých kolegyň a kolegů

v radě města, zastupitelstvu (a to
jak koaličních, tak opozičních
– jejich připomínky jsou často
velmi cenné) a v neposlední řadě
zaměstnankyň a zaměstnanců
městského úřadu a technických
služeb. Častokrát je to práce, která není na první pohled vidět, ale
o to je důležitější a neobešli bychom se bez ní.
Takže, co nás čeká v roce 2016?
Tento rok bych nazval rokem
dopravních staveb. Nejdůležitější
stavbou, pro jejíž realizaci položila pevné základy již předchozí
radnice, bude zahájení rekonstrukce průtahu Úvaly. Začne
se tzv. III. etapou, což je úsek
od světelné křižovatky ve Škvorecké ulici u Penny až po ulici
Podhájí. Tato rekonstrukce je
z důvodu rekonstrukce tří mostů
na trase naplánována na prakticky
celý příští rok. Prakticky paralelně se rozběhne rekonstrukce
ulic Klánovická, Čelakovského,
Foerstrova, Jiráskova (včetně
chodníků), Pražská II, Havlíčkova, spodní část ulice Nerudova,
Komenského, Škvorecká podél
Fabráku až ke Škvorecké – průtahu Úvaly. Bude to znamenat
velmi obtížný průjezd do centra
města a velkou zátěž především
pro ulici Pražská a Husova.
Se Středočeským krajem jednáme o opravách silnic III. třídy

v okolí Úval – směrem na Dobročovice a Tlustovousy, rádi
bychom nechali položit nový
povrch z tichého asfaltu v ulici
Škvorecká v úseku světelná křižovatka I/12 x ulice Přišimašská.
Současně s výše uvedenými akcemi chceme začít provádět první rekonstrukce autobusových
zastávek (začít chceme v okrajových čtvrtích) a vybudovat stojany na kola (především u nádraží
a u pošty).
Od 1. května 2016 převezmou
technické služby do své správy veřejné osvětlení v Úvalech
od společnosti ELTODO a současně začnou připravovat rozjezd
vlastního odpadového hospodářství tak, abychom do roku 2018
završili náš cíl – převzít veškerou
síťovou infrastrukturu do rukou
města.
Z výše uvedeného je zřejmé,
že letošní rok nebude pro dopravu v Úvalech vůbec jednoduchý
a mně nezbývá, než vás poprosit
o trpělivost a toleranci. Bude jí
příští rok hodně potřeba…
Tento článek si nedělá ambice
být kompletním výčtem akcí, které letos připravujeme, orientuje
se jen na ty nejdůležitější. Více
informací naleznete na webových
stránkách města Úvaly a v průběhu roku je budeme přinášet
i na stránkách Života Úval.
Petr Borecký, starosta města

O čem jednali úvalští zastupitelé dne 10. 12. 2015

P

oslední jednání úvalského
zastupitelstva v roce 2015 se
konalo desátý prosincový den.
Přítomno bylo 12 zastupitelů a jednání bylo živě přenášeno na městský „kanál“ na serveru YouTube.
Po kontrole plnění dříve přijatých
usnesení a zprávě starosty o činnosti rady za období od minulého
jednání zastupitelstva byl důležitým bodem návrh vodného a stočného na rok 2016. V letošním roce
se nevyhneme výraznému zvýšení
ceny vodného a stočného. Uvedené
ceny vycházejí z podmínek stanovených SFŽP při poskytnutí dotace
městu na výstavbu vodovodu a kanalizace v roce 2011. Státní fond

životního prostředí (poskytovatel
dotace) vyslovil souhlas se žádostí
města o snížení tempa nárůstu cen.
Ceny v Úvalech byly tedy zvýšeny
o akceptovatelné minimum, a tak
v našem městě bylo vodné a stočné schváleno na úrovni: voda pitná 43,83 Kč včetně DPH 15%,
voda odpadní 47,29 Kč včetně
DPH 15%. Celkem tedy zaplatíme
za kubík vody 91,12 Kč.
Zastupitelé vzali na vědomí zápis z řádného zasedání ﬁnančního
výboru ze dne 18. 11. 2015.
Hlavními body byla následně
prezentace Ing. Slavíkové k průběhu zavádění organizace technických služeb města, předložení

průběžného čerpání peněz ve 4.
čtvrtletí 2015 a návrh rozpočtu
TSÚ na 2016, dále místostarosta
Kimbembe přednesl návrh rozpočtu města na rok 2016 (ve vazbě
na aktuální čerpání) a stav kontrolních zpráv. V přijatém usnesení FV
k návrhu rozpočtu města na 2016
doporučuje radě a zastupitelstvu
města hledat úspory ve ﬁnancování
investic, projektových dokumentací a dalších položkách v minimální
výši 5 mil. Kč.
Následně zastupitelé schválili
návrh rozpočtu Technických služeb
města Úvaly, p.o. Rozpočet této
městské příspěvkové organizace
se sestává ze tří základních polo-

žek – VPS, VaK a administrativní
část. Data týkající se rozpočtu VPS
vychází ze zkušeností OID, požadavky na rozpočet sekce VaK byly
odhadnuty na základě dosavadních
potřeb, administrativní část zahrnuje v podstatě pouze výdajové položky související se mzdami. Součástí
návrhu rozpočtu je i business plán
do roku 2021. Tyto údaje jsou však
orientační, budou se odvíjet např.
od výše vodného a stočného, plateb od občanů za poskytnuté služby
(např. zapůjčení plošiny) atd.
Nejvýznamnějším bodem jednání bylo schválení rozpočtu města
na rok 2016, kde příjmy a výdaje
dosahují 133 803 610 Kč. Nejvíce
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investic města v příštím roce bude
mířit do komunikací, veřejné infrastruktury a technických služeb.
Nejvíce dotazů a připomínek k jednotlivým rozpočtovým položkám
vznesl pan zastupitel Gloc. Podrobné informace o rozpočtu jsou
na webu města, případné dotazy
zodpoví místostarosta Kimbembe.
Zastupitelé byli seznámeni s přehledem obdržených dotací na základě uzavřených smluv od roku
2003 do roku 2015.
Následovalo pásmo dotazů občanů na zastupitele. Drtivá část
dotazů byly dotazy nespokojených
vlastníků pozemků v oblasti U Horoušánek, kterých se týká stavební
uzávěra vydaná radou města. Občané a vlastníci pozemků se dotazovali
na důvody pro vydání stavební uzávěry, připravované etapizace výstavby a zajímala je kritéria, na základě
kterých byla uzávěra a etapizace
připravena. S ohledem na obsáhlost
diskuse odkazujeme na videozáznam jednání zastupitelstva, který je
dostupný na webu města.
Zastupitelé schválili koupi pozemku č. 3957/32 o výměře 5488 m2
od společnosti, Úvaly Development,
s.r.o., za celkovou kupní cenu 2 700

000 Kč. Tento pozemek bude využit
pro zřízení sběrného dvora v západní části oblasti Hostín. Kupní cena
bude postupně splacena ve třech
splátkách do 30. 6. 2016.
Dále zastupitelé schválili vyhlášku města Úvaly č. 4/2015 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, kde sazba
poplatku pro rok 2016 opět činí
684 Kč. Město tak bude doplácet
cca 162 Kč na občana.
Zastupitelé také schválili smlouvu o postoupení Smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů na akci:
„III/01214 Úvaly u Prahy – průtah“
mezi Středočeským krajem a městem Úvaly.
Dále byla schválena koncesní
dokumentace na akci „Provozování
městského koupaliště v Úvalech“.
Koncesní řízení je dvoukolové.
V prvním kole budou zájemci vyzváni ke splnění kvaliﬁkačních
předpokladů (vyhlášení oznámení
o zahájení koncesního řízení dne
27. 11. 2015) a v druhém kole
budou zájemci, kteří splnili kvaliﬁkační předpoklady, vyzváni k podání nabídky. Součástí koncesní

dokumentace je i projektová dokumentace s názvem Revitalizace
koupaliště v Úvalech.
Zastupitelé také vyhlásili Programové dotace pro rok 2016.
V oblasti „Neinvestiční podpora –
provoz a údržba 2016“ činí objem
ﬁnančních prostředků 800 000 Kč.
Na pořádání jednorázových sportovních, kulturních a volnočasových akcí 2016 je počítáno s celkovou částkou 100 000 Kč.
Zastupitelé dále schválili prodeje
drobných částí městských pozemků úvalským majitelům sousedních
pozemků v ulicích Šafaříkova, Kollárova, Raisova a v ulici U Starého
koupadla.
Úvalští zastupitelé rovněž prodloužili pronájem prvního patra
a části přízemí objektu Riegerova
897, využívaného jako služebna
Obvodního oddělení Policie České
republiky Úval. Výše nájemného
se stanovuje na 1 Kč/rok na dobu
do 31. 12. 2016.
V souvislosti se vznikem Technických služeb města Úvaly bylo
schváleno zrušení organizační složky obce – Veřejně prospěšné služby
Úvaly ke dni 31. 12. 2015 a současně zastupitelé schválili uzavření

smlouvy o přechodu práv a povinností při převodu části úkolů zaměstnavatele k jinému zaměstnavateli
mezi městem Úvaly a Technickými
službami města Úvaly a převodu
části zaměstnanců od 1. 1. 2016.
Zastupitelé také vzali na vědomí
aktuální informaci o projektu Stavebního bytového družstva Vesna.
Zastupitelé také vzali na vědomí
informaci o postupu přípravy výstavby městské knihovny v č. p. 18
na náměstí Arnošta z Pardubic.
Připomínky a podněty ze strany
veřejnosti kromě změn územního
plánu a určování konkrétních oblastí pro etapizaci výstavby se týkaly i kvality čitelnosti úřední desky.
Na závěr jednání zastupitelstva
starosta poděkoval všem zastupitelkám, zastupitelům, zaměstnancům
města a občanům za jejich práci pro
město a popřál všem hezké svátky
a šťastný nový rok 2016.
Videozáznam (dálka trvání 3:43
hod.) z jednání dne 10. 12. 2015 je
zde:
http://www.youtube.com/watch?v=-p-3wXuOKkk
Mgr. Marek Mahdal, DiS.
(redakce Života Úval)

Zastupitelstvo města 2016
Rozpočet města 2016 BYL SCHVÁLEN
Zastupitelstvo města na posledním zasedání, které proběhlo dne 10. 12.
2015, schválilo rozpočet na rok 2016. Rozpočet je vyrovnaný, příjmy
a výdaje (bez dotací) činí 133 803 610,- Kč. Pro tvorbu tohoto rozpočtu
byla prioritou výstavba III. etapy průtahu městem, dopravní a technická infrastruktura a fungování Technických služeb města Úvaly.

Struktura rozpočtu pro rok 2016:
Město bude hospodařit s celkovými příjmy 133 803 610,- Kč, vč. rezervy (vlastní zdroje).
Z toho: Daňové příjmy
81 263 000,- Kč, tj. 78% z příjmů bez
vlastních zdrojů,
Nedaňové příjmy 14 142 800,- Kč, tj. 13% z příjmů bez
vlastních zdrojů,
Kapitálové příjmy
33 910,- Kč, tj. 0,000% z příjmů
bez vlastních zdrojů,
Přijaté transfery
9 363 900,- Kč, tj. 9% z příjmů bez
vlastních zdrojů
Rezerva z roku 2015 29 000 000,- Kč.
Struktura výdajů 133 803 610,- Kč:
– Běžné výdaje
83 545 005,- Kč,
z toho osobní náklady 28 457 666,- Kč, tj. 21%
neinvestiční výdaje
55 087 339,- Kč, tj. 41% (materiál,
energie, nákup služeb, opravy
a udržování, neinvestiční příspěvky, příspěvky spolkům, atd.).
– Kapitálové výdaje činí
34 319 306,-Kč bez dotací, tj. 26%
z toho pol. 6121 – Investice (budovy, haly a stavby) činí
18 198 749,- Kč, z toho
kapitola 2212 – silnice 12 439 759,- Kč, kapitola 3613 –
nebyty nákup č.p. 12 4 000 000,- Kč,
kapitola 3749/1 – park Vinice 110 000,- Kč, tj. akce
s dotací, atd..
pol. 6121 – Projektová dokumentace 6 495 557,- Kč,
z toho
kapitola 2212 – silnice 2 106 657,- Kč, kapitola 2310 –
kanalizace 1 317 900,-Kč,

kapitola 3314 – knihovna 800 000,- Kč, kapitola 3612
– byty 660 000,- Kč,
kapitola 3613 – nebyty 671 000,-Kč, kapitola 3635 –
územní plán 675 000,- Kč,
kapitola 2212/1 – cyklostezky 170 000,- Kč atd..
pol. 6123 – Dopravní prostředky 500 000,- Kč, (nákup
dvou vozidel)
pol. 6130 – Pozemky 5 355 000,- Kč, (sběrný dvůr
2 700 000,-Kč a pozemky pod komunikacemi)
pol. 6351 – 6349 – investiční přípěvek 3 770 000,- Kč.
Výdaje pro městkou policii činí 3 676 124,-Kč a příjmy 680 000,Kč, saldo 2 999 124,- Kč. Není pravdou, že výdaje pro MP činí
5 000 000,-Kč ročně podle pana Černého.
Analýza nákladovosti k rozpočtovému určení daně (RUD neboli příjmy
města z daní) má klesající tendenci oproti roku 2015, viz graf.
Běžné saldo je dovyhovující a činí 19 824 695,-Kč (běžné příjmy mínus běžné výdaje), což je 19,23 % (doporučené rozmezí je 15 – 25 %).

Přeji Vám všem v roce 2016 hlavně hodně zdraví
a energie.
Za vedení města
Ing. Alexis Kimbembe,
místostarosta města Úvaly
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Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů

Z

astupitelstvo města Úvaly
na svém jednání dne 10. 12.
2015 přijalo obecně závaznou
vyhlášku č. 4/2015, o místním poplatku za provoz shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů, v souladu s platnou legislativou
se sazbou poplatku v neměnné výši
684,- Kč i pro rok 2016. Sazba poplatku je dvousložková a tvoří ji:
1. Dle § 10b zákona č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích, částka se stanovenou horní hranicí
250,- Kč za osobu a kalendářní
rok. Výši této částky stanoví obec
libovolně dle svého uvážení, aniž
by ji v obecně závazné vyhlášce
zdůvodňovala.
2. Dle § 10b zákona č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích, částka, kterou zastupitelstvo města
stanoví na základě výpočtu z výše
naposledy známých skutečných
nákladů obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
za předchozí kalendářní rok vyděleného počtem všech poplatníků.
Výše této složky poplatku nesmí
přesáhnout zákonem stanovený
limit 750,- Kč za osobu a kalendářní rok.
I pro rok 2016 schválený poplatek ve výši 684,- Kč však ukazuje,
že bude-li poplatek vybrán v rozpočtované výši, bude přesto město
doplácet na každého občana cca
162,- Kč.
Tento místní poplatek plní pouze
ﬁskální (rozpočtovou) funkci, neboť se jedná o příjem do rozpočtu
obce, který má obci (zcela nebo
alespoň částečně) kompenzovat
její vynaložené náklady na provoz
systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Naopak uplatnění regulační funkce
v zásadě nepřipadá v úvahu, neboť
zavedení tohoto místního poplatku
nemá žádnou vazbu na množství
vyprodukovaného
komunálního
odpadu, a tudíž v tomto smyslu
nijak nemotivuje poplatníky k minimalizaci produkce komunálního
odpadu.
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů byl zaveden
do stávající soustavy místních poplatků až v souvislosti se šestou
novelou zákona č. 565/1990 Sb.,
kterou byl zákon č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, s účinností od 1. ledna
2002. Tento místní poplatek byl částečně změněn s účinností od 1. července 2012 prostřednictvím zákona č. 174/2012 Sb., který zejména

rozšířil okruh poplatníků (o cizince
s pobytem na území obce) a zvýšil
(poměrně výrazně) jednu část maximální sazby místního poplatku.

Kdo poplatek platí a kdo je
oprávněn v této věci jednat
(podat žádost apod.)
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů platí fyzická osoba,
která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn
společným zástupcem, za rodinný
nebo bytový dům vlastníkem nebo
správcem; tyto osoby jsou povinny
obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí, a dále fyzická osoba, která má
ve vlastnictví stavbu určenou nebo
sloužící k individuální rekreaci,
ve které není hlášena k trvalému
pobytu žádná fyzická osoba; má-li
k této stavbě vlastnické právo více
osob, jsou povinny platit poplatek
společně a nerozdílně, a to ve výši
odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Poplatek se
platí obci, na jejímž území
má fyzická osoba trvalý pobyt nebo se na jejím území
nachází stavba určená nebo
sloužící k individuální rekreaci.

Jaké jsou potřebné formuláře
a kde jsou k dispozici
Formuláře jsou k dispozici
v elektronické podobě na www.
mestouvaly.cz a v tištěné podobě
v podatelně MěÚ, Pražská 276,
Úvaly.

Jak lze úhradu poplatku provést
Úhrady poplatku je možno provést po obdržení složenky:
1) Bezhotovostně převodem na účet
města
2) V hotovosti na pokladně MěÚ
Úvaly v úředních dnech a hodinách
3) Na poště poštovní poukázkou.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení
30 dnů

Shrnutí
Jaký je nejčastější způsob zpoplatňování komunálního odpadu?
V současnosti je to místní poplatek
za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů. Poplatníkem místního poplat-

ku je jak fyzická osoba s trvalým
pobytem v obci, tak fyzická osoba
jsoucí vlastníkem stavby určené
nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba
(spoluvlastníci jsou povinni platit
poplatek společně a nerozdílně,
a to ve výši odpovídající poplatku
za jednu fyzickou osobu). Místní
poplatek je tedy paušálním poplatkem za provoz celého systému. Poplatník je povinen k úhradě
poplatku bez ohledu na množství
vyprodukovaného odpadu. Není
rozhodné, zda a kolik odpadu poplatník vyprodukuje, např. s ohledem na dlouhodobý pobyt mimo
místo trvalého pobytu, odvoz odpadu z rekreačních objektů do místa
trvalého pobytu nebo jiné zpracování (využití) odpadu. Ani případná
nespokojenost s provozem systému
nezprošťuje poplatníka povinnosti
poplatek uhradit.
Vítězslav Pokorný,
místostarosta města

Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení
situace
Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost:
– přihlásit se k poplatku
– oznamovat ve lhůtě 15
dnů změny rozhodné pro
placení poplatku podáním ohlašovací povinnosti
(vyplněného formuláře).

Jakým způsobem
můžete zahájit řešení
situace
Vyplnit tiskopis ohlašovací povinnost (hlášení
změny) a doručit jej odboru
správnímu

Kde, s kým a kdy situaci
řešit
Městský úřad Úvaly
Pražská 276
Úvaly
Odbor správní – pí Helena
Gurínová, tel 281 091 541,
723 929 928
Úřední dny a hodiny:
Pondělí 7.30 – 18.00 hodin
Středa 7.30 – 17.00 hodin

Jaké doklady je nutné
mít s sebou
Průkaz totožnosti, vyplněný tiskopis
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Tristní výsledek kouřových
zkoušek v Úvalech

V

listopadu roku 2015 proběhlo první kolo kouřových
zkoušek splaškové kanalizace v Úvalech, které pro město
provedly Pražské vodovody a kanalizace. Průběh těchto zkoušek
bohužel potvrdil naše neblahá
očekávání – několik desítek nemovitostí na Úvaláku a v Pařezině má nelegálně svedené dešťové
vody do městské splaškové kanalizace. S majiteli těchto nemovitostí se v průběhu měsíce ledna
spojíme a stanovíme jim termín,
dokdy si musí dát tyto věci do pořádku. Věříme, že se rozumně
dohodneme a nebude tak nutné
postupovat podle příslušných
pparagrafů správního řádu. Mezi
těmi
ttě
mito
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Bohužel, problém se netýká jen
budov. Kouřové zkoušky prokázaly, že zejména v ulicích Maroldova, Raisova, Palackého je napojena dešťová uliční kanalizace
přímo do kanalizace splaškové.
V ulici Štefánikova a Wolkerova
je splašková kanalizace v havarijním stavu – téměř rozpadlá.
V těchto případech je již míra
investic na odstranění tohoto problému odhadovaná až na 14 milionů Kč.
V každém případě, i když bude
vyřešení tohoto problému drahé,
musíme ho realizovat – jinak se
totiž nemůžeme divit, že při každém větším dešti je úvalská ČOV
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Úvalská losovačka aneb Kauza pokračuje …

J

ak již asi víte, Úvaly se před cca
rokem a půl ocitly v médiích
ve velmi neslavné roli města, kde
se manipulovalo při výběru dodavatele na akci dostavba úvalské vodovodní sítě. Ministerstvo životního
prostředí dokonce podalo trestní
oznámení na neznámého pachatele
pro podezření ze spáchání trestných
činů dotačního podvodu, poškozování ﬁnančních zájmů Evropského
společenství a sjednání výhody při
zadávání veřejné zakázky, veřejné
soutěže a veřejné dražbě.
Jenže jak plynul čas, ukázalo se,
že místo promyšleného podvodu
jde jen o administrativní pochybení
jedné notářky, která do protokolu zapsala špatná – shodná – čísla ze zkušebního a ostrého losování uchazečů
o zakázku. „Pravděpodobnost dvou
naprosto stejných výsledků losování
ve zkušebním a ,ostrém‘ kole je natolik nízká, že je to ze strany našeho
ministerstva vnímáno jako podezření na manipulaci s losovacím zařízením, a tedy i výsledkem veřejné
zakázky,“ vysvětlila ministerská
mluvčí Petra Roubíčková.
Jenže ve skutečnosti to bylo úplně jinak. Specializovaná ﬁrma skutečně napřed provedla zkušební los,
v němž vyšla určitá řada čísel. Posléze následoval ostrý los, ve kterém

vypadla úplně jiná sada, která se s tou
první neshodovala. Jenže pak se stala
ona osudná chyba. Notářka při přepisování zkopírovala omylem stejný
odstavec, takže se ve dvou kolonkách
– zkušebního i ostrého losu – objevila
totožná čísla. Firmy si ovšem zakázku za desítky milionů korun rozdělily
podle skutečně vylosovaných čísel
z ostrého provozu. Chyba, k níž se
později notářka i přihlásila, zůstala
pouze na papíře. To, že se fakticky
nic nestalo, dokládá i fakt, že u losování byli i zástupci stavebních ﬁrem
a nikdo z nich se neodvolal.
Tuto skutečnost následně v podstatě potvrdil Úřad na ochranu
hospodářské soutěže, který celou
věc odložil. Následně totéž učinila
i kriminální policie, která dokonce
podrobila laboratorní zkoušce ručně
psaný zápis z losování, jestli nebyl
manipulován. Finanční úřad pro
Prahu – východ v Úvalech provedl
několik šetření – bez nálezu, takže
mu byl případ odebrán a vzalo si jej
pod svá křídla Finanční ředitelství
v Praze, které úvalskou losovačku
šetří bez zjevného výsledku dodnes.
Mezitím však městu Úvaly Státní fond životního prostředí (SFŽP)
zablokoval přístup do administrativního systému Beneﬁl, takže město
Úvaly nemohlo podat tzv. závěrečné

vyhodnocení akce (ZVA). ZVA je
povinná, a pokud nebude provedena do 31. 12. 2015, tak vyvstává ze
zákona povinnost vrátit celou poskytnutou dotaci Evropské unii (68
mil. Kč!!). Představitelé města Úvaly v průběhu roku 2015 několikrát
upozorňovali Ministerstvo životního prostředí a také SFŽP, že pokud
tyto instituce městu neumožní ZVA
dokončit, bude je město žalovat
za způsobenou škodu.
Na základě těchto opakovaných
jednání nakonec úřady pro Úvaly
Beneﬁl otevřely, nicméně zároveň
městu oznámily, že uplatňují vůči
městu Úvaly tzv. 10% korekci dotace (celkem něco přes 6 milionů
Kč). Odůvodnění této korekce je
tak pozoruhodné, že jej stojí za to,
ocitovat:
Porušení pravidel pro zadávání
veřejných zakázek spočívající v netransparentním provedení losování
nelze objektivně odstranit provedením opravy notářského zápisu dva
roky po losování, když i samotná
oprava notářského zápisu, navíc
s několikaletým časovým odstupem,
objektivně vykazuje znaky netransparentnosti postupu v rámci zadávacího řízení, neboť nelze již zkontrolovat
postup příjemce dotace při losování
a není podstatné to, zda k ovlivnění

losování skutečně došlo, ale to, zda
existuje reálná možnost, že v průběhu losování k ovlivnění dojít mohlo,
a zda tedy vyvstala objektivní pochybnost o korektnosti a fair průběhu
losování….. Dne 15. 4. 2015 Policie
ČR vydala Usnesení č. j. OKFK2850-306/TČ-2014-251002, kterým
došlo k odložení trestní věci týkající
se výše uvedeného šetření. ŘO OPŽP
však nadále konstatuje pochybnost
o transparentnosti elektronického losování a zároveň v této věci probíhá
i nadále šetření FÚ ve věci podezření
na porušení.
Jinými slovy, fond říká: nic v ruce
nemáme, ale myslíme si, že jste byli
netransparentní, a proto vám dotaci
zadržíme.
Co dodat? Jen to, že příběh nekončí. Zadržené peníze budou městu chybět na investice do městských
projektů. S tím se smířit nehodláme,
celá věc tak zřejmě skončí u soudu,
kam město po oﬁciálním uzavření
případu a vyčerpání řádných opravných prostředků podá žalobu.
Pro ty z vás, které kauza zajímá
blíže, jsme příslušné rozhodnutí
Ministerstva životního prostředí
ČR a námitky města Úvaly zveřejnili na webových stránkách města
v sekci majetek a investice města.
Petr Borecký
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Vodné a stočné v roce 2016 aneb Proč zdražujeme

Z

atímco v roce 2015 činila
cena vodného a stočného
v souhrnu 81,17 Kč za 1 m3
vody, od nového roku budeme
platit 91,16 Kč, což je o 10 korun
za kubík více. Proč tomu tak je?
Pro odpověď se musíme vrátit do roku 2011. Tehdy město
Úvaly podepsalo se Státním fondem životního prostředí smlouvu,
na jejímž základě město získalo
dotaci na dostavbu své vodovodní
a kanalizační sítě. Součástí této
smlouvy byla klauzule, ve které
se město Úvaly zavázalo do konce
roku 2023 určovat ceny vodného
a stočného na základě tzv. ﬁnanční a ekonomické analýzy (FEA).

Tato analýza stanoví matematický vzorec pro výpočet nákladů
na provozování vodovodu a kanalizace v Úvalech a zároveň říká,
kolik musí provozovatel platit
městu (případně město samo sobě,
pokud je provozovatelem) ročně
na nájemném. Toto nájemné se pak
musí celé reinvestovat do údržby
stávající vodovodní a kanalizační
sítě, případně do budování dalších
nových částí kanalizace.
V roce 2015 bylo Státním fondem životního prostředí (SFŽP)
předepsané nájemné ve výši 5,1
mil. Kč za rok, letos to je již podle
pravidel SFŽP 7,2 mil. Kč ročně.
Rozdíl je 2 mil. Kč. V Úvalech

se ročně dodá necelých 200 000
m3 vody. Pokud vydělíte meziroční rozdíl v cenách nájemného
počtem dodaných kubíků vody,
vyjde vám rozdíl 10 Kč na 1 m3
vody. A toto je částka, o kterou
jsme museli cenu vodného a stočného zvýšit, abychom neporušili
pravidla smlouvy s fondem a nevystavili tak město Úvaly riziku
povinnosti vrátit část nebo v nejhorším případě celou dotaci.
Na webu města v sekci Technické služby najdete tabulku,
která ukazuje, jak se bude cena
vodného a stočného v budoucnu v Úvalech pravděpodobně
vyvíjet. Je z ní zřejmé, že letoš-

ní zdražení vody není poslední
a cena vody i nadále poroste.
Na druhou stranu, vytváří se tak
prostor pro reinvestice těchto peněz (= v podstatě vašich peněz)
do úvalské vodovodní a kanalizační sítě, která v některých částech města chybí (Horova ulice,
oblast u Hájovny, Nad Okrájkem) nebo je v katastrofálním
stavu (Úvalák, část Pařeziny).
V roce 2016 tedy bude nájemné
(7,2 mil. Kč) z vodohospodářské
infrastruktury investováno právě do výše uvedených projektů.
Více podrobností můžete nalézt
na webu města v části rozpočet.
Petr Borecký, starosta města

Železniční koridor

V

zhledem k charakteru prací, které budou na stavbě koridoru prováděny v průběhu ledna a února 2016, ředitel stavby ing. John
nepovažuje po tuto dobu za potřebné vydávat tiskovou zprávu.
První tisková zpráva bude až pro březnové vydání Života Úval. V tomto
zimním období budou prováděny dokončovací práce na celém traťovém
úseku od Běchovic po Úvaly. V Úvalech budou dokončeny náročné
práce na běchovickém zhlaví včetně úprav okolí a také v obvodu želez-

niční stanice Úvaly. Ve všech případech mohou občané Úval, Klánovic
i Běchovic tyto práce sledovat osobně, protože budou prováděny většinou na místech přístupu na nástupiště železničních stanic.
Příští krátká 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

zprávy z města
Vítání dětí mezi občany města Úvaly

D

ne 8. 12. 2015 proběhl v sálku Domu s pečovatelskou
službou v Úvalech letošní již
čtvrtý slavnostní akt „Vítání dětí
mezi občany města Úvaly“. Děti
do života přivítal starosta města
Petr Borecký, nechybělo ani tradiční vystoupení dětí ze Základní
školy Úvaly. Tentokrát se před-

stavily děti ze 3.A pod vedením
pí. učitelky Průžkové, které přednesly básničky a písničky s trefnou
tematikou. Za hezké vystoupení jim
velice děkujeme. Rodiče se podepsali do pamětní knihy a obdrželi
květinu, pamětní list a zlatý čtyřlístek pro štěstí pro svou ratolest.
Jana Tesařová, vedoucí úřadu

Juniorem města Úvaly pro rok 2015
se stala Sára Konečná

N

a akci Rozsvícení vánočního stromu bylo již tradičně
předáváno ocenění Junior
města Úvaly. Pro rok 2015 získala ocenění Sára Konečná za vynikající výsledky v oblasti sportu – karate. Jedenáctiletá Sára
je členkou Karate sport Úvaly,
v květnu 2015 vybojovala 1. místo na Mistrovství Evropy JKA

– kata ve své kategorii a zároveň
získala 3. místo v kumite.
Kromě toho, že je mistryní
Evropy dosahuje dlouhodobě
výborných výsledků v národních
soutěžích (všechny výsledky zveřejněny na www.sportuvaly.cz).
Přejeme jí mnoho dalších sportovních úspěchů.
Vedení města

Vážení zákazníci,
chtěli bychom Vám poděkovat za přízeň, kterou jste nám
zachovali v uplynulém roce. Víme, že to mnohdy nebylo
nic lehkého, naskytla se spousta problémů, které jsme
se snažili aktivně řešit. Pevně věříme, že rok 2016 bude
v mnohém lepší, neboť Česká pošta přijala nová opatření
ke zlepšení služeb.
Rádi bychom Vám připomněli, že poskytujeme široké
spektrum služeb a můžeme Vám pomoci vyřešit
problémy i v bankovní oblasti.
Závěrem nám dovolte popřát Vám do nového roku zdraví,
spokojenost a mnoho osobních i pracovních úspěchů.
Pracovníci pošty Úvaly

MUDr. Maříková

připomíná změnu ordinačních hodin od 1. 11. 2015
PO
ÚT
ST
ČT

8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
12.30 – 18.00
8.00 – 12.00

12.30 – 14.00 objednaní
12.30 – 14.00 objednaní
možnost objednání
12.30 – 14.00 pouze
DIABET. PORADNA
PÁ 8.00 – 12.00
12.30 – 14.00 objednaní
Odběry 7.00 – 8.00 pouze předem na objednání!
Poslední pacient bude ošetřen 20 minut před koncem ordinační doby.
MUDr. Michaela Maříková
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Nová knížka Zdeňka Mahlera

V

listopadu minulého roku
byla uvedena na trh knížka
jedné z našich nejvýznamnějších kulturních osobností,
pana PhDr. Zdeňka Mahlera, pod
názvem …ale nebyla to nuda
s podtitulem Poznámky pod čarou
života. Obsah vychází z deníků,
které si pan Mahler psal několik
desítek roků a v nichž zaznamenal
události, jež doprovázely a často ovlivnily jeho život. Během
let, kdy pracoval na ministerstvu
školství a v rozhlase, spolupracoval s televizí a ﬁlmem, přednášel
o české historii u nás i v zahraničí, zaujímal místo v uměleckých

radách připravujících výstavy reprezentující republiku v zahraničí,
nebo v porotách festivalů a nadací, kdy psal knížky nebo scénáře
k ﬁlmům, se setkával s mnoha
významnými osobnostmi, zažíval
úspěchy i uznání své práce a přijímal různá ocenění. Díky znamenitému postřehu, nadhledu a širokým odborným znalostem získal
obdiv a sympatie u mnoha lidí.
Přesto musel čelit nenávistným
útokům, svádět vyčerpávající zápas s lidskou hloupostí, sprostotou
a urážkami od různých primitivů
a politických slouhů, obhajovat
vlastní názory a vyvracet lži.

Text knížky má spád, není to žádná nudná memoárová literatura. Při
vzpomínce na dětství pan Mahler
nezapomněl na Úvaly, jelikož zde
čtyři roky s rodiči žil v ulici Otokara Březiny, a tomuto období věnuje
včetně fotograﬁí tři stránky. Nezapomněl také uvést, že město Úvaly
mu udělilo čestné občanství. Píše
nejen o minulosti, nezaměřuje se
jen na osobní prožitky, ale vyjadřuje
se k otázkám současnosti a neskrývá názory na budoucnost. O svém
životě řekl: „Narodili jsme se blbě,
ale nebyla to nuda.“ Čtenář knížky
se rozhodně nudit nebude.
Vladislav Procházka

Dolce Vita

T

o jsme nečekali aneb Kultura
o adventu pokračuje v podání souboru MDV.
Myslela bych, že nás Musica
Dolce Vita nemůže už ničím překvapit. Stále skvělé výkony tria,
repertoár, který se během již dese-

ti adventních koncertů v Úvalech
může lehce opakovat. Přesto sálek DPS naplněný do posledního
místa, přes sedmdesát posluchačů
všech věkových kategorií, známé
i nové tváře, v napětí očekávání
krásné hudby „Koncert Čtvero

ročních dob je nejnovějším projektem souboru Musica Dolce
Vita. Program je rozdělen do čtyř
částí, ve kterých zazní tematické
skladby všech hudebních období
počínaje barokem, přes klasicismus, romantismus až ke skladbám
impresionistů, vážící se k jednotlivým ročním obdobím“ (výňatek
z tištěného programu). Mezi čtyřmi ročními obdobími, podtrženými i scénou a květinami jara, léta,
podzimu a zimy, kterou začíná
i adventní čas, Daniela Demuthová (mezzosoprán) v převlecích
typických pro ně, zazpívala písně
překlenující roční doby. Sóla Žoﬁe Vokálkové na ﬂétnu a Zbyňky
Šolcové na harfu nadále potvrzují kvality obou. Takže první
překvapení – v uchopení tématu
koncertu, oživení doplňky. Pak

malá přestávka s příslibem přídavku ke koncertu. Po pár minutách překvapení číslo dvě. Zpoza
dveří se vyhrnula trojice postav
připomínajících, že den konání
koncertu je 5. 12. Mikuláš, anděl
a čert, táhnoucí v pytli – malého
čertíka. Ten za pekelného rámusu
obíhal obecenstvo s drobnostmi.
Mikuláš po zpovědi několika přítomných, zda byli hodní, spolu
s andělem se zlatými vlasy a harfovými křidélky, začali rozdávat
ovoce, bonbóny, oříšky. Společně
s návštěvníky se pustili do zpěvu
českých koled, protože do doby
vánoční už moc času adventního
nezbývá.
Za KuK Alena Janurová,
foto Vladislav Procházka

Barvy a tvary na výstavě Jiřího Fürsta

P

řestože nyní žije a tvoří v Praze, na Úvaly
nezapomíná a má zde řadu přátel. Proto
na vernisáži výstavy sochaře a výtvarníka Jiřího Fürsta, která proběhla 24. listopadu 2015 v důstojných výstavních prostorách Akademie věd ČR na pražské Národní
třídě, bylo možné spatřit i úvalské tváře.
Autor představil pod názvem Barva tvaru

Část expozice před zahájením

ukázky prací nejen z nedávné minulosti, ale především díla nejnovější. Z jeho
zajímavě kompozičně pojatých obrazů
vyzařuje snaha o hravost a experiment.
Náměty zpracovává a dělí do menších
ploch, které barevností připomínají
skleněné vitráže. U vystavených soch
bylo patrné, že souběžně tvoří jak díla
patřící k základům klasické sochařiny
(například Radka, Adolescent, Malý
Amor, nebo vynikající nejnovější akt
v životní velikosti pod názvem Letní
den), tak se průběžně vrací k volnějším tvarům s abstraktními rysy (Eva,
Dvě Marie, nebo ﬁgurální stylizované kompozice milostných aktů Satyr Jiří Fürst (vpravo) s básníkem Jaroslavem Holoubkem při
a Nymfa). Při různých úhlech pohledu vernisáži výstavy
je možné u všech soch odkrývat detaily
měnící vizuální vjem a emotivní účinek. Reál- bek – Jiří Fürst má svůj osobitý styl, při práci
né rysy lidské tváře a věrnou podobu konkrét- nikoho nenapodobuje a není nikým ovlivňoní osoby ukazovala nejen slavná busta spiso- ván. K příznivému dojmu přispěla i střídmá
vatele Arnošta Lustiga, ale také dílo Hraběnka a vkusná instalace výstavy, která skončila
Francesca Pilati a Mistr fejeton. Jak při verni- 17. 12. 2015.
Text a foto
sáži výstižně řekl básník PhDr. Jaroslav Holou
Vladislav Procházka
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Rozsvícení vánočního stromu Úvaly 2015

Milí Úvaláci,
dovolte nám, abychom v tuto
chvíli, kdy již krájíme první dny
nového roku 2016, vzpomněli
na uplynulý adventní čas a zejména na první adventní neděli 29. 11.
2015, kdy jsme již tradičně na náměstí našeho města, tentokrát společnými silami, rozsvítili vánoční
strom a zahájili tak čekání na přicházející vánoční svátky.
I přes zkoušky, které jsme při
přípravách akce v letošním roce
museli ustát ze strany počasí, se
vše povedlo a my bychom tímto
velmi rádi poděkovali hlavně vám
za to, že jste se nenechali odradit
jeho doslova aprílovými žertíky
a i přes déšť a vítr jste nám přišli
pomoci vytvořit tu krásnou atmosféru, která je každoročně s touto
akcí spojena. DĚKUJEME VÁM!
Velký dík patří také všem
z VPS města Úvaly, kteří se neoblomně doslova prali s poryvy
větru a několik dní bojovali dnem i nocí

ze všech sil o to, aby se podařilo
vše připravit tak, abychom advent v našem městě mohli zahájit,
a boj to skutečně nebyl jednoduchý. DĚKUJEME VÁM!
Programem nás jako každoročně provázeli moderátoři z řad
žáků naší základní školy a jejich
výkony jsme my, diváci, vždy odměnili zaslouženým potleskem.
Na podiu se vystřídaly báječně
děti z mateřských školek společně se svými kantory, následovaly
je skvělé výkony dětí z naší základní školy a samozřejmě také
vystoupení sborů, Christi pod
vedením pana Vítka Pokorného
a Bohemian Choir pod vedením
Martina Vydry, byla krásným zážitkem. Všem děkujeme za čas,
píli a trpělivost, kterou svým vystoupením věnovali. Jsme velmi
pyšní na to, že v našem malém
městečku máme tak široké kul-

turní zázemí, ze kterého při takto
významných příležitostech můžeme čerpat. DĚKUJEME VÁM!
Po velkém úspěchu z loňského roku, jsme i v letošním roce
připravili pro děti stan Ježíškovy pošty, kde mohly děti napsat
dopis Ježíškovi, který jim i přes
spoustu práce, kterou s přípravami Vánoc měl, poctivě na všechna
jejich psaní odpověděl. Ač jsme si
mysleli, že loňský počet malých
návštěvníků nemůže být překonán, letošek nám doslova vyrazil
dech. Za těch pár hodin, kdy byla
Ježíškova pošta otevřena, se zde
vystřídalo celkem 437 dětí s rodiči. Pro zahřátí děti dostávaly
stejně jako v loňském roce teplý
čaj s cukrovím a jako odměnu
za jejich snahu také čokoládový
adventní kalendář.
Novinkou byly letos Ježíškovy
dílničky, kde si děti vyráběly svíčky a také zdo-

bily skleněné vánoční ozdoby, které si pak odnášely domů, aby jimi
mohly ozdobit vánoční stromečky
a udělat tak radost i svým blízkým.
Velký dík také patří spolku Rarášek
pod vedením Saši Míkové, která
pro děti připravila spoustu krásných sádrových vánočních odlitků,
které si mohly vybarvit vodovkami
a krásně tak vyřešily vánoční dárky třeba pro prarodiče. Po celou
dobu neúnavně a vždy s úsměvem
podporovala všechny děti při jejich
snažení o to, aby ten jejich dárek
byl ten nejkrásnější. Děkujeme
také členům kulturní komise za jejich nezištnou pomoc v Ježíškově
stanu, věříme, že úsměvy dětí jsou
tou nejkrásnější odměnou, kterou
my všichni můžeme dostat.
Celá Ježíškova pošta proběhla
za podpory a přispění několika
místních spolků a podnikatelů
s dobrou duší, kteří věnovali ﬁnance či věcnou podporu na její
realizaci. Jsme velmi vděční
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za to, že se letos jejich řady rozrostly a my jsme tak mohli pro
děti rozšířit aktivity realizované
v Ježíškově stanu. Vám všem bychom chtěli také touto cestou vyjádřit velký dík za jejich podporu.
DĚKUJEME VÁM.

Krutský, s. r. o.
David Fiedler, sběrné suroviny
DF
KC trans, s. r. o.
STAVITELSTVÍ KROUTIL, s. r. o.
Vladimír Novák, autodoprava
Jan Poledník, tiskárna Typol
BOS, spol. s r. o.
BC Natrix, spol s.r.o.
Helena Fridrichová, kosmetický
salon
Tiskárna Úvaly, s.r.o.
Jiří Círus
Tomáš Drábek
Jan Bašta, HB Auto
Jaroslav Kysel
Jan Černý, pneuservis
Petr Štěpánek, autoservis
Petr Zámostný st., Vlasta
Zámostná, Petr Zámostný ml. –
drogerie ZAMORA
BELZA – GEO, s.r.o.
Tomáš Gebhart - Genos
Michal Uchytil
Realitní kancelář Elán
ENERGOEKONOM, spol. s r.o.
FINALKOV, s.r.o.
ESSA CZECH, spol. s r.o.
Sbor dobrovolných hasičů Úvaly
MDDM Úvaly
Jan Šnitr, Orange club

Také v letošním roce byly připraveny stánky města, kde měli
návštěvníci možnost zdarma či
za dobrovolný příspěvek dostat
občerstvení ve formě grilované
klobásky, vánočky a čaje. Na dobrovolném příspěvku bylo vybráno 7 794,- Kč, který bude využit na zakoupení ozvučení sálu
v Centru volnočasových aktivit
Pětašedesátka .
A nakonec přišel ten dlouho
očekávaný okamžik, společnými silami jsme odpočítávali až
do okamžiku, kdy se náš vánoční
strom rozsvítil…. i tentokrát
zdobil důstojně a majestátně
naše náměstí až do 3. 1. 2016.
Stejně jako vloni jsme nakonec procházeli náměstím a ty
hvězdičky v očích dětí, usmívající se a žhavě diskutující
hloučky lidí s hrnečky v rukou
nás ujistily o tom, že to všechno opravdu stálo za to a že je
strašně fajn být součástí této
skvělé party lidí, kteří každoročně věnují nezištně spousty
času a energie přípravám této
akce. Ještě jednou bychom
velmi rádi poděkovali všem,
kteří se na přípravách a realizaci akce podíleli. DĚKUJEME
VÁM.
Přeji nám všem Úvalákům
hodně zdraví, štěstí, pohody, elánu a optimismu do nového roku
2016. Ať se nám všem daří a tady
u nás se nám dobře žije.
Jana Tesařová
a Markéta Rydvalová

Za všechny děti, které Ježíškovu poštu navštívily, vám moc
děkujeme a budeme rádi, pokud
nám zachováte svou přízeň i pro
další roky. DĚKUJEME VÁM.
Celkovou pohodovou vánoční
atmosféru dotvářel také početný
zástup stánků s vánočním zbožím
a občerstvením převážně z úvalských zdrojů, kterých bylo letos
opět o něco více než v loňském
roce, a doufáme, že mezi nimi každý našel nějakou drobnost nebo
dobrotu pro radost.
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Předvánoční odpoledne seniorů

S

tarosta Petr Borecký spolu s místostarostou Vítězslavem Pokorným a tajemnicí
úřadu paní Janou Tesařovou dne 9. 12.
2015 uvedli již tradiční „předvánoční posezení seniorů“ jednak přáním krásných Vánoc
a zdraví do dalšího roku, jednak přehledem
dobrých zpráv pro dříve narozené spoluobčany, jako je např. zakoupení nového zvedacího
křesla k vaně, ohřívač na rašelinové a parafínové zábaly nebo instalace nového výtahu
v domě s pečovatelskou službou. Seniorům
ve zcela zaplněném sálku DPS bylo nabídnuto
občerstvení a následoval půlhodinový program
žáků třídy 4.B ZŠ Úvaly, který s nimi nastudovala paní učitelka Březková, a hudební část
paní učitelka Trojanová (i klavírní doprovod).
Vybraly dětem řadu moderních básniček, scének a písniček, na jaké byste ani nepomysleli,

že jsou nové, skoro netradiční, přesto
cituplné, dojemné a veselé a dětmi s radostí přednášené a zpívané. Výborně se
zhostili sóla na smyčce a žestě dívenka
v kroji a drobný chlapec. Sbory pěkně
souzněly, bylo slyšet i nadějné hlasy
ve zpěvu i přednesu. Pásmo bylo skvěle
zkomponované a oslovilo všechny diváky a posluchače. Také dětem a paním
učitelkám vřele zatleskali. Jako upomínku ze setkání s nimi všichni dostali
přáníčka k Vánocům dětmi vyrobená,
každé jiné. Od představitelů města pak
větvičku se jmelím a dřevěnou ﬁgurku
anděla s trubkou, zvěstujícího pohodu všem lidem dobré vůle. K atmosféře pohody přispěla
i výstavka obrazů Aleny Janurové a v neposlední řadě ochotné pečovatelky paní Frýdmanová,

Křížová, Paulová a Synková, které akci spolu
s paní Hoškovou ze správního odboru připravily
a hbitě a s úsměvem roznášely občerstvení – vánočku, cukroví, čaj nebo kávu …
Text a foto Alena Janurová
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Z praktického hlediska čtenáři
odpadá jakákoli starost se sháněním knihy, to udělá knihovník
za něj. Na čtenáři zůstává jediné,
znát dobře jméno autora, název
knihy, případně další doplňující
údaje. Ale i s nepřesnostmi v zadání si mnohdy umíme poradit.
Na základě těchto informací pak
u výpůjčního pultu vyplní žádanku a knihovník knihu vyhledá
a objedná z jiné knihovny. Lze
také požádat e-mailem na adresu
knihovny.
Kdyby si čtenář sháněl knížku sám, musí se pravděpodobně
v jiné knihovně registrovat, a tím
pádem zaplatit registrační poplatek a do knihovny dojet – a to stojí čas i peníze.
Navíc knihovník ví, kde hledat,
zná více databází a umí sehnat

z pohledu čtenáře nesehnatelné.
Hodně tuto službu využívají
studenti, kteří potřebují přísně
oborovou literaturu a její shánění je někdy velkou časovou
zátěží. Takže pro všechny dálkově studující je meziknihovní
výpůjční služba velkou časovou
úsporou.
Ale zprostředkováváme také populárně naučné tituly, v některých
případech i tituly beletristické.
Součástí meziknihovních výpůjček je možnost zprostředkování audio knih pro nevidomé a slabozraké.
Takže, když v našem katalogu
nenajdete určitý titul, neznamená
to, že si knihu v naší knihovně nelze půjčit. Zeptejte se a my vám ji
seženeme.
Gabriela Modřanská,
knihovna Úvaly

okénko knihovny

Meziknihovní výpůjční služby
jsou v Městské knihovně Úvaly
samozřejmostí

R

ádi bychom našim čtenářům
připomněli službu, o které si
myslíme, že je v mnoha ohledech přínosem.
Jak už název napovídá, jedná se o zprostředkování knih
z fondu jiné knihovny. Ač naše
knihovna disponuje velkým
a ve všech oblastech zastoupeným fondem (cca 28 000 tisíc
svazků, není v našich silách

nabídnout všechno. Ale právě
pro případ, kdy knihu ve fondu
nemáme, je možnost ji pro vás
vypůjčit jinde. Meziknihovní
výpůjčky patří mezi základní
služby každé knihovny a fungují velmi dobře.
Zprostředkování knih se většinou týká naučné literatury, ale dá
se zprostředkovat i některý z beletristických titulů.

zprávy z MDDM

Vánoční cena MDDM Úvaly 2015
Sedmý ročník taneční soutěže Vánoční cena MDDM
Úvaly se konala 6. 12. v sokolovně v Úvalech. Letošního
ročníku se účastnilo 136 tanečníků z Úval, Kolína, Říčan
a blízkého okolí. Děti, junioři i dospělí se utkali s vlastními
choreografiemi ve stylu Disko, Street, Modern Dance
a mažoretky.
Výkony byly kvalitní,
porota z řad
bývalých členů TS
Rytmus spravedlivá,
pořadatelé –
vedoucí tanečního
oddělení MDDM
– zkušení, tanečníci
a rodiče spokojení
a nálada výborná.
Rozdávaly se
úsměvy, medaile,
diplomy a malé
dárečky a už teď se
všichni těší na další
ročník.
Foto Radek Navrátil

Inferno Kolín – 1. místo v malých
skupinách Disko Dance

Jana Chomátová a Karolína Poupová – vítězky kategorie
mini duo Modern Dance

Zuzana Špaková
a Gabriela
Reinerová –
vítězky dětské
kategorie duo
Modern Dance
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Předvánoční čas s MDDM

Mikuláš v MDDM

Galerie MDDM představuje.....
Vážení čtenáři,
dnes bych Vám ráda představila
dvě úvalské osobnosti. Obě jsou
mladé ženy – zajímavé, vtipné,
něžné a zároveň rozhodné, tvůrčí,
milující přírodu. Jejich nespornou
devizou je, že dokáží obohatit
své okolí nejen krásou svou, ale
i krásou své tvorby. Ostatně o tom
se budete moci přesvědčit sami,
pokud navštívíte 15. – 17. ledna
v Galerii MDDM jejich společnou výstavu.

Eliška Klocová

je velmi šikovná ﬂoristka. Její
nádherné a osobité květinové vazby přispěly k příjemné atmosféře
mnoha svateb, rodinných oslav či
výjimečných událostí. Své zkušenosti předává nejen děvčatům
ve ﬂoristickém kroužku, ale i dospělým na tematicky zaměřených
seminářích. Ten předvánoční,
z něhož jsme si my, které jsme si
chtěly vlastnoručně vyrobit adventní věnec a vánoční hvězdu,
přinesly i příjemný pocit, byl opět
naprosto skvělý.
S Eliščinou tvorbou se můžete
seznámit třeba na https://www.
facebook.com/eliskaklocovaelaﬂora/. A co nám Eliška o sobě
prozradila sama?
„K přírodě a květinám mám velmi
blízký vztah už od dětství. K floristice mě přivedla moje rodina a střední zahradnická škola, kterou jsem
vystudovala. Začala jsem se účastnit floristických soutěží a jezdit
na květinové akce i jako pozorovatel – pro inspiraci. Několik let vyučuji floristiku na seminářích a kurzech pro dospělé i děti, pořádám

floristické prodejní výstavy pro
veřejnost i soukromé firmy a ráda
vytvářím svatební květiny a vánoční dekorace. Miluji to, když mi
přijde vize a já ji skrze svoje ruce
začnu tvořit. Zbožňuji navštěvování botanických zahrad a parků,
kde obdivuji zahradní architekturu
a fotím to, co právě kvete.“

Bára Kašparová
(rozená Zajíčková)
je člověk doslova nabitý úžasnou energií. Pochází z Úval,
kde vyrůstala, chodila do školy
a navštěvovala kroužky v našem domečku (mimochodem
jako dítě velmi dobře hrála divadlo, možná si někteří vzpomenete na její úžasnou Popelku). V současné době pracuje
v obchodě v oboru detergentů
a ve volném čase se věnuje
malování nebo koním. A jak to
bylo s jejími malířskými začátky?

hledala zabavení po operaci. Pohyb byl vyloučen a jak se zaměstnat v době rekonvalescence, když
toho moc nemůžete. :-) Na internetu jsem se dostala k ubrouskové
metodě, pár barev,štětec, lepidlo
a samozřejmě ubrousek a nápad
byl na světě. Počáteční obrázky
byly humorné, výrazně laicky dělané, ale se zápalem a nadšením.
Natolik jsem si oblíbila tento styl,že
se mu věnuji stále,

„Moje cesta k malování byla
vyústěním okolností, kdy jsem
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i když ne tak intenzívně, jak bych
ráda.
Mojí velkou vášní se už v dětství
stali koně. Díky podpoře rodičů
jsem měla možnost s nimi vyrůstat
a doprovázejí mě dodnes. V současné době mám koně dva. Klisnu,
kterou vychovávám od hříběte,
a valacha, který vychovává mě
a společně trénujeme na závodní
sezonu. Teprve v očích koní zjistíte, jaká osobnost jste :-) . Koně nás
učí umět se chovat správně mnohem víc než lidé. Svoboda, kterou
nám jejich ,,koňství“ ukazuje, je
paradoxně velmi jednoduchá a čitelná. Koně ze všech států světa se
spolu domluví vždy. Lidé to tak
snadno neumí. Koně i jiná zvířata

jsou oproti lidem bezelstná. Kdyby
se lidé víc učili z přírody a od zvířat, bylo by na světě mnohem lepší
žití. Problém je v tom, že si to málokdo z nás uvědomí.“

Vážení čtenáři, jestli vás
upoutávka na výstavu
Elišky Klocové a Báry
Zajíčkové zaujala, jste do
Galerie MDDM srdečně zváni.
Vernisáž výstavy bude 15.1.
v 18 hodin a výstava bude
otevřena v sobotu a v neděli
od 14 do 18 hodin.
Jana Pospíšilová,
ředitelka MDDM Úvaly

Šachový Ježíšek naděloval body v Domečku!

V

sobotu 12. prosince se v úvalském
MDDM konal druhý díl seriálu šachových turnajů v rapid šachu. Turnaje se
zúčastnilo 17 šachistů a organizátory potěšila
účast silných hráčů z dalších oddílů.
Sedmi koly, hranými v tempu 15 minut
na partii, prošel jako nůž máslem úvalský Oldřich Doležal, který vyhrál prvních šest partií
a v posledním kole si již jako jistý vítěz dovolil menší (ale neúmyslný!) odpočinek. Druhé
místo vybojoval s 5,5 body nestárnoucí Miroslav Hašpl z pražského Vyšehradu a na třetím
skončil se ziskem 5 bodů vítěz předchozího
turnaje Jan Fiala z Českého Brodu.
Dětskou kategorii vyhrál Michal Šetka,
který získal 4 body. Druhé místo pak obsadila jediná dívka ve startovním poli Nikol
Slavíková se 3 body a stejný počet bodů, ale

horší pomocné hodnocení, měl na třetím místě Marek Doležal.
Průběžné pořadí celého seriálu VC
MDDM Úvaly 2015-2016 po dvou
turnajích vede Jan Fiala s mírným náskokem před Oldřichem Doležalem
a Miroslavem Hašplem. Mezi dětmi
je zatím na prvním místě Michal Šetka před Nikol Slavíkovou a Markem
Doležalem. Ale do konce seriálu jednak ještě dva turnaje chybí a jednak
vším hodně zamíchá i pravidlo, kdy se
do celkového pořadí počítají tři nejlepší výsledky ze čtyřech možných odehraných turnajů.
Další turnaje se konají v soboty
5. března 2016 a 23. dubna 2016 vždy
od 14 hodin. Psát o informace nebo se

rovnou hlásit můžete již nyní na email petr.
slavik@volny.cz.

školství

Vánoce ve školce
Vánoční čas, jedno z nejkrásnějších období v roce,
si všichni ve školce užívali
naplno. Všechno začalo přípravou na slavnostní rozsvěcení vánočního stromu
v Úvalech. Děti velice bavilo učit se koledy známé, i ty
neznámé, a na vystoupení se
těšily. Musíme říci, že nám
pak na vystoupení udělaly
velkou radost, protože jim
to nejen moc slušelo, ale
hlavně hezky zpívaly. A ani ošklivé počasí nám vánoční náladu nezkazilo a rodiče tleskali jako by vystupovaly hvězdy světového formátu.

dělat 7 900,- a už teď společně vymýšlíme, jak tyto peníze zpestří dětem
na zahradě sportovní vyžití. Věříme, že vánoční dekorace udělaly všem,
kteří si je zakoupili, radost a ještě o trochu vylepšily jejich domácí vánoční výzdobu.
V pátek 4. 12. bylo nad školkou slyšet mávání křídel a řinčení řetězů.
To se k nám přišel podívat Mikuláš s andělem a dva čerti. Navštívili každou třídu, děti se trošku bály, ale i ty nejzlobivější si nakonec s čertem
podaly ruku a slíbily si polepšení. Mikuláše potěšily všechny ty krásné
písničky a básničky, které pro něj měly děti připravené a odměnil je
sladkou nadílkou.

Na vánočním trhu nás překvapil a potěšil zájem o výrobky
dětí z naší školky, které nám
pomáhaly ve stánku prodávat maminky z Výboru rodičů. Chtěli bychom jim tímto
za jejich podporu poděkovat.
Díky této vzájemné spolupráci se pro školku podařilo vy-
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Ale ani vánoční přípravy nenarušily kulturní dění ve školce. Rádi bychom na tomto místě ještě jednou pogratulovali dětem z budovy Pražská, které se zúčastnily podzimní soutěže MDDM Podzimní hrátky
a v soutěži o nejkrásnější dekoraci do zahrady vytvořily úžasný pařez,
který by si do zahrady dal rád nejeden z porotců. Jsme na naše děti
pyšní.
I divadélka se většinou nesla ve vánočním a zimním duchu. Ať už
to byly Vánoce s divadlem LA LA, divadélko Stromeček a sněhulák,
tak děti potěšilo a rozveselilo i Divadlo ze skříně a Duhové divadlo.

I když už začala zima, nezůstali jsme schovaní
za pecí, ale vyrazili
jsme na výlety. Vánoční představení
a
komentovanou
prohlídku vánočních zvyků, strašidel a pohádek jsme
si užili v Takoníně.
Neušla nám ani
vánoční mystická
prohlídka a dílničky na zámku Loučeň. Děti si zámek prohlédly, zahrály si na zámecké
pány, pošťáky a nakonec si vyrobily a snědly sladké vánoční perníčky. Dokonce se pod zámeckým stromečkem našel pro každého
malého návštěvníka dáreček! Na Loučni jsme samozřejmě nemohli
vynechat jejich proslulá bludiště a děti běhaly a běhaly a hledaly své
kamarády. Zábava to byla veliká a děti měly velikou radost, když
se nakonec všechny sešly a mohly vzít svou paní učitelku za ruku.
Věříme, že i v tomto novém roce 2016 všichni malí i velcí z MŠ
Úvaly zažijeme mnoho legrace, naučíme se novým dovednostem, poznáme zajímavá místa naší republiky a zasmějeme se při veselých divadélkách a hrách s kamarády. Ale teď už společně s dětmi vyhlížíme
sníh, abychom si společně užili zimní hry a dovádění!
Kolektiv MŠ Úvaly

Věda nás baví na ZŠ v Úvalech
V tomto školním roce navštěvuje osmdesát čtyři dětí šest kroužků Věda nás baví.
Pracují pod vedením Mgr. Růženy Kondelíkové, Ing. Dany Misárkové a Ing. Blanky Morávkové. Dosud jsme zvládli devět
témat. Děti zkoumaly nenewtonovskou
kapalinu, zjišťovali co je to podtlak, zabývaly se atmosférickým tlakem, přeměnou
energie a dalšími zajímavými tématy. Velmi příjemně mě překvapilo, že tato „náročná témata“ zvládají se zájmem a pochopením i žáci prvních tříd. Nejvíce se
jim líbí, když si to, co si vyrobí, odnášejí
domů. Při svých činnostech ve vědeckých
týmech získávají nejen vědomosti, ale
i velmi důležité dovednosti. Procvičují si
práci v týmu, schopnost vést skupinu, řešit

problémy, porozumět pracovním instrukcím a další. Pomocí zajímavých činností
si upevňují pozitivní vztah k přírodním
vědám.
Jak reagovaly děti na otázku: Proč chodíš
na tu Vědu?
„Je to zajímavé, hodně se tam naučíme.“
„Když něco nevíš, tak se to tam naučíš.“
„Vyrábíme hodně věcí a můžeme si je vzít
domů.“
Těší nás, že tato forma poznávání děti baví.
Říkají, že se na další lekce těší. Věříme, že
budou pokračovat i ve druhém pololetí školního roku. Další zájemci z řad žáků prvního
stupně jsou vítáni. Bližší informace naleznete
na www.vedanasbavi.cz.
Mgr. Růžena Kondelíková

Ukončili jsme projekty EU
Naše škola realizovala dva projekty ﬁnancované z Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost (OP VK). OP VK
je spoluﬁnancován z Evropského sociálního
fondu a státního rozpočtu ČR.
Výzva č. 56 byla zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích
jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů. Naše škola
si vybrala z nabízených šablon. Šablonu č. 1
„Čtenářské dílny“ – jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti a šablonu č. 2 „Zlepšení jazykových kompetencí
pedagogů na základních a středních školách“.
Výše dotace byla 360 825 Kč.
V rámci 1. šablony vytvořili pedagogové 60
příprav pro čtenářské dílny v šesti ročnících
na 1. a 2. stupni. Při realizaci dílen v jednotlivých ročnících byla využívána nově zřízená čítárna a 360 knih – dětské beletrie, které
jsme nakoupili z peněz projektu. Byly také

zakoupeny čtečky
a jeden notebook.
Jsou
umístěny
také v čítárně
a jsou k dispozici žákům a učitelům.
Šablona č. 2 umožnila třem pedagogům
zvýšit si dovednosti a znalosti v anglickém
jazyce přímo v Anglii na intenzivním jazykovém kurzu. Zkušenosti z kurzů využívají v hodinách a předávají je kolegům.
Výzva č. 57 byla zaměřena na rozvoj technických dovedností a na rozvoj výuky anglického jazyka formou blended learningu. Výše
dotace byla 392 956 Kč. Vybrali jsme si tři
šablony:
Rozvoj technických dovedností žáků
na druhém stupni základní školy. Z projektu
jsme dovybavili školní dílnu nářadím a jednoduchými stroji.
Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém

jazyce formou blended learningu. Šest učitelů absolvovalo kurz formou blended learningu.
Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce formou blended-learningu. Šedesát žáků absolvovalo kurz formou blended learningu.
Blended learning je kombinovaná forma získávání znalostí, při které vzdělávající se žák/
učitel využívá možnost vzdělávat se samostatně podle svých potřeb, zájmu prostřednictvím
elektronického výukového systému většinou
v online či off-line prostředí a zároveň se
účastní pravidelných osobních konzultací či
výuky s lektorem, a to prezenční formou nebo
telefonicky, na Skypu.
Ing. Blanka Morávková
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Den stromů

Ž

áci z 5. B ZŠ Úvaly přišli
20. října 2015 do své třídy
v zelené barvě. Proč právě
v zelené? Od poloviny 19. století
se 20. října po celém světě slaví
„Den stromů“.
Děti už vědí, jak moc důležitý vliv na náš život mají stromy a příroda, a že my lidé jsme
na naší nádherné planetě Zemi
jen dočasní hosté. Každý z nás
by tedy měl mít k živé přírodě
respekt a úctu. Stromy nás doprovází celý život už od kolébky.
Rostou s námi tak, jak rosteme
my, ale většinou nás i přežijí.
Vyrábějí kyslík, odpařují vodu,
zpevňují půdu, poskytují plody
a dřevo, jsou domovem mnoha
živočichů, pohlcují hluk, vytvářejí stín, ﬁltrují ovzduší… jsou
nepostradatelné.
Prvotním podnětem ke vzni-

ku našeho třídního projektu byla
tedy oslava Dne stromů.
V minulém školním roce se
žáci učili o Keltech a jejich hlubokém vztahu k přírodě. Protože
Keltové uctívali také stromy, zvolil si každý žák jeden strom z keltského horoskopu.
Žáci měli ke zvolené dřevině
najít určité informace (výskyt,
stáří, výšku, popis listů, plodů, koruny, využití, podmínky
pro zdravý růst atd.). Klíčovou
stránkou projektu bylo získání
informací o daném stromu a jeho
významu pro náš život, popřípadě zjistit jeho léčivé účinky.
A tak se děti dověděly, že každý
strom zde neroste „náhodou“, ale
že má svoji nezastupitelnou roli,
díky které může pomoci nám lidem od všech možných nemocí
a neduhů.

Děti musely také samy v okolí svého bydliště vyhledat daný
strom a přinést jeho vzorek.
Na závěr vypsaly vlastnosti, které
lidem připisovali Keltové podle
dané charakteristiky stromu.
Po velmi pěkných prezentacích

žáků jsme propojili téma projektu
i s českým jazykem, kdy žáky čekalo tvoření příběhů o „jejich stromu“.
O tom, že celý projekt včetně
slohových prací se dětem velice
vydařil, se můžete přesvědčit i vy.
Mgr. Miroslava Malečková

Jilm a Modřín

I stromy mohou být kamarády

V jednom světlém lese byly dva stromy – Jilm a Modřín. Byly
už od semínka kamarády, když vyrostly, tak si povídaly šuměním větví.
Jednou do lesa přišly čtyři děti a začaly do stromů kopat.
Ostatním stromům se to nelíbilo, a tak svolaly radu stromů za
výjimečné situace. Nejstarší strom Dub říká: „Svolal jsem vás,
abychom se poradily, co s těmi čtyřmi kluky.“ V místnosti byl
najednou hluk a všichni křičeli: „Ano, správně potrestat!“ Z řady
vystoupil Buk a říká: „Copak jste všichni zapomněli, co nás učili,
když jsme byli semínky?“ Všichni najednou v místnosti byli
potichu, že bylo slyšet, jak si stromy mezi sebou povídají.
Až po chvíli z řady vystoupily Jilm a Modřín a společně řekly:
„My se o ty čtyři kluky postaráme a zkusíme je naučit řeči
přírody.“ Dub říká: „Dobře, můžete se o to pokusit.“
Jilm a Modřín se hned daly do práce. Celé měsíce se snažily
kluky naučit řeč přírody, až po nějaké době se jim to podařilo.
Pak si je Jilm a Modřín vyzkoušely.
Kluci obstáli na výbornou, již věděli, jak se správně chovat
k přírodě.
Text: Eva Poláčková
a Lída Pavelková

V jedné aleji rostly dub a borovice. Borovice byla na místě už
dlouho, ale dub tam zasadili před půl rokem. Borovice začala
růst směrem k němu, aby ho zahubila. Dub si jí všiml a začal
si stavět kořeny, aby jejímu tlaku odolal. Bylo mu to na nic.
Borovice už byla skoro u něj. Dub to vzdal. Netušil však, že
borovice je stará a lidé ji brzy pokácejí. Následující den byla
borovice na metr blízko dubu. Lidé přijeli hned brzy ráno
s pilami a sekerami. Borovice tušila, že je konec. Ale lidé ji
nepokáceli. Pouze jí ořezali široké větve. A dub byl rázem
větší. Borovice mu nabídla přátelství. Dub, jelikož byl hodný,
přátelství přijal. Tak se z nich stali kamarádi.
Matyáš Hájek, Tomáš Garček

Valašský betlém
Dramatická výchova paní učitelky Alice
Javůrkové by vám chtěla představit naše
první vystoupení. Tato hra se jmenuje
Valašský betlém a hrají v ní tyto postavy:
dva vypravěči – Pepík a Natálie, pasáčci –
Eliška K., Tereza a Eliška V., anděl – Julie,
Marie a Josef – Anna a Vašek, a nakonec
tu jsou 3 králové, kteří hrají také důležitou
roli – Alex, Natálie a Radka. Na housle nás
ve volném čase doprovází Vašek.
Při nácviku jsme se hodně nasmáli, hlavně když s námi hraje velice dobrý herec,
Pepík. Naši divadelní hru jsme připravili
pro školní družinu. Vystoupení se konalo
16. 12. 2015.

Všichni jsme se moc těšíli na naše první představení.
A o co vůbec jde v této hře?
Vypravěči, tedy já a Pepík, celou scénu uvedou a pak už začíná známý vánoční příběh. Marii a Josefovi se narodí Ježíšek a nemají kam hlavy schovat, a tak Josef šel a místo v chlévě našel.
Poté, co pastýři objevili anděla a anděl jim poradil, kam mají jít, odešli, aby dali dary Ježíškovi.
Tři králové objevili na nebi hvězdu a vydali
se také do Betléma. Ježíšek dostal spoustu darů
a na nebi zářila vánoční hvězda.
Děkujeme, že jsme se mohli s vámi podělit
o náš nezapomenutelný zážitek z našich prvních
hereckých krůčků.
Natálie Havránková, 7. A
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Zajímavá návštěva ve školní
družině
„Paní učitelko, proč ten pán
má tmavou pokožku?“ – zeptal se
mne žáček 2. třídy na vzpomínkové akci našeho města. A právě
tato otázka odstartovala hledání
odpovědí v III. odd. školní družiny.
Začali jsme s dětmi pátrat
v encyklopediích, na internetu, společně jsme četli časopisy
a zjistili jsme spoustu zajímavých
informací o Africe a jejich obyvatelstvu. A světe div se – povedlo

„Kouzelník“ v ŠD

se nám seznámit se s člověkem,
kterého jsme zahlédli na vzpomínkové akci. Nebyl to nikdo jiný
než pan místostarosta MěÚ Úvaly
Alexis Kimbembe.
Dne 12. 11. 2015 nás pan Kimbembe navštívil a připravil zajímavou interaktivní přednášku
o africké zemi, která byla jeho
domovem. Děti nachystaly své
otázky a věřte, nebylo jich málo.
Při loučení žáci předali panu místostarostovi svoje „africké“ obrázky. A já jsem
měla
velkou
radost, protože
není nic lepšího než osobní
setkání posilující multikulturní
cítění
našich
dětí.
S poděkováním panu místostarostovi za
děti III. odd.
školní družiny
Mgr. Oxana
Šťastná

Už několik dní jsme se těšili
na kouzelníka. Jaká kouzla bude
mít připravená? Čím nás překvapí? Vytáhne z klobouku králíka,
nebo holubičku?
V úterý 8. 12. jsme se konečně dočkali. Čtyři oddělení školní
družiny (1., 5., 9., 11.) se za ním
vypravila do „65“. Přivítal nás
pan kouzelník s paní kouzelnicí
a začalo představení. Jedno kouzlo střídalo druhé – roztrhal barevné papíry, fouknul a z ničeho
nic vykouzlil klobouk či kalhoty,
z jednoho šátku najednou byla
šňůra tří šátků, někomu vykouzlil lulku za uchem nebo kuličku,
zvedal stoleček jen dotykem ruky,
kouzelnice zase spojovala a roz-

pojovala kovové kroužky záhadným způsobem.
I přesto, že si některé děti mohly triky vyzkoušet, stále přicházely
otázky, jak je to možné, jak to dělá?
Inspirativní představení, protože hned se děti rozhodly, že si
triky i kouzla vyzkouší.
Takže
asi
budeme mít
v
družině
další kouzelnická představení.
Za školní
družinu
Šárka
Klocová

Žáci naší školy se úspěšně zapojili do řešení logické olympiády 2015
Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky,
je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný
a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost
samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní
soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

Kategorie A (2.–5. ročník ZŠ)
Celkem se v kategorii A (2.–5. ročník ZŠ) do soutěže zapojilo
13 330 řešitelů, z toho v našem kraji 2134.
Pořadí Pořadí Celkové
Příjmení,
(škola) (kraj)
pořadí
jméno
1.
28.–29. 179.–198. Ježková
Alžběta

82 žáků naší školy se zapojilo do 3 kategorií
Kategorie A1: žáci 1. třídy základní školy – 12 žáků
Kategorie A: žáci prvního stupně základních škol (2. – 5. třída) –
65 žáků
Kategorie B: žáci druhého stupně základních škol (6. – 9. třída
a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, tj. první
dva ročníky u šestiletých gymnázií nebo první čtyři
ročníky u osmiletých gymnázií) – 5 žáků
V každé kategorii uvádíme tři nejúspěšnější, kteří souhlasili se
zveřejněním, v kategorii B souhlasili se zveřejněním výsledků
jen dva žáci naší školy.
V kategorii A postupují dva žáci naší školy do krajského semiﬁnále.

Kategorie A1 (1. ročník ZŠ)
Pořadí Pořadí Celkové
(škola) (kraj)
pořadí
1.
2.–6.
4.–30.

Třída Kvantil Kvantil
(kraj) (celkem)
1. D 98.82
98.80

2.

1. A

92.72

92.53

1. D

81.89

84.34

3.

Příjmení,
jméno
Paštiková
Zuzana
16.–23. 79.–123. Bednář
Jakub
38.–56. 179.–242. Person Max

Celkem se v kategorii A1 (1. ročník ZŠ) do soutěže zapojilo 1338 řešitelů, z toho v našem kraji 254.

2.

30.

199.–221. Balazs
Márton
Gyorgy

3.

69.–77. 484.–527. Mašatová
Natálie

Třída Kvantil Kvantil
(kraj) (celkem)
4. B
98.71
98.59
krajský
semiﬁnalista
4. C 98.64
98.43
krajský
semiﬁnalista
3. B
96.63
96.22

Kategorie B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky
víceletých SŠ)
Celkem se v kategorii B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky
víceletých SŠ) do soutěže zapojilo 20 736 řešitelů, z toho v našem kraji
2 226.
Pořadí Pořadí Celkové
(škola) (kraj)
pořadí
1.
624.–
5611.–
679.
6013.
2.
1349.– 12519.–
1416.
13052.

Příjmení,
jméno
Javůrek
Tomáš
Horáková
Barbora

Třída Kvantil Kvantil
(kraj) (celkem)
6. A
70.79
71.98
9. A

37.97

38.35

Všem úspěšným řešitelům gratulujeme.
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Úspěch florbalistů na turnaji v Čelákovicích
Už nejenom házená a fotbal
patří ke sportům, ve kterých mládež v Úvalech dosahuje úspěchů.
Ve čtvrtek 26. listopadu se „malý
zázrak“ povedl také ﬂorbalistům.
Respektive žákům druhého stupně, kteří reprezentovali školu na
okresním turnaji v Čelákovicích.
Bohužel dosud v našem městě
neexistuje profesionální oddíl,
kde by se nadále rozvíjel talent
dětí v tolik populárním sportu.
Turnaje se zúčastnilo deset škol,
rozdělených do dvou skupin po
pěti týmech. Ve skupině se utkal
každý s každým. Ze skupiny postupovala dále pouze dvě družstva do semiﬁnále. Vyřazené
týmy pak čekal zápas o umístění.
Hrálo se systémem 4+1 – v praxi
to znamená čtyři hráči v poli a
brankář. Naši reprezentanti byli
rozděleni do dvou čtyřčlenných
formací, ve kterých se pravidelně střídali. Hrací doba trvala jedenáct minut.

šancí rozhodla střelecká pohotovost Adama Bubáka.
ZŠ Úvaly 1:2
ZŠ Palachova Brandýs nad
Labem
S loňským vítězem celého turnaje jsme odehráli výborný zápas
a byli mu více než vyrovnaným
soupeřem. Na turnaji jsme utrpěli jedinou prohru v normální
hrací době. Soupeř měl ve svém
středu individuálně velmi kvalitního hráče. Přestože jsem na jeho
schopnosti chlapce před zápasem
upozorňoval, dokázal se jednou
střelecky prosadit a na rozhodující gól do prázdné branky přihrál.
V zápase se opět prosadil Adam
Bubák, jemuž ideálně míček
předložil Jirka Jelínek.

Naši školu reprezentovali:
Brankáři:
Jakub Řepka (8. A), Ondřej Zeman (7. B)
Obránci:
Martin Březina (9. B), Filip Beneš (9. B), David Rais (8. A), Antonín Bareš (9. A)
Útočníci:
Adam Bubák – kapitán (8. C), Jiří
Jelínek (7. B), Vít Fuchs (8. A),
Jan Řehák (9. A)
Náhradníci:
Jakub Novák (8. A), Štěpán Heštera (7. B)

ZŠ Úvaly 2:0
ZŠ Kamenka Čelákovice
Rozhodující zápas turnaje s domácí školou jsme odehráli s velkým přehledem. Případná prohra
mohla znamenat konec našich
nadějí na vytoužené semiﬁnále.
Kamenka byla ve skupině v předchozích zápasech naprosto suverénní. Náš tým ji však vůbec nepustil do vážnějších situací. Sami
jsme přitom mohli zvítězit mnohem větším brankovým rozdílem.
Soupeře načal opět Adam Bubák.
Gólovou pojistku přidal svou premiérovou trefou na turnaji Honza
Řehák. Kluci za tento zápas zaslouží maximální pochvalu. Svoji
už druhou nulu na turnaji vychytal pro náš tým Jakub Řepka.

Zápasy:
ZŠ Úvaly 1:0
ZŠ Na Výsluní Brandýs nad
Labem
Zpočátku bylo pro naše kluky
velmi obtížné přizpůsobit se podmínkám haly na ZŠ Kamenka,
která byla rozměry minimálně třikrát větší než tělocvična sokolovny v Úvalech. Utkání s minimem

ZŠ Úvaly 2:1
Gymnázium Čelákovice
Jakákoliv výhra v utkání znamenala automaticky postup z prvního místa ze skupiny. V brance
dostal tentokrát přednost Ondra
Zeman. Do turnaje poprvé zasáhl
také v útoku Štěpán Heštera, a tak
si na turnaji zahráli úplně všichni
hráči z nominace. Zápas se dlou-

ho vyvíjel podle našich představ.
Vedli jsme po gólech Vítka Fuchse a Adama Bubáka 2:0. Bohužel
soupeř, kterého podporovala celá
hala, snížil a náhle bylo z ničeho
nic ze zápasu pořádné drama. To
vyvrcholilo přesilovkou domácích po naší hrubé individuální
chybě. Naštěstí jsme zápas dohráli bez dalšího inkasování a vítězstvím jsme si zároveň zajistili
postup z prvního místa ve skupině
a postup do semiﬁnále. Tím jsme
splnili vytoužený cíl, který jsme
si stanovili před turnajem.
ZŠ Úvaly 1:2 po sam. nájezdech ZŠ Stará Boleslav
Zápas se mi velice těžko hodnotí. Soupeř od začátku prokazoval
svoji vysokou kvalitu. Několikrát
nás zázračně v brance podržel
Kuba Řepka. Jednou nám pomohla dokonce branková konstrukce,
do třetice pak neuznaný gól soupeře pro hru vysokou holí. Po přečkání těchto momentů jsme se osmělili také my. Výsledkem našeho
snažení byla branka Adama Bubáka. Soupeř pak vrhl úplně všechny
síly do útoku. Několikrát nás rychlou kombinací zatlačil hluboko na
obrannou polovinu. Když už se
zdálo, že jsme vše přečkali, soupeř
udeřil gólem necelou minutu před
koncem. Následné prodloužení
rozhodnutí nepřineslo. Zápas tak
rozhodly samostatné nájezdy. Příležitost v nich dostal urostlý Ondra Zeman v brance, který pochytal
dva ze tří nájezdů. Bohužel soupeř
disponoval snad ještě urostlejším
brankářem, který nedal našim
útočníkům žádnou šanci na skórování. Museli jsme se tedy spokojit
se soubojem o konečné třetí místo.

praven. Od začátku se chopil iniciativy a ujal se brzy vedení. K obratu jako správný kapitán zavelel
Adam Bubák. Nejprve pohotovou
střelou vyrovnal. V prodloužení
pak po přihrávce Davida Raise
rozhodl. Mohl tak odstartovat nefalšovaný gejzír radosti. Naši hráči
zakončili turnaj na vynikajícím
třetím místě z deseti zúčastněných
týmů. Odměnou jim pak byly udělené medaile. Škola získala poprvé ve své historii pohár za turnaj
v tomto skvělém sportu.
Konečné pořadí:
1. Gymnázium J. S. Machara
Brandýs nad Labem, 2. ZŠ Stará
Boleslav, 3. ZŠ Úvaly, 4. ZŠ Kamenka Čelákovice, 5. ZŠ Na Výsluní Brandýs nad Labem, 6. ZŠ
Zeleneč, 7. ZŠ Palachova Brandýs nad Labem, 8. ZŠ Říčany, 9.
ZŠ Čelákovice – Komenského,
10. Gymnázium Čelákovice

ZŠ Úvaly 2:1 po prodloužení
ZŠ Kamenka Čelákovice
Turnaj jsme chtěli zakončit
úspěšnou tečkou. Domácí tým
jsme ve skupině již jednou udolali.
Nyní na nás byl evidentně lépe při-

Hodnocení:
Výsledek se dá bez nadsázky
označit za senzační. Uvědomíme-li si fakt, že za naší školou zůstaly například všechny čelákovické
školy. V tomto dvanáctitisícovém
městě ﬂorbal provozují ve všech
mládežnických kategoriích a kluci zde trénují pravidelně od mladšího školního věku dvakrát týdně.
V našich skromných podmínkách
trénovali žáci naší školy pouze
jednou týdně prostřednictvím
neplaceného kroužku. Byli jsme
jedinou školou ze všech zúčastněných, kde nebyl jediný aktivně
hrající ﬂorbalista. Při pohledu
na ostatní zápasy to také bylo
znát. Především driblink (práce
s míčkem) byla u jiných hráčů
na zcela odlišné úrovni. Absenci
této dovednosti doháněli chlapci
zarputilou bojovností v osobních
soubojích a dobrou organizací
hry. Sladkou odměnou je pak toto
vynikající umístění.
Mgr. Petr Horák

ZŠ Úvaly se již dlouhodobě
úspěšně věnuje žákům se zdravotním postižením i zdravotním
znevýhodněním a snaží se i o vytváření optimálních podmínek
k rozvoji nadaných žáků. V tomto školním roce budeme usilovat o titul „Škola spolupracující
s Mensou“, který uděluje Mensa
ČR základním a středním školám,
které se na celonárodní poměry
nadstandardně věnují práci s nadanými dětmi.
Konkrétní podmínky, které
musí škola splňovat, aby získa-

la status „školy spolupracující
s Mensou“, jsou:
• Vytvářet podmínky pro vzdělávání nadaných dětí.
• Provádět na škole testování IQ
Mensou ČR každé 2 roky (testování je dobrovolné a testováni
budou jen ti žáci, jejichž rodiče
k tomu dají písemný souhlas).
• Každoroční účast na Logické
olympiádě.
• Zveřejnit na webových stránkách školy odkaz na webové
stránky Mensy ČR.
• Informovat žáky o aktivitách

Testování IQ na ZŠ Úvaly
Ve dnech 3. – 4. 12. 2015 jsme
využili nabídky nevládní organizace Mensa ČR, jejímž cílem je
zkoumat a rozvíjet lidskou inteligenci, k testování IQ žáků na naší
škole. K testování se přihlásilo
216 žáků z celkového počtu 730.
Inteligenční
pásmo
IQ
Počet žáků
s výsledkem
v tomto pásmu

Podprůměr

Průměr

S konkrétními informacemi
o výsledku testu pracuje Mensa
jako s přísně důvěrnými a dostane
je pouze testovaná osoba.
Vedení školy však bylo seznámeno s celkovou statistikou provedeného testování IQ žáků.
NadVysoký
průměr nadprůměr

89 a méně 90–110 111–120
11

74

47

Velmi
vysoký
nadprůměr
121–129 130 a více
44

40
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Mensy (zejména na školní nástěnce a na webových stránkách
školy).
• Udržovat aktuální podobu svých
stránek v rámci webu deti.
mensa.cz.
• Zasílat každoročně zprávu o plnění spolupráce.
• Dbát na šíření dobrého jména
Mensy ČR.
Další možná spolupráce
• Založit a provozovat Klub nada-

ných dětí nebo Klub deskových
her.
• Účast na konferencích, seminářích a kurzech pořádaných Mensou ČR.
• Identiﬁkace nadaných dětí a jejich rozvoj.
• Vzdělávání pedagogů v oblasti
rozvoje nadaných dětí.
• Realizace akcí směřujících
k rozvoji intelektu.
Jaroslav Březka

Zápis do 1. tříd
Zápis dětí do 1. ročníku na naší ZŠ bude probíhat 29. 1.
2016 od 9 do 15 hodin, náhradní termín bude 12. 2. 2016 od
14 do 16 hodin v budově ZŠ v Úvalech.

Co nás čeká v lednu?
9
9
9
9
9
9
9
9

5. 1. Moderní je nekouřit - přednáška pro 6. ročník
6. 1. Tři králové – připomenutí lidové tradice
13. 1. O líné babičce – Divadlo v Dlouhé – pro 2. ročník
13. 1. Nebezpečí kyberprostoru – přenáška pro 7. ročník
14. 1. Nebezpečné sekty – přednáška pro 9. ročník
14. 1. Česká svíčkárna Rodas – 1. D, 1. E
16. – 23. 1. Lyžařský výcvikový kurz
19. 1. Den otevřených dveří pro předškoláky a jejich
rodiče
9 22. 1. Přemyslovci na českém trůně – představení pro 4.,
7., 8., 9. ročník, 6. B a S2
9 24. 1. KMD – B. Smetana – Prodaná nevěsta
9 29. 1. Zápis dětí do 1. ročníku
Mgr. Lenka Foučková

Informace k zápisu na webu školy.

Zumba v ZŠ Úvaly
V Základní škole Úvaly se již druhým rokem konají kurzy pohybového
cvičení na hudbu, tzv. zumby. Zumba se již od počátku kurzu stala velmi
populární především mezi dívkami na prvním stupni naší školy. Kurz je
určen primárně pro družinové děti, které tančí pod vedením vychovatelky
školní družiny – Mgr. Kamily Kratochvílové. Pro tento rok je kurz otevřen
v úterý a ve čtvrtek, v oba dny od 15:30 do 17 hodin, přičemž dívek je
dohromady 40.
Jsme velmi rádi, že můžeme využívat pro úterní i čtvrteční skupinu velký sál ve Volnočasovém centru – budově č. 65. I díky tomu se dívky mohly
zúčastnit jarmarku, který se konal 29. 11. 2015, a ukázat tak to nejlepší
z toho, co se naučily.

Tímto článkem
bych chtěla poděkovat jak dívkám za jejich odvahu vystoupit, tak také jejich
rodičům za podporu
a umožnění tak hezké podívané.
Za ZŠ Úvaly
Mgr. Kamila
Kratochvílová

Vzdělávání – musí se z velkého dobrodružství stát nutné zlo?
Kam se ztrácí zvídavost
Pro člověka je naprosto přirozené učit se. Kdo máte kolem sebe
předškolní děti, dobře víte, že je
všechno zajímá. „Maminko, jak
vzniká mrak?“ „Maminko, na co
potřebuješ penízky?“ Děti se ptají, zajímají se, zkoumají a neustále objevují. O tom, že se rády učí,
svědčí to, že ty nejnáročnější věci
v životě se naučí, ještě než jdou
do školy – šestileté děti chodí,
mluví, skáčou… A naučily se to
samy od sebe, aniž by je někdo
zkoušel třeba z chůze.
Zvídavost je u všech dětí přirozená vlastnost. Často s nástupem do školy dojde k tomu, že
veškerá zvídavost je náhle pryč.
Co se s prvňáčkem stane? Děti
nastoupí do školy a na jejich
přirozenou touhu po učení se
je rázem zapomenuto. Vnitřní
motivace a hlad po nových zážitcích jsou nahrazeny motivací vnější – nálepkami, puntíky
a známkami. Netrvá to dlouho
a děti se přestávají učit proto, že
by je to bavilo a že by se něco
chtěly dozvědět, ale proto, aby
dostaly jedničku. Podle psycholožkyJany Nováčkové tento
proces trvá zhruba šest týdnu.

Šest dlouhých let tak mají děti
z učení radost, a často stačí pouhých šest týdnů k tomu, aby děti
přestalo učení bavit.

Učí se rády, ale do školy
chodit nechtějí
Jak říká Tomáš Feřtek z EDUinu, prostředí školy navíc často
není právě inspirativní -uzavřená
místnost, kde sedí až třicet dětí
stejného věku a pokud možno
ukázněně a mlčky naslouchají
výkladu. Jejich úkolem je zapisovat si a co nejvěrněji zopakovat,
co slyšely, za což jsou odměněny
číslicí od jedné do pěti.
Děti testujeme, hodnotíme,
zkoušíme a porovnáváme, často
není prostor pro chybu ani pro
vlastní tvořivost. Asi každý z nás
si vzpomeneme na nepříjemné
pocity spojené právě se zkoušením.
Máme tak před sebou paradoxní situaci – děti se rády učí, ale
většina z nich v naší společnosti
nechce chodit do školy. Naštěstí
máme na místních školách řadu
schopných a inspirativních pedagogů, pro ty je ale často těžké
měnit stávající, dlouhá léta zakořeněný systém.

Jak podpořit malé průzkumníky
V každém dítěti se skrývá
malý průzkumník s obrovskou
touhou učit se snovým věcem.
Velký vliv má samozřejmě škola, ale i my jako rodiče můžeme
udělat hodně pro to, aby jim tato
touha zůstala.
1. Svět je nejlepší škola – Neizolujme děti od života, naopak.
Nejvíce se naučí v reálných
situacích – jeden dobrovolnický projekt, kde děti vysází
stromy, vydá za desítky hodin
občanské výchovy.
2. Přátelské prostředí je základ – Při stresu se lidský
mozek nedokáže učit. Děti
potřebují zažívat při práci pocit bezpečí toho, že se vlastním úsilím zlepšují.
3. Následujme své dítě (a jeho
zájmy) – Miluje vaše dítě
auta, ale číst ho nebaví? Pořiďte mu obrázkovou knížku
o autech s doprovodnými komentáři. Písmenka ho rázem
začnou zajímat. Proč psát neoblíbené diktáty? Dítě může
psát o tom, co ho baví – ať je
to lyžování, nebo třeba dinosauři.

4. Posilujme smysluplnost –
U všeho, co se dítě naučí, mu
zkusme ukázat smysl a provázanost s jeho životem. Učit se
systém a názvy rostlin asi velký smysl nedává, ale připravit
si k obědu salát z rostlin, které
musíme předtím poznat, ano.
5. Hra vždy zabere – Hra je
metoda, kterou příroda nutí
děti učit se. Je v nich evolučně
zakořeněna. Hrou se děti naučí všechno – i bez testování.
6. Učme se v pohybu – Dítě
je instinktivně v neustálém
pohybu, sezení jde proti jeho
přirozenosti. Venku se dá naučit téměř všechno – od barev
a čísel po geologické jevy,
které uvidíme na vlastní oči.
7. Učme se navzájem – Dětští
psychologové vědí, že míchání dětí různých věkových
skupin je velmi přínosné pro
všechny. Děti se raději učí,
naučí se toho více a lépe si
věci zapamatují.
8. Inspirujme je – Děti jsou
přehlceny velkým množstvím
detailních informací. Nechápou, proč by se je měly
učit, když si je díky internetu
zjistí často rychleji než my.
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Potřebují naopak, abychom
jim pomohli s hledáním sebe
sama a s formováním jejich
osobnosti. Také chtějí objevovat zákonitosti světa kolem
sebe. Sdílejme s nimi důležité
myšlenky, diskutujme, otevírejme zajímavá témata…
Namísto předkládání jednoznačných pravd je nechme
kriticky myslet, formovat své
názory a postoje, učme je dívat se na svět z různých úhlů
pohledu a především nechme
je objevovat svět kolem sebe.
9. Nechme děti dělat chyby
– Dítě k úspěšnému učení
potřebuje mít možnost dělat
beztrestně chyby a učit se
z nich. Chybu tak můžeme
brát jako skvělou příležitost
posunout se dál.
10. Radost z úspěchu – Děti rády
vidí výsledky své práce. Je
dobré nechat je vyrábět, vařit
a tvořit. Pak budou mít výsledek, na který budou hrdé – ať

už v podobě dortu pro kamarády, nebo budky pro ptáky.
11. Nepodceňujme děti – Děti nás
stále dokola překvapují, jaké
úžasné diskuse jsou schopny
vést na témata, která je zaujmou, a co jsou všechno schopny vytvořit už v útlém věku.
12. Pomozme dětem naučit se
myslet – Děti se naučí spolupracovat tím, že spolupracují. Stejně tak se děti naučí
myslet tím, že myslí. Diskutujme s dětmi, ptejme se jich,
nepředkládejme jim snadné
odpovědi, podněcujme jejich
myšlení. Budete z něj mít radost Vy i Vaše dítě.
13. Známka je jen číslo – Poskytujme zpětnou vazbu, nechme
děti ohodnotit upřímně samy
sebe. Nespokojte se s jedničkou, ale ptejte se svého
dítěte, co se naučilo, k čemu
mu to bude a co dalšího ho
ještě zajímá – jaké otázky to
v něm vyvolává. Známka je

jen „číslo“, které často nevypovídá o tom, jaký pokrok
dítě udělalo nebo jaké úsilí
věnovalo učení. Zkusme se
místo obvyklých otázek „Co
máš z češtiny“ nebo „Co bylo
ve škole“ zeptat „Co ti dnes
udělalo radost?“ nebo „Co tě
dnes nejvíce zaujalo?“.
14. „Jděte jim z cesty“ – Děti
jsou přirozeně zvídavé, když
mají kolem sebe podnětné
prostředí, které jim pomůže
objevovat svět. Stále více lidí
odborníků se shoduje na tom,
že radostné učení vyžaduje svobodu. A pokud ji děti
nemají, nepomohou ani interaktivní tabule, ani „úplatky“ v podobě pochval nebo
hrozby v podobě špatných
známek. Svoboda samozřejmě neznamená, že nemusí
respektovat dohodnutá pravidla a hranice, ale zejména
to, že přebírají zodpovědnost
za svoje učení.

15. Ta pravá škola pro vaše dítě
– Všichni chceme pro své dítě
to nejlepší, ale samozřejmě
každý je jiný a vyhovuje mu
jiný přístup. Pro někoho je
tou nejlepší cestou domácí
vzdělávání, někdo je spokojen na státní škole. Řadě lidí
však klasické vzdělávání nevyhovuje – vznikají tak školy
komunitní a soukromé. Alternativu budou mít od příštího roku i rodiče v Úvalech.
Pokud Vás nová škola zajímá,
přihlaste se na rodičovský
workshop na stránkách www.
zsheureka.cz. Workshop se
uskuteční v Úvalech dne
13. 1. 2016 od 17:30 v Centru volnočasových aktivit
(Riegerova 65) a jeho součástí bude souběžný badatelský program pro děti.
Autoři článku: Barbora
Dvořáková a Jan Kala
ze společnosti Centre for
Modern Education

tky s obrázky a podle instrukcí
hasičů je měly různě rozdělit.
Vyzkoušely si zásahové oblečení
a helmy, dostaly stručný výklad
skoro ke všem vozidlům v garáži
a na závěr sledovaly práci s vyprošťovacími nůžkami. Potom je
pánové hasiči zkoušeli z toho, co
jim předtím vyprávěli a na dětech bylo znát, že hltaly každé
jejich slovo, protože odpovědi
znaly. Starší děti dostaly podrob-

nější výklad k vozidlům v garáži,
slyšely hodně příběhů z výjezdů.
Mohly se zeptat na vše, co je zajímalo. Bylo znát, že na stanici č.
6 nemají děti na exkurzi poprvé
a dokázali opravdu zaujmout.
Plni zážitků a nových informací
jsme se ještě společně vyfotili,
rozloučili a vydali se na cestu
zpět.
Alena Tesařová,
SDH Úvaly

organizace a spolky

Exkurze u profesionálních hasičů
Mohlo by se zdát, že na podzim a přes zimu, když je venku zima a brzy tma, nemáme
na kroužku co dělat. Opak je
ale pravdou. V průběhu října
a listopadu se děti učily teorii
i praktické dovednosti k odbornosti strojník nebo strojník- junior. Skládali potom u vedoucích
zkoušky, někteří byli úspěšní,
jiní méně, ale celému kolektivu
se povedlo dosáhnout požadovaného počtu složených „odborek“
do celoroční činnosti mladých
hasičů. V pátek 20. 11. 2015
jsme byli na exkurzi u Hasičského záchranného sboru hl. města

Prahy na stanici č.6 v PrazeKrči. Z Úval jela početná výprava 33 mladých hasičů v doprovodu 9 vedoucích. Nejprve jsme se
podívali do řídícího centra a potom už prošli do obrovské garáže s nejrůznějšími typy vozidel.
Hasiči, kteří se nám celou dobu
věnovali, si nás rozdělili do dvou
skupin podle věku. Mladší děti
si prohlédly zevnitř zásahové
vozidlo, potom dostaly magne-

Prodej povolenek
MO ČRS Úvaly na
rok 2016
Výdej povolenek pro dospělé
i děti na rok 2016 bude probíhat
v následujících termínech v chatě
na hrázi rybníka Horní úvalský.
9. 1. 2016

8 – 12 hod.

23. 1. 2016

8 – 12 hod.

13. 2. 2016

8 – 12 hod.

27. 2. 2016

8 – 12 hod.

12. 3. 2016

8 – 12 hod.
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Celostředisková výprava úvalských skautů do Olomouce
Tato výprava se určitě zapíše
do dějin našeho střediska jako
jedna z nejdobrodružnějších.
A to nejenom díky vzdálenosti
(vzdušnou čarou z Úval do Olomouce skoro 200 km), ale i počtu.
Na cestu se nás vydalo přesně 57.
Pro zajímavost, na posledním táboře nás bylo celkem 63.
Postupně nás bylo tolik, že
jsme z čekárny přetekli na chodník. Po rychlém spočítání a koupení lístku jsme nasedli do vlaku
směr Kolín a zabrali pro sebe bezmála celé jedno patro.
Cesta byla s mnoha přestupy
dlouhá. Naštěstí jsme se dokázali vetřít do každého volného
prostranství a na každou volnou
sedačku a cestu nakonec přežili
ve zdraví. Jak my, tak i ostatní
cestující. Do Olomouce jsme dorazili pozdě večer, a tak jsme se
stihli akorát ubytovat a jít spát.
V sobotu ráno jsme vstali brzo
a po snídani se vydali na prohlídku města. Za sebe mohu
říci, že Olomouc je jedno z nejkrásnějších měst, které jsem kdy
navštívil. Potkali jsme více památek,než jsme stíhali prohlížet.
Z města přímo čiší historie.
Když jsme se dost nachodili a dostali hlad, vrátili jsme se

na základnu, kde mezitím, skrytí
kouřovou clonou z kamen, naši
kuchaři připravili oběd.
Po obědě se skauti a skautky
vydali prozkoumat Svatý kopeček a vlčata a světlušky vyrazily
do místní ZOO.
Místní zoologická zahrada nás
překvapila množstvím zvířat. Vlčatům se nejvíce líbili samozřejmě vlci, kterých tam byla celá
smečka.
Starší část střediska se po dobytí Svatého kopečku přesunula do centra Olomouce, kde si
mohli prohlédnout krásu památek
za tmy.
Po večeři šla vlčata ven. A nejenom tak. U stěn Klášterního
Hradiska složilo několik z nich
vlčácký slib. Byl to slavnostní
okamžik, na který budou jistě
dlouho vzpomínat.
V neděli ráno nás všechny čekala ještě jedna místní atrakce –
Pevnost poznání. V 19. století tu
byl dělostřelecký sklad, nyní je
tu interaktivní muzeum. Pevnost
poznání je rozdělená do několika
částí. V jedné se můžete dozvědět
něco o historii města a pevnosti, v další něco o vodních tocích
a ekosystémech a v další, která se
nám líbila nejvíce, vezmete ro-

zum do hrsti a vyzkoušíte spousty
logických hádanek a jednoduchých fyzikálních experimentů.
Po obědě jsme si již jen zabalili
a vyrazili zpátky domů. Olomouc

je krásné město a jeden víkend
na jeho poznání nestačí. Myslím,
že se tam ještě budeme muset jednou podívat.
Za úvalské skauty Max Kovykov

sport

HÁZENÁ – výsledky dorostenecké ligy
Tabulka – starší dorost
Tabulka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1.HC Pardubice
TJ Sokol Úvaly
1.HK Dvůr Králové
Loko Louny
TJ Sokol Šťáhlavy
Náchod
Chodov
Třeboň
Loko Č.Budějovice
Sokol Nové Veselí B
TJ Sokol Bělá
ELP Jablonec

Z
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

V
9
9
8
8
7
6
5
5
3
2
1
1

R
1
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0

P
1
2
2
3
4
5
5
6
8
8
10
10

skóre
345 : 227
272 : 198
280 : 222
288 : 241
274 : 234
225 : 242
288 : 280
254 : 270
240 : 275
226 : 309
212 : 289
234 : 351

B
19
18
17
16
14
12
11
10
6
5
2
2

Z
10
11
11
11
11
11
11
10
11
11
11
11

V
9
9
8
7
6
5
5
5
5
2
1
1

R
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
1
0

P
1
2
2
4
5
5
5
5
6
9
9
10

skóre
344 : 255
358 : 313
405 : 300
404 : 332
364 : 322
290 : 311
288 : 309
320 : 317
324 : 369
234 : 355
261 : 358
295 : 346

B
18
18
17
14
12
11
11
10
10
4
3
2

Tabulka – mladší dorost
Tabulka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Sokol Šťáhlavy
Liberec
HBC Strakonice
Loko Louny
1.HC Pardubice
TJ Sokol Bělá p.B.
Náchod
TJ Sparta Kutná Hora
TJ Sokol Úvaly
S.Vršovice
Lokomotiva Vršovice
TJ Kovoﬁniš Ledeč n.S.
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Leden 2016
Vítáme nové spoluobčánky
Marek Beránek
Daniel Fic
Štěpán Kordač
Jan Pipek
Joséphine Cappon
Magdalena Nopová
Marie Felklová
Štěpán Budil
Lota Glocová
Všem dětem přejeme, aby vyrostly
ve zdravé a šťastné občany našeho města.
Lednová životní jubilea
70 let – Eva Balvínová
Růžena Brojírová
Zdeňka Drábová
75 let – Petr Martinovský
Eva Babčanová
Mária Havlíková
Hana Smrkovská
Věra Kliková
80 let – Hana Bořtová
Marie Fischerová
Jan Stejskal
Růžena Jarkovská
Paulina Křivánková

81 let –
82 let –
83 let –
84 let –

Vilém Pergner
Luboš Kohoutek
Jaroslava Fišerová
Blahoslava Fliegelová
Marie Braunerová
Jitka Dědourková
Jiřina Racková
Vlasta Škopová
85 let – Jiří Loskot
Věra Zbejvalová
87 let – Miroslav Martínek
Jiřina Vokounová
88 let – Božena Balvínová
Miloslava Krawczuková
91 let – Jiří Zbejval
Zdenka Klimešová
92 let – Klementina Zelenková
Všem jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti
do dalších let.
Navždy jsme se rozloučili
Marie Marklová
Karel Vorlíček
Jiří Brokeš
Anton Gergišák
Všem pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.
Upozornění
Občané, kteří nechtějí být uváděni ve společenské kronice (naroze-

ní, 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

osobní
Manželi, tatínku, dědečku,
pradědečku!
Čas vánoční už jsi s námi
nestrávil. Chybíš nám i tvé
humorné dobráctví, kdy jsi
byl vždy nad věcí, nám schází!
Sklenářská legendo, je nám
smutno!
Děkujeme Ti za vše, co jsi nás
naučil a k čemu vychovával.
Též děkujeme všem, kteří se
s Tebou přišli rozloučit, zároveň
přejeme všem Úvalákům hodně
zdraví a pohody v roce 2016.
Zarmoucená rodina Vorlíčkova

Chtěla bych tímto poděkovat
Městskému úřadu Úvaly, zvláště
pak paní Iloně Hoškové, sociální
pracovnici, za skvělé ubytování
spojené s péčí o mou maminku
v Domě s pečovatelskou
službou v Úvalech. Tak pěkné
bydlení a s tím spojené služby
bych přála všem seniorům.
Maminka je zde velmi spokojená
a šťastná, a tak i já v Příbrami
mohu byt klidnější a mít radost
z jejího spokojeného stáří.
Ještě jednou děkuji
Hanka Hovorková, dcera

zahrajme si šachy
V první šachové úloze roku 2016
je na tahu černý. V postavení diagramu mistrně využije vratkého
postavení bílého krále k výhře
krásným kombinačním úderem vedoucím k matu.

inzerce

Správné řešení úlohy z minulého
čísla je 1. Sh6+ Jg7 2.Jg6 mat.

Almed servis Škvorec přijme
šikovného kuchaře
a pomocnou sílu.
Tel. 774 119 186

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

Opravy praček
automatických a vířivých
Josef Táborský, Praha-Újezd
nad Lesy, Žichlínská 1670

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

Tel.: 602 949 765
Tel.: 246 082 355

Tel.: 777 167 109

21
leden_2016.indd 21

1/3/16 7:02 PM

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

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

Pohřební ústav

PODLAHÁŘSTVÍ
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

22http://www.domex.cz
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milanpetruzalek@sute-pisky.cz

mobil: 777 002 913
e-mail: info@domex.cz

Pavel Kos

602 221 511, 321 622 615
Český Brod,
nám. Arnošta z Pardubic 1384
www.pohrebnisluzbykos.cz
1/3/16 7:02 PM
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