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Slovo starosty
Milé Úvalačky, milí Úvaláci,
je za námi první měsíc roku, leden.
Měsíc, který je obecně považován
za tak trochu „plonkový“ – Vánoce
za námi a do jarních prázdnin daleko. V našem městě však plonkový
rozhodně nebyl. Hned na počátku
ledna jsme ﬁnišovali s přípravou projektů pro realizaci II. etapy výstavby
splaškové kanalizace v Úvalech –
ve čtvrtích U Hájovny, Nad Okrájkem a Horově ulici, kde celkem žije
téměř 500 obyvatel. Následovala
ﬁnalizace projektů rekonstrukce
chodníků v Riegrově a Škvorecké
ulici, kde jsme museli žádost o dotaci na SFDI podat do 15. ledna,
a všechno završila série projektů
předkládaných na Středočeský kraj.
Tam šlo zejména o projekty v oblasti
životního prostředí, vybavení hasičů
a na podporu volnočasových aktivit.
Na základě souhlasu z prosincového
zastupitelstva jsme ve spolupráci se
Společností Petra Parléře připravili
na únor odstartování architektonické soutěže na výstavbu nové městské knihovny a kulturního střediska
místo objektu č.p. 18 na náměstí Arnošta z Pardubic.
V plném běhu je koncesní řízení
na rekonstrukci úvalského koupaliště, v lednu proběhla demolice
stávajících stánků a objektů sprch
a sociálního zařízení. Máme k dis-

pozici projekty a stavební povolení
na rekonstrukce městských bytových domů ve Škvorecké, Kollárově
a Prokopa Velikého. Jak jsem psal
v minulém Životě Úval, začnou letos v Úvalech rozsáhlé opravy povrchů ulic, zejména v centru města
a okolo Fabráku, což bude kromě
trpělivosti obyvatel a návštěvníků
našeho města vyžadovat složitou
přípravu dopravně inženýrských
opatření. I tak je zřejmé, že průjezdnost města bude zejména přes léto
a na podzim velmi komplikovaná.
Budeme také rekonstruovat veřejné
osvětlení, případně budovat nové
tam, kde ještě není.
Celkem se jedná o projekty v součtu přes 200 milionů Kč.
Jak vidíte, leden na městském
úřadě rozhodně plonkový nebyl. Je
také zřejmé, že se jedná o rozsáhlé
projekty, které jsou náročné i ﬁnančně. K nim se přidávají projekty, které jsem ještě nezmiňoval – výstavba
nové svazkové školy (cca 300 mil.
Kč), dostavba tříd ve stávajícím
objektu ZŠ (cca 10 mil. Kč), rekonstrukce MŠ Kollárova (cca 12 mil.
Kč) a dokončení rekonstrukce č.p.
95 (cca 11 mil. Kč).
Bude nutné, abychom si řekli, jakou prioritu všem těmto projektům
dáme a jak je chceme ﬁnancovat.
Ve vedení města samozřejmě urči-

tou představu máme, ale jedná se
o věci, které přesahují jedno volební období, a proto chceme na jejich
realizaci hledat shodu nejen napříč
zastupitelstvem, ale i s Vámi – obyvateli našeho města. Rád bych Vás
proto všechny pozval na úterý 16.
února od 18.00 do společenského
sálu domu s pečovatelskou službou

k veřejné diskusi na téma Projekty
pro rozvoj Úval, jejich prioritizace,
časování a ﬁnancování. Budu rád,
když přijdete, poslechnete si návrhy
a představy vedení města a dáte nám
zpětnou vazbu o tom, jak to vidíte
Vy.
Těšíme se na Vás!
Petr Borecký, starosta města

POZVÁNKA

Pozvánka
na řádné
zasedání
zastupitelstva

Zajímá Vás, jaké projekty pro
rozvoj Úval připravujeme?
Zajímá Vás, jak bychom jejich
realizaci chtěli financovat?
Chcete k tomu říci svůj
názor?
Pak přijďte
v úterý 16. února
od 18.00 h.
do společenského sálu domu
s pečovatelskou službou
k veřejné diskusi na téma
Projekty pro rozvoj Úval, jejich
prioritizace, časování
a financování.
Diskuse bude přenášena
přímým přenosem
na internet.

Zveme občany
na řádné
veřejné zasedání
Zastupitelstva
města Úvaly, které
se koná
ve čtvrtek
18. 2. 2016
od 18 hodin
v sále domu
s pečovatelskou
službou.

Jak se daří plnit programové prohlášení rady města

D

ne 27. 1. 2015 schválila
rada města své programové prohlášení na období
2014–2018. Programové prohlášení Rady města Úvaly na období
2014–2018 vychází ze znalosti
potřeb obyvatel města, opírá se
o Strategický plán rozvoje města,
zahrnuje podstatné body koaliční
smlouvy uzavřené zástupci sdružení Otevřené Úvaly, místního
sdružení Občanské demokratické
strany a místní organizace České
strany sociálně demokratické pro
volební období 2014–2018 dne
3. 11. 2014.
Jak se dařilo plnit přijaté konkrétní cíle a projekty v roce 2015
a co je již splněno? Především dnes
již město hospodaří s vyrovnaným
rozpočtem, jak v příjmech, tak
i ve výdajích. Transparentní účty

města jsou zveřejněny na webu
města a průběžně je s nimi pracováno. Rozklikávací rozpočet
bude zveřejněn na webu města
od února 2016. Podpora výstavby nových rodinných i bytových
domů vychází prozatím ze stávajícího územního plánu, ale s výhledem na přijetí nového územního
plánu, který je již rozpracovaný.
Z hlediska ponechání části bytového fondu v majetku města pro
sociálně potřebné se zpracovává
projektová dokumentace na dům
č. p. 105 ve Škvorecké ulici. Pokračuje se v realizování koncepce
veřejné zeleně a alejí, dosazují se
stromy a keře v alejích a na nově
rekonstruovaných ulicích. Připravuje se zpracování generelu zeleně
v roce 2016 a revitalizace Nachtlingerova parku na Úvaláku. Byla

dostavěna a zprovozněna budova
Mateřské školy v ulici Bulharská.
Město zdárně pokračuje v opravách a rekonstrukcích komunikací a chodníků. V roce 2015 byly
rekonstruovány ulice Pod tratí,
Mánesova, Na Spojce, Prokopa
Velikého, Čechova, Pernerova, Sukova, chodník Škvorecká (ke školce), prostřik Bulharská. V rámci
bezpečnosti a dodržování veřejného pořádku věnuje město velkou
pozornost činnosti své městské
policie. Současný personální stav
se skládá z velitele a čtyř strážníků, který bude zvýšen o jednoho
strážníka na začátku roku 2016.
V roce 2015 byly uzavřeny veřejnoprávní smlouvy o působení
Městské policie Úvaly v okolí
s obcemi Škvorec, Zlatá, Dobročovice a Květnice. Kamerový

systém bude budován v průběhu
roku 2016. Realizace kulturních,
společenských a sportovních akcí
ve městě je podporována z rozpočtu města, často zaštiťována
starostou města. Na základě žádostí jsou poskytovány příspěvky
spolkům a organizacím na pořádání konkrétních akcí. Komunikace s občany probíhá prostřednictvím webu města, facebooku,
měsíčníku Život Úval a veřejných
diskusí v sále domu s pečovatelskou službou. Videozáznam
z jednání zastupitelstva města je
pravidelně pořizován a vyvěšován na webu města. Na webu města jsou zveřejňovány pravidelně
zápisy z jednání rady města, výborů zastupitelstva a komisí rady
města. Rovněž smlouvy, které
město uzavírá, jsou zveřejňovány

Měsíčník pod názvem Život Úval vydává Město Úvaly, IČ 002 40 931. Adresa vydavatele: Městský úřad Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly, tel. 281 981 401,
281 091 526, fax 281 981 696, e-mail: sekretariat@mestouvaly.cz. Internetová adresa měsíčníku: www.mestouvaly.cz/zivot-uval. Ročník 57, č. 2. Měsíčník vychází vždy nejpozději do 10. dne v měsíci. Distribuce ve městě Úvaly. Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha – východ dne 21. 5. 1991 pod
registračním číslem MKČRE12703. Redakční rada ve složení: Josef Štěpánovský (vedoucí redaktor), Mgr. Romana Vorlíčková (zástupce vedoucího redaktora),
Mgr. Milan Bednář, Ing. Petr Jankovský, Mgr. Marek Mahdal, DiS., Ing. Radek Netušil, Jan Poledník. E-mail redakční rady: zivotuval@seznam.cz. Rukopisy
se nevracejí. Zveřejňované příspěvky nemusejí vyjadřovat názory redakční rady. Tisk Tiskárna Úvaly, spol. s r. o., graﬁcká úprava Marta Frnková. Adresa
redakce: Městský úřad Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly. Inzerci a osobní zprávy přijímá odbor správní – podatelna Městského úřadu Úvaly, tel. 281 091 560,
e-mail: lenka.platzova@mestouvaly.cz, nebo podatelna@mestouvaly.cz. Vydavatel neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v reklamě a v inzerci. Nezveřejněné a zkrácené příspěvky jsou v plném znění zveřejněny na www.mestouvaly.cz v sekci Život Úval. Redakční uzávěrka březnového vydání je v pondělí
15. února 2016. Příspěvky zaslané po tomto datu nebudou v březnovém čísle otištěny.
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na webu města. Významnou úlohu při informování občanů města má měsíčník Život Úval. Jeho
obsah slouží široké pluralitě názorů. Pravidelně do Života Úval
dopisuje vedení města, vedoucí
odborů, pracovníci městského
úřadu a další občané. Rada města zachovává určitou autonomii
v práci redakční rady, do jejího
jednání nezasahuje, pouze se vyjadřuje k obsahu zápisů z jednání
redakční rady.
Mimo programové prohlášení
rady město ustavilo příspěvkovou
organizaci Technické služby města Úvaly a převzalo síť vodovodů
a kanalizací ve městě a její provozování prostřednictvím technických služeb města.
Na druhé straně prozatím město
zůstává občanům dlužno v sou-

vislosti se zpracováním nového
územního plánu. Předpokládáme,
že se jej podaří předložit k veřejnému projednávání v květnu,
červnu t. r. Nový systém odpadového hospodářství města předpokládáme zavést v rámci Technických služeb města Úvaly od 1. 1.
2017. Usilujeme o dobudování
vodovodu a kanalizace v ulici
Horova a o dobudování kanalizace v části Okrájek a u Hájovny.
6. 1. 2016 bylo zažádáno o dotaci. Zatím není řešeno propojení
severních částí města s centrem
(cyklostezka podél silnice II/101,
lávka Fabrák). V současné době je
k dispozici celkový koncept a studie na cyklostezku podél II/101
Jirenská a za koupalištěm. Na část
za koupalištěm se bude zpracovávat projektová dokumentace. Se

Město Úvaly podalo žádost o dotaci
na II. etapu výstavby splaškové
kanalizace

A

č je všeobecné přesvědčení
takové, že máme v Úvalech
vodovod a kanalizaci vyřešené,
není tomu bohužel tak úplně všude. Stále ještě existují poměrně
velké oblasti, kam tato civilizační
vymoženost nepronikla.
Mimo menších lokalit jsou to
oblasti Horovy ulice, lokalita Nad
Okrájkem – Purkyňova – Tovární
a také lokalita U Hájovny. V těchto lokalitách bydlí několik stovek
obyvatel našeho města.
Loňský rok jsme věnovali mnoho času přípravě projektové dokumentace a díky nasazení pracovníků ﬁrem Hydroprojekt, VRV
a také úředníků stavebního úřadu
jsme mohli 5. ledna podat žádost
o dotaci na II. etapu výstavby
splaškové kanalizace, která by

odkanalizovala výše uvedené
lokality. Rád bych při této příležitost poděkoval nejen jim, ale
také všem občanům a vlastníkům
dotčených pozemků za doslova
vzornou a vstřícnou spolupráci,
aby všechna rozhodnutí nabyla
včas právní moci (některé dopisy
letěly až z Thajska ☺).
Náklady projektu jsou ve výši
cca 46 mil. Kč, spoluﬁnancování
města je odhadováno na úrovni cca
20 mil. Kč. Jestli jsme uspěli, to se
dozvíme někdy kolem 30. června
letošního roku, a pokud vše dobře dopadne, samotná realizace by
mohla začít v první polovině roku
2017.
Tak si držme palce!
Petr Borecký,
starosta města

zahájením zateplování školských
zařízení (MŠ Kollárova a budovy
B základní školy – bude se připravovat projektová dokumentace) a se zahájením revitalizace
bytového fondu počítáme v letošním roce. Se zahájením rekonstrukce bytových objektů č. p. 75,
181; popř. dále bytových objektů
Kollárova 1095, Prokopa Velikého
1347 rovněž uvažujeme ještě letos. Podporujeme realizaci krajské
akce v našem městě, a to rekonstrukci silničního průtahu městem,
vymezeného ulicemi Pražská –
Škvorecká, a usilujeme o rekonstrukci náměstí Arnošta z Pardubic. Rekonstrukce průtahu Úvaly
započne ve spolupráci s Krajskou
správou a údržbou silnic pravděpodobně již v dubnu 2016 etapou
škvorecká světelná křižovatka,

Riegerova ulice. Nás čeká zajistit
rekonstrukci chodníků. Pokračujeme v opravách a rekonstrukcích
dalších komunikací a chodníků.
Kontrola plnění programového prohlášení rady města za rok
2015 svými výsledky podpořila
správnost kroků, kterými vykročila městská rada k plnění cílů a záměrů při rozvoji města. Ukázala,
že uvažovaná očekávání týkající se
zejména nového územního plánu
a odpadového hospodářství naplněna nebyla. Zároveň však poukázala na to, že mnoho práce nás ještě čeká. Rada města má však ještě
poměrně dost času – 3 roky, aby
své cíle a projekty na celé volební
období splnila a přinesla i něco navíc. Ambice i síly na to má.
Vítězslav Pokorný,
místostarosta města

Transparentní účty města
Úvaly
Vážení poplatníci, občané
Dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, Vás tímto
informujeme o způsobu možného přístupu k osobním údajům.
Město Úvaly má od 11. 12. 2014 zřízeny transparentní účty, které jsou k nahlédnutí na webových stránkách města. Pokud nesouhlasíte s uvedením platby na transparentních účtech, můžete
platbu uskutečnit v pokladně městského úřadu nebo na č. účtu
5000128584/0600 GE Money Bank.
Na transparentních účtech jsou uvedeny tyto informace:
Zaúčtovaná částka a měna
Datum připsání platby na účet
Popis platby
Název účtu plátce
Zpráva pro příjemce, variabilní, konstantní a speciﬁcký symbol,
či další text byly-li plátcem uvedeny
Podle ust. § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
máte rovněž právo na ochranu práv subjektů údajů.
Jitka Hájková,
vedoucí ekonomického odboru

Občané – zákazníci Městského úřadu v Úvalech budou mít
možnost ohodnotit práci našich úředníků

D

ůležitou součástí naší práce pro město
je spokojenost občanů s prací a vystupováním úředníků města. Jistě, ne vždy
je možné vyhovět všem požadavkům, se kterými občan na městský úřad přijde, vždy by
se tak ale mělo stát profesionálně a ideálně
s úsměvem a vysvětlením, co je a co není
možné.
Rada města Úvaly proto na svém zasedání
dne 12. ledna rozhodla o pořízení dvou terminálů pro monitoring spokojenosti občanů
s našimi službami.
S těmito terminály jste se mohli setkat již
například v obchodech Globus, Electroworld
a jinde. Řekli jsme si, že když to jde v soukromé sféře, proč by to nemělo jít ve sféře veřejné
(pokud se nepleteme, budeme prvním úřadem

v republice, který tento systém monitorování
spokojenosti zákazníků nasadí).
Od počátku března tak budou na stavebním
úřadě a na správním odboru umístěny terminály ﬁnské společnosti Happy or Not, kde budete moci jednoduše hodnotit naši práci. Pro
nás to bude velmi cenná zpětná vazba, která,
doufejme, povede k dalšímu zkvalitňování
našich služeb. Náklady na pořízení a provoz
těchto terminálů činí pro rok 2016 částku
2 150,- EUR a pro 2017 částku 1 200,- EUR.
Terminály jsou přemístitelné, můžeme je tedy
využít nejen na úřadě, ale i pro průzkumy jiné
(školky, škola, doprava atd.).
Těšíme se na vaše hodnocení a jsme zvědavi, jak dopadneme!
Za vedení města Petr Borecký, starosta
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Regulovat parkování v ulicích okolo úvalského nádraží? Ano či ne?

O

d srpna loňského roku funguje v Úvalech regulace
parkování v ulici Husova
a na náměstí Arnošta z Pardubic. Dosavadní zkušenosti jsou
i podle ohlasu vás, občanů města, poměrně dobré – zlepšila se
průjezdnost, návštěvníci obchodů, restaurací a služeb v centru
mají kde zaparkovat. Část aut se
však, podle očekávání, přesunula
do ulic okolo nádraží.
V současné době se chýlí k závěru rekonstrukce úvalského železničního uzlu. Spolu s tím by
se od dubna – května měla bezprostředně u výpravní budovy
otevřít parkovací plocha pro 120
aut a zároveň bychom chtěli otevřít přístřešek pro parkování kol.
V dochozí vzdálenosti od nádraží
je rovněž náměstí Svobody s kapacitou dalších 50 automobilů.
A zde se tedy otevírá otázka,
jestli nenastal čas řešit i parkování v ulicích nad a pod nádražím
(vycházíme i z podnětů od občanů, kteří v dané lokalitě bydlí).
Možnosti jsou v zásadě trojí:
a) nedělat nic a nechat situaci
tak, jak je, s tím, že parkoviště
na nádraží situaci odlehčí
b) zavést systém shodné regulace,
jako je v Husově ulici a na náměstí Arnošta z Pardubic

c) zavést systém placeného par- pro dopravu a pro výstavbu v mě- opět v komisích rady a na samotkování v dané oblasti (parkova- síci únoru s tím, že do 31. března né radě města tak, aby mohl být
cí automaty, rezidenti si budou mohou všichni občané Úval tento nový systém spuštěn od 1. září
moci pořídit parkovací kartu návrh připomínkovat. V dubnu 2016.
Petr Borecký, starosta města
podobně jako v Husově ulici by měl být tento návrh projednán
a na náměstí Arnošta z Pardubic).
V každém případě, realita
provozu nám ukazuje, že budeme zřejmě muset omezit,
případně úplně zakázat parkování v ulicích Na Spojce,
Žižkova, Mánesova, Jiráskova
a Klánovická v úseku 28. října – Bezručova, kde již dnes
nastávají velmi kolizní situace, buď kvůli hustotě provozu
nebo kvůli provozu autobusů
hromadné dopravy.
Níže naleznete mapku s návrhem regulace parkování. Zelené obdélníky jsou plánovaná
parkoviště (kapacita cca 170
aut), zeleně šrafovaný je úsek
ulice Jiráskova s povoleným
krátkodobým parkováním, jako
je dnes a parkoviště K+R 5 min
přímo u nádraží, červeně jsou
ulice, kde by parkování mělo
být buď omezeno nebo úplně
zakázáno, modře jsou ulice s regulovaným parkováním (časové omezení nebo placené – dle
zvolené varianty). Tento návrh
bude předložen komisím rady Mapka s návrhem regulace parkování v okolí nádraží od 1. 9. 2016

Solit, nebo nesolit?

P

rvní (a doufejme, že nikoli poslední)
záchvěv zimy nás
postavil před nelehkou otázku. Solit,
či nesolit v našem
městě
chodníky
a silnice? Současná praxe našich
technických služeb
vychází z pravidel,
která platí již řadu
let.
Komunikace
a chodníky zařazené do I. pořadí se
solí celé, u silnic
v II. a III. pořadí se
solí jen křižovatky
a prudká stoupání. Na ostatních
komunikacích a chodnících se
jen pluhuje, případně používá
inertní materiál (drť, štěrk). Operační plán zimní údržby najdete
na webu města.
Argumenty proti solení:
1) Sůl je agresivní materiál – poškozuje boty, dlažbu, povrch
komunikací, základy a omítky
domů. Ani autům dvakrát neprospívá.

5) Bílé, zasněžené město
je hezčí než hnědá slaná břečka.
Argumenty pro solení:
1) Sůl do –6°C rychle
a dlouhodobě (až 3
dny) účinkuje, pohyb
je po rozpuštění směsi
bezpečný,
2) aplikace je snadná,
3) na rozdíl od písku sůl
nezanáší kanalizaci,

2) Sůl poškozuje stromy
a rostliny u cest, zvířatům
rozežírá tlapky, dostává
se vsakem a kanalizací
do spodních vod.
3) Při teplotách pod –10°C
sůl neúčinkuje. V principu tedy sůl nezaručí
sjízdnost (schůdnost), jen
usnadní údržbu při nižších mrazech.
4) Polorozpuštěná slaná kaše
klouže ještě více než ujetý sníh.

4) rozdrcený štěrk na jaře práší,
odletující kaménky poškozují
karosérii aut.
Argumentů pro a proti je bezpochyby více, u nás, na radnici
však přesto zvažujeme, že bychom od příští zimní sezóny zkusili ekologičtější přístup a solení
maximálně omezili (v podstatě
bychom solili jen úseky v prudkých kopcích) a zimní údržbu
omezili na pluhování a případně
inertní posyp. Od řidičů a chodců však pohyb
po neposolených chodnících a silnicích
bude vyžadovat mnohem
více obezřetnosti.
Zajímá nás
však váš názor.
Solit, nebo nesolit? Napište
nám do diskuse na facebooku, napište
nám na mail
nebo hlasujte
na webu města!
Vedení města
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Tříkrálové setkání starostů Úval

N

nost, že každé nové vedení (ať již
státu, kraje či města) se snaží distancovat od vedení předchozího
a hlasitě si stěžovat, jaké hrozné
dědictví k řešení jim to předchůdci zanechali.
Rozhodli jsme se, že to v Úvalech zkusíme změnit. Jistě, není
možné se shodnout ve všem, jistě
každý ze starostů ve svém úřadě
dělal (nebo dělá) chyby a jistě by
každý řešil některé věci jinak než
jeho předchůdce nebo následovník. Shodli jsme se, že jen vzájemný respekt je věc, která je nás
schopna posouvat dále.
Třeba i ona první tříkrálová večeře bude drobným příspěvkem
k lepším vztahům v našem městě.
Za úvalské starosty,
Petr Borecký

a Tři krále vznikla, doufá
me, v Úvalech nová tradice.
Na pozvání současného starosty
města, pana Petra Boreckého se
sešli na společné večeři všichni
demokraticky zvolení starostové Úval – tedy mimo současného starosty města, též jeho předchůdci v úřadu – pan MUDr. Jan
Šťastný (starosta 2006–2014)
a pan Ing. Ivan Černý (1990–
2006).
Během večeře si současný
starosta i bývalí starostové povídali o aktuálních věcech, které
v našem městě řešíme, ale také
o historii některých problémů,
které se třeba zatím vyřešit nepodařilo.
Jevem typickým pro porevoluční Českou republiku je skuteč-

Město Úvaly pořídí dopravní generel

G

enerel dopravy je jeden ze
základních
plánovacích
dokumentů, který se stane podkladem při dalším vývoji
města a jeho dopravní situace.
Jeho cílem je komplexně vyhodnotit dopravní infrastrukturu
a navrhnout vhodné varianty řešení do budoucna. Koncem tohoto
roku tak bude mít město k dispozici návrhy organizace různých
forem dopravy, studie řešení dopravně problémových míst apod.
Výše uvedené akce se odvíjí
od skutečnosti, že na konci roku
2015 město Úvaly a ČVUT v Praze Fakulta dopravní navázaly vzájemnou spolupráci v rámci řešení
problematiky dopravně-bezpečnostní situace na území obce.
Město a ČVUT se proto domluvily na zpracování výše uvedeného Dopravního generelu města
Úvaly. Hlavním cílem vzájemné
spolupráce je zvýšení bezpečnosti
silničního provozu pěších (zvláště
školáků) a cyklistů, ale také dosa-

žení jejich většího pohodlí při návštěvě objektů občanské vybavenosti (úřady, zdravotní středisko,
škola) pomocí úprav veřejných
komunikací, křižovatek, vybudování infrastruktury pro cyklistickou dopravu a optimalizace vedení autobusové veřejné hromadné
dopravy (vedení linek, intervaly
atd.) Předmětná spolupráce bude
probíhat v průběhu celého kalendářního roku 2016.
Podkladem pro vypracování
generelu je velké množství statistických údajů získaných z různých průzkumů. V průběhu první poloviny roku proto proběhne
také průzkum dopravního chování obyvatel města. Půjde o dotazníkový průzkum v domácnostech.
Tazatelé, vybaveni potvrzením,
že se jedná o průzkum ke generelu dopravy pro město Úvaly,
navštíví náhodně vybrané domácnosti s žádostí o vyplnění jednoduchého dotazníku týkajícího se
dopravy.

Studenti s poznámkovými bloky budou v ulicích města. Proběhne směrový průzkum individuální
automobilové dopravy a průzkum
hromadné dopravy osob.
Aby byly výstupy z této spolupráce co nejpoužitelnější v praxi,
budou probíhat rovněž průzkumy
mezi vámi – dospělými i vašimi
dětmi ze strany našich studentů.
Prosíme proto o vaši spolupráci v této oblasti, protože bez vás
nám to tak dobře nepůjde.
ČVUT v Praze Fakulta dopravní
se zabývá nejen vzděláváním studentů a výzkumnými projekty, ale
také pomáhá v rámci aplikace vědeckých znalostí do praxe. V oblasti vzdělávání v dopravě Fakulta dopravní zaujímá dominantní
postavení, které před rozdělením
Československa existovalo pouze
v Žilině. Fakulta se může chlubit
i vysokým procentem absolventů,
kteří se ihned po zakončení studia úspěšně zapojují do pracov-

ního procesu. Vysoká odbornost
akademické obce je podložena
např. častým jmenováním do odborných komisí i výrazným procentem úspěšnosti v grantové
činnosti. Fakulta se každoročně
prezentuje v rámci mezinárodních
vzdělávacích i odborných veletrhů
a současně pořádá pro své potenciální zájemce dny otevřených
dveří (5. února). Více informací
na www.fd.cvut.cz.
Karel Kocián
ČVUT – Fakulta dopravní
K 622 Ústav soudního
znalectví v dopravě
Petr Borecký,
starosta města Úvaly

zprávy z města

Jak zatočit s odpady aneb Pojďme hledat cesty k ekologicky
odpovědnému chování
Díl I. Obaly a obaly – „Zobali ptáci zobali….“

P

ro dnešní dobu je typická
produkce obalů všeho druhu. Nelze se tomu divit, obal
představuje marketingový nástroj, který má přesvědčit zákazníka o výhodnosti koupě daného
produktu. V porovnání s dobou
nedávno minulou se spektrum
obalů značně rozšířilo, především

došlo k masivnímu využívání
plastů. Dnešní děti si již nepamatují, že jogurty byly dva druhy
a byly prodávány ve skleněném
obale. A kdo si vybaví, že limonády či sirupy byly dostupné pouze ve skleněné lahvi? Napadlo by
dnes někoho jít nakoupit pečivo,
aniž by s sebou měl na něj tašku

nebo sáček? Nastoupila éra plastových obalů, která nám značně
usnadnila život, ale zároveň s tím,
jak se postupně zvyšovala spotřeba plastů, vyvstala otázka, jak
s nimi správně nakládat, abychom
si nevytvořili „plastovou zeměkouli“.
Produkce obalů vytváří nega-

tivní externalitu, jejíž záporné
dopady není schopen zvládnout
člověk jako jednotlivec, je zde
nezbytná role státu, který je zodpovědný za přijetí odpovídajících
zákonů a nastavení systému pro
minimalizaci škodlivých účinků odpadů na životní prostředí.
Zákon o obalech hovoří jasně,
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stanoví povinnost chránit životní prostředí předcházením vzniku odpadů z obalů, a to zejména
snižováním hmotnosti, objemu
a škodlivosti obalů a chemických
látek obsažených v obalech. Mnoho lidí si neuvědomuje, že v ceně
zboží je zahrnuta cena obalu.
U potravinářského výrobku tvoří
cena cca 15–20 % z celkové ceny.
Za ﬁlozoﬁckou debatu by stála
i diskuse na téma poměr velikosti
obalu a velikosti výrobku.
Obaly tvoří zhruba polovinu do-

Život Úval 2/2016
movního odpadu, to už je výzva,
zda by se s tím nedalo něco dělat.
Zní to možná jako klišé, nicméně
každý z nás může začít u sebe.
Stačí taková maličkost, mít při
nákupech svoji vlastní tašku nebo
sáček na potraviny. Také každý
kousek zeleniny či ovoce nemusí
mít vlastní igelitové „apartmá“.
S lahvemi je to složitější, vratný
obal u nápojů vyjma piva a některých minerálek a sirupů, je vzácností. Nezbývá tedy nic jiného než
poctivě a důsledně třídit a třídit.

A pokud je to možné, vyhnout se
nápojovým kartonům a plechovkám. Rovněž stojí za „nákupní nepovšimnutí“ výrobky, které jsou
baleny v malém množství či v několika obalových vrstvách. Rozdíl v množství obalů je evidentní, pokud si koupíme maso nebo
uzeninu v místním řeznictví nebo
v plastovém vakuovém obalu v supermarketu. Nákupem na místních
trzích též učiníme něco dobrého
pro naše životní prostředí.
Jana Tůmová

Článek byl napsán v rámci
projektu „Čisté Pošembeří =
cesta k environmentální
odpovědnosti“

Železniční koridor
hledné době vybaveny
informačním
systémem. Totéž platí pro
úpravy na nástupištích.
Vzhledem k důležitosti sdělení následuje
neplánovaně
krátká
tisková zpráva vedení
stavby.

O

d začátku ledna se opět pracuje na traťovém tělese u 2. nástupiště pracemi, které
budou znamenat již vytvoření konečného stavu. Jedná se zejména o deﬁnitivní uložení trolejového vedení. Současně probíhají
práce na běchovickém zhlaví. Nádražní – výpravní budova je již upravena do původního
vzhledu a její vnitřní prostory budou v do-

Vážení občané Úval
a okolí,
dovolte mi, abych
Vám dodatečně jménem vedení stavby popřál hodně zdraví, štěstí
a úspěchů v novém roce 2016. Zároveň bych
Vás chtěl seznámit s nejbližším vývojem prací
na koridoru a s tím spojenými omezeními.
V nynějších zimních měsících pokračují
práce na výstavbě nového trolejového vedení a nového zabezpečovacího zařízení.

Probíhají denní výluky jednotlivých kolejí
a pomocí hlášení staničního rozhlasu jsou
cestující informováni o příjezdech a odjezdech vlaků z konkrétního provozovaného
nástupiště. Z důvodu aktivace a zkoušení
deﬁnitivního staničního zabezpečovacího
zařízení bude bohužel nutno v době od 6. 3.
do 12. 3. 2016 vyloučit železniční přejezd
pro veškerou silniční dopravu. Ostatní komunikace budou po tuto dobu bez omezení
provozu.
Děkuji zástupcům města i Vám občanům
za pochopení a velmi dobrou spolupráci.
Tomáš John, ředitel stavby
Příští informace bude opět zveřejněna ve standardní podobě za měsíc, aktuelní informace
jsou průběžně umisťovány na webových stránkách města Úval.
Pro Život Úval sestavil ing. Karel Böhm,
MÚ – Stavební úřad Úvaly

Zpráva srážkoměrné stanice Úvaly za rok 2015

R

ok 2015 patřil mezi roky
srážkově podprůměrné, zato
velmi teplé. Nejvyšší teploty byly v červenci a v srpnu, kdy
byl rekordní počet tropických dnů
a kdy téměř nepršelo.
Rok začal deštěm v první dekádě
ledna, občas také padal sníh, který
ale hned tál. Pouze v noci na 27. 1.
napadlo 7 cm sněhu, ale vydržel
jen jeden den. Velmi málo srážek
bylo v únoru, pouze jednou pršelo
a dvakrát napadl poprašek sněhu,
který ale hned roztál. Ve druhé polovině měsíce byla v noci jinovatka, ve dne teplo kolem 5 °C.
Zanedbatelné srážky byly i začátkem března, teprve od 26. 3. začalo pršet a ke konci měsíce foukal
silný vítr a sněžilo. Chladné počasí
trvalo i začátkem dubna. I v dubnu
několikrát sněžilo, ale sníh se nikdy
neudržel. Potom dlouho nepršelo,
oteplilo se a na konci měsíce bylo
opět chladno a déšť. Také květen
byl studený a deštivý, byly i bouřky.
Oteplilo se až ke konci měsíce. Ani
v červnu to nevypadalo, že bude
léto, hodně pršelo až na Medarda,
pak se oteplilo a teploty začaly
stoupat až k tropickým hodnotám.

V červenci překročily teploty tropickou hodnotu několikrát, např.
5. 7. bylo 34,6 °C a 22. 7. 35,7 °C.
Nad 10 mm napršelo pouze jednou,
jinak byly srážky do 3 mm. Několikrát se obloha zatáhla a opět se
vyjasnilo, nebo spadlo pár kapek,
které se vypařily hned po dopadu
na zem.
Srpen byl nejteplejší měsíc
za celou dobu měření. Téměř
celý měsíc překračovaly teploty 30 °C. Nejvyšší teploty byly
naměřeny 7. 8. 36,2 °C a 8. 8.
36,4 °C, což je zatím nejvyšší
teplota od 5. 5. 1986, kdy sledujeme počasí v Úvalech. Skoro
vůbec nepršelo, pouze v období
15.–19. 8. spadlo 74,1 mm srážek.
Za celý srpen to bylo 75,2 mm,
tedy za 4 dny spadlo 98,5 % měsíčních srážek. Mimo toto období pršelo pouze dvakrát, celkem
1,1 mm. Září bylo převážně bez
deště, teploty už nebyly tak vysoké jako v červenci a v srpnu,
bylo oblačno. V říjnu už pršelo
častěji, déšť byl drobný a vytrvalý. Ke konci měsíce se ochladilo
a byly mlhy. Na začátku listopadu bylo chladno a jinovatka, po-

tom se oteplilo a dne 10. 11.byla
naměřena teplota 17,9 °C, což je
zatím nejvyšší teplota v listopadu.
Celý listopad byl teplotně nadprůměrný, teprve ke konci měsíce
se ochladilo. Pršelo poměrně často, třikrát napršelo přes 10 mm.
Také v prosinci bylo mimořádně
teplo, srážky byly slabé, od 22. 12.

už nepršelo, ochladilo se koncem
roku, teprve na silvestra byl mráz
–3,5 st. C, přes den se teploty pohybovaly kolem nuly. Takový byl
rok 2015, napřed to vypadalo, že
nebude teplo, pak bylo teplo až
moc, silný srážkový deﬁcit, ochlazení až ke konci roku. Nyní tedy
rok 2015 v číslech:

Měsíční srážky:
Leden
– 32,6 mm
Únor
– 2,4 mm
Březen – 36,8 mm
Duben – 20,8 mm
Květen – 47,9 mm
Červen – 62,7 mm
Červenec – 18,4 mm

Srpen
– 75,2 mm
Září
– 6,7 mm
Říjen
– 58,3 mm
Listopad – 60,0 mm
Prosinec – 15,9 mm
Rok 2015 – 437,7 mm

Nejvyšší měsíční srážky
Nejnižší měsíční srážky
Nejvyšší denní srážky
Nejvyšší sněhové srážky
Nejvyšší sněhová vrstva
Počet dní beze srážek

– srpen – 75,2 mm
– únor – 2,4 mm
– 17.8. – 30,9 mm
– 26.1. – 7 cm
– 26.1. – 7 cm
– nejvíce – únor a září – 25
nejméně – listopad – 17
Nejvyšší teplota – 8.8. – 36,4 °C
Nejnižší teplota – 31.12. – –3,5 °C
Tolik čísla, srpnová teplota byla zatím nejvyšší naměřená za celou
dobu pozorování, počet srážek byl nízký, zatím nejméně napršelo v roce
2003 – 411,3 mm.
Ing. Jiří Veselý
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Distribuce nových smluv na dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod
Vážení občané,
v souvislosti s distribucí prvních faktur za vodné a stočné jsme Vám zasílali i nové smlouvy týkající se dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod. Ty z Vás, kteří se ještě nedostali k vyplnění smlouvy, bych chtěla požádat, zda by tak mohli učinit co nejdříve.
Chtěli bychom se touto cestou omluvit těm z Vás, kteří dostali v první „várce“ smlouvy bez jakéhokoli průvodního dopisu a návodu
na vyplnění smluv. Stalo se tak technických nedopatřením.
Je zároveň možné, že při převzetí podkladů od předchozího provozovatele nebyly veškeré podklady předány, a nám se tak někteří
odběratelé nedostali do systému, ve kterém vedeme úhradu poplatků za vodné a stočné. V tomto případě bych Vás chtěla požádat, zda byste nás mohli kontaktovat, abychom s Vámi mohli smlouvu uzavřít. Během února a března pak proběhne kontrola, zda
všechny domácnosti v Úvalech mají vyplněnou smlouvu, v negativním případě budeme tyto domácnosti opětovně kontaktovat.

Kontaktní údaje na Technické služby:
Riegerova 12, 250 82 Úvaly,
tel. 281 091 522, dispečink 735 172 722,
e-mail: tsu@mestouvaly.cz
Úřední hodiny: Po, Út, Čt 6:30–11 hod., 12–15 hod.
St 6:30–11 hod., 12–17 hod.
Pá 6:30–11 hod., 12–14 hod.

Úřední hodiny pokladny:
Po 6:30–11, 12–15,
St 6:30–11, 12–17
Pavlína Slavíková,
ředitelka Technických služeb města Úvaly

Proč voda v Úvalech chutná jinak…?

V

sodným. Podle požadavků české
legislativy se má úroveň této látky
v pitné vodě pohybovat na úrovni
0,2–0,3 mg/l, přímo ve vodojemech
je povolena vyšší hladina chlornanu, a to do 0,5 mg/l. Jak jsme
díky laboratorním testům zjistili,
předchozí provozovatel spoléhal
na to, že je voda dochlorovávána
na předávací stanici v Zelenči a další chlornan do vodovodní sítě již
nedodával. Nicméně díky tomu se
ve vodě prakticky žádný chlor
nevyskytoval a hrozilo tak významné riziko, že dojde k přemnožení bakterií.
Při převzetí provozování vodohospodářské infrastruktury
bylo jedním z prvních kroků
nakoupení tekutého chlornanu
sodného a také přenosného fotometru na měření, abychom
mohli měřit úroveň chlorování
na různých lokalitách ve městě.
Okamžitě poté, co jsme zahájili dochlorování vody, jsme se
setkali s odezvou obyvatel, a to
zejména na Slovanech.
Lidé si stěžovali na pachuť
vody, větší vysušenost pokožky
atd. Zhruba v polovině listopadu
se nám stalo, že se naše dochlorování sešlo se zvýšeným chlorováním v Zelenči, a proto občané
z lokalit poblíž vodojemů (tedy
Zaměstnanec TSÚ Jan Hiršl odebírající
vzorek vody pro měření úrovně chlorování především Slovany) cítili z vody
více chloru. Ale i tak nedošlo
Jedna ze základních vlastností, k překročení zákonných norem. To
které musí dodávaná pitná voda je sledováno jak denním měřením
splňovat, je zdravotní nezávadnost. naším fotometrem, tak i pravidelTu v Úvalech zajišťujeme prostřed- nými odběry akreditované laboratonictvím chlorování chlornanem ře. Výsledky z pravidelných měření
ážení čtenáři, možná jste
v poslední době zaregistrovali, že voda v Úvalech má
trochu jinou chuť než před půl
rokem. A možná jste si to dali
do souvislosti právě s tím, že se
v Úvalech změnil provozovatel vodovodní a kanalizační sítě.
Ano, je to tak, snažíme se o vodu
starat jinak – lépe – než předchozí
provozovatel společnost Stavokomplet.

jsou k dispozici na webu města
v sekci Technické služby – Rozbory vody. Zatím všechna měření dopadla výborně a já doufám,
že tomu tak bude i do budoucna.
Dalším krokem, který má
významný vliv na chuť vody, je
pravidelné odkalování. Potrubí
je zanesené tu méně, v jiných
částech více, a proto je důležité
preventivně se věnovat odstraňování kalu. To primárně proběhlo
ke konci roku na Slovanech, nicméně naši technici postupují při
odkalování systematicky a v dohledné době bychom chtěli odkalit celou vodovodní síť v Úvalech.
Pavlína Slavíková,
ředitelka Technických služeb
města Úvaly

Přenosný fotometr na měření volného
chloru ve vodě

Nový obyvatel Fabráku
– nutrie říční
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Úvalští cestují do světa – svět přichází k nám

P

rostřednictvím
úvalských
milovníků cestování do exotických míst, kam se většina
z nás nepodívá, jsme již poznali
na besedách různé kraje. Máme
tak na dosah např. Indii, Nepál, … A nyní i Omán, který
procestoval Tomáš Kala s manželkou Petrou a 7letým synem
Dominikem. Manželé Kalovi
s dětmi a fenkou Stázou navštívili za zhruba 10 let desítky zemí.
S námi se nezištně, a s uvítacím
ománským čajem, podělili o hluboké a fundované znalosti o kultuře, životě, vládě, hospodářství,
přírodě… náboženství v této
zemi. Velmi zajímavý byl výklad

práva Šaria, jak se praktikuje
v Ománu a jinde a jaký je jeho
původ, rozsah a plnění. Stručně
a přehledně o islámu a islamismu, kdo se s kým pere a zhruba obyčejný lidský pohled na to
„proč“. Dvouhodinová beseda se
stovkou nádherných fotograﬁí
přírody a lidí ukázala cestu úvalských „dobrodruhů“ za poznáním současnosti v místech dnes
obtížně pochopitelných. Navnadila asi dost dalších cestovatelů
z řad obecenstva zcela naplněného sálku DPS. Otázky padaly
i během besedy, hlavně od dětí
a nakonec se živá debata vedla
mezi manžely Kalovými a divá-

ky, které přivedl na besedu
většinou zcela
speciﬁcký zájem. Unikátním
vystoupením
na besedě pobavil bezprostřední
Dominik
v obleku ománského chlapce.
Zcela profesionálně několikrát
vstoupil do otcova vyprávění
zajímavými postřehy. Beseda Napříč Ománem se konala 15. ledna 2016 od 19 h v sálku DPS.

Za Komisi pro kulturu
Alena Janurová

Komise pro kulturu Rady města Úvaly

Program na únor a březen 2016
ÚNOR
12. 2. 2016
(pátek)

13. 2. 2016
(sobota)
19. 2. 2016
(pátek)

20. 2. 2016
(sobota)

JIŘÍ STIVÍN
– barokní flétny
Koncert flétnisty,
jazzmana a skladatele
Country Bál
ETIKOTERAPIE
slovem a písní
Vladimír Vogeltanz
a Jiří Smrž
Komponovaný večer
o tom, jak z nemocných
vztahů vznikají nemoci
těla
Hasičská taneční
zábava

19.00 hodin
sál Centra
volnočasových aktivit
Pětašedesátka
20.00 hodin
Sokolovna Úvaly
19.00 hodin
sál DPS

20.00 hodin
Sokolovna Úvaly

NA BŘEZEN PŘIPRAVUJEME
4. 3. 2016
(pátek)

RADKA FIŠAROVÁ
Recitál šansonové
a muzikálové zpěvačky

8. 3. 2016
(úterý)

VZPOMÍNKOVÝ
HAPPENING
Pamatuj!
MUSICA DOLCE VITA
Písně beze slov
Komponovaný pořad
hudby skladatelů
židovského půvu
a hudebních děl na hebrejské motivy doplněný
četbou dopisů do
a z Terezína
IRENA DOUSKOVÁ
Autorské čtení a beseda
se spisovatelkou známou
prózami Hrdý Budžes,
Oněgin byl Rusák, Darda
a jejich dramatizacemi
POMLÁZKOVÉ
ODPOLEDNE
Nejen pro seniory hraje
Jaromír Jansa

12. 3. 2016
(sobota)

18. 3. 2016
(pátek)

26. 3. 2016
(sobota)

19.00 hodin
sál Centra
volnočasových aktivit
Pětašedesátka
16.00 hodin
před základní školou
17.00 hodin
sál DPS

19.00 hodin
sál DPS

14.00 – 17.00 hodin
sál DPS

Změna programu vyhrazena

Předci to uměli rozbalit aneb
Se středověkou písní napříč
Evropou

Č

tyři příjemné, hovorné, milé
mladé ženy se rozjásaně,
hodinu před Novoročním
koncertem 3.ledna 2016, přihnaly do „65“ se spoustou nástrojů a vaků a ve chvíli se změnily
ve středověké hudebnice jak zjevem, tak projevem, v kapelu Euphorica. Návštěvníci se během
produkce ocitli podle své fantazie
na různých středověkých místech,
která jim hudba navodila. Podle
„odposlechu“ při odchodu si představovali, že jsou v hodovní síni,
na tržišti, v hospodě plné rozverných lidiček uprostřed bujarého
veselí,v noci na dvoře Karlštejna
… hoja hej. Při zpěvu prastarých
písní (i 750 let) zněl v duchu i tlukot hliněných džbánů, korbelů,
kde víno teklo proudem a medovina ulpívala na rtech. Iva Šářecová – zpěv, cistra (struny), Eva
Žídková – zpěv, bubny –- davul,
djembe, darbuka, Markéta Stivínová – zpěv, ﬂétny, šalmaj, šalimo, Kateřina Bartošová – zpěv,
ﬂétny, klarinet. V jejich repertoáru se objevují písně sefardských
židů ze Španělska, ale i latinské
písně z Německa, Česka, či okcitánské a hornoitalské nápěvky
z Francie a Itálie. Ve stylu „World

music“ hraje Euphorica již zmíněné tradiční písně z Evropy, které
pochází zejména z Makedonie,
Bulharska, ale i Řecka. Euphorica
hraje i písně z lidové tvorby Čech
a Moravy, a to zejména v zahraničí, aby přiblížila slovanské
folklorní melodie zahraničním
posluchačům. Euphorica vznikla
v roce 2007. Její členové hráli již
v předešlých letech ve středověkých kapelách (Psalteria, Potentia
Animi, In Validus, ....) a spolupracovali na hudebních projektech
– například s německou skupinou Corvus Corax na hudební
show Cantus Buranus – Carmina
Burana … Kapela Euphorica je
seskupení muzikantů, kteří hrají
po svém dobovou hudbu ze středověku. Při hledání písní přihlíží
muzikanti ke svým hudebním
znalostem a zejména ke svým
niterním pocitům z písně. Hledají repertoár, který se může dál
hudebně rozvíjet a ve kterém vidí
místo pro své hlasové a nástrojové aranže. Středověké skladby pochází z různých částí Evropy….
(informace ze stránek www)
Za Komisi pro kulturu
zpracovala Alena Janurová,
foto Vladislav Procházka
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Vladimír Vogeltanz
– lékař, který odešel z nemocnice i lékařské komory a dvacet let se věnuje
etikoterapii – hledání skutečných příčin
nemocí v duši a uzdravování nemocných
vztahů.

Jiří Smrž

– básník a písničkář,
držitel dvou cen Anděla, původně člen
kapel Minnesengři a Sem tam. Samostatná CD: Dědičná krev (2001), Poslední
láska (2005) a Kořeny (2013).
MUDr. Vogeltanz napsal dvě knihy „Co
s doktorem“ a „Co s doktorem 2“, obě
jsou od listopadu k zapůjčení v úvalské
knihovně.

Písně beze slov

B

řeznový koncert souboru Musica dolce vita bude výrazně jiný,
než na jaký jsou posluchači zvyklí. Zatímco v minulosti trio hrálo
hudbu známých či méně známých klasiků z období baroka nebo
romantismu až do současnosti, pořad Písně beze slov přináší velmi
působivý program složený ze skladeb autorů židovského původu a dále
slavná hudební díla psaná na hebrejské motivy. Název programu je odvozen od skladby izraelského autora Paula Ben-Haima, která je typickou ukázkou nádherné židovské melodiky a charakteristické harmonie.

Komise pro kulturu Rady města Úvaly
vás zve na

KONCERT SOUBORU

MUSICA DOLCE VITA
PÍSNĚ BEZE SLOV

Mottem celého programu je báseň Zbyňky Šolcové, kterou vám
zde přinášíme:

Co bych chtěla
Chtěla bych napsat báseň,
která by hnula světem,
která by vrátila úsměv na tvář
všem nešťastným a smutným dětem,
která by všechnu zlobu světa
proměnila v chmýří babího léta.
Bojím se válek a tiše zírám,
kolik vás padlo za oběť
vašim bludným vírám!
Nehledám sílu. Hledám lásku!
Chci věřit dál, že lepší dny se blíží.
Šeptám: Prosím, milujme se!
Kdo miluje, ten přece neublíží.
Program je proložen úryvky dosud nepublikovaných dopisů do a z Terezína mezi akademickým sochařem Václavem Vokálkem a jeho manželkou Mariannou Vokálkovou, prarodiči ﬂétnistky Žoﬁe Vokálkové.
Zcela konkrétní rodinný příběh přináší pořadu zcela jiný rozměr a silný
emocionální zážitek.
Za komisi pro kulturu
Vladislav Procházka

Daniela Demuthová – mezzosoprán
Žofie Vokálková – flétna
Zbyňka Šolcová – harfa
v sobotu 12. března 2016 od 17 hodin
v kulturním sále DPS na nám. Svobody
v Úvalech
Vstupné dobrovolné
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Milí čtenáři a příznivci úvalské knihovny

R

ok 2015 je za námi, a tak je
na místě krátké ohlédnutí.
Minulý rok byl pro knihovnu zajímavý hned z několika důvodů.
V první řadě to bylo získání ﬁnančních prostředků z grantu ministerstva kultury, které umožnilo
zavést novou službu pro čtenáře
tzv. E-výpůjčky. Služba je pro
naše registrované čtenáře zdarma a umožňuje půjčování e-knih
prostřednictvím knihovního on-line katalogu Carmen. Půjčování
e-knih jsme spustili během léta
a od té doby máme kolem patnácti stálých čtenářů, kteří službu
pravidelně využívají. Vzhledem
k častým dotazům ze strany čtenářů je jasné, že to není počet
konečný. Těší nás, že jsme mohli
čtenářům nabídnout opět něco no-

vého a doufáme, že všem příznivcům e-knih přijde tato alternativa
půjčování knih vhod.
V průběhu léta svitla naděje na získání lepších prostor pro
knihovnu. Naskytla se možnost
dočasně knihovnu přestěhovat
do hezké vily ve Smetanově ulici, která byla doposud využívána
jako hlídací centrum pro děti. Bohužel se ukázalo, že objekt není
pro knihovnu z hlediska statiky
a bezpečnostních norem pro veřejný provoz vhodný. Nedá se nic
dělat, vydržíme a věříme našim
čtenářům (stálým i těm novým),
že je prostředí knihovny neodradí
a zachovají nám přízeň tak hojnou jako dosud. V této souvislosti chceme především poděkovat
současnému vedení Města Úvaly, kterému osud knihovny leží

na srdci a řešením nových prostor
pro knihovnu se reálně zabývá.
Děkujeme.
Podívejme se také na zajímavosti z oblasti půjčování. Počet
registrovaných čtenářů v roce
2015 byl 739, ti si během roku
vypůjčili celkem 25 033 titulů. Nejpůjčovanějším titulem
v roce 2015 v oddělení pro dospělé byla Slepá mapa od Aleny
Mornštajnové. Z dětských knížek pak Ledové království. Nejpůjčovanějšími periodiky jsou
Claudie a Katka. Požadavků
na zprostředkování meziknihovní výpůjční služby knih z fondů
jiných knihoven bylo 75.
Pro děti z úvalské a škvorecké
ZŠ a děti z mateřských školek
máme připraveny lekce informačního vzdělávání. Témata pro

jednotlivé ročníky na sebe tematicky navazují, a pokud děti chodí
pravidelně každý rok, postupně
během školní docházky projdou
všemi tématy, která se knihovny
a čtení týkají. Ve školním roce
2014/2015 proběhlo celkem 18
besed se žáky ZŠ a MŠ, během
kterých knihovnu navštívilo celkem 375 dětí. Na konci školního
roku proběhl již 4. ročník hezké
akce Pasování prvňáčků na čtenáře, letos připravený pro všechny
čtyři první třídy.
Tolik v kostce k uplynulému
roku, jaký bude ten letošní, se
necháme překvapit. Těšíme se
na stávající i nové čtenáře a přejeme všem dobrou knihu na nočním
stolku.
Gabriela Modřanská,
knihovna Úvaly

zprávy z MDDM

10
únor_2016.indd 10

1/28/16 7:46 PM

zprávy z MDDM

Život Úval 2/2016

Cyklohráčkem do Slaného

Cestujeme s Turisťáčkem MDDM Úvaly

Výstava Krysáci se vracejí na Chvalském
zámku

Zámek Dobříš

Výstava Archa Noemova v Národním
muzeu
Po cestě z bunkru Folimanka
na Vyšehradské kasematy
únor_2016.indd 11
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První výtvarná výstava v MDDM v roce 2016

V

ernisáž výstavy Dotek přírody dvakrát
jinak, která prezentovala tvorbu ﬂoristky Elišky Klocové a obrazů Báry
Zajíčkové se opravdu vydařila. Ve zcela zaplněné galerii MDDM zazněly tóny skladeb
Prélude M – A Charpentiera, Love Story
Fr.Lai,arr.R.Linhartem a Tajemný ostrov
B.Herrmanna v podání Oxany Šťastné
(klavír) a Adama Šťastného (housle).
Krásné exponáty, nápaditá instalace, příjemná atmosféra, setkávání přátel
a spokojené autorky – tak lze charakterizovat průběh vernisáže. A můžeme s radostí
konstatovat, že i v sobotu a v neděli bylo
v naší malé galerii stále plno. Elišce a Báře
k úspěchu gratulujeme, Oxaně a Adamovi
děkujeme.
Jana Pospíšilová
Foto Ing. Vladislav Procházka
Oxana Štastná se synem Adamem
návštěvníky příjemně naladili

Spokojené autorky Eliška a Bára

školství

Co nás čeká v únoru?
1. – 5. 2. Jarní prázdniny
12. 2.
„Malujeme tygra“ – setkání vítězné třídy 3. A ve
výtvarné soutěži s autory knih
12. 2.
Náhradní termín zápisu do 1. třídy
16. 2.
„Image nebo charakter“ – preventivní program
pro 7. A
„Jak se stát dobrým kamarádem – preventivní
program pro 3. A, B
„Moc slova“ – preventivní program pro 7. B
Novodobé dějiny – pořad pro 9. A, B
17. 2.
„Jak se stát dobrým kamarádem“ – preventivní
program pro 3. C, D
„Moc slova“ – preventivní program pro 6. A
„Jak správně naložit se svými penězi“ – preventivní program pro 4. B
18. 2.
„Jak správně naložit se svými penězi“ – preventivní program pro 4. A, C
„Jak se chránit v nebezpečných situacích“ – preventivní program pro 2. A, B
19. 2.
„Moc slova“ – preventivní program pro 6. B
„Jak se chránit v nebezpečných situacích“ – preventivní program pro 2. C, D
„Jak správně naložit se svými penězi“ – preventivní program pro 4. D
22. 2.
„Matematika profesora Hejného“ – setkání s autorkou učebnic Mgr. Michnovou s učiteli a rodiči
23. 2.
Matematická soutěž Pangea – školní kolo
Mgr. Lenka Foučková

MŠ ÚVALY přijme
UČITELKA (plný úvazek, budova Kollárova)
Požadujeme:
Min. SŠ vzdělání, obor předškolní pedagogika
Praxe ve školství výhodou
Znalost PC (MS Office, internet)
Podmínkou hra na hudební nástroj
Kladný vztah k dětem, příjemné vystupování, zodpovědnost
Nástup březen/duben 2016
ASISTENT PEDAGOGA (poloviční úvazek, budova Pražská)
Požadujeme:
Podmínkou kurz asistenta pedagoga (i studující)
Kladný vztah k dětem, příjemné vystupování, zodpovědnost
Jedná se o asistenci dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami
Nástup ihned
KUCHAŘ (plný úvazek)
Požadujeme:
Vyučení v oboru
Min. 1 rok praxe
Pracovní náplň
Příprava jídla podle pokynů vedoucí kuchařky
Sestavování jídelníčku a normování pro předškolní věk dle
platných předpisů
Odpovědnost za dodržování správných technologických postupů při vaření
Dodržování závazných hygienických předpisů
Pracovitost, spolehlivost, příjemné vystupování, hezký vztah
k dětem
SVÉ ŽIVOTOPISY ZASÍLEJTE NA: info@mskollarova.cz
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
MŠ Úvaly
Kollárova 1260
250 82 Úvaly
www.msuvaly.cz
tel.: 281 981 678, 739 631 687
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Sněhové radovánky 3. A

K

dyž nám v novém roce 2016
napadl sníh, nedokázali jsme
se na něj jen koukat ze školních lavic.
V dnešní době je to bohužel
vzácnost, které se musí hned využít. Místo do tělocvičny jsme
vyrazili na hodiny Tv bobovat
a sáňkovat do nedalekého lesa
a hodiny Vv jsme trávili modelováním výtvarných
ý
ý děl ze sně-

hu. Nejen děti, ale i paní učitelka měla rozzářené oči a úsměv
na rtech. „Ladovsky“ zasněžené Úvaly jsme si užili plnými
doušky a tyto hodiny budou patřit k našim nejlepším. Doufáme,
že se brzy dočkáme opakování,
protože opakování je prý matka
moudrosti.
Šťastné děti a pí uč.
Marcela Průžková z 3. A

Johanka z Arku

V

dnešní hodině jsme se učili sestavit Mapu příběhu, který budeme
hrát, a seznámili se s technikou,
která se jmenuje Živý obraz.
Nejdříve si každý promyslel myšlenkovou mapu, do které zaznamenal
název svého příběhu, postavy, prostředí, děj a závěr – jak to celé dopadne.
Dalším úkolem bylo rozpracovat děj.
Jeden z námětů jsme vylosovali. Následovala příprava kostýmů a rekvizit.
Na závěr jsme vytvořili obraz scény
upálení Johanky z Arku. Pak přišlo to
nejdůležitější – obraz ožil. Na pokyn
každá postava promluvila… Bylo to
velice působivé.
Mgr. Alice Javůrková

Tři králové v naší základní
škole – K+M+B 2016

D

ramatická výchova 1 si připravila 6. 1. krátké připomenutí
této tradice. Do každé třídy na 1. stupni a do 6. tříd přišli
malí koledníci a zahráli kousek tradiční hry. V jedné skupince se objevil i král Herodes, další skupinku doprovázel vypravěč. Někde vykoledovali sladkosti, jinde je diváci odměnili
potleskem a zazpívali si s nimi písničku. Tímto dnem obvykle
končil cyklus vánočních svátků a odstrojoval se vánoční stromeček.
Mgr. Alice Javůrková

13
únor_2016.indd 13

1/28/16 7:46 PM

školství

Život Úval 2/2016

České Vánoce

V

předvánočním
čase se školní
družina zúčastnila akce „České Vánoce“,
kterou pořádal Městský dům dětí a mládeže
v Úvalech. V příjemném
prostředí domu dětí proběhlo vánoční tvoření,
kde dětem předávaly
své zkušenosti milé a trpělivé členky Klubu LT
Praha.
14. 12. si 1. oddělení
ŠD vyzkoušelo tvoření
vánočních ozdob z pedigu, hvězdy ze slámy
a ﬁgurky ze šustí.
15. 12. si 3. a 5. oddělení ŠD vyzkoušelo
korálkování a jak se dělá
vizovické pečivo.
16. 12. si 4. a 6. oddělení ŠD vyzkoušelo zdobení perníčků, drátované ozdoby a výrobu
vánočních přáníček.
Zároveň jsme si prohlédli velmi hezkou výstavu s názvem „Vánoční

čas“ , kde měly své výtvory i některé družinové děti, navštěvující výtvarné a keramické kroužky v MDDM.
Děkuji touto cestou všem vychovatelkám, které našly čas a zorganizovaly tuto návštěvu, děkuji všem dětem, že i přes počáteční protesty
některých vyměnily mobily za rukodělnou činnost a nakonec odcházely spokojeny s krásným výrobkem. V neposlední řadě děkuji „holkám
z domečku“ za krásně prožitá předvánoční odpoledne.
Za školní družinu Dana Váňová

Děti dětem

V

e vánočním čase prvňáčky
naší družiny čekalo hudební
překvapení – dětská operka
„ O dvanácti měsíčkách “ od Z.
Svěráka a J. Uhlíře. Tuto pohádku
pro děti připravil sborový kroužek pod vedením pí vychovatelky
Mgr. Oxany Šťastné. I přes počáteční nervozitu účinkující podali výborný výkon. Určitě tomu
pomohlo i vřelé přijetí posluchačů, kteří prozpěvovali (spolu se
zpěváky) písničky známé z ﬁlmu
„Tři bratři“. Velký dík patří nejen
hercům, ale také jejich rodičům,
kteří je přišli podpořit a pomohli
s kostýmy, a dětem, které pod vedením pí vychovatelky Šárky
Klocové na družinovém výtvarném kroužku namalovaly dekoraci.
Další pondělí jsme uspořádali „Vánoční zpívání
aneb Děti pro děti“. Této

akce se zúčastnilo celkem 8 oddělení školní družiny. Sešli jsme se
nejen zazpívat si vánoční písničky
a koledy, ale také poslechnout si
jejich interpretaci v podání různých hudebních nástrojů. A byli
jsme příjemně překvapení, kolik je
mezi námi talentovaných muzikantů. Slyšeli jsme skladby na ﬂétnu,
kytaru, klávesy, housle, a dokonce
i violoncello. Velice děkuji Alici
Hájkové, Tondovi Kochovi, Kačce
Muniové, Viktorce Neizer, Hynkovi Novákovi, Karolíně Petrové,
Adélce Pirošové, Lucce Podskalské, Karolíně Poupové, Adamovi
Šťastnému, Karličce Štěpánovské,
Alence Trojanové a Lence Zoubkové, že našli odvahu vystoupit
před početným publikem a ukázali, že volný čas lze využít k smysluplné činnosti.
Za školní družinu
Mgr. Oxana Šťastná
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Před přijímacími zkouškami Gymnázium Čelákovice
Milí čtenáři,
před mnohými z Vás právě stojí nelehký
úkol – vybrat střední školu pro Vaši ratolest
a zvládnout pro každého rodiče ne právě jednoduchý proces přijímacího řízení.
Gymnázium je tady s Vámi a pro Vás již 22 let.
Profesionálové v oblasti vzdělávání a s tím souvisejících správních řízení z naší školy Vám nabízejí pomoc orientovat se v aktuálních předpisech
a postupech pro uchazeče o studium na středních
školách a gymnáziích v ČR i zahraničí.
Ve dnech 9. února, 16. února, 23. února
a 1. března 2016, v době od 9:00 – 16:00 Vám
nabízíme bezplatnou poradenskou službu zaměřenou především na:

• Jak správně vyplnit přihlášku a její náležitosti
• Jak správně doručit přihlášku
• Jak se zorientovat v stanovených kritériích
přijetí
• Náležitosti rozhodnutí
• Doručování dokumentů v příjímacím řízení,
jejich doručování, lhůty
• Možnosti odvolání, odvolací řízení
• Jaká jsou práva účastníků řízení.
Přijímacím řízením 2015/2016 Vás provedeme i na našich stránkách www.gymnacel.cz
a telefonním čísle 326 929 014.

Volné pracovní místo
ZŠ Úvaly, okres
Praha – východ, přijme
od března 2016 kvalifikovanou
učitelku (učitele)
do 3. třídy 1. stupně ZŠ
(znalost matematiky profesora
Hejného výhodou).
Ubytování k dispozici.
Životopis zašlete na
zsuvaly@zsuvaly.cz nebo
volejte na č. 281 981 946.

organizace a spolky

Poděkování vedení domova důchodců

N

a prahu nového roku využívám této příležitosti a rád
bych poděkoval za dosavadní úspěšnou práci, co
jste nám v minulém roce poskytli, Vám paní ředitelko Bc. Zdeno Jordánová Dis., Vašemu kolektivu
po stránce ekonomické, hospodářské, sociální a kulturní. Zdravotním sestrám a pracovnicím přímé péče
za obětavou práci. Kuchařskému personálu ve spolupráci s hospodářkou za velmi chutná jídla, která připravují ve dvou variantách, stravy je dostatečné množství. Z prádelny dostáváme čisté vyprané, nažehlené
prádlo. Udržbáři děkuji za jeho ochotu a vzornou údržbu.
Vánoční svátky byly prožité v pohádkové atmosféře. Snad
nebylo jediného místečka, které nebylo vyzdobeno. Jmelí, vánoční ozdoby, adventní věnečky, překrásně ustrojený živý vánoční
strom, který byl umístěn ve vstupní hale. Jídelní stoly s ubrusy sváteč-

ně seskupeny, na kterých po celé svátky bylo bohatě prostřeno
od jižního ovoce, vánočního pečiva a deseti druhů dobrého
vánočního cukroví, vyrobeného v naší kuchyni (děkuji).
Nechyběl pochopitelně bohatý výběr jídel. Na Štědrý
den jsme poseděli při poslechu zpěvu překrásných vánočních písní, za přítomnosti pěveckého sboru. Celé
svátky naladěny vánočně, ta nejlepší pohoda, kterou
jsme oslavili a hodnotili i my staří veteráni. Jsme původní už jen dva. Paní Říhová a Lášek. Byly to již šestnácté výroční svátky, co jsme v našem domově prožili,
a byly ze všech nejbohatší a nejkrásnější.
Přeji Vám v tomto roce hodně zdraví, štěstí a pohodu. Vám
paní ředitelko a celému Vašemu kolektivu k tomu hodně úspěšné práce, ať se daří. Myslím, že to nepřeji jen já, ale všichni obyvatelé
našeho domova. Děkuji.
Miroslav Lášek

Kam jsme se podívali v roce 2015

D

ne 23. 9. 2015 se uskutečnil výlet členů Klubu důchodců a úvalských seniorů
do Kutné Hory, kde si prohlédli
chrám sv. Barbory a Kostnici
v Sedlci. Historie Kutné Hory
a jejího okolí je nerozlučně spjata s těžbou stříbra. Ve 2. pol.
13. stol. se původně havířská
osada rychle přeměnila na královské město, které svým bohatstvím konkurovalo Praze. Od
r. 1961 je Kutná Hora městskou
památkovou rezervací, od r. 1995
jediným městem se statutem
UNESCO ve Středočeském kraji.
Chrám sv. Barbory je unikátní dílo vrcholně a pozdně gotické
architektury. Stavba chrámu byla
zahájena v r. 1388 hutí Petra Parléře. Stavební práce byly několikrát
přerušené. Monumentální chrám
byl dokončen v r. 1905 po více než
500 letech. V některých kaplích
chrámu jsou zachovány pozdně gotické fresky s báňskou tematikou.
Nejhodnotnější jsou ve Smíškově
kapli. Památkou UNESCO je ale
také hřbitovní kostel Všech svatých
s kostnicí v Sedlci u Kutné Hory.
Je součástí bývalého cisterciáckého opatství, založeného v r. 1142.

Hřbitovní kostel je dvoupodlažní
stavba ze 14. stol. Na sedlckém
hřbitově byla v r. 1278 podle pověsti rozprášena hlína z Božího hrobu,
kterou přivezli mniši z Jeruzaléma. Hřbitov se tak stal nejstarším
„Svatým polem“ ve střední Evropě.
Na konci 15. stol. došlo ke zrušení většiny hrobů. Exhumované
kosterní ostatky 40 000 zemřelých
byly uloženy do spodní kaple kostela. Podle pověsti je zde poloslepý
mnich v r. 1511 poskládal do velkých pyramid. V 18. stol., kdy bylo
opatství zrušeno, se kostel dostal
do držení rodu Schwarzenbergů
z Orlíka, kteří nechávají původní
kosterní výzdobu opravit. Hřbitovní kostel s kostnicí je cílem tisíců
návštěvníků ze všech zemí světa.
V současnosti čeká naklánějící se
budova na celkovou náročnou opravu. Na obě prohlídky jsme měli objednané průvodce, takže jsme vyslechli zajímavé výklady z dávné
historie naší země.
Druhý výlet v tomto roce byl
dne 11. 12. 2015 do Lysé nad Labem, kde jsme si prohlédli Muzeum Bedřicha Hrozného a navštívili
jsme vánoční trhy. Stálá expozice
muzea seznamuje návštěvníky se

životem a dílem místního rodáka,
předního orientalisty a rozluštitele chetitského jazyka, profesora
Bedřicha Hrozného. Žil v letech
1879 až 1952. Svými objevy se
zařadil k nejvýznamnějším světovým orientalistům. Slavil úspěch
v r. 1915, když prokázal, že jazyk
na klínopisných tabulkách je indoevropská řeč Chetitů. Tento jazyk
jako první po tisíciletích dokázal
přečíst a přeložit. Byl uznán jako
zakladatel nové orientální disciplíny – chetitologie. V r. 1939 se
stal rektorem Univerzity Karlovy
a statečně se postavil okupantům,
aby bránil akademickou půdu. Zemřel v r. 1952.
Od 28. 10. 2015 je v muzeu
nově otevřená expozice o životě
a díle Bohumila Hrabala, který se
sice narodil v Židenicích u Brna,
ale jeho dětství a dospívání je navždy spojené s Nymburkem, kam
se v r. 1919 s rodiči přestěhoval.
Mládí prožil v nymburském pivovaru, po dokončení právnické
fakulty v r. 1946 se odstěhoval
do Prahy. V Lysé nad Labem dožil jeho strýc Josef Hrabal, známý
z knih jako strýc Pepin. Po r. 1968
se Hrabal ocitl na okraji oﬁciální

literatury a útočištěm se mu stalo
Kersko. V 70. letech tu vznikly
jeho nejznámější romány, např.
Postřižiny, Něžný Barbar, Obsluhoval jsem anglického krále,
Slavnosti sněženek atd. Bohumil
Hrabal zemřel v r. 1997 v Praze.
Dalším známým rodákem z Lysé
n. Labem byl univerzitní profesor
MUDr. Rudolf Jedlička, zakladatel
„Jedličkova ústavu pro tělesně postižené děti“ v Praze na Vyšehradě.
Také jemu je věnována část stálé
expozice muzea v Lysé. Žil v letech
1869 až 1926. Ústav, který založil,
stále nese jeho jméno a uskutečňuje
jeho myšlenky.
Po prohlídce muzea jsme se vydali na Vánoční trhy v Lysé nad
Labem, kde jsme si prošli rozsáhlý areál výstaviště, který byl
plný stánků s vánočním zbožím,
sklem, hračkami, kosmetikou,
potravinami, oděvy aj. Každý si
vybral z bohaté nabídky dárečky
pro své blízké. Všichni jsme se
spokojeni vraceli domů.
Poděkování patří Městskému
úřadu v Úvalech za ﬁnanční příspěvek pro Klub důchodců Úvaly,
který byl na tyto výlety využit.
Havlíková Eva
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Vánoční výlet kroužku mladých
hasičů

V

sobotu 12. prosince jsme pro
děti z hasičského kroužku
uspořádali výlet do vánoční Prahy. Po obědě jsme se sešli
na úvalském nádraží, vlakem dojeli na Masarykovo nádraží a potom
už pokračovali pěšky. Nazdobenými pražskými ulicemi v centru
jsme došli až k Betlémské kapli
– cíli našeho výletu. Konala se tu
totiž vánoční výstava. Mohli jsme
obdivovat betlémy, adventní věnce, ozdobičky na stromeček a jiné
vánoční předměty z různých materiálů. Nechali jsme si třeba vyfouknout baňky s našimi jmény, pozorovali jsme, jak se vyrábí ozdoby
ze slámy nebo z příze. Když jsme
se dostatečně vynadívali a vyšli
ven, zjistili jsme, že bychom si dali
něco dobrého k snědku. A to by
nebyl výlet do Prahy, abychom se
nezastavili v restauraci s rychlým
občerstvením! Po svačině už byla

venku docela tma, tak jsme se přesunuli na Staroměstské náměstí,
abychom viděli i ten slavný vánoční strom. Byl krásný, krásně nazdobený a dost vysoký, abychom
ho viděli i přes davy turistů, které si vánoční Prahu také nemohly
nechat ujít. Dostatečně jsme se
vynadívali a vydali se na zpáteční
vlak. Nasátou vánoční atmosféru
jsme si udrželi ještě do pátku 18.
prosince, kdy se v naší hasičárně
konala vánoční besídka. Společně
jsme si zahráli oblíbené vánoční
hry, ochutnali cukroví a rozdali si
dárečky. Přišel k nám také hasičský Ježíšek a donesl nám velký
společný dárek – přetlakový ventil,
který jsme vídali jenom na soutěžích. Teď už máme svůj a těšíme se
na jaro, až ho vyzkoušíme na tréninku požárního útoku.
Alena Tesařová,
SDH Úvaly

V sále Sokolovny je zakázáno kouřit.

Vánoční čas ve skautských klubovnách
Besídka u skautů
Skautský oddíl Salamandr pojal
tradiční vánoční besídku poněkud
netradičně. Obvykle ji trávíme
v klubovně a večer vyrážíme
do tajů vánoční Prahy. Letos jsme
však vyrazili do Brna a rovnou
na celý víkend.
Vánoce dnes často znamenají přeplněné obchoďáky a stres,
co komu koupit. Byli jsme proto
rozhodnuti zkusit zapátrat po nějakém hlubším smyslu těchto dní
na konci roku.
Po ubytování v klubovnách brněnských skautů jsme se pustili
do lehké výzdoby – pro navození
atmosféry a poté do dramatického
ztvárňování různých témat, které
s Vánoci souvisí. A věřte nebo ne,
i Rumcajs s Cipískem už řešili
Vánoce.
Zajímalo nás, jak vlastně vypadá v ostatních rodinách takový
Štědrý den. Proč o tom ale mluvit, když si jej můžeme udělat.
I přesto, že většina z nás vaří jen
na táboře a trouba už nám vůbec
netyká, rozhodli jsme se uvařit
k večeři bramborový salát s řízkem, k pití připravit svařený džus
a jako zákusek upéct vanilkové
rohlíčky a uválet čokoládové kuličky. Vrcholem našeho umění
měla být vánočka s mandlemi
na nedělní snídani.
Vše šlo až na dva spálené řízky
podle plánu a kolem sedmé hodiny
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jsme s koledami zasedli ke štědrovečerní tabuli. Hostina při svíčkách
to byla královská. Nikdo od stolu
nevstával a s hvězdičkou v jablku
jsme měli štěstí všichni.
Před večeří jsme ještě stihli návštěvu centra Brna. Humbuk tam
byl podobný jako v Praze – stánky, koledy a zběsile blikající světýlka. Prozkoumali jsme i orloj
a vyrazili na Špilberk. Hrad tyčící
se nad centrem byl celý v mlze
a úplně opuštěný. Měli jsme jej
sami pro sebe.
Brněnská výprava byla pro
všechny z nás příjemnou brzdou
v době nákupního šílenství a jako
bonus také generálka Štědrého
dne. Bramborový salát i vánočka
se totiž povedly na jedničku!

Budování nové skautské
klubovny
Celých 77 let sloužila zelená patrová klubovna. Dva roky intenzivních příprav a půlrok stavebních
prací je však již minulostí a klubovna je v novém žluto-zeleném
kabátu. Celá dřevěná část byla
zbourána a po zpevnění základů
vyrostla nová dřevěná konstrukce.
Současně jsme také do areálu
zavedli vodovod, kanalizaci a klubovnu vybavili malou kuchyňkou
a dvojicí záchodů a umyvadel.
Hotovo ještě nemáme úplně – vybíráme kamna, kreslíme kuchyň
a nakupujeme svítidla. Vše se ale

již blíží do ﬁnále a koncem února
plánujeme slavnostní otevření.
Datum bude upřesněn na našich
internetových stránkách a na nástěnce u střediska. Rádi bychom

vás všechny tímto pozvali na slavnostní otevření.
http://www.strasidlo.skauting.cz
Za vedení střediska Úvaly
Jiří Vobiš, vedoucí střediska

Sdružená obec baráčníků Jana Ámose
Komenského v Úvalech
Vás tímto zve na

VALNÉ VOLEBNÍ ZASEDÁNÍ,
které se koná v sobotu 20. února 2016
ve 14 hodin v hotelu Budka u nádraží v Úvalech.
Těšíme se, že mezi nás přijdete s dobrou
náladou a ve svérázu.
V novém roce 2016 přejeme hodně štěstí, zdraví
a spokojenosti.
Hana Černá
rychtář
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Zábavné odpoledne s kašpárky

Ú

valská sokolovna se v sobotu 16. ledna zaplnila hudbou a dětským smíchem a proměnila se v rej veselých karnevalových masek. Již potřetí se zde konala akce Kašparní, kterou uspořádal
spolek Mámy v Úvalech. „Na děti čekal zábavný program, písničky,
tancování, malování na obličej a také vystoupení kouzelníka a žongléra
PETa, který malým návštěvníkům zároveň motal zvířátka z balónků.
Nechyběla ani bohatá tombola, do které věnovala ceny řada místních
ﬁrem, jimž tímto moc děkujeme,“ vzkázala jedna z organizátorek akce,
Kateřina Topinková. „Velké poděkování patří i Městu Úvaly, které akci
ﬁnančně podpořilo, dětem z družiny úvalské základní školy, jež se po-

staraly o krásnou kašpárkovskou výzdobu, DJ Vláďovi a zejména členkám spolku Mámy v Úvalech, které v kostýmech kašpárků děti po celé
odpoledne provázely,“ dodala. Vrcholem Kašparního byla promenáda
v maskách a výběr nejlepších kostýmů. Výherci si převzali ceny a diplomy z rukou úvalského místostarosty Ing. Alexise Kimbembe, který
přišel akci osobně podpořit a zhostil se role jednoho z členů poroty.
Zkrátka ale nepřišly ani ostatní děti – každý z účastníků dostal balíček
s drobnými dárečky a také pamětní list, který bude mrňouskům připomínat zábavné karnevalové odpoledne.
Za Mámy v Úvalech Tereza Čižmariková
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Církev československá husitská v Úvalech
Bohoslužby: 1. a 3. neděle v měsíci
Kroužek výtvarné techniky: pondělí 14.30 – 16.00 hod.
úterý 14.00 – 15.30 hod.
Malé ohlednutí zpět do vánoční doby
Při vánoční bohoslužbě se naše společenství
zaposlouchalo do flétnových koled,
které zahrála
ELIŠKA SVÍTKOVÁ, žákyně ZŠ Úvaly

sport
Výbor tenisového klubu TC Úvaly svolává

VALNOU HROMADU
která se bude konat v pátek 19. 2. 2016 od 18.00 hod.
v restauraci DALMÁCIA GRIL na kurtech TCÚ
s tímto programem:
1. Zahájení – organizace jednání
2. Volba komisí
3. Zprávy o činnosti a hospodaření v r. 2015
4. Zpráva revizní komise
5. Plán činnosti na r. 2016
6. Schválení nového názvu klubu – TC Úvaly z.s.
7. Schválení nových stanov
8. Volba nového výboru
9. Volba předsedy
10. Volba revizní komise
11. Usnesení a závěr
V Úvalech dne 15. 1. 2016

SOBOTA 13. ÚNORA 2016 OD 17.00 HODIN
V HOTELU BUDKA U NÁDRAŽÍ

VALNÁ HROMADA
SK ÚVALY
HODNOCENÍ UPLYNULÉ SEZÓNY, PLÁNY
A VÝHLEDY DO DALŠÍCH LET, DISKUZE, VOLBA
VV SK ÚVALY, PROJEDNÁNÍ ZMĚNY STANOV
A SÍDLA
SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY ČLENY
A PŘÍZNIVCE FOTBALU
VV SK ÚVALY

Výbor TC Úvaly

Házená v rozpuku

V

letošní házenkářské sezoně
se nám nebývale daří. A to
nejen na poli sportovním,
ale i na poli budovatelském. Nejprve jsme díky spolupráci s Městem, které dvoumilionovou dotací podpořilo výstavbu sportovní
haly, dokončili zastřešení starého

házenkářského hřiště, a od září
jsme tak mohli začít soutěže v důstojném stánku, který si úvalská
házená již dlouhou dobu zasloužila. Díky mnohaleté trpělivé práci s mládeží se podařilo přihlásit
do soutěže nejen šest žákovských
a dorosteneckých družstev, ale

i družstvo mužů, složené mimo
dvou hráčů pouze z našich vlastních odchovanců, v čele s reprezentantem ČR do dvaceti let Filipem Březinou.
Družstvo mužů si ve své první
sezoně nevede špatně a možná
se v jarní části popere o postup
do druhé ligy. Velkým a příjemným překvapením jsou
výkony starších dorostenců.
Prvních devět kol odehráli bez porážky a na jaře tak
můžou bojovat o celkové
vítězství v lize. Mladší dorostenci tvoří tým složený
převážně z hráčů o kategorii
mladších a předsoutěžním
cílem bylo především získávání zkušeností v náročné
soutěži dorostenecké ligy.
Náš předpoklad byl správný,
kluci si postupně začínají věřit a s přibývajícími zápasy
ukazují, že do soutěže patří a mají před sebou velkou
budoucnost. Starší žáci svou

kategorii ve středních Čechách
suverénně ovládli. Mladší žáci
„A“ i „B“ si ve svých soutěžích
vedou velice dobře, áčko vybojovalo postup do mezikrajové kvaliﬁkace o postup na mistrovsví ČR
nad silným soupeřem z Mělníka
a ani béčko se za své výkony nemusí stydět. Minižáci patří v kraji
k nejlepším a nyní je již připravujeme na celorepublikové turnaje,
kde se střetnou s nejsilnějšími
týmy z celé republiky.
Celkově lze poločas v sezoně
2015/2016 hodnotit kladně. Všem
hráčům přejeme hodně sil a sportovních úspěchů v druhé polovině soutěže. Rodičům děkujeme
za celoroční pomoc a podporu.
Sponzorům děkujeme za výpomoc s budováním úspěšného házenkářského oddílu.
Všechny diváky zveme do naší
sportovní haly na napínavá utkání všech kategorií. Jednotlivé zápasy najdete na našich stránkách
www.hazena-uvaly.cz.
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Tabulka – muži – Společná regionální liga
1 Dukla B
2 TJ Sokol
Úvaly
3 Ledeč n. S.
4 Kutná
Hora
5 Wendy
Mělník
6 HK B Most
7 S.Vršovice B

Z
6
6

V R P
skóre
B
6
0
0 227 : 135 12
5
0
1 178 : 150 10

6
6

4
3

0
0

2
3

164 : 152
164 : 166

8
6

6

1

1

4

134 : 185

3

6
6

1
0

0
1

5
5

132 : 172
128 : 167

2
1

Tabulka – starší dorost – 2. liga Čechy
1 1. HC
Pardubice
2 TJ Sokol
Úvaly
3 1. HK
Dvůr
Králové
4 Loko
Louny
5 TJ Sokol
Šťáhlavy
6 Náchod

Z
11

V R P
skóre
B
9
1
1 345 : 227 19

11

9

0

2

272 : 198 18

11

8

1

2

280 : 222 17

11

8

0

3

288 : 241 16

11

7

0

4

274 : 234 14

11

6

0

5

225 : 242 12

7 Chodov

11

5

1

5

288 : 280 11

8 Třeboň

11

5

0

6

254 : 270 10

9 Loko
Č. Budějovice
10 Sokol
Nové
Veselí B
11 TJ Sokol
Bělá
12 ELP
Jablonec

11

3

0

8

240 : 275

6

11

2

1

8

226 : 309

5

11

1

0

10 212 : 289

2

11

1

0

10 234 : 351

2

společenská kronika
Únor 2016
Vítáme nové spoluobčánky
Soﬁe Stachová
Nina Haladová
Amálie Werkman
Inés Homsi
Adam Žebro
Adriana Škopová
Ronja Kailová
Tomáš Kučera
Všem dětem přejeme, aby vyrostly
ve zdravé a šťastné občany našeho města.
Únorová životní jubilea
70 let – Vlasta Chvátalová
Olga Pouchová
Helena Černovská
Jiří Dědina
Petr Fiala
75 let – Jaroslav Valenta
Mária Cibulková
Lenka Janoušková
Eva Tischerová
80 let – Josef Volše
Jaroslav Babčan
Jiří Antoš
81 let – Eliška Moravcová
Milada Pivoňková
82 let – Vlasta Němcová
Jaroslava Skorkovská
84 let – František Ivanšík
85 let – Vlasta Černá
Antonín Jágr
Eliška Lukavcová
89 let – Jiřina Netušilová

Tabulka – mladší dorost – 2. liga Čechy

Jindřich Lízner
90 let – Josef Dvořák
Marie Koderová
92 let – Helena Kudrnová
93 let – Antonie Těšíková
Všem jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti
do dalších let.
Navždy jsme se rozloučili
Miloslava Bedrnová
Karel Ulman
Antonín Zajíc
Milan Dalibaba
Petra Štěpánková
Ludmila Kyselová
Helena Kramářová
Všem pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.
Upozornění
Občané, kteří nechtějí být uváděni ve společenské kronice (narození, jubilea, úmrtí), ať tuto skutečnost nahlásí na správním odboru
MěÚ Úvaly, tel. 281 091 528,
281 982 485 nebo mobil
723 929 928, vždy do 15. dne předcházejícího měsíce. Pokud nám
nebude oznámen nesouhlas, budou
tato výročí v Životě Úval uváděna.
Marie Černá – matrikářka

1 Sokol
Šťáhlavy
2 Liberec
3 HBC
Strakonice
4 Loko
Louny
5 1. HC
Pardubice
6 TJ Sokol
Bělá p. B.
7 Náchod
8 TJ Sparta
Kutná
Hora
9 TJ Sokol
Úvaly
10 S. Vršovice
11 Lokomotiva
Vršovice
12 TJ Kovoﬁniš Ledeč n. S.

Z
11

V R P
skóre
B
10 0
1 387 : 281 20

11
11

9
8

0
1

2
2

358 : 313 18
405 : 300 17

11

7

0

4

404 : 332 14

11

6

0

5

364 : 322 12

11

5

1

5

290 : 311 11

11
11

5
5

1
0

5
6

288 : 309 11
346 : 360 10

11

5

0

6

324 : 369 10

11

2

0

9

234 : 355

4

11

1

1

9

261 : 358

3

11

1

0

10 295 : 346

2

osobní
Chtěli bychom vyjádřit své
poděkování všem, kteří
se přišli rozloučit s naší
zesnulou dcerou Petruškou.
Rodina Štěpánkova

Děkuji za blahopřání
k narozeninám panu
starostovi Boreckému.
Růž. Jarkovská

Děkuji paní prodavačce
ze Zdravé výživy v ulici
Husova v Úvalech za vrácení
nalezené peněženky.
Eva Kortánková

V lednu uplynul rok, co nás
opustil náš milovaný manžel,
tatínek a dědeček pan
Ladislav Jelínek.
Všem, kteří si vzpomněli,
děkujeme.
S láskou v srdci stále
vzpomíná
manželka Irena Jelínková
s rodinou.

zahrajme si šachy
Postavení bílého krále není v pozici diagramu úplně ideální… Černý
je na tahu a okamžitě své výhody
využije. Najdete správné pokračování?

PODĚKOVÁNÍ
Vážená paní Kaufmanová,
chtěl bych Vám touto cestou
co nejsrdečněji poděkovat za
odevzdání Vámi nalezeného
mého snubního prstenu na
Městský úřad Úvaly. Udělala
jste mi obrovskou radost.
Zároveň děkuji také
úřednicím MÚ, které
zajistily předání ztraceného
prstenu do mých rukou.
Děkuji Vám, poctiví lidé.
S obrovskou úctou
Ondřej Kuběna

Správné řešení úlohy z minulého
čísla je 1…. Dd3+ 2.Kxd3 Jg3
mat.
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Koupíme rodinný dům
nebo stavební pozemek v pěší
vzdálenosti od úvalského
nádraží.
Tel.: 606 722 715

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

Kácení a řez rizikových
stromů stromolezeckou
technikou.
Tel.: 606 527 091

Do zahradnické ﬁrmy
přijmu spolehlivého, fyzicky
zdatného pracovníka.
Požaduji: ŘP B, věk do 40 let
Po zaškolení
100 – 120 Kč na hodinu.
Kontakt: 734 251 763

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16
602 429 913
605 977 191
606 784 088
20
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AUTODOPRAVA
-nonstop-

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

Milan Petružálek
Praha 9 – Běchovice
Český Brod

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

142

milanpetruzalek@sute-pisky.cz

Pohřební ústav

Pavel Kos

602 221 511, 321 622 615
Český Brod,
nám. Arnošta z Pardubic 1384
www.pohrebnisluzbykos.cz

PODLAHÁŘSTVÍ
Navštivte nás v naší vzorkovně a přijďte si vybrat z 200 druhů
vinylkorkových, korkových, vinylových, laminátových a dřevěných
podlah včetně příslušenství. Zaměření, kalkulace, pokládka na klíč.
VZORKOVÁ PRODEJNA
OTEVŘENO: PO – PÁ 8.00 – 16.00
po telefonické domluvě otevřeno do 20 hodin včetně soboty a neděle

tel. 777 002 913

e-mail: info@domex.cz

Domex Prag, s. r.o., Kojická 1242, Praha 9, Újezd nad Lesy
http://www.domex.cz

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

Koupím RD v Úvalech
– platím hotově.
Tel.: 721 008 326

FACEBOOK
CHOVATELSKÉ
POTŘEBY ÚJEZD NAD LESY
– NA ROHOŽNÍKU

KUPON NA 10% SLEVU
NA VŠE
DO KONCE ÚNORA
21
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Dovolujeme si Vám představit nově
otevřenou kožní ambulanci.

MUDr. Daniela
Zlatohlávková
Poliklinika Parník, Černý Most,
Generála Janouška 902/17, 3. patro

tel.: 281 867 302
(objednání: Po, Čt 14–18 h., St 9–17 h.)
www.koznicernymost.cz
email: kozni.parnik@seznam.cz
Poskytujeme kompletní vyšetření a péči
o pacienty s kožním onemocněním,
drobné kožní chirurgické zákroky,
kosmetické služby.
Máte kožní problémy?
Objednejte se nebo rovnou přijďte!
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KOŽNÍ AMBULANCE V ÚVALECH
PRO DOSPĚLÉ I DĚTI
Krátká objednací doba, péče hrazená
ze zdravotního pojištění a příjem pacientů
i bez doporučení lékaře!
OBCHODNICE S REALITAMI
Do našeho týmu hledáme ženy s obchodním duchem, které
chtějí být úspěšné.
Nabízíme pozici obchodnice s realitami v kanceláři v Úvalech.
Pro bližší informace volejte 604 700 022.
Zkušenost v oboru není podmínkou.

Realitní kancelář Elán, Smetanova ulice č. 240 nabízí
klientům zpracování nejvýhodnější hypotéky na trhu,
a to zdarma.
Přijďte si k nám pro Vaši nejvýhodnější hypotéku, každý
všední den od 9 do 17 hodin jsme tu pro Vás.
Tel. 604 700 022,

únor_2016.indd 23

– Vyšetření a léčba kožních onemocnění pomocí
digitální dermatoskopie
– Vyšetření znamének, pih a bradavic
– Léčba onemocnění nehtů a vlasů
– Léčba oparů a akné
– Lymfologická péče, léčba celulitidy a otoků
– Kosmetické poradenství, korektivní
dermatologie
– Ošetření CO2 laserem, peeling pleti, omlazení
pomocí mikrojehliček a další
Stačí se jen objednat!
Kontakt:
Poliklinika Úvaly
Pražská 1144, Úvaly
Tel.: 732 898 292, 281 912 424
E-mail: info@dermalink.cz
www.dermalink.cz

Mail info@elanreality.cz
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