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Slovo starosty
Milé Úvalačky, milí Úvaláci,
jsou za námi první dva měsíce
roku 2016, před námi je březen.
Není to jen měsíc, do jehož konce
většina z nás musí podat daňové
přiznání, ale také měsíc, kterým
zpravidla končí zimní spánek
ve stavebnictví a začíná nová sezona. Již teď je jasné, že ta, která
nás čeká, bude znamenat velký
nápor na naši trpělivost a nervy.
Začne to již v březnu, kdy bude
na týden kvůli instalaci nového
zabezpečovacího zařízení uzavřen
železniční přejezd. Následovat
bude od dubna uzavírka ulic Škvorecká a Riegerova v úseku světelná
křižovatka s I/12 až po ulici Podhájí. Od května/června se začnou
přidávat další ulice kolem nádraží
a kolem Fabráku. V Horově ulici
se začne kopat veřejné osvětlení,
bude se opravovat horní část ulice
Erbenova. Začnou rozsáhlé výko-

py v ulicích na Úvaláku v rámci
sanace havarijního stavu kanalizace. Všechny tyto akce budou bohužel znamenat velké komplikace
pro Vás – v dopravě do centra města, na nádraží, do školky, domů …
Budeme se snažit jejich dopad
minimalizovat, ale již teď víme, že
zejména u dopravy v centru města
a u nádraží půjde o velmi obtížně
realizovatelnou záležitost. V tuto
chvíli bohužel ještě neznáme přesné harmonogramy všech těchto
staveb. Sledujte prosím web města
a facebook, kde budeme uveřejňovat aktuální informace.
Úvaly ale nejsou jen o stavbách. Již několik let se připravuje
nový územní plán a s tím souvisí
i potřeba si nadeﬁnovat, kam dál
s naším městem, jaké stavby a kdy
realizovat, co naopak nestavět. Jak
jsme avizovali již na podzim, snažíme se v novém územním plánu

výrazně dupnout na brzdu v další
výstavbě, aby tuto výstavbu město
a jeho infrastruktura bylo schopné vůbec unést. Ukázalo se, že
navrhované změny oproti původnímu zadání jsou tak rozsáhlé, že
se musíme vrátit o několik kroků
zpět a zadání nově deﬁnovat. Chtěl
bych Vás proto pozvat na 7. března
od 18:00 do č.p. 65 k veřejné diskusi o tomto zadání, kde bychom
si měli vlastně říct, jaké Úvaly bychom chtěli a jaké jsou vůbec naše
možnosti z hlediska zákona. Pozor
– nejedná se o veřejné projednávání ve smyslu stavebního zákona
– to je krok, který bude následovat
po veřejné diskusi. Navazovat by
v dalších týdnech měly další diskuse o strategickém plánu rozvoje
města – budeme moc rádi za Vaši
aktivní účast, protože kdo jiný by
si měl říct, v jakém městě chce žít,
než Vy – občané tohoto města.

V této souvislosti si ale musím postesknout nad jednou
věcí, které si občas všímám při
veřejných diskusích, ale také
u komentářů na facebookových
stránkách města a která mne velmi mrzí, zejména v případech,
kdy lidé diskutují mezi sebou.
Jde o to, že diskutující prosazují
jen svůj názor a nejsou ochotni
se zamýšlet nad tím, jestli druhá strana nemá náhodou v něčem pravdu, přinejmenším ze
svého úhlu pohledu. A když už
hájí ten svůj názor, tak velmi
často přechází do osobní roviny
a napadání. Není to zbytečné?
Diskuse by nás měly přeci posouvat dál a pomáhat nám hledat
řešení a nikoli stát se kolbištěm,
ve kterém je nutné téměř za každou cenu umlátit nepřítele.
Přeji Vám krásný začátek jara!
Petr Borecký, starosta města

Rozhovor s Miloslavem Kolaříkem – správcem úvalské čistírny
odpadních vod

K

dyž jsem před devíti lety „objevil“ Úvaly
a poprvé se ocitnul ve zdejších ulicích,
nešlo přehlédnout historickou šedou
oprýskanou V3-esku, která křižovala městečko, a za jejím volantem bělovlasého, věčně
usměvavého Mílu Kolaříka. Úvalský rodák,
patriot, rybář, akvarista, zastupitel a živnostník v oboru odvozu odpadních vod má nyní
ve své správě i velmi důležitý městský objekt
– úvalskou čistírnu odpadních vod.
1) Dobrý den. Představovat vás Úvalákům
by bylo nošení dříví do lesa. Ale málo
lidí ví, že už skoro půl roku spravujete
úvalskou čistírnu odpadních vod. Jak
jste se k této činnosti dostal?
Jako dlouholetý zastupitel jsem měl ve své
působnosti odpadové hospodářství města už
za doby starostování Ivana Černého. Po všem
známých peripetiích s bývalým provozovatelem ﬁrmou Stavokomplet jsem kývnul na nabídku současného starosty Petra Boreckého,
abych se stal správcem úvalské ČOV. Před
mnoha lety jsem dohlížel na čistírnu odpadních
vod v tehdejším úvalském masokombinátu.
2) Jaké byly vaše první kroky? Z doslechu
vím, že pod vašima rukama čistírna

téměř zázračně prokoukla, přes okna je
vidět denní světlo, pavučiny v koutech
jsou minulostí…
Po pravdě řečeno, když jsem se poprvé ocitnul
v objektu čističky, tak jsem byl opravdu zděšen.
Řekl jsem si, že pracovat v takhle zanedbaném
prostředí nechci. S mojí dcerou, kamarádem
panem Bernardy a jeho manželkou jsme za dva
a půl měsíce dali prostory čistírny, jak se
říká, „do pucu“. Vydrhli jsme podlahy,
umyli jsme zábradlí,
vyčistili okna a průběžně jsme odstranili i letité nánosy
na všech čtyřech čistících linkách.
3) V jakém
technickém
stavu je čistírna
dnes ? Setkal jste
se za uplynulou
dobu s nějakým
závažnějším
problémem
v jejím chodu?

Čistírna je v zásadě v dobrém stavu a každý, kdo
bude mít zájem, může mě kontaktovat a já ho rád
osobně provedu. Zásadnější problémy jako takové se naštěstí neobjevily. Registruji jen běžná opotřebení a drobnější poruchy čerpadel. V současné
době je v opravě jedno míchadlo na kaly. Čistírna
běží 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V objektu
ČOV strávím tak 10 hodin denně.

Míla Kolařík u čistící linky
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4) Jaké investice nás (vás) čekají v oblasti
odpadních vod v letošním roce ?
Letos se město zaměří především na pokračování řádné likvidace balastních (dešťových)
vod. Jak ukázaly kouřové zkoušky, tak hříšníků, kteří nám ze svých pozemků odvádějí
vodu do splaškové kanalizace, je poměrně
dost. Výsledkem je pak nadměrný nátok srážkové vody do čistírny. Za 24 hodin přiteče
do naší ČOV 700 – 900 m3, pro lepší představu se jedná o 12 – 25 litrů odpadních vod
za vteřinu. Proces samotného čištění trvá od
5 – 10 hodin. Průtok vody čistírnou je stabilní.
V letním období je průtok nižší, cca 600 – 700
kubíků za den. Město připravuje projektovou

dokumentaci na dokončení kanalizace v těch
částech města, kde doposud chybí. Ve vlastní
čistírně nás razantní investice v nejbližší době
nečekají, spíš se bude jednat o běžné opravy
a údržbu. Čistírna má nyní ještě rezervu 300
kubíků, respektive ještě se může za stávajícího stavu připojit 1500 – 2000 lidí.
5) Jak hodnotíte týmovou spolupráci
v rámci Technických služeb Úvaly a kde
a kdy jste v Úvalech k zastižení?
Vodohospodářskou infrastrukturu jsme přebírali s kolegou Hiršlem a paní ředitelkou Slavíkovou loni na podzim. Navzájem si pomáháme při haváriích i při údržbě sítě. V objektu

čistírny máme sídlo. Každý den pendluji mezi
čistírnou a kanceláří. V kontaktu jsme na TSÚ
prakticky neustále a naši týmovou spolupráci
hodnotím na jedničku.
Děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchů
ve vaší činnosti.
Mohu z vlastní zkušenosti potvrdit, že když
nás pan Kolařík úvalskou čistírnou prováděl,
těžko si umím na tomto místě představit pro
věc „zapálenějšího člověka“, než je on. Každému tuto zajímavou prohlídku s jeho odborným výkladem doporučuji.
Marek Mahdal
Foto: Marek Mahdal

Občané promarnili příležitost

V

úterý 16. února připravilo vedení města, resp. starosta Petr Borecký
a místostarostové Alexis Kimbembe a Vítězslav Pokorný veřejnou
diskusi s občany nad projekty města, o jejichž realizaci je uvažováno
v období 2016 – 2020. Vedení města tak dalo občanům možnost vyjádřit se k záměru a stanovit projektové priority. Pozvání bylo v předstihu
publikováno v únorovém Životě Úval, na facebooku i webových stránkách města. Jaké však bylo nemilé překvapení vedení města i některých
přítomných občanů, že se veřejné diskuse zúčastnilo pouhých patnáct
občanů! Při dnešním počtu 6 433 trvale hlášených občanů města to tak
byly jen 2 promile všech občanů Úval. Úvaláci tak skutečně promarnili
příležitost říci své k tomu, co město uvažuje realizovat další čtyři roky.
Takováto podobná příležitost se již v dohledné době opakovat nebude.

Nyní projednávání a diskuse o projektech bude ležet na komisích rady
města a v konečné fázi je projedná zastupitelstvo města.
Zájem občanů nezvýšilo ani přenášení přímého záznamu z veřejné
diskuse na internet.
Přes tuto nemilou skutečnost však přítomní občané na veřejné diskusi nepřišli zkrátka. Starosta města prezentoval zařazené projekty do zásobníků projektů města na období 2016 – 2020 a hovořil o možnostech
a způsobech jejich ﬁnancování v dalších letech. Do následné diskuse
občanů se zapojili i přítomní místostarostové.
Za vedení města
Vítězslav Pokorný,
místostarosta města

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Do 10. 3. 2016 budou doručeny do všech domácností složenky na úhradu místního poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Platbu prosím proveďte složenkou, bankovním převodem nebo přímo v pokladně MěÚ Úvaly,
Pražská 276 v úředních hodinách tj.:
pondělí 7.30 – 12.00 13.00 – 18.00
středa 7.30 – 12.00 13.00 – 17.00
Známky na popelnicové nádoby na rok 2016 jsou k vyzvednutí po prokázání provedené platby na odboru správním MěÚ Úvaly.
Pokud vám nevyhovuje osobní vyzvednutí známky, kontaktujte nás prosím
na tel. 281 982 485, 723 929 928.
Zároveň upozorňujeme, že místní poplatky se staly s účinností od 1. 1. 2011 v souvislosti s platností zákona č. 280/2009 Sb. (daňový řád) daní, je bezpodmínečně nutné dodržovat termín splatnosti. V případě nedodržení termínu splatnosti nám zákon ukládá neprodleně vystavit platební výměr
a následně daň vymáhat spolu se sankčními opatřeními, k tomuto kroku bychom neradi přistupovali.
Jitka Hamouzová,
pověřená vedením odboru správního

Vážení občané,
dovolujeme si Vás upozornit, že v rámci akce: „Modernizace traťového úseku
Praha
Běchovice-Úvaly“,
bude v termínu 3. 3.–11. 3.
2016 uzavřen železniční
přejezd v ulici Husova z důvodu výměny signalizačního zařízení. Jsme si vědomi, že tato uzavírka s sebou
nese omezení a komplikace, ale přínosem pro všechny bude vyšší bezpečnost
občanů, kteří překonávají
železniční přejezd. Chtěli
bychom Vás požádat o porozumění a trpělivost.
Děkujeme.
Odbor investic a dopravy

Vysaje mělnická spalovna odpadů vaše peněženky? Budou (nejen) úvalské rodiny
platit za odpady ročně téměř 10 000 Kč?

N

ejedná se o tak bulvárně
provokativní otázky, jak se
na první pohled může zdát. Do ﬁnále se totiž blíží příprava zdánlivě nezajímavého dokumentu, který se jmenuje Plán odpadového
hospodářství Středočeského kraje
pro roky 2016 – 2025.
Veřejné projednání tohoto do-

kumentu bylo oznámeno 22. prosince 2015 s datem konání 4. 1.
2016 a termínem pro podání připomínek do 11. 1. 2016. Zastupitelstvo Středočeského kraje mělo
tento materiál projednat a schválit
15. února 2016 (jestli se tak stalo,
bude zřejmé až po uzávěrce tohoto čísla). Již z uvedených dat je

zřejmé, že času pro veřejnou diskusi o tomto naprosto zásadním
dokumentu, který ovlivní náš život na mnoho let dopředu, vskutku nebylo mnoho …
Než se pustím dále do vysvětlování, proč tak provokativní otázka
na počátku, je třeba si velmi krátce říci, co to ten Plán odpadového

hospodářství Středočeského kraje
pro roky 2016 – 2025 vlastně je
a jaké jsou jeho dopady na naše
město. Tento dokument je povinný ze zákona a říká, jak by v příštích deseti letech měl Středočeský
kraj, města a obce nakládat s odpady, omezovat jejich množství
a jak podporovat recyklaci. Má
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dvě části: analytická část dokumentu obsahuje vyhodnocení
stavu odpadového hospodářství
kraje, tedy například výčet druhů,
množství a zdroje vznikajících
odpadů a posouzení vývoje jejich
produkce a nakládání, vyhodnocení stávajících systémů sběru
a nakládání s odpady na území
kraje. Závazná část pak obsahuje
cíle a opatření pro předcházení
vzniku odpadů, a tedy způsoby
nakládání s nejrůznějšími druhy
odpadů a ve směrné části je obsažen výčet nástrojů a kritéria
hodnocení.
Je tedy jasné, že se tento plán
přímo dotýká měst a obcí ve Středočeském kraji, potažmo jejich
občanů.
Vedení města Úvaly má k tomuto plánu poměrně zásadní
výhrady a není v tom samo (viz
stanovisko České asociace odpadového hospodářství). Jaké ty výhrady vlastně jsou?
V principu jde o to, že realizace
tohoto plánu bude ve svém důsledku znamenat nižší recyklaci,
zastavení dosavadního poklesu
produkce netříděných odpadů
a hlavně novou naddimenzovanou
spalovnu odpadků v Mělníku,
která bude největší v republice.
1) Plán odpadového hospodářství kraje sice ve svém textu jednoznačně podporuje třídění a recyklaci odpadů, ve skutečnosti
však prosazuje něco úplně jiného.
Tím něčím jiným je vybudování
obří spalovny odpadů u Mělníka
provozovanou společností ČEZ
s kapacitou spálení 400 000 tun
odpadu ročně (skrývá se to pod
názvem ZEVO – zařízení pro
energetické využití odpadu).
V této spalovně by se měly pálit
veškeré odpady ze Středočeského
kraje (tedy i z takových míst, jako
je Kladno, Příbram, Úvaly atd.).
Aby se tak mohlo dít, počítá se
s budováním sítí 17 překladišť komunálního odpadu (jedno z nich
by mohlo být u Českého Brodu),
kam by se svážel odpad z jednot-
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livých měst a následně převážel
do Mělníka. Tak velký projekt je
samozřejmě velmi nákladný investičně a následně i logisticky,
logicky tak spolyká velkou část
peněz, které by mohly být využity
pro budování lokálních sběrných
dvorů.
Nejprve tedy mají být podle návrhu investovány ﬁnance do sítě
center odpadového hospodářství
a následně mají být již proběhlé
investice ﬁnančním argumentem
pro budování nové spalovny. Takový postup, který je navíc v rozporu se strategií oběhového hospodářství a budoucími vysokými
recyklačními cíli, se jeví jako pro
kraj silně riziková cesta, která
mimo jiné zásadním způsobem
a zcela zbytečně nákladově zatíží
občany a obce v tomto regionu.
Obce (občané) a další původci
budou muset budování celého
paralelního systému překladišť,
jakožto předstupně spaloven (nejnákladnější odpadové technologie), zbytečně zaplatit.
Koncepce odpadového hospodářství Středočeského kraje počítá s tím, že se na vybudování
tohoto systému použijí evropské
peníze.
Jenže…. Tady se vychází
z předpokladu, že EU bude ﬁnančně podporovat krajskou
koncepci založenou z velmi podstatné části na svozu a přepravě
neupravených směsných odpadů
z nemalých vzdáleností celého
kraje do centrální velkokapacitní spalovny. Takový předpoklad
se však jeví jako silně ohrožený
a nepravděpodobný ve vztahu
k mnoha opakovaným vyjádřením jak ze strany Evropské komise, tak Evropského parlamentu,
které i v písemných prohlášeních
uvádějí, že dále nechtějí ﬁnančně
podporovat výstavbu spaloven
odpadů.
Jinými slovy, celou tuto akci
bude muset někdo zaplatit, ale
EU to (zřejmě) nebude.

je, že spalovna, aby vykazovala
alespoň nějakou ekonomiku provozu, bude potřebovat dostatečné
dodávky paliva – komunálního
odpadu. Města a obce mají být
tedy zavázány k dodávce určitého
množství odpadu, a pokud toto
množství nedodají, mají platit
paušál odpovídající předpokládanému množství odpadu v přepočtu na obyvatele. Jinými slovy, nač
třídit, když to stejně zaplatíme, ať
již odpad recyklujeme či nikoli.
3) Další naší výhradou je, že
celý systém bude nejen investičně, ale i provozně podstatně
dražší než doposud. Možná jste
již zaregistrovali v médiích informaci, že parlament přijal novelu
zákona o odpadech, která zakazuje skládkování odpadu od roku
2024. Toto ustanovení zákona
znamená jednoznačnou podporu
spalování komunálního odpadu.
A teď to hlavní. V současnosti například na skládce v Radimi platí
obce za uložení 1 tuny komunálního odpadu částku ve výši cca
1 000 Kč. Náklady na likvidaci
téhož množství odpadu ve spalovně v Mělníku jsou odhadovány
mezi 3 400 – 4 000 Kč na tunu.
Samozřejmě se již nyní objevují snahy /a to se nyní netýká jen
Středočeského kraje/, aby se zákonem zdražilo skládkování tak,
aby vycházelo rovnocenně se
spalováním odpadu.
V konečném dopadu to znamená,, že například
4-členná
p
rodina
odina v Úvalech by při
realizaci
ealizaci tohoto
plánu
lánu zaplatila

místo nynějších 2 736 Kč celkem
cca 10 000 Kč.
Připadá nám to jako naprosto
zbytečné tahání peněz z kapes
města a občanů, navíc totálně demotivující k jakémukoli třídění.
Je nám jasné, že spalování alespoň části komunálního odpadu se
nevyhneme. Dle našeho názoru je
však i jiná cesta – podpora vzniku
lokálních sběrných dvorů (podobných tomu, co chceme budovat
v Úvalech), maximální podpora
třídění, podpora separace bioodpadu a tím produkování pouze
minimálního množství komunálního odpadu, který by se mohl
pálit ve spalovnách.
Kde? Například v malešické
spalovně v Praze, kde je již připraven projekt jejího rozšíření
o dva velkokapacitní kotle s investicí na úrovni pouhých 20%
projektu připravovaného u Mělníka.
Městu Úvaly je jasné, že samo
o sobě nic nezmůže. Chceme
proto spolupracovat s ostatními
městy a obcemi ve Středočeském kraji a bojovat za změnu
Plánu odpadového hospodářství
Středočeského kraje pro roky
2016 – 2025. Začali jsme tím,
že jsme /byť v šibeniční lhůtě/
poslali naše připomínky a nesouhlas s tímto plánem na Ministerstvo životního prostředí ČR
a Středočeský kraj.
Za vedení města Úvaly
Petr Borecký, starosta

2) Nemalým problémem však

Jak dál s úvalským koupalištěm?

L

oňský rok jsem v květnovém
Životě Úval informoval, že
jsme nuceni uzavřít úvalské
koupaliště. Zároveň jsem avizoval, že se během několika měsíců
dozvíme, jak se bude jeho osud
dále vyvíjet. Bohužel, situace
není o mnoho jasnější.
V průběhu loňského roku jsme
jednali s několika investory, většinu jich však odradila očekávaná
výše investic – cca 25 – 30 mil.
Kč. Zůstali dva, kteří měli zájem

do projektu vstoupit, dokonce
jsme již začali připravovat projektovou dokumentaci pro rekonstrukci areálu a začali jsme
s nezbytnými sanačními pracemi.
V té chvíli nám však do cesty
vstoupil zákon, který pro dlouhodobý pronájem areálu vyžadoval
realizaci koncesního řízení. To
samo o sobě kvůli lhůtám požadovaným zákonem a složitému
průběhu znamenalo cca půlroční zdržení … což zřejmě vedlo

k tomu, že zájem investorů značně ochladl a do koncesního řízení nakonec nebyla podána žádná
nabídka.
Jsme tedy tam, kde jsme byli
před rokem. Koupaliště je v havarijním stavu a neprovozuschopné.
Studii o stavu koupaliště si můžete přečíst na webu města v sekci
rozvoj města/ plánované investiční akce. Co dál?
Máme před sebou několik možností. A to sice:

1) Komplexní rekonstrukce koupaliště jako investice města
ve výši cca 25 – 30 mil. Kč.
Tato investice je sice v možnostech Úval, ale za cenu neuskutečnění jiných projektů
– například rekonstrukce náměstí Arnošta z Pardubic (odhad cca 35 mil. Kč), sanace
bytového fondu (cca 35 mil.
Kč), rekonstrukce ulic nebo
opuštění projektu cyklostezek.
2) Přebudování koupaliště na bio-
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nala, že některé projekty města
budou muset být odloženy.
3) Deﬁnitivní zrušení koupaliště
a přebudování celého areálu
na volnočasový areál (sportovní hřiště, jeviště s letní scénou,
skatepark, zimní kluziště atd.).
Náklady by byly zhruba třetinové oproti rekonstrukci koupaliště ve variantě 1.
4) Ponechat koupaliště svému
osudu (jako to udělali v Českém Brodě) a čekat na dobu,
kdy bude mít město více peněz
nebo se najde jiný investor.
S dotacemi na rekonstrukce
koupaliště nelze v současném
dotačním období počítat – tuto
šanci město mělo v minulém dotopové koupaliště. Náklady
budou zhruba o polovinu menší, ale také bude nižší kapacita areálu. Koupaliště se bude
blížit přírodnímu charakteru.

tačním období, bohužel ji však
nevyužilo.
V současné době s odborníky
konzultujeme různé možnosti,
snažíme se najít nějaké řešení,
které nám umožní koupaliště opět
dlouhodobě provozovat. V každém případě jsme otevřeni vašim
podnětům a nápadům – třeba je
řešení, které je realizovatelné
a jen jsme na něj nepřišli.
Máte nápad?
Petr Borecký, starosta města

Příkladem může být koupaliště
v Radotíně nebo Bohuslavicích
(náklady na bohuslavické koupaliště činily cca 6 mil. Kč).
I tato varianta by však zname-

Setkání se zastupiteli napomáhá dobrým vztahům, říká velitel
kbelské letecké základny

D

evátého února 2016 • Setkání
se starosty městských částí
a obcí, které leží ať už v blízkém či vzdáleném okolí letiště
v pražských Kbelích, se stalo již tradicí. Letošní schůzka se uskutečnila
v pondělí 8. února. Jejím účelem je
vždy podrobně informovat zástupce samospráv
o činnostech
letecké
základny, aby
byla dotčená
veřejnost maximálně informována o letové činnosti
ve svém okolí.
M i n i s t e rstvo obrany,
jakož i samotná armáda, mají nemalý zájem
o budování
dobrých vztahů s obcemi
v
jednotlivých regionech. Stejný postoj
zaujímá též velení 24. základny
dopravního letectva. „Informovat
zástupce veřejné správy o činnosti letecké základny, o úkolech,
které plníme, a zejména o provozu letecké techniky, považujeme
za důležitou podmínku pro vytváření dobrých vztahů s lidmi v našem okolí. Současně máme také
možnost prodiskutovat otázky týkající se letového výcviku a s tím
spojené možnosti zvýšení hluku

v místech, kde piloti plní rozmanité úkoly,“ uvedl na úvod velitel
24. základny dopravního letectva
plukovník David Klement.
V průběhu prezentace, kterou si připravil inspektor bezpečnosti letů Otakar Štokr, byli
hosté informováni o hlavních

ště organizuje velitel kbelské
základny každý rok. Zastupitelé
mají možnost s vedením základny prodiskutovat mimo
jiné otázku hluku zejména při
večerních letech, která občany
velmi zajímá. „Příprava každého letu je nesmírně náročná. Vše
se řídí předpisy
a večerní let má
své
opodstatnění,“ reagoval
plukovník David
Klement a poté
hostům poutavě
popsal přípravu
letounů v programu MEDEVAC
a STRATEVAC
pro přepravu raněných vojáků,
zejména z Afghá-

nistánu. Se zaujetím starostové
vyslechli, jak vypadá příprava
letu pro děti i dospělé z válkou
postižených oblastí nebo let
ve prospěch humanitární pomoci
v Albánii nebo Nepálu.
„Setkání s velením 24. základny dopravního letectva je pro nás
nesmírně důležité. Pomáhá nám
informovat občany o dění na letišti a přispívá k porozumění a důvěře mezi zaměstnanci armády
a našimi voliči,“ zhodnotil schůzku starosta Kbel Pavel Žďárský.
Letošního setkání se zúčastnilo
dvacet starostů z blízkého i dalekého okolí letiště, za Úvaly místostarosta Ing. Alexis Kimbembe.
Po formální části využila delegace
zastupitelů nabídky velitele prohlédnout si letoun Airbus A-319 CJ.
Alexis Kimbembe

úkolech základny pro rok 2016.
Inspektor též zhodnotil letový
rok 2015 a diskutoval s hosty
na téma provoz letecké záchranné
služby, přeprava orgánů v rámci
transplantačního programu nebo
příprava a organizace letů pro
vládní činitele.

Večerní lety mají své
opodstatnění
Setkání se zastupiteli městských částí a obcí v okolí leti-
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Sbírá celá rodina – rok odpadu zdarma
Přidáte se k nám? Letos jsme se
opět rozhodli uklidit si kousek našeho města v zeleni. Vždyť nechce
přece nikdo z nás žít mezi odpadky! A tak v rámci akce „Ukliďme
Pošembeří“ jako součástí kampaně „Ukliďme svět“ budeme
osvěžovat nejen městskou zeleň,
která v blížícím se jaru potřebuje, stejně jako my, se pořádně nadechnout. Přijďte a podpořte čisté
a pěkné město jako jeho občané,
kterým není lhostejný vzhled svého okolí.
Potřebujete povzbudit? Rádi
vás povzbudíme. Město Úvaly se
rozhodlo letos odměnit nejšikovnější sběrače, a to vskutku královsky. Hlavní cenou je odměna
ve výši ročního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů dle Vyhlášky č. 4/2015, a to
za celou rodinu!
Svoje síly ve spolupráci s Městským úřadem Úvaly společně spo-

jíme v sobotu dne 9. 4. 2016
od 9:00 hodin. Naše úsilí bude
směřovat na úklid hned několika
oblastí. Sraz zájemců bude:
1) v „zatáčce“ silnice na Přišimasy u cedule „PRODEJ PÍSKU,
ŠTĚRKU“ naproti stavebninám „Krutský“,
2) u Mateřské školy Pražská II.,
Pražská 525,
3) Slovany, u hřiště roh ulic Lužická a Chorvatská,
4) Radlická čtvrť, roh ulic Lipanská a Želivského,
5) před vchodem do Základní školy na náměstí Arnošta
z Pardubic,
6) před vstupem na fotbalové hřiště, ul. Klánovická,
7) před plaveckým bazénem Natrix na parkovišti, ul. Jirenská,
8) u Horoušánek, roh ulic E.E.
Kische a Tigridova.
Pytle na sesbírané odpadky
jsou zajištěny a budou k vyzvednutí na výše uvedených
stanovištích v 9:00 hodin. S sebou si prosím vezměte nejen

dobrou náladu, ale i vhodnou
pracovní obuv, oděv a případné
náčiní (hrábě). Můžete se zapojit také formou věcných darů či
služeb (nákup rukavic a pytlů)
nebo formou ﬁnanční podpory
akce zaslané na účet organizace
Region Pošembeří, o.p.s., číslo
0435066359/0800.
Nasbírané pytle s odpadky odevzdáte na stejných stanovištích
ve 12:00 hodin, kde budou za zúčastněné rodiny sečteny a zaevidovány.
Po skončení úklidu bude od-

měnou všem zúčastněným kromě
dobrého pocitu i společné opékání buřtů na hřišti pod sokolovnou
od 12:30 hodin.
Vyhlášení výsledků „Ukliďme
Pošembeří“ proběhne v sobotu
16.4.2016 na Dni Země, která se
koná na vrchu Klepec u obce Přišimasy. Vyhlášení nejlepší rodiny
ve sběru odpadu a odpadků bude
zveřejněno na webových stránkách a Facebooku města.
Ing. Renata Stojecová, Ph. D.,
odbor životního prostředí
a územního rozvoje

Pozvánka
ka
Veřejná diskuse k novému
zadání územního plánu
města Úvaly
Zajímá Vás, jak by see Úvaly
měly rozvíjet?
Kde se má stavět
a kdy?
Kde se naopak
stavět nemá a proč??

Chcete k tomu něco
ěco říct?
Pak přijďte v pondělí 7. března v 18:00
do Pětašedesátky v Riegrově 65, Úvaly
Diskutovat budete moci se zpracovatelem územního plánu
ing. arch. Ivanem Vavříkem, vedoucí odboru územního
plánování a životního prostředí ing. arch. Martinou
Bredovou a představiteli samosprávy města.
Těšíme se na Vaši účast!
Za vedení města
Petr Borecký, starosta

Svoz bioodpadu v roce 2016
Vážení úvalští spoluobčané,
sběrný dvůr v Úvalech v ulici Škvorecká č.p. 33 odebírá váš bioodpad celoročně zdarma. Avšak ke zvyšování vašeho životního standardu se město snaží přispět službou individuálního svozu bioodpadu
přímo od vašeho domu, který zprostředkovává ﬁrma FCC Česká republika, s.r.o. Svoz bioodpadu bude stejně jako loni, tak i v letošním
roce probíhat každý sudý pátek. První svoz se uskuteční v pátek dne
8. 4. 2016, což je 14. týden v roce. Tato služba je pro občany dobrovolná, zpoplatněná a lze se o ni přihlásit prostřednictvím objednávky,
kterou vám v tomto čísle předkládáme. Tiskopis lze stáhnout také
na webových stránkách města. Za celoroční svoz nádoby o objemu
240 l je poplatek 783,- Kč a za nádobu 120 l je poplatek 550,- Kč.
V případě podání přihlášky k pozdějšímu datu bude částka adekvátně snížena o již proběhlý svoz. Vyplněnou objednávku odevzdejte
na Městském úřadě Úvaly, odboru životního prostředí a územního
rozvoje, pracoviště Riegerova 897, Úvaly (vyplnit tuto přihlášku pro
rok 2016 musí každý zájemce, tzn. i stávající). V tiskopise nevyplňujte uhrazenou částku (bude doplněna při platbě v kanceláři odboru
životního prostředí a územního rozvoje). Po zaplacení příslušného
poplatku obdržíte známku na odpadní nádobu pro příslušné období.
Odpadní nádoba novým zájemcům bude dodána na jejich udanou ad-

resu pracovníky technických služeb dle vzájemné dohody. Zájemci,
kteří tuto službu využili v loňském roce a rozhodli se dále ji nevyužívat, musí neprodleně, nejpozději však do 30. 4. 2016 odpadní nádobu odevzdat na Městském úřadě Úvaly, odbor životního prostředí
a územního rozvoje.
Svoz bioodpadu bude probíhat od 8. 4. 2016
do 2. 12. 2016 ve 14 denních intervalech, a to
každý pátek v sudých kalendářních
ářních
týdnech.
2.00
Úřední dny: pondělí 7.30–12.00
.00
13.00–18.00, středa 7.30–12.00
13.00–17.00
Případné informace na tel.
el.
čísle: 281 091 554 – Věra Břeřezinová, nebo na emailu: vera.
a.
brezinova@mestouvaly.cz
Za odbor životního prostředí
dí
a územního rozvojee
Věra Březinová
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PAMATUJ!

V

noci z 8. na 9. března 2016
uplyne již 72 let od zavraždění 3 792 československých občanů v plynových komorách koncentračního tábora
Osvětim-Březinka. Muži, ženy
a děti, kteří se provinili jen tím,
že se narodili jako Židé, byli
první ze skupin rodinného tábora z terezínského ghetta, která
v roce 1944 zahynula v Osvětimi
rukou nacistů a jejich pomahačů.
Šlo o největší jednorázovou hromadnou vraždu v dějinách naší
země. Oběťmi v německých koncentračních táborech, zejména
právě v Osvětimi – Březince, se
v průběhu let 1942 - 44 stalo i 24
židovských občanů z Úval.
Sdružení Geshem.cz v roce
2013 přišlo s nápadem důstojné
připomínky této události v celé
zemi. Komorní pěvecký sbor
Christi Úvaly a naše město se
k tomuto připomínání připojily.
I při letošním happeningu PAMATUJ! budou v úterý 8. března vokální sbory po celé ČR
zpívat tři z písní, které zpívaly

před dvaasedmdesáti lety oběti
nacismu cestou do komor smrti:
Shema Israel – Vyznání víry, Hatikva - Naděje a Kde domov můj.
I v Úvalech tyto písně zazní. Jako
občané České republiky, občané
města Úvaly vyjadřujeme svůj zármutek nad ztrátou životů našich
židovských spoluobčanů během
holocaustu a přejeme si, aby memento šoku z připomenutí otřesné
události největšího masového zabíjení v koncentračních táborech,
mezi kterými má Osvětim-Březinka odsouzeníhodné prvenství,
vedlo celou naši společnost k novému vzdělávání v oblasti smyslu
naší existence, životních priorit
a společenských aktivit v duchu
altruismu, humanismu, důvěry
a empatie.
Při veřejné připomínce strašného zla, které se odehrálo před
historicky krátkou dobou, společně vyjádříme lítost nad nespravedlností, bolestí a krutostí, které se
staly dotyčným židovským spoluobčanům z Čech a Moravy, i nad
ztrátou jejich životů. Je potřeba

takovýchto akcí – zlo se neděje
jen kvůli jeho strůjcům, ale i kvůli slušným lidem, kteří zapomenou nebo zůstanou pasivní v tváři
extremismu, rasismu a primitivním vášním rozdmýchávajícího
populismu. S písněmi blízkými
obětem nejstrašlivějšího zla společných dějin uctíme jejich památku i připomeneme potřebu se
stavět aktivně zlu v nás i ve společnosti v současnosti.
Probudí se naše společnost
z letargie? Vzbudí u nás katarze
soucit?
Happening PAMATUJ! není
náhradou za smuteční obřady pořádané pro rodiny obětí holocaustu. Zpěvem chceme upozornit
a probudit soucit ve zbytku společnosti, která dosud přehlížela
tuto tragédii s profesionální lhostejností, což se projevovalo tím,
že se všichni tvářili, jako by se nic
bývalo nestalo. Neinformovanost
a nezájem jsou silnými pomocníky xenofobie a extremismu.
Dokonce kdosi na informaci o celonárodním happeningu bezděky

zareagoval stejným vyjádřením
jako kdysi zločinec Adolf Eichmann, když se ho u soudu ptali,
zda svých skutků lituje: „Vždyť to
ale přeci byli Židé.“ Jako by být
Židem nějak samozřejmě znamenalo předurčení k tzv. „zvláštnímu zacházení“, což v nacistické
terminologii znamenalo okamžitou popravu.
Nejedná se nám pouze o připomenutí tragické události, ale
o sdělení vize, kterou uvedené
písně nesou: tradiční hodnoty,
smysl života, naději, víru a důvěru. A na obecnou otázku: jaké
je v českých dějinách místo pro
„dějiny těch druhých“, nejen
po staletí zde žijících Židů, odpovídáme: chceme, aby se tragédie
holocaustu, až náš svět opustí
přímí svědci těch dnů hrůzy, nikdy nestala pouhou, postupně jen
do dějin zasunutou událostí, tu
a tam umělecky připomínanou.
Proto budeme v Úvalech před základní školou i letos.
Vítězslav Pokorný,
místostarosta města
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GADIMMO spol. s.r.o.
Jeronýmova 1 623
Správa areálu
Úvaly

Skladový areál Skeříkov
www.skladyuvaly.cz
Ivan Štěpánek : +420 / 602 617 483
balivan@volny.cz

Nabízíme ve skladovém areálu v Jeronýmově
Garážování v samostatných garážích
Volná venkovní stání na zpevněných i nezpevněných plochách
Možnost vybudování zahrádek na zelených plochách
Paletová stání vč. manipulace při vykládkách i nakládkách
Služby našich klientů sídlících na naší adrese:
RLS studio – kompletní výroba reklamy.
Velkoformátový tisk, řezaná grafika,reklamní panely, bannery, vlajky.
Dále vývěsní panely a štítky, samolepky, polepy aut, tiskoviny aj..
www.rls-studio.cz
Tel. : 777 601 027
Truck clinic – servis nákladních, dodávkových a osobních automobilů.
Diagnostika Multidig ACCESS, Autocom CDP, diesel servis, desinfekce a výměna klimatizací.
www.truck-clinic.cz
Tel.: 774 311 486
Zemní práce Tyl Martin – výkopové práce, bagrování, úpravy pozemních komunikací
mail: tyl6@seznam.cz
Tel.: 603 211 052
PJK AUTO – PNEU s.r.o, autoservis, pneuservis, karosářské a lakýrnické práce, autoelektrika.
Ekologická likvidace automobilů, servis klimatizace, odtahová služba, X – tuning desing
mail: pjkauto.pneu@seznam.cz Tel.: 776 706 477
Petr Blažek – zámkové dlažby, stavby plotů vč., zajištění vratových systémů, plotové výplně
www.petrblazek.cz mail: petr@petrblazek.cz
Tel.: 777 593 531
Autoservis Muhr a synové – servis a opravy automatických převodovek, měření diagnostikou
BOSCH, mechanická oprava automobilů
mail: m.muhr@seznam.cz
Tel : 606 613 123
MAJKA Marie Žižková – opravy oděvů – zipy, záložky, přešívání – levně.
Výroba sezonních dekorací : velikonoční, dušičkové a vánoční svícny, věnce, košíčky aj .
mail: zirozima@seznam.cz
Tel.: 720 524 442
IRIS – Zahradnické služby
www.zahrady-iris.cz

Tel.: 775 071 637

Instalatérské a topenářské práce – Jaroslav Hůďa – instalace plynových těles, kotlů vč. revize
mail: jaro.huda@seznam.cz
Tel.: 732 226 101
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Rozhovor – odchod České spořitelny z Úval

V

závěru loňského roku zmizel
nápis Česká spořitelna z fasády domu v Husově ulici.
Mnohé obyvatele Úval odchod
této jediné banky z šestitisícového městečka zaskočil. Ne každý
má elektronické bankovnictví,
ne každý se den co den pohybuje
v centru Prahy, obklopen stovkami
bankomatů. Paní Kláře Zelenkové
z tiskového oddělení České spořitelny jsem položil několik otázek.

Jak dlouho
působila Česká
spořitelna
v Úvalech?
Česká spořitelna měla v Úvalech
skoro stoletou historii. V roce 1897
vznikla Občanská
záložna, která byla
prvním ﬁnančním
ústavem ve městě.
Ve dvacátých letech minulého století poté přichází
do města ﬁliálka Spořitelny města
Českého Brodu v Úvalech.
Kdy a proč došlo k rozhodnutí
ukončit činnost zdejší
pobočky?
Pravidelně sledujeme a analyzujeme chod našich poboček a jejich
využití, abychom na jedné straně zpřístupnili naši pobočkovou
síť klientům v místě a čase, který

opravdu potřebují, a zároveň, abychom dosáhli maximální efektivity
provozu na straně druhé. Současný
trend, který není pouze v bankovnictví, je využívat služby v místě,
kde člověk pracuje, anebo cestou
do zaměstnání. Navíc počet klientů
pobočky v Úvalech pravidelně klesal posledních 5 let. Klienti navíc
neměli pocit, že jim úvalská pobočka nabízí dostatek diskrétního
prostoru a tím klesala jejich ochota řešit zde své ﬁnanční záležitosti
a pobočku vůbec navštěvovat.

ky v Újezdu nad Lesy a v Českém Brodě. Od 1. 1. 2016 jsme
rozšířili otevírací dobu pobočky
v Újezdu nad Lesy, kde máme
pro klienty připraveno i diskrétnější prostředí. Veškerou obsluhu
klientům také poskytne kterákoliv jiná pobočka České spořitelny.
Alternativou pro klienty může
být i elektronické bankovnictví,
v pobočkách můžeme klientovi
nabídnout školení elektronického
bankovnictví formou rozhovoru
s poradcem za použití demoverze.

Co to vlastně všechno obnáší
stěhovat banku?
Při zrušení pobočky stěhujeme
její vybavení na jinou pobočku,
případně ho darujeme charitě, nemocnicím, apod.

Bude bankomat České
spořitelny v Husově ulici
zachován?
Bankomat v Husově ulici zůstává zachován a umožňuje držiteli karty nejenom výběr hotovosti, ale také zjistit zůstatek na účtu
nebo odeslat platební příkaz.

Jakou alternativu byste
doporučila úvalským klientům?
Nejbližšími pobočkami pro
naše klienty z Úval jsou poboč-

Děkuji za rozhovor.
Marek Mahdal

Linka pomoci obětem kriminality
a domácího násilí má číslo 116 006
Pracuje nonstop, je bezplatná a poskytuje diskrétně
odborné rady.
Na telefonní linku 116 006 se
může obrátit každý, kdo se cítí
být obětí trestného činu, a to
bez ohledu na to, zda trestný čin
byl nebo nebyl oznámen. Volat
mohou oběti různých forem
násilí včetně násilí domácího.
Pomoc na lince je určena i obětem nedbalostních trestných
činů, např. dopravních nehod.
Linka poskytuje okamžitou pomoc, rady a informace ženám,
mužům i dětem. Volat mohou
lidé i při pouhém podezření, že
jsou obětí některé z forem domácího násilí, ať už fyzického,
psychického,
ekonomického
či sociálního, stalkingu, nebezpečných výhružek a podobného trestního jednání.

Provozovatel linky Bílý kruh
bezpečí věnuje výraznou pozornost prevenci kriminality
a na linku mohou zavolat i lidé,
kteří se odůvodněně obávají, že
se mohou stát obětí trestného
činu a svou situaci potřebují
konzultovat.
Vznik a provoz této nové služby je realizován díky finanční
podpoře Nadace Open Society
Fund Praha a programu Dejme
(že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.
Více
informací
naleznete
na webových stránkách www.
linka-pomoci.cz .

Na linku 116 006 mohou volat
pozůstalí po obětech úmyslných i nedbalostních trestných
činů, kterým linka zprostředkuje rychlou a nadstandardní pomoc Bílého kruhu bezpečí nebo
nejblíže situované kvalitní služby. Linka poskytuje pomoc také
svědkům trestných činů, kteří
byli událostí traumatizováni,
potřebují psychickou podporu
a informace o svých právech
a ochraně.
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Jak zatočit s odpady aneb Pojďme hledat cesty
k ekologicky odpovědnému chování
Díl II. Doba plastová?

V

předchozím článku jsme
se snažili upozornit na fakta spojená s produkcí obalů
a přinést drobná doporučení, jimiž každý z nás může ovlivnit, že
obaly budou tvořit o něco méně
než polovinu domovního odpadu,
jako je tomu v současné době.
Je evidentní, že produkce
obalů každým rokem vzrůstá.
Kdo má rád čísla, možná ho zaujme skutečnost, že v roce 2009
se u nás vyrobilo 894 353 tun
obalů a v roce 2014 to již bylo
1 019 805 tun. V řeči procent jde
o zvýšení o 14%. Podaří se tento trend alespoň zbrzdit? Určitě
pozitivní zprávou je, že narůstá
využití obalových odpadů, podíl
jejich recyklace v roce 2014 činil
73%.
A nyní malé zamyšlení nad materiálovou strukturou obalových

odpadů. První místo jednoznačně
získávají papír a lepenka, které
tvoří 40,3% z celkového objemu
odpadů. Druhou příčku si stabilně
udržují plastové obaly se svými
21,5% a bronzovou medaili mají
skleněné obaly (18,6%).
Nejvíce skloňovanou komoditou z hlediska třídění jsou plasty,
které jsou již neodmyslitelně spojeny s tím, že patří do kontejneru
žluté barvy. Na každém kontejneru a i na webech technických služeb a svozových společnostech
je možné najít informace, jaké
druhy plastu je možné vhazovat
do těchto kontejnerů.
Třídit lze všechny plastové
obaly, které obsahují jednu z níže
uvedených značek.
Existují však také obtížně deﬁnovatelné rádoby plastové obaly, u nichž vyvstává otázka, kam

s nimi. Jako krásný příklad lze
uvést kelímky od velmi rozšířeného produktu, jogurtu Jogobella,
který má označení C/PP. Označení
obalu písmenem C znamená, že
byl vyroben kombinací různých
materiálů, a tudíž patří do směsného odpadu. Takových příkladů
by se našlo více. Tento fakt zrovna
neladí se skutečností, že podle zákona o obalech je stanovena povinnost pro osobu, která uvádí na trh
obal, aby zajistila, že hmotnost
a objem obalu bude co nejmenší
při dodržení požadavků kladených

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

na balený výrobek a při zachování
jeho přijatelnosti pro spotřebitele
nebo jiného konečného uživatele,
s cílem snížit množství odpadu
z obalu, který je nutno odstranit. Je
otázkou, že některé ﬁrmy mohou
své jogurty balit do čistých plastů
a některé mohou používat blíže
neidentiﬁkovatelné obaly, které
nelze třídit.
Příště se ještě vrátíme k některým mýtům v oblasti třídění
plastů.
Jana Tůmová

Technické služby města Úvaly

Údržba města

V

předchozím vydání našeho časopisu jsme vám
blíže představili činnost
vodohospodářského střediska
technických služeb, tentokrát
bychom se rádi více věnovali údržbě města. Tato jednotka
fungovala do 31. prosince 2015
pod městským úřadem, k 1. lednu přešli všichni zaměstnanci
včetně správce DPS nebo č.p.
65 pod technické služby.
Mezi hlavní činnost střediska
Údržba města patří úklid veřejných prostranství, opravy míst-

Výroba přenosných podstavců

ních komunikací, údržba zeleně
a dílčí práce pro zřizovatele,
kterým je Město Úvaly. V lednu
a únoru jsme se tak věnovali např.
drobným opravám ve školní jídelně, opravili jsme elektroinstalaci
na městském úřadě, pro potřeby
městské policie jsme vyrobili zateplené psí boudy do záchytných
kotců, do kterých mohou být
umístěni psi, kteří jsou v Úvalech nalezeni. Pro kulturní komisi
jsme vyrobili sérii přenosných
podstavců. Dále jsme provedli
řadu dílčích oprav v bytových

Oprava dlaždiček ve školní jídelně

a nebytových prostorech, které
jsou ve vlastnictví města.
V lednu a únoru, kdy až
na pár dní panovaly nadprůměrné teploty, se denně třetina zaměstnanců spadajících do střediska Údržba města věnovala
údržbě lesních porostů a zeleně
podél komunikací. Možná ne
všichni čtenáři vědí, že město
vlastní cca 50 ha lesů a tyto plochy je potřeba správně udržovat
– zejména je pak prořezávat,
odstraňovat nemocné a přestárlé
jedince a vysazovat nové. A právě tyto činnosti zajišťují technické služby. V uplynulých dvou
měsících jsme se tak věnovali
prořezávání Masarykova háje
nedaleko rozhledny, omlazovali

jsme část Masarykova háje nad
lomem, udržovali jsme místní
aleje a v závěru období jsme se
pustili do čištění škarpy podél
ulice Jirenská.
Souhrn měsíční činnosti celých technických služeb je zveřejňován pravidelně na webu
města. Zde se můžete detailněji seznámit s celou naší agendou, která však do budoucna
bude narůstat. Počátkem května převezmeme provozování
veřejného osvětlení, zároveň
bychom se však chtěli zaměřit
více na poskytování služeb občanům.
Pavlína Slavíková,
ředitelka Technických služeb
města Úvaly
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Železniční koridor

V

předcházejícím výtisku Života Úval byl použit na titulní stranu celkový současný
pohled na nádražní prostor železniční stanice Úvaly pořízený z nedeﬁnovaného nadhledu. Tento obrázek nabízí zamyšlení nad celým
dílem – stavbou modernizace trati
včetně doplňujících úprav nezahrnovaných do základní stavby
investorem SŽDC – výpravní budovy a nejbližšího okolí. I když
ještě nejsou vytvořeny do ﬁnální
podoby přístupové cesty na stanici a „přednádraží“, je možno hodnotit dosavadní průběh ve svém
výsledku jako podstatné zlepšení
jak na straně provedení možného technického řešení stavebních
objektů, celkového zkulturnění
procesu odbavení cestujících, ale
i zachování krajinného rázu. Jak
liniová stavba může splynout
s okolím různého charakteru, je
zobrazeno na přiložené fotograﬁi pořízené z nadhledu na čisté

provedení traťového tělesa s novou zastávkou Praha Běchovice
střed. Vzhledem k charakteru
prací, které byly realizovány
od konce roku 2015 do současnosti a jsou většinou montážními
pracemi na instalaci a ověřování
funkčnosti nového zabezpečovacího zařízení i dokončováním
trolejového vedení v obvodu
dráhy, bylo by obtížné popisovat
tyto činnosti v tiskové zprávě vedení stavby.

Následuje stručná tisková zpráva vedení stavby.
Vážení občané Úval a okolí,
dovolte mi, abych Vás seznámil s nejbližším vývojem prací
na koridoru a s tím spojenými
omezeními. V příštích měsících
budou pokračovat 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 3. 3. do 11. 3. 2016 vyloučit
železniční přejezd pro veškerou
silniční dopravu. Ostatní komunikace budou po tuto dobu bez
omezení provozu. Od 29. 3.do 19.
4. bude probíhat v nočních výlukách kolejí tzv. broušení kolejnic.
Děkuji zástupcům města i Vám
občanům za pochopení a velmi
dobrou spolupráci.
Tomáš John, ředitel stavby
Příští informace bude opět zveřejněna za měsíc, aktuelní informace
jsou průběžně umisťovány na webových stránkách města Úval.
Pro Život Úval sestavil
ing. Karel Böhm,
MěÚ – Stavební úřad Úvaly.

kultura a volný čas
ZVEME VÁS NA KULTURU V ÚVALECH

Program na březen a duben 2016
BŘEZEN
4. 3. 2016
(pátek)

RADKA FIŠAROVÁ
Recitál šansonové
a muzikálové zpěvačky

8. 3. 2016
(úterý)

VZPOMÍNKOVÝ
HAPPENING
Pamatuj!
12. 3. 2016 MUSICA DOLCE VITA
(sobota)
Písně beze slov
Komponovaný pořad
hudby a slova
18. 3. 2016 IRENA DOUSKOVÁ
(pátek)
Autorské čtení
spisovatelky
26. 3. 2016 POMLÁZKOVÉ
(sobota)
ODPOLEDNE
Jaromír Jansa zahraje
k tanci i poslechu

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

DUBEN
3. 4. 2016
(neděle)
10. 4. 2016
(neděle)
15. 4. 2016
(pátek)

DIVADELNÍ SPOLEK
OUDIV
TŘETÍ SUDBA
Pohádková komedie
MEZINÁRODNÍ
ZÁVOD KOČÁRKŮ

STANISLAV MOTL
Beseda a promítání
dokumentu
29. 4. 2016 PAVLÍNA JÍŠOVÁ
(pátek)
Koncert folkové zpěvačky

15.00 hodin
sokolovna Úvaly
14.30 hodin
fotbalové hřiště
na Slovanech
19.00 hodin
sál DPS
19.00 hodin
sál Centra
volnočasových aktivit
Pětašedesátka

Změna programu vyhrazena
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Divadelní spolek OUDIV
Úvalští ochotníci mají své pokračovatele. V Úvalech se na konci roku
2015 počala kolem Simony Mašatové tvořit partička nadšenců, která
posléze ukotvila své aktivity v divadelním spolku, který nazvali OUDIV.
Zeptali jsme se proto, jak to celé začalo.
Jak vlastně vznikl divadelní
spolek OUDIV?
Dva předešlé roky jsem za pomoci kamarádky Míši Fejtkové
vedla dětský divadelní spolek Pindruše, který navštěvovalo 10 dětí,
a nacvičili jsme celkem tři pohádky, které jsme hráli ve Stacionáři
Modřínova pro babičky a dědečky, v anglické školce v Úvalech,
ve škole pro ostatní spolužáky,
v DPS a volnočasovém centru.
Na základě toho nás napadla myšlenka založit ochotnický soubor.
Co vás k tomu vedlo?
Divadelní spolek Pindruše se
rozpadl z důvodu odchodu dětí
na gymnázia, ale touha dělat divadlo zůstala.
Proč zrovna OUDIV?
Odpověď je jednoduchá OUDIV – ouvalské divadlo.
Snažíte se navázat na dlouhou
tradici úvalského ochotničení,
nebo se považujete za novou
aktivitu?
Myšlenka navázání na dlouhou
tradici ochotnického divadla prvoplánově nebyla, ale jsme rádi, že jsme
v Úvalech mohli obnovit divadlo.
Jak vnímáte odkaz minulých
úvalských ochotníků?
Jsem ráda, že ochotnické divadlo v Úvalech již působilo, sama
jsem však neměla možnost se
s ním blíže seznámit, protože tento
spolek ukončil aktivity před více
než dvaceti lety.
Jaké divadlo chcete být?
Divadlo pro zábavu všech věkových kategorií. Proto začínáme
pohádkou nejen pro děti.
Na jaké žánry se můžeme těšit?

Nemáme v plánu se pouštět
do děl divadelních klasiků. Naším cílem je pobavit diváka humorem.
Na jakého diváka směřujete?
Na každého, kdo má zájem přijít, pobavit se nebo si odpočinout
a zapomenout na starosti všedního dne.
Jak je složený váš ansábl?
Zatím v OUDIVu hraje 10
herců-neherců ve věku 20–45
let. Všichni jsme Úvaláci
a jsme celkem pestrá skupina lidí, kteří jsou nadšeni pro
myšlenku divadla a každý nedělní večer jsou na zkoušky
připraveni. Tímto jim jako režisér děkuji.
Kdo ho vede?
Vzhledem k tomu, že jsem
vedla již dětský divadelní spolek a myšlenka vznikla ode mne,
vedu ho já režijně a zatím i dramaturgicky.
Jaké máte plány do budoucna?
Co se týče budoucnosti
souboru, byla bych ráda, aby
nezůstalo jen u jednoho představení, ale vše záleží na divácích, zda je náš OUDIV
osloví a zaujme.
Čeho chcete dosáhnout
v prvním roce vašeho
působení?
Nastudovat první představení a úspěšně ho uvést před
hojně obsazeným publikem,
a to nejen v Úvalech. A poté
se pustit do zkoušení dalšího
představení.
Máte nějaké oblíbené
divadelní autory? Plánujete

od nich nastudování nějaké
hry?
Oblíbené divadelní autory nemám.
Jakou hru chystáte na svoji
první premiéru?
Jedná se o pohádku Třetí sudba
od autora Lumíra Kubátka. Pohádka vznikla s použitím motivu
H. Ch. Andersena Slavík.
Proč zrovna tuto?
Již jsme ji nazkoušeli s divadelním spolkem Pindruše
a měla úspěch mezi dětmi i dospělými. A navíc členové souboru, kteří pohádku

znali z dětského podání, si ji
sami zvolili.
Chcete touto hrou něco sdělit?
Naším cílem nejsou hluboké
myšlenky a poselství, chceme
prostě a jednoduše pobavit diváka.
Kdy a kde bude vaše první
premiéra?
Premiéra se chystá na 3.4.2016
15.00 hod v úvalské sokolovně.
Máme již naplánované další představení na 9. 4. 20116 v Divadle
Horní Počernice v 15.00 hod.
Jak byste na premiéru pozvala
úvalské diváky?
Myslím si, že návštěva divadla
je skvěle strávené dubnové nedělní odpoledne.
Proč by vlastně měli přijít?
Protože tato pohádka je, jak
jsem již řekla, pro každého bez
rozdílu věku.
Zároveň bych byla ráda, kdyby
s námi naši několikaměsíční snahu sdíleli i naši přátelé, kamarádi
a sousedé. To jsou ti, kvůli kterým
se snažíme vydat ze sebe to nejlepší.
Josef Štěpánovský

Senioři z Danceportu nezahálí

S

kupina nadšených lidí „pod křídly“
újezdského tanečního studia Danceport,
která v minulých letech úspěšně reprezentovala Újezd nad Lesy i na Mistrovství ČR
ve formacích (soutěž pořádá Svaz učitelů tance), dále rozvíjí svou činnost.
Úspěšné taneční vystoupení z loňskéhoo
roku pod názvem Generační si skupina na-posledy zatančila v listopadu na Tancovačcee
Gymnasion klubu – SK Praha 4, tentokrát po-řádaném na Praze 6 – Dejvicích, kde divácii
velmi oceňovali zápal a nasazení všech taneč-níků skupiny nezávisle na jejich věku.
Od prázdnin loňského roku začali seniořii
trénovat a nacvičovat pod vedením Máši Ma-rouškové novou choreograﬁi na téma Starcii
na chmelu. Předtančení poprvé předvedlii
23. ledna 2016 na 16. městském plese v Úva-lech, kde sklidili zasloužený potlesk. Díkyy
tomuto úspěšnému vystoupení byla skupinaa

vzápětí požádána o vystoupení na další akci
v Úvalech, a to na Country bále, který se konal dne 13. února. I zde si nová choreograﬁe
a nadšení tanečníků získaly přízeň diváků.
V nejbližší
době čeká taneční
j

skupinu seniorů závěrečné „doladění“ celého předtančení před dubnovou soutěží Festival tanečního mládí (neb taneční mládí není
dáno věkem) v rámci Prahy a Středočeského
kraje.
j Všichni udělají maximum pro to, aby
nová choreograﬁ
e a její provedení umožnily
choreo
skupině postoupit i na květnové
Mistrovství ČR SUT v Litoměřicích.
Taneční skupina seniorů studia
Danceport
je otevřená pro všechD
ny
n zájemce, kteří jsou ochotni
svůj
volný čas věnovat nácviku tas
nečních
kroků a společně vytvářet
n
nápaditou
choreograﬁi.
n
Ing. Karolína Venkrbcová
DANCEPORT –
Taneční, pohybové a jazykové
studio www.tanecni-ujezd.cz
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Nejen barokní flétny
Jiřího Stivína

V

pátek 12.2.2016 ﬂétnový mág
Jiří Stivín hrál před vyprodaným sálem v 65. Hrál na ﬂétny, klarinet i na instalatérskou
trubku z novoduru, popisoval
rozdíly mezi jednotlivými
nástroji, ale dokonce i vysvětlil, jak si „barokní ﬂétnu“ s pomocí kusu plastu
a vrtačky může vyrobit
každý z nás. A důležitá
informace pro běžné ﬂétnisty a běžné posluchače:
Mezi tou levnou plastovou a velmi drahou dřevěnou sopránovkou je velký rozdíl v penězích, ale minimální ve zvuku
(když se do toho umí správně fouknout).
Za KuK Jana Horová,
foto Vladislav Procházka

Autorské čtení
s Irenou Douskovou

K

omise pro kulturu připravila
setkání s významnou českou
spisovatelkou Irenou Douskovou. Do oblasti literatury paní
Dousková vkročila v roce 1988
jako básnířka, když vystupovala
s vlastními texty v pražském divadle Viola. Knižního vydání své
poezie ve sbírce Pražský zázrak
se dočkala v roce 1992. Hlavní
doménou její tvorby se postupně stala próza, v níž často čerpá
z osobních životních prožitků
a názorů. Po prozaické prvotině
Goldstein píše dceři následovaly
nejznámější knihy Hrdý Budžes,

Oněgin byl Rusák a Darda. Tyto
příběhy byly úspěšně zdramatizovány i jako divadelní představení, která jsou dodnes na repertoáru pražských divadel. Stranou
zájmu čtenářů nezůstaly ani
jemně baladické povídky Čím se
liší tato noc nebo próza O bílých
slonech. Irena Dousková vlastní
tvorbou přispěla i do několika
souborů povídek českých autorů
a je autorkou námětu a scénáře
pohádky Micimutr, která měla
televizní premiéru v roce 2011.
Zatím posledním prozaickým
a tentokrát neautobiograﬁckým

dí
díl
lem je
lem
je Medvědí
Med
dvě
vědí
ědí tanec,
tan
anec
ec, který
kterýý
kter
dílem
není jen do určité míry ﬁktivním
příběhem závěru života Jaroslava
Haška, ale i pohledem na českou
společnost na počátku 20. let minulého století. Právě tento román

ch
chce
hce autorka
aut
utor
orkka
ka představit
před
ředsta
dstavi
vit
it při
přři svém
svéém
sv
ém
autorském čtení v Úvalech.
Na setkání s úspěšnou
spisovatelkou Irenou
Douskovou vás za komisi pro
kulturu zve Vladislav Procházka.

„Country bál, country bál, dnes je u nás country
bál“..... jak zpívají Fešáci

T

ak sice není dnes, proběhl
v polovině února, nevadí. Říká se, že sebechvála
smrdí, ale proč se nepochválit,
když se akce zdařila na výbornou. Připravili jsme pro příchozí
večer plný tance, zpěvu i zábavy. A příchozí se nám
ám naopak
odvděčili vyprodaným
m
sálem, úsměvy, samými kladnými komentáři a velkými
pokroky při výuce
country i line dance. Předtančení jsme
pojali tak trochu
ve stylu retro versus mládí. V prvním
bloku slečny z taneční skupiny Klepeto
v krásných kostýmech
h
zatančily kankán ver--

sus tanečníci legendárního Country Hellu, kteří se sešli po dvaceti pěti letech a oprášili jedno
ze svých tehdejších vystoupení.
Ve druhém bloku pak vystoupení
formace seniorů z Dance portu
Újezd versus malé slečny z Kleclopeta se svým clo

ggingovým číslem. Výuku tanců
měl na starosti David Dvořák
zvaný Medvěd (příznivci country, square a line dance ho dobře
znají). Hudbu obstarala kapela
Holokrci s Tomášem Linkou.
Fakt hrajou dost dobře. Trochu
nás překvapilo, že
Úvaláci byli ve znaÚv
telné menšině oproti
tel
přespolním – což ale
pře
nevíme, jestli je vlastne
ně dobře nebo špatně.
Každopádně, pokud
K
budeme za rok ještě
bu
žživi a zdrávi, uspořřádáme třetí ročník.
Za Spolek
Jonatán Jana
Horová,
fotky Ivana
Prchalová
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Karel IV. v Újezdě nad Lesy

L

etos slavíme 700. výročí
narození Karla IV. z rodu
Lucemburků, krále českého a císaře římského (1316
– 1378). K tomuto výročí se
Česká republika přihlásila prostřednictvím svých kuturních,
společenských a politických elit.
V Újezdě nad Lesy je to Muzejní rada, která Karlu IV. věnuje
stěžejní výstavu roku 2016. Kurátorem je p. Rudolf Vambera,
dlouholetý kustod Újezdského
muzea, který se touto výstavou
rozloučí s aktivní činností.
Jak nejvýstižněji popsat Karla IV.? Byl to vzdělanec, vizionář, diplomat, státník a křesťan.
Výstava v Újezdském muzeu se
osobnosti Karla IV. dotkne v oblastech méně popularizovaných.
Například ve vztahu k pražským
Emauzům – kláštera pro benediktiny, kteří po zániku Velkomoravské říše na Karlovo pozvání doputovali do Prahy: „Klášter pro
tyto řeholníky, kteří měli v Praze
působit k oživení náboženského
života, byl dokončen o Velikonocích r. 1372. Do kláštera záhy
vstupovali i čeští benediktini a jazykem Emauz byla staročeština,
ovšem psaná hranatou hlaholicí!

Právě zde byla r.1416 vydána třetí nejstarší Bible, jejíž 600. výročí
si letos připomeneme. České hlaholské Bibli je proto na výstavě
věnována patřičná pozornost,“
doplňuje p.Vambera.
Součástí výstavy bude i představení újezdské rarity z doby
Karla IV. – zaniklé středověké
vesnice Hol v Klánovickém lese.
Výstava „Karel IV. a Soluňští bratři“ bude zahájena slavnostní vernisáží 2. března 2016
v 17 h v sále Polyfunkčního
domu, Staroújezdská 2300.
Na dobu trvání výstavy připravili členové Muzejní rady
doprovodné pořady: promítání
historické veselohry Strasti otce
vlasti v rámci újezdského Filmového klubu, promítání dokumentu Školního ﬁlmového kroužku
a slavnostní otevření naučné
stezky Po stopách středověké vesnice Hol. Termíny budou postupně zveřejňovány.
Expozice v Újezdském muzeu
je otevřena každou sobotu od 14
do 16 h a potrvá do 21.5.2016.
Srdečně vás zve Muzejní rada
Újezdského muzea.
Zita Kazdová

zprávy z MDDM

Galerie MDDM patří
po tři měsíce úvalským
fotografům……
Václav Vícovský
představil svou tvorbu 26.–28.2. S jeho fotograﬁckou tvorbou jsme
se měli možnost seznámit na několika předchozích výstavách, které
jsou vždy tematicky zaměřené na konkrétní oblasti. Fotograﬁe na poslední výstavě pocházejí z několika návštěv autora v Irské republice.
Zachycují především celou řadu starobylých staveb církevních, křesťanské komplexy, keltské pohřebiště a rozvaliny, kterými je země doslova
poseta. Fotograﬁe nesou poslání seznámit návštěvníka výstavy i s nádhernou irskou přírodou, mystickým prostředím a tajuplnými místy. Některé z fotograﬁí přinášejí i obrázek ze života tamějších obyvatel dnešní
doby. Panu Vícovskému děkujeme a přejeme ještě hodně procestovaných zemí a dobré světlo.

Robert Brajer a Veronika Brajerová
11. – 13. 3. se v MDDM uskuteční výstava prezentující jejich tvorbu.
Otec a dcera, dva pohledy, dvě různá zpracování. Zajímavé fotograﬁe
uspořádané do několika tematických celků.
Robertovu tvorbu zná většina Úvaláků. Často jej vídáme s fotoaparátem na různých akcích a jeho fotodokumentace má výpovědní
i uměleckou hodnotu. Tento amatérský fotograf má profesionální výsledky. Mezi jeho oblíbená témata patří příroda, cestování, hudební
akce, v jeho ateliéru vznikají umělecké fotograﬁe a v posledních letech
fotí i box MMA.
Veronika se o fotografování zajímala odmalička a s podporou táty si
nacvakala své první fotograﬁe. V současné době se tato sedmnáctiletá
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studentka oboru Užitá fotograﬁe a média věnuje kromě fotografování
svou oblíbenou zrcadlovkou i výtvarné činnosti. Návštěvníci výstavy
budou mít možnost zhlédnout i několik jejích výtvarných prací.
Srdečně vás zveme 11. 3. v 18 hodin na vernisáž výstavy, na které
zahraje a zazpívá Ondra Novák.

Ing. Vladislav Procházka
S dokumentárními fotograﬁemi Ing. Procházky se průběžně setkáváme v Životě Úval či u příležitosti různých kulturních akcí, výstava
v MDDM „ Toulky“ v roce 2001 prezentovala i jeho krásné umělecké
fotograﬁe, které si našly spoustu obdivovatelů.
8.–10. 4. na výstavě „Dialog světla a tvaru“ představí tři tematické
celky fotograﬁí – „Šumava“,
„Detaily z přírody“ a „Noční Praha.“ Na vernisáži výstavy 8. 4.
v 18 hodin zahraje na harfu Zbyňka Šolcová.
Jana Pospíšilová

Vážení čtenáři, navštivte naši malou galerii. Věřím, že nebudete zklamáni.
ni.

MDDM gratuluje účastníkům
soutěže Stodůlecká růže 2016

C

elkem zde tančilo 549 tanečníků ze 33 tanečních skupin, které podpořilo 611 diváků. Rytmus Úvaly se zde zapsal velmi pozitivně,
přestože tanečníci soutěžili vždy v kategorii elite, tedy s tanečníky
z ligy. V EB měli soupeře z Čech i Moravy.
Sóla – 1. místo Marcel Havrda, 4. místo Matouš Novák
Dueta – 1. místo Jan Ťoupalík a Míša Hauková
2. místo Marcel Havrda s Matoušem Novákem
HipHop 1.místo Marcel Havrda, který se utkal s 18 soutěžícími
V kategorii malé skupiny byli naši tanečníci jediní, získali si však
uznání nejen poroty, ale i diváků, kteří je odměnili hřmotným potleskem a standing ovation.
Milí tanečníci, máme z vás radost a přejeme vám mnoho úspěchů.
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Jarní prázdniny v MDDM

O

prázdninách jsme se v Hrdličkově muzeu člověka při sestavování lidské kostry dozvěděli řadu informací. Ve voskovém muzeu
Grévin měl každý možnost si vybrat svoji oblíbenou osobnost,
celebritu či sportovce. Po prohlídce Muzea Karlova mostu nás čekala
projížďka po Vltavě. Do fascinujícího světa živočichů jsme se dostali
v Národním muzeu. Žádný výlet nesměl končit jinak než na velkém
dětském hřišti u hlavního nádraží. V domečku si každý vyrobil svíčku,
zahrál hry a bojovky. Nechyběla velmi oblíbená stepmánie. Prázdniny
jsme si užili, tak ahoj v létě, nebo zase za rok.
Olča a Jana
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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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Zimní hrátky v mateřské školce

N

a začátku ledna byla ještě
ve školce cítit vánoční atmosféra, všichni si povídali
o Vánocích, dárcích a úžasných
vánočních tajemstvích, která se
stala. Vše završilo připomenutí si
svátku Tří králů.
I když počasí zimní náladě moc
nepřidalo, dělaly si děti zimní atmosféru svými výtvory na třídách
a těšily se na opravdový sníh.

Naštěstí se našlo pár „správných“ zimních dnů a všichni se
ho snažili využít na maximum
a pořádně si užili zimních radovánek.

V zimě děti nezapomínají ani
na zvířátka a na svých procházkách je chodí krmit, plní krmítka
na zahradách školky, a dokonce
krmítka i samy vyrábějí. Na jejich soustředěných pohledech
a zaujetí je vidět, že je to baví
a mají zvířátka rády. A výsledky
jejich práce stojí za to!

Všichni se moc těšili na pravidelná divadélka, která nikdy
svou atmosférou a veselostí nezklamou. Za dětmi se vypravi-

Co nás čeká v březnu?
1. 3. „Já písnička“ – hudební pořad pro 1. třídy, 2. A, B
(zpěv, rytmická cvičení, ukázka deseti druhů ﬂéten,
soutěže,…)
Krajské kolo v házené – Kladno
2. 3. Kurz sebeobrany pro přihlášené
5. 3. Klub mladého diváka – Divadlo V Dlouhé – O líné
babičce
8. 3. „Já písnička“ – hudební pořad pro 3. třídy, 2. C, D,
S1 (zpěv, rytmická cvičení, ukázka deseti druhů
ﬂéten, soutěže,…)
„Pamatuj!“ – vzpomínková akce před školou – společně s pěveckým sborem Christi
Okresní kolo v basketbalu – Brandýs nad Labem
9. 3. Kurz ledního bruslení
10. 3. „Nebezpečí kyberprostoru“ – preventivní program
pro 5. A, B
16. 3. Kurz ledního bruslení
17. 3. Den otevřených dveří
22. 3. „Já písnička“ – hudební pořad pro 5. třídy, 4. A, B,
S2 (zpěv, rytmická cvičení, ukázka deseti druhů
ﬂéten, soutěže,…)
Divadlo Minor – Libozvuky – 1. A
29. 3. „Já písnička“ – hudební pořad pro 4. C, D (zpěv,
rytmická cvičení, ukázka deseti druhů ﬂéten, soutěže,…)
30. 3. „Kudy chodí písničky“ – školní kolo pěvecké soutěže
31. 3. ZOO Praha – výukové programy do přírodopisu
– 6. třídy, 8. A, B
Mgr. Lenka Foučková

ly známé a osvědčené soubory
divadla Kůzle (Písničky za dva
šestáky, O princezně, která chtěla
všechno hned), divadlo Basta ﬁdli
(O námořníkovi Čepičkovi) nebo
divadlo Koloběžka (Jak vyzrát
na bacily).
A protože nejsme žádní lenoši,
vyrazili jsme za kulturou i sami.
Navštívili jsme divadlo v Klánovicích, kde nás potěšila Zimní
pohádka, a naší pozornosti neušlo ani představení o nezbedném
skřítkovi Třešničkovi v Horních
Počernicích (Zimní pohádka aneb
Skřítek Třešnička a Paní Zima –
Liduščino divadlo).
Ve školce se nejen bavíme,
ale především vzděláváme a připravujeme předškoláky na vstup
do školy. Před zápisem do ZŠ
jsme procvičovali komunikativní dovednosti, koordinaci oka – ruky,
zrakovou
paměť,
časoprostorové pojmy, rozlišovali jsme
podstatné vlastnosti
předmětů, sluchově rozkládali slova
na slabiky, dbali
na správný úchop

tužky a mnoho dalšího. Děti
byly na sebe nakonec pyšné,
protože všechny zvládly zápis
do školy na jedničku a svým
učitelkám ostudu rozhodně neudělaly. Budoucím prvňáčkům
gratulujeme!
Mateřská škola se již začíná pomalu připravovat na jaro a myslí
na venkovní sportovní vyžití dětí.
Proto se již nyní začalo nakupovat
sportovní vybavení. Část nového
vybavení bylo hrazeno z ﬁnančních prostředků, které vybral Výbor rodičů na vánočním jarmarku.
Díky těmto prostředkům se herní
prvky rozšířily o basketbalové
koše, ﬂorbalové hole a míčky,
švihadla, lana, akupresurní kruhy
nebo odrážedla.
Na březen se chystá i Den
otevřených dveří, při kterém si
rodiče mohou projít třídy, podívat se na každodenní provoz
na nich, prohlédnout si vybavení školky, pohovořit s učitelkami. Věříme, že celý den
proběhne v přátelské atmosféře
a s mnohými malými návštěvníky se sejdeme v září jako se
svými novými kamarády. Navštivte nás tedy ve středu 16. 3.
2016, rádi vás uvidíme! ☺
Kolektiv MŠ Úvaly

Matematická olympiáda

D

evatenáctého ledna se sešlo
v Zelenči 130 výborných
počtářů z okresu Praha-východ na matematické olympiádě. Všechny tyto děti musely
nejprve úspěšně projít školním
kolem. Za naši školu si postup
vybojovali tito žáci: Anna Jiřičková, Sára Konečná, Veronika
Slabáková a Julie Žemličková
z 5. A, Mykhaylo Zayats, Anna
Personová z 5. C a Magdalena
Teplá z 5. D. Úlohy byly opravdu náročné, vyžadovaly nejen

počtářské dovednosti, logické
uvažování a velkou míru soustředění, ale i trpělivost a vytrvalost.
I když konkurence byla opravdu
silná, Anna Jiřičková získala 4.
místo, Sára Konečná 10. místo, Julie Žemličková 13. místo,
Magdalena Teplá 22. místo a Veronika Slabáková 29. bodované
místo. Všem účastníkům gratulujeme a děkujeme za vzornou
reprezentaci školy.
Mgr. Monika Halačková,
třídní učitelka 5. A

Klub mladých diváků
v Národním divadle

V

neděli 24. ledna jsme s Klubem mladých diváků vyrazili
do Prahy.
Jeli jsme na operu „Prodaná
nevěsta“ od Bedřicha Smetany,
která se hrála v krásném novorenesančním Národním divadle.
Po příjezdu do Prahy jsme měli
trochu času, a tak jsme se došli posilnit do Mc Donald’s a vydali jsme
se směrem k Národnímu divadlu.
Konečně jsme dorazili do divadla,
kde jsme si ještě před představením
prohlédli základní kameny a šli se
usadit na svá místa.

Nejdříve jsme si poslechli
předehru od orchestru a začalo
představení. Představení bylo rozděleno na tři dějství, mezi kterými byla krátká přestávka. Trvalo
asi tři hodiny. Opera se nám velice
líbila.
Před odchodem jsme se ještě
naposledy pokochali krásami Národního divadla a jeli jsme zpět
do Úval. Celý den jsme si velice
užili a už se těšíme na další představení.
Barbora Podstatová,
9. A
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Ve 3. A už známe svého „tygra“
V 1. pololetí jsme se zúčastnili
výtvarné soutěže na téma: I můj
tygr děla uáá uáá… Po hlasování na facebooku vzešly 3 vítězné
třídy z celé České republiky, mezi
nimi na krásném 3. místě i naše
3. A. Každá třída, která malovala
tygry, získala jako odměnu knihu
Tygr dělá uáá uáá, nebo Jak se
krotí tygr.
Kniha „Tygr dělá uáá uáá…“ je
náhledem do dětské duše, je napsaná podle skutečných příběhů
dětí se syndromem ADHD, a to
především ve formě hyperaktivity. Mile ilustrované knihy mohou
být dobrým pomocníkem rodičů
i pedagogů, ale též inspirací pro
samotné děti.
V knize Jak se krotí tygr se
můžete naučit s tygry zacházet,
chápat je, rozumět jim a spolupracovat s nimi. Pokud se dostanete
až na konec, tak zaručeně svého
tygra ochočíte a uvidíte, že i tygr
může být přátelský.
Díky naší výhře jsme se mohli
setkat přímo s autory těchto knih,
kterými jsou Kamila a Petr Kopsovi. Přijeli také s paní lektorkou
a velkým „tygrem“. Popovídali si
s námi, vyzkoušeli naše znalosti
i výdrž při soutěžích. Dostali jsme

sladké odměny, placky, dárečky
a maskota v podobě plyšového
tygříka. Někteří z nás už svého
tygra znají. Někdo má hodného
a pokorného tygra, někdo lenivého a zlobivého, někdo třeba mazlivého. Důležité je, že nyní víme,
že si svého tygra můžeme zkrotit.
Alespoň třeba ve škole a dovádět
s námi může zase až doma.
A co vy? Znáte svého tygra?
Mgr. Marcela Průžková
a veselá 3. A

Školní časopis

N

a základní škole vznikl časopis jménem Život školy, který má žáky informovat o dění ve škole i v Úvalech. Navíc vede žáky k dovednostem, jak
pracovat s informacemi, jak psát text, jak upravit obrázek či fotograﬁi.
Jeho šéfredaktorkou je Michaela Pejchalová, která řídí pravidelné schůzky
redakční rady. Jinak je i školní psycholožkou.
Je přihlášeno kolem padesáti redaktorů, kteří píší a fotografují. Vyšlo vánoční vydání a redaktoři pracují na dalších číslech. Články máme o cestách
a sportech, o městě, jsou zde též rozhovory, zajímavosti, hádanky a např. i recepty.
Každý redaktor má svůj účet, na kterém je možnost psát články, číst články,
pozorovat, jak se článek líbí, nebo si znovu pročítat již vyšlá čísla.
Scházíme se jednou týdně před začátkem vyučování v počítačové učebně,
protože se můžeme přihlásit do svého účtu a můžeme sledovat, jak šéfredaktorka vytváří nové vydání nebo nám něco ukazuje.
Anna Jiřičková a Veronika Slabáková, 5. A

LLyžařský výcvik 2016

V

termínu 16.–23. ledna se již tradičně uskutečnil lyžařský výcvikový kurz. Vyjeli jsme na osvědčené místo, které opět nezklamalo. Hotel Černá bouda přímo pod vysílačem Černé hory v Jánských Lázních nám vycházel ve všem vstříc.
Zájem dětí byl letos velký a nutno říct, že přes počáteční obavy se
lyžařský výcvik velmi vydařil. Kurzu se zúčastnilo celkem 54 žáků,
z toho 7 úplných nelyžařů. Toto číslo se ukázalo šťastné, protože všech
sedm odvážlivců dokázalo, že pokud chtějí, naslouchají a prokážou
odvahu zkoušet nové věci, úspěch se dostaví. Již první den odpoledne
zvládali základní oblouk v pluhu na modré sjezdovce a jízdu na místních vlecích. V druhé polovině kurzu už řádili v celém skiareálu, včetně černé sjezdovky.
Ostatní lyžaři se zdokonalili nejen na lyžích, ale i v pravidlech chování
na sjezdovkách, což dokázali v několika případech, kdy byli vystaveni

nnepředvídatelným situacím, které řešili správně, ale
hhlavně bezpečně.
Veškeré lyžařské umění všichni zúročili v pátečnním měřeném slalomu.
Zima byla opravdu velká, chvílemi jsme u lanovkky koukali na teploměr ukazující minus 15 až 18
sstupňů, ale děti byly velmi statečné. Za to se jim
ppočasí odvděčilo opravdu překrásnými výhledy
nnejen do údolí, ale i na samotnou Sněžku. Každdé ráno jsme se těšili, až vyrazíme mezi prvními
na krásně upravené sjezdovky, které se doslova
třpytily v ranním sluníčku.
Celý týden se nesl v pohodové a zábavné atmosféře, doplněné nejen kolektivními hrami, diskotékami, ale také kanadskými žertíky, kterými žáci
nejednou nachytali samotné instruktory.
Děkuji malým i velkým za spoustu zážitků
a budu se těšit zase ppříští rok. ☺
Mgr. Zuzana Fiedlerová
❖❖❖

O

d 16. do 23. ledna proběhl lyžařský výcvikový kurz. Jeli jsme
na Černou horu do Černé boudy. Jako hlavní vedoucí jela paní
učitelka Fiedlerová a lyžařští instruktoři. Bylo to tam opravdu
jako v pohádce. Zúčastnili se žáci sedmých, ale i osmých a devátých
tříd. Pár lidí z naší třídy jelo také. Dohromady nás bylo 54.
Hned po příjezdu jsme všichni byli zaměstnáni. Udělali jsme dlouhého hada a vytahovali jsme tašky z autobusu. Tašky jsme skládali k lanovce. Nahoru jsme tedy jeli lanovkou. Zavazadla nám dovezli k hotelu. Ale my museli jít pěšky.
Druhý den jsme šli po snídani na lyže. Rozřadili jsme se do skupinek
od 1. do 4.
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Potom jsme šli na sjezdovku. Lyžovalo se opravdu bezvadně. Byla
to zábava.
Jezdilo se každé dopoledne a odpoledne. Po dopoledním lyžování
byl oběd a poté polední klid. Po odpoledním lyžování byla asi hodinka
odpočinku. V šest byla večeře (obědy a večeře byly dobré) a v sedm
schůze. Poté bylo buďto volno, nebo byl připravený program. Když byl
program, hráli jsme většinou různé hry i malé soutěže.
Hráli jsme třeba hru na strážného anděla. Každý si vylosoval jeden
lísteček, kde bylo jméno určitého člověka. Ať už instruktora, nebo žáka.
Princip hry byl v tom starat se o člověka, aniž by to poznal. Další den
bylo odhalení. Tuto hru spousta z nás chtěla zopakovat.
Také byly různé soutěže jako převlékání kluků na holky (to byla vážně sranda) a na oplátku jsme my holky o klucích, které jsme převlékaly,
musely napsat báseň. Nebo obléknutí člověka do co nejvíc kusů oblečení, u této hry byly opravdu vysoké sumy oblečeného oblečení.
Ráno chodili instruktoři a budili nás. Vždycky jsme se prý hodně
šklebili. Inu, kdo by se po ránu nešklebil.
Jeden den se nelyžovalo, byl tak zvaný ,,odpočinkový“. Dopoledne
jsme šli na vycházku do přírody. Celou cestu jsme se navzájem házeli
do sněhu. Pořádně jsme se u toho zasmáli. Odpoledne jsme v týmech
soutěžili o nejoriginálnějšího a také největšího sněhuláka. A kreslili
jsme obrázek do sněhu.
Ve středu byla diskotéka s jednou školou, která v hotelu byla také.
V pátek byla diskotéka jen pro nás. Bylo to fajn.
Den před odjezdem jsme byli dopoledne lyžovat a odpoledne se jel slalom. Jeli jsme na čas. Vyhodnocení bylo rozdělené na holky a na kluky.
Tím, že jsme byli ve skupinách namíchaní, seznámili jsme se se
spoustou bezva lidí. Ale i večerní programy nás hodně stmelily.
Instruktoři a hlavně paní učitelka byli moc hodní.
Když budu mluvit za všechny děti, myslím, že si to tam všichni užili
a že na to, že nás tam bylo 54, to instruktoři vážně zvládli a patří jim
velký dík za nás za všechny. Byla opravdu pohodová atmosféra. A hodně jsme se nasmáli.

A určitě bychom chtěli poděkovat paní učitelce, že nás vzala s sebou! Moc vám děkujeme ☺ Hrozně jsme si to užili!!! Byla to opravdu
sranda. Jste bezvadná! Máme vás moc rádi ☺
Kateřina Listopadová 6. A
❖❖❖

J

DOPORUČENÍ: Na lyžák se opravdu nebojte, i když neumíte lyžovat,
bude se vám tam vážně líbit. Je tam pohoda a legrace, nádherně si odpočinete. Takže až budete v sedmé třídě, rozhodně jeďte!

ako každý rok už od 7. třídy jsem odjela se ZŠ Úvaly na lyžařský
výcvik do Jánských Lázní na Černou horu. Hory nás přivítaly
závalem sněhu, který jsme všichni obdivovali, neboť v Úvalech
dlouhou dobu nebyl. Na LV jsem se hodně těšila, už jen z důvodu, že
je to můj poslední se ZŠ. Hned, jak jsme přijeli, byli jsme seznámeni
od učitelského sboru o chování v hotelu a na sjezdovce. Bylo vidět,
že jsme dobře poslouchali, za celý týden se nestal žádný vážný úraz.
Výcvik proběhl v klidu a v zábavné atmosféře. Jelikož pro nás, pro
deváťačky, to byl poslední lyžák, chtěly jsme si ho užít ve srandě,
tak jsme vymyslely, že instruktorům Michalovi a Martinovi uděláme
menší překvapení. Pro začátek jsme zauzlovaly boty, schovaly lyže
a zalepily hůlky izolepou. Ze začátku to byla opravdu sranda, ale to
jsme ještě nevěděly, co nás čeká. Samozřejmě přišla pomsta! Začalo to tím, že nám vyměnili klíče, poté odmontovali sprchu, nasypali
brambůrky pod prostěradlo a nakonec přišla třešnička na dortu! Indulona na záchodovém prkénku. A tím se vyvolala válka. S Kačkou jsme
vzaly izolepu, a když byli učitelé na obědě, šly jsme k nim do pokoje
a zalepily celý pokoj do izolepy (skříně, švihadla, přeskáče, peřiny,
kliky a další). Ještě jsme jim odmotaly toaletní papír, nechaly jenom
poslední čtvereček a na něj napsaly: „Nebuď lakomec a rozděl se ☺.“
Nejspíše by se nenašlo moc lidí, co by řeklo, že si hory pořádně neužili. Bylo krásné počasí, sníh nám taky stačil, srandy nebyly kopce,
ale rovnou hory! Na lyžích se buď někdo zdokonaloval a přinejmenším se naučil trochu na lyžích a nenašel se nikdo, kdo by tu sjezdovku
nesjel. Asi můžu za všechny říct: „Bylo to super!!“ Je mi hrozně líto,
že už nemám tu možnost se tam se ZŠ Úvaly podívat. Chtěla bych
především poděkovat všem instruktorům za to, že to s námi už od 7.
třídy vydrželi až do konce a každý rok nás zdokonalovali. Děkujeme
za super lyžák! 9. A
Lucie Vlasová, 9. A

Ledová Praha podruhé

Oslavy Dne Země na ZŠ Úvaly

J

22. dubna oslaví naše planeta
symbolický svátek Den Země.
I na naší škole se na tuto oslavu
důkladně připravujeme. Naplánovali jsme několik zajímavých
akcí, ve kterých se problematikou
ochrany Země budeme zabývat.
14. března bude vyhlášena fotosoutěž – „Úvaly a jejich blízké
okolí“. Fotografovat ovšem tentokrát nebudeme krásná a zajímavá
místa Úval, ale naopak se zaměříme na divoké skládky, nepořádek
a místa silně zanedbaná, prostě
ošklivá. Tato místa označíme
na mapě a uděláme výstavku získaných fotograﬁí. Akce bude ještě
pokračovat. Věřím, že se zúčastní
všechny třídy, za fotograﬁe s popisky budou získávat cenné body
do celoškolní soutěže.
V další aktivitě se zaměříme
na šetření energií, ropou a v neposlední řadě i ochranu životního
prostředí. Budeme se zamýšlet
nad tím, proč pít vodu a jakou.
Budeme zjišťovat, která voda nám
chutná nejvíce. Tuto skutečnost
budeme ověřovat pokusem. Získané informace budeme vyhodnocovat a pokusíme se vysvětlit, zda
opravdu můžeme šetřit energii,
ropu i životní prostředí využitím

iž druhým rokem se úvalská
školní družina zúčastnila o pololetních prázdninách akce
„Ledová Praha“. Dle slov organizátorů je to příležitost seznámit
se s historií i současností hlavního
města Prahy, s pamětihodnostmi
a zajímavostmi, které děti často
znají jen z vyprávění a obrázků.
Akce je pořádána ve spolupráci
s většinou pražských muzeí a jiných zajímavých institucí a během celého víkendu jsou výrazné
slevy na vstupném, zejména pro
dětské kolektivy.
Letos jsme výlet pojali jako
pěší procházku po Starém Městě.
Cestou jsme zjišťovali znalosti

dětí o Praze a jejích významných budovách. V Celetné ulici
jsme navšívili Muzeum čokolády
Choco-Story, kde byla největším
lákadlem ochutnávka různých
druhů čokolády. Bílá jasně vítězila. Přes Staroměstské náměstí
jsme došli na Můstek do Imaginária, kde je kaleidoskopické
kino, křišťálové bludiště, různé
hlavolamy a optické klamy. Pokračovali jsme přes Václavské
náměstí, kde nás zaujal bublinář, zpět na Masarykovo nádraží
a unavení, ale spokojení jsme se
vrátili domů k rodičům ☺
Za školní družinu
Dana Váňová

Dějepisná olympiáda
V úterý 19. 1. se uskutečnilo
v Říčanech u Prahy okresní kolo
dějepisné olympiády. Tohoto klání se zúčastnily také tři žákyně
naší školy. Naši školu reprezentovaly Adéla Urbanová (8. B),
Barbora Branyšová (9. B) a Alena
Dontová (9. B). Hlavním tématem byla vláda Karla IV. Tento
významný Lucemburk letos slaví
700 let od svého narození. Ve vel-

ké konkurenci rekordního počtu
čtyřiceti účastníků dosáhly vynikajících umístění. Adéla Urbanová se umístila na 5. místě, Alena
Dontová na 9. místě a Barbora
Branyšová na 11. místě. Všem
zmíněným žákyním patří velká
pochvala za vzornou reprezentaci
naší školy.
Mgr. Petr Horák
a Mgr. Petra Štípalová

poznatků z této aktivity. Bude to
docela náročné, ale za body do celoškolní soutěže to stojí.
Obdobné zaměření má i následující aktivita. Zaměříme se hlavně na třídění a ukládání odpadu
do kontejnerů. Budeme zjišťovat,
zda lze ušetřit energii pouhým
sešlapáváním PET lahví. V tomto
pokusu žáci v praxi využijí své
znalosti z přírodovědy, fyziky
i matematiky. Aktivita bude opět
vyhodnocena.
Oslavy vyvrcholí 22. dubna již
tradiční aktivitou – vybraná místa
z fotosoutěže se pokusíme uklidit
a opět budeme fotografovat. Získané fotograﬁe porovnáme a společně se zamyslíme, proč tyto
akce podnikáme, jaký to má smysl pro každého z nás, pro většinu,
pro životní prostředí i pro Zemi.
Naše názory napíšeme nebo nakreslíme. I za tuto aktivitu lze
získat body do celoškolní soutěže.
Celoškolní soutěž vyhodnotíme, zvlášť první a druhý stupeň.
Jistě budeme mít všichni příjemný
pocit z dobře vykonané práce. Navíc vítězné třídy získají odměny,
které připraví MěÚ Úvaly ve spolupráci se Základní školou Úvaly.
Mgr. Růžena Kondelíková
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95. výročí založení náboženské obce
Církve československé husitské v Úvalech
ské obce byl
tehdy
tvořen obcemi:
D o b r o č ov i ce, Doubek,
Doubravčice,
H o r o u š a ny,
Hradešín,
Limuzy, Přišimasy, Rostoklaty, Sluštice, Škvorec,
Tlustovousy,
Třebohostice, Tuklaty,
Rozvinutí praporu ve Škvorci v r.1930
Úvaly, Zlatá
včetně dianeděli 20.března 2016 si
náboženská obec při slav- spory Květnice a Masojedy, dále
nostních bohoslužbách, kte- Běchovice, Koloděje, Sibřina,
ré povede biskup pražský Doc. Stupice a Újezd nad Lesy. CelThDr. David Tonzar Th.D. v 9 kem náboženská obec zahrnovah, připomene 95. výročí svého la 1446 členů a 304 školních dětí.
Náboženská obec po prvních
založení. Tehdy byla náboženská
obec vyhlášena přesně 10.3.1921 desetiletích svého rozvoje překove Škvorci, v tehdejším sídle nala těžkou dobu německé okuduchovní správy. Totiž většina pace, tíživé období po II. světové
zakládajících členů náboženské válce. Svoji činnost nezastavila
obce Církve československé (jak ani v období totalitního režimu,
se církev v počátcích svého vzni- uvítala sametovou revoluci a poku až do roku 1971 nazývala) žila stupné nastolování demokraticprávě ve Škvorci. Je zajímavé, že kých svobod v celé společnosti.
se hodně jednalo o zemědělce Církev československá husitská
a živnostníky. Škvorec ve dvacá- v Úvalech působí i dnes.
Vzhledem k tomu, že ve Škvortých letech minulého století spadal pod politický a soudní okres ci se počet členů zmenšil a přeČeský Brod. Náboženská obec vyšoval v Úvalech, došlo při výbyla schválena výnosem
mi- ročním shromáždění v roce 1968
nisterstva školství a osvěty včetně k rozhodnutí a schválení přenesení
práva matrik. Obvod nábožen- sídla náboženské obce ze Škvor-

V

ce
do Úval
a
souběžně
byla schválena
i změna názvu
na „Náboženskou obec Církve
československé husitské
v
Úvalech“,
kde se zprvu
scházeli věříci
k bohoslužbám
ve škole, v místnosti rodinného
domu v Alešově První bohoslužby v Úvalech v r. 1968
ulici a nakonec
Předsedové rady starších: Josef
ve sboru Církve
Kafka, Václav Zadák, František
bratrské až do února 2002.
Za pomoci svých členů, příz- Ledecký, Josef Hrdlička, Josef
nivců a rady starších zrealizova- Jindřich, Vladimír Kazda – 1959–
la svůj sen. Po 82 letech svého 2011, od r. 2012 Oldřiška Hrubá.
V současné době v Církvi čestrvání zakoupila v Úvalech nemovitost, která při zachování koslovenské husitské v Úvalech
vnějšího rázu byla upravena slouží jako pátá duchovní – fana Husovu kapli a služební byt rářka Jitka Pokorná.
Náboženská
obec
CČSH
pro farářku.Husova kaple byla
slavnostními bohoslužbami za v Úvalech je živé společenství
účasti nejvyšších církevních sester a bratří, kteří společně
hodnostářů otevřena v neděli vyznávají křesťanskou víru při
bohoslužebných shromážděních
2. března 2003.
Naše malá vzpomínka též patří o nedělích a církevních svátcích,
všem duchovním a předsedům ale také se schází i k dalším akrad starších v této náboženské cím v rámci duchovní péče.
Děkujeme Bohu za Boží miobci, kteří zde sloužili a pracovali
lost. Kéž Bůh žehná i v dalších
každý ve své době:
Duchovní: Karel Kučera, Lud- letech duchovní činnosti nábovík Konařík, Jaroslav Surý a Jiří ženské obce Církve českoslovenKostelecký – nejdéle sloužící ské husitské v Úvalech.
Mgr. Jitka Pokorná
1963–2000.

organizace a spolky
Úvalské kočárkujíc
kočárkující maminky zvou vás celé rodinky na dvě super strávené hodinky v netradiční disciplíně

MEZINÁRODNÍCH ZÁVODŮ KOČÁRKŮ
ME
se zúčastníme a Úvaly tak proslavíme!!!

Kde? Fotbalové hřiště na Slovanech
Kde
Kdy? N
Neděle 10. 4. 2016
Čas? Reg
Registrace ve 14.30 h
Možnost sse i zaregistrovat NEZÁVAZNĚ!!! www.zavodykocarku.cz
(kde nahoře v liště uprostřed klikněte - za váš čas, který s tím strávíte, vás čeká dáreček
a nám umo
umožníte hladší zorganizování akce)
Začátek závodu v 15 h. předpokládaný konec akce v 17 h
Startovné 50 Kč za startující kočárek, tj. za celý rodinný team (mamka, taťka, dítko, teta,
Startov
strýc,
ý b
babi, děda nebo i prababička a pradědeček)
Kočárky
y pro dětské závodníky k zapůjčení (kdo nebude mít možnost vlastního)
Během ak
akce soutěže pro děti, zajištění ohně – z důvodu hygienických norem občerstvení
nezajišťujeme!!!
nezajišťuj
NEBOJTE SE PŘIJÍT VŠECI, VŽDYŤ JDE PŘECI O LEGRACI.
(Přijďte, neostýchejte se, závodí se né v běhu, ale v rychlé chůzi, tudíž závod pro každého!!!)
Děkuji za spolupráci kočárkujícím maminkám a těmto organizacím,které se na závodech budou podílet Billa - Pro Úvaly - Dúlek
- Tiskárna Úvaly – Mámy v Úvalech.
Za realizační team instruktorka strolleringu Soňa Adamová
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Rybáři Úvaly
Rybáři Úvaly Výbor MO ČRS Úvaly oznamuje
svým členům, že členská schůze Českého
rybářského svazu, Místní organizace v Úvalech
se uskuteční ve středu 6. dubna 2016 od 18.00
hodin v zasedacím sálu hotelu Budka v Úvalech.
Za MO ČRS Úvaly
Roman Petříček

sport
LETNÍ TENISOVÉ KEMPY V ÚVALECH
pro začátečníky i pokročilé hráče od 5 let

Tenisová škola
TC Úvaly
Tenisová škola TC Úvaly pořádá letní
tenisové kempy v termínech:
1. – 15. července 2016
18. – 22. července 2016
22. – 26. srpna 2016

Turnaj Honzy Černého v házené
TJ Sokol Úvaly uspořádal v sobotu 13. února 2016 v nové hale „Turnaj
Honzy Černého“ v házené – muži. Turnaj byl pojmenován po loni zesnulém předsedovi TJ Sokol Úvaly. Ing. Honza Černý (1965-2015) byl
při posledních komunálních volbách v roce 2014 na kandidátce našeho
sdružení, spolku Otevřené Úvaly.
Prvního ročníku turnaje se zúčastnilo 6 družstev mužů. Turnaj vyhrálo družstvo „Praha 4“. Úvalské družstvo mužů skončilo na druhém
místě.
Otevřené Úvaly přispěly do rozpočtu turnaje částkou 5000 Kč.
Josef Polák

Program 9:00 – 17:00 hodin
Dopolední a odpolední výuka tenisu. Děti jsou rozděleny do
skupin podle výkonnosti, každá skupina má svého trenéra.
Kondiční příprava, doplňkové sporty, hry, relaxační cvičení,
strečink, závěrečná bojovka a opékání buřtů.
S sebou:
Tenisovou raketu (můžeme zapůjčit), sportovní oblečení,
kšiltovku, podložku na cvičení, švihadlo, svačinu, pití
Cena: 3 300,- Kč
(zahrnuje oběd, pití a odpolední svačinu)
www.tsuvaly.webnode.cz
tsuvaly@centrum.cz
Tel.: 725 334 363
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Zimní příprava skončila

V

zimní přestávce se v Úvalech uskutečnilo několik přípravných
turnajů. Největší zájem poutal mužský Černoušek cup, kde se bojovalo o pohár na počest zesnulého kamaráda a předsedy TJ Honzy Černýho. V konkurenci šesti družstev skončili naši muži na druhém
místě. Další turnaje odehráli starší dorostenci (4. místo), starší žáci (4.
a 5. místo), mladší žáci (1. a 7. místo) a minižáci (hráno po uzávěrce
ŽÚ). Kromě těchto domácích turnajů se každé družstvo účastnilo i dalších turnajů v celé republice. Mladší a starší žáci zajeli i na Slovensko.

halového turnaje na světě Pražského handball cupu.
Turnaje se zúčastní více než 500 týmů z celého světa
a našim hráčům byla letos svěřena čestná úloha vlajkonosičů, 32 vlajek tak na slavnostním ceremoniálu ponesou naši žáci a dorostenci. Veškeré dění nejen na turnaji můžete sledovat na našich internetových stránkách
www.hazena-uvaly.cz.
Jiří Dráb

Nyní se již hrají ligové soutěže a naši mladší a starší dorostenci se
v měsíci březnu představí na domácím hřišti hned dvakrát:
Sobota 5.3. 13:00 Úvaly – České Budějovice (starší dorost)
Sobota 5.3. 15:00 Úvaly – Liberec (mladší dorost)
Sobota 19.3. 13:00 Úvaly – Náchod (starší dorost)
Sobota 19.3. 15:00 Úvaly – Náchod (mladší dorost)
Soutěž mužů začíná o něco později a v domácím prostředí se naše
Áčko představí až 16. dubna proti Dukle Praha v přímém souboji o postup do druhé ligy.
V měsíci březnu čeká všechny věkové kategorie vyjma mužů jedna
velká sportovní událost. O velikonočním víkendu se zúčastní největšího
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společenská kronika
Březen 2016
Vítáme nové spoluobčánky
Tereza Kolářová
Adam Komárek
Vít Pernikář
Kateřina Bláhová
Všem dětem přejeme, aby vyrostly
ve zdravé a šťastné občany našeho
města.
Březnová životní jubilea
70 let – Ljuba Šrailová
Jitka Moravcová
Josef Svoboda
Eva Štembergová
Josef Paul
Karel Círman
Jiří Slavík
Miloš Mašata
75 let – Jitka Křelinová
Ferdinand Hrbek
Helena Kašičková
80 let – Miroslav Novák
Jana Studená
82 let – Zdeněk Mitrovský
Miroslav Vávra
83 let – Jiří Kodr
84 let – Ludmila Kodrová

Radko Fiedler
85 let – Marie Neugebauerová
Věra Karbulková
87 let – Marie Mikšíčková
Ilsa Nováčková
88 let – Jiří Rýdl
Věra Černá
90 let – Jaroslava Šmídová
92 let – Sidonia Hakenová
95 let – Miloslava Kotlandová
96 let – Marie Dovolilová
101 let – Antonie Svobodová
Všem jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti
do dalších let.
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

Život Úval 3/2016

osobní

zahrajme si šachy

Děkuji panu starostovi
Boreckému a všem ostatním,
kteří mi přáli k narozeninám.

V pozici na diagramu bílý útočí všemi silami na černého krále.
A dá mat v několika tazích. Najdete správné řešení?

Jaroslav Babčan
Dům s pečovatelskou službou

Dne 6. března oslaví
85. narozeniny naše
milovaná maminka a babička
paní Marie Barešová
z Tlustovous.
Hodně zdraví a životní pohody
do dalších let přeje syn Vašek
a dcera Stáňa s rodinami.

Správné řešení úlohy z minulého
čísla je 1…. Vxh3+ 2.Kxh3 Dg3+
3.Kh1 Dh4 mat.
Přijďte si zahrát šachy!
Zveme vás na turnaj v rapid šachu, který se koná v sobotu 5. 3.
od 14 hodin v prostorách MDDM
Úvaly. Pro bližší informace a/nebo
přihlášku si pište na email petr.slavik@volny.cz. Těšíme se na vás!

inzerce
Nový život opravdu stojí za to!

Tel.: 702 155 078
S váhou jsem bojovala od základky – byla jsem ta „největší“ ze třídy. Mám za sebou

několik útlejších a širších období. Jednou mi někdo poradil, ať od pěti
odpoledne už nic nejím, zkusila jsem sacharidové vlny a podobné zaručeně
fungující recepty. Prostě nula efekt.
Zlom přišel po svatbě, kdy se ručička na váze zastavila na 90 kilech, což bylo
moje váhové maximum. Řekla jsem si, že pokud ten rozjetý vlak nezastavím,
nedopadne to dobře. Nějaké zásady zdravé výživy jsem znala, ale nevěděla
jsem, jak začít. V hlavě jsem pořád měla zakódovaná různá pravidla, co se
jak smí a co ne…
Na Svět zdraví jsem přišla úplně náhodou, při brouzdání na internetu, tak
jsem si řekla: „Teď nebo nikdy!“ a objednala jsem se. Na první konzultaci
jsem šla s rozpaky, že to fakt jen zkusím, uvidím, jak na tom budu… No –
výsledky mě pochopitelně rozsekaly, všechno špatně, váha strašná, voda
v těle na minimu (a já si pořád říkala, že jsem jak „průtokáč“), ve 27 letech
se moje tělo cítilo na 42 let, hranice tuku taky na maximu…, prostě běs.
Po tom, co jsem viděla, mi došlo, že pokud se chci dožít slušného věku, to
asi svépomocí nepůjde. Čekal mě odběr krve, její rozbor lékařkou Světa
zdraví a následoval jídelníček na míru.
Nebudu tvrdit, že to nebyl boj – byl. První myšlenka, která mě napadla při
pročítání jídelníčku, byla ta, že vlastně budu chudák, že ostatní si TO budou
moct dát a já ne, a že už si nikdy nedám zmrzlinu, smažák s hranolky a tatarkou a jiná oblíbená jídla. Dnes už vím, že to byla pouze moje malicherná
myšlenka. Došlo mi, že pokud chci změnit stravování, musím si jídla podle
jídelníčku připravovat tak, aby byla chutná a nezvedal se mi z nich žaludek
(což se mi jednou povedlo s brokolicí zapečenou se sýrem – od té doby
na ni jen pomyslím…).
Už asi po dvou týdnech mě překvapilo hned několik věcí – jednak jsem
cítila, že váha jde dolů, přestala jsem chodit na malou každou půlhodinu,
ÚPLNĚ zmizely zažívací potíže!!! (což pro mě byl dar z nebes, protože předtím už jsem to sama se sebou
nemohla vydržet J), otoky z kotníků (ano, ve 27 letech mi otékaly kotníky!) mizely a tak to vlastně šlo
dál a dál. Předtím jsem měla hodně gynekologické problémy, které taky úplně zmizely. Za půl roku
jsem šla na kontrolní odběry krve, vše OK, pochválila mě paní doktorka J.
Neříkám, že to byla po celou dobu procházka růžovým sadem, taky jsem občas dostala chuť na nějakou
tu „nedoporučenou potravinu“ – tak jsem si ji dala. Většinou mě potom sice moje střeva vytrestala, ale
zase jsem dala na týden, dva pokoj ☺. Jindy jsem zase měla pocit, že trávím všechen svůj volný čas
v kuchyni přípravou toho všeho a neměla jsem chuť vymýšlet, co si zase ze všech surovin ukuchtím.
Tady patří veliký dík manželovi a rodině, kteří mě maximálně podporovali a podporují.
Pomalu s manželem plánujeme nějaké to dítko a dnes už vím, že až budu těhotná, nebude ze mě velká
„matrona“, ale menší „matronka“ ☺.
Na změněnou stravu jsem si zvykla a dnes už je pro mě naprosto přirozené, že v nákupním košíku je týdně asi 10 kilo zeleniny ☺. Teď mám, po roce, 15 kilo dole, 11 cm v pase a 10 cm přes boky. Ještě bych
si představovala alespoň 5 kilový úbytek, aby to bylo dokonalé, ale důležité pro mě je váhu udržet.
S úctou
Kateřina Novotná Hanušková

Konzultace za akční cenu 150 Kč při zavolání
na dané tel. číslo nebo e-mail poradny
Svět zdraví VENUS, Stoliňská 819/6, Praha 9 - Horní Počernice, 19300

e-mail venus@svet-zdravi.cz

www.svet-zdravi.cz
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Naše úklidová ﬁrma
nabízí jednorázový,
pravidelný či generální úklid
domácností,ﬁrem, bytu.
V případě zájmu volejte
777161575, 777313760,
web.uklidzcukru@seznam.cz

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

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

Hledáme zaměstnance
na myčku (lze důchodového
nebo předdůchodového věku).
Podrobná informace
na telefonu 777 614 130 nebo
na modulw@gmail.com

brezen_2016.indd 27

Půjčka – první pomoc
v nesnázích pro zaměstnance,
podnikatele, důchodce,
MD – do 150 tis.
tel. 774 571 612
http://www.penizezitra.cz/

Palivové dřevo – Stupice,
Tel.: 728 272 687,776 834 911,
cena do 980,- Kč,
doprava zajištěna.

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

142

milanpetruzalek@sute-pisky.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
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Pohřební ústav

Pavel Kos

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

Podmínky a ceny inzerce pro časopis Život Úval
Rozměry časopisu: před ořezem 216 x 393,
po ořezu 210 x 297 mm

Plošná inzerce
Formát
A4

1/1 strany
(zrcadlo
190 x 262
1/1 na spad
216 x 303

1/2 strany

1/2 strany

1/4 strany

90 x 262

109 x 128

90 x 128

A4
v textové
části
1/2 A4
1/3 A4

1/3 strany
59 x 262

1/3 strany
190 x 87

1/8 strany
90 x 61

Rozměry inzertních ploch: šířka x výška v milimetrech
Dodané inzeráty musejí mít tiskovou kvalitu – 300 dpi,
formát *.pdf nebo jednotlivé komponenty – logo (*.eps,
*.tif, *.jpg), obrázky (*.eps, *.tif, *.jpg), texty (*.txt, *.doc)
– v elektronické podobě
Inzeráty budou přijímány pouze podle formátů uvedených výše.

3 900,- Kč

7 800,- Kč
1 950,- Kč
1 500,- Kč

1/4 A4

1 100,- Kč

1/8 A4

830,- Kč

III. strana
obálky

4 200,- Kč

IV. strana
obálky

5 500,- Kč

Řádková inzerce
soukromá
– do 120 písmen

140,-

soukromá
– 120 až 360 písmen

285,-

komerční
– do 120 písmen

280,-

komerční
– 120 až 360 písmen

570,-

zvýraznění
rámečkem

+ 50 %

tučný nadpis

+ 30 %

Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH.
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Představujeme Vám zcela novou bezkontaktní automyčku
se 3 mycími stanovišti, ve které se skloubí kvalita a moderní
technologická řešení. Myčka je vybavena 5 mycími
programy, terminály umožnujícími bezkontaktní platby,
věrnostním systémem Euro Key, měničkou bankovek
a 2 vysavači. Na následujících řádkách Vás seznámíme
s hlavními technologiemi myčky a naučíme Vás jak s nimi
jednoduše zacházet.

Bezkontaktní platby:
Postup u bezkontaktních plateb je velice jednoduchý
a inovativní. U ovládacího panelu si pomocí tlačítek „Zvýšit”
a „Snížit” zvolte požadovanou cenu za mytí. Až budete
s nastavenou částkou spokojeni, stiskněte tlačítko „Potvrdit”.
Poté již stačí pouze přiložit ke čtečce bezkontaktní kartu. Zelené
světlo Vám potvrdí přijetí platby, zaplacená částka se Vám objeví
na displeji a již můžete začít s mytím svého vozu. Pokud byste
se během mytí rozhodli, že chcete částku určenou na mytí
ještě zvýšit – stiskněte tlačítko „Zvýšit” a postupujte stejně jako
na začátku. Po úspěšném zaplacení transakce se Vám na displeji
částka automaticky přičte.

5 mycích programů:
Po zaplacení požadované částky (ať již kartou, klíčem či
v hotovosti) můžete volně přepínat mezi jednotlivými programy.
0 – Mouchy a hmyz – předmytí a změkčení hrubých nečistot,
nízkotlaké mytí
Stiskněte tlačítko 0 a začněte nanášet aktivní šampón
na karoserii shora dolů – lépe tak uvolníte hrubé
nečistoty. Držte trysku s nástavcem ve vzdálenosti
cca 20 cm od povrchu karoserie.
1 – Mytí mikropráškem – horká voda, mikroprášek, vysokokotlaké mytí
Stiskněte tlačítko 1 a umývejte shora dolů celý povrch
karoserie až do dosažení požadovaného výsledku. Dle
stupně znečištění držte trysku s nástavcem pod různými
sklony ve vzdálenosti cca 10 cm od povrchu karoserie.
2 – Oplach – čistá voda
Stiskněte tlačítko 2
a spláchněte shora dolů
veškeré zbytky chemických
prostředků a nečistot z celé
karoserie a skel. Obzvlášť
důkladně opláchněte štěrbiny
u oken, dveří a zavazadlového
prostoru. Držte trysku
s nástavcem ve vzdálenosti
cca 30 cm od povrchu
karoserie.

ModulW
Modul
W s.r.o.
3 – Nanesení vosku – horká, změkčená voda s voskem – vždy
následuje program č. 4
Stiskněte tlačítko 3 a začněte nanášet horký vosk
na povrch celé karoserie, který Vašemu vozidlu dodá
větší lesk a déle jej ochrání před nepřízní počasí. Držte
trysku s nástavcem ve vzdálenosti cca 40 cm od povrchu
karoserie.
4 – Závěrečný oplach a leštění – demineralizovaná voda se
sušícím efektem
Stiskněte tlačítko 4 a velmi důkladně opláchněte karoserii
shora dolů pro dosažení konečného efektu. Vozidlo
neutírejte, o vysušení se postará sušící látka a Vaše
následná jízda. Držte trysku s nástavcem ve vzdálenosti
cca 35 cm od povrchu karoserie. Tímto programem získá
vozidlo dokonalý lesk beze skvrn.

Věrnostní program Euro Key:
Staňte se členem věrnostního programu Euro Key a těšte
se na různé slevové akce a další výhody. Vyberte si jednu ze
dvou variant – klíč nebo kartu. Kartu můžete jednoduše získat
u měničky, stiskněte tlačítko „Koupit kartu”, zaplaťte částku
zobrazenou na displeji a odeberte svoji kartu. Kartu a klíč můžete
také dobít na všech stanovištích vybavených nabíječkou karet
a klíčů. Jednoduše vložte kartu/klíč do nabíječky (na displeji se
Vám zobrazí aktuální zůstatek) a pomocí tlačítek „Zvýšit” a „Snížit”
zvolte požadovanou částku k dobití. Až budete s nastavenou
částkou spokojeni, stiskněte tlačítko „Potvrdit”. Po zaplacení se
Vám částka automaticky nahraje na klíč/kartu. Pro získání klíče se
informujte u obsluhy.

Měnička:
Přistupte k měničce a vložte bankovku, na displeji se Vám zobrazí
částka bankovky. Nyní máte
na výběr ze tří akcí – buďto
můžete rozměnit bankovku
na drobné mince, dobít kredit
na kartě/klíči (pokud jste nejprve
vložili kartu/klíč do nabíječky)
nebo si koupit kartu (pokud
hodnota vložené bankovky
postačuje k zakoupení karty).
Po provedení kterékoli z těchto
akcí, si můžete vytisknout
doklad o provedení transakce
(rozměnění, nabítí, nákup karty).

Doufáme, že se Vám představené technologie
zalíbily a budete s nimi rádi pracovat.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
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