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P
rvní jednání úvalských zastu-
pitelů v roce 2016 se konalo 
ve čtvrtek 18. února. Zastupi-

telů se sešlo 14. Na program jed-
nání se tentokrát dostalo 26 bodů.

Prvním bodem byla zpráva 
z jednání fi nančního výboru ze 
dne 2. 2. 2016, kterou přednesla 
Ing. Váňová. Hlavními body jed-
nání bylo čerpání rozpočtu za rok 
2015. Dalším bodem byl návrh 
rozpočtového opatření č. 1/2016. 
Členové fi nančního výboru přijali 
usnesení, kdy fi nanční výbor ne-
doporučuje zastupitelstvu města 
schválit návrh RO č. 1/2016 bez 
úpravy vytvoření dostatečné fi -
nanční rezervy. V diskuzi se čle-
nové zabývali současným stavem 
v TSÚ, kdy dosud nebyly fi nanč-
nímu výboru předloženy poža-
dované podklady pro projednání, 
a konstatovali nespokojenost s ne-
činností (faktury, komunikace). 
Dále proběhla informace o pláno-
vaném přehledu investičních akcí 
ve vazbě na aktualizaci rozpočto-
vého výhledu a dalšího možného 
zadlužení města.

Starosta následně podrobil zdrcu-
jící kritice fungování a celkovou čin-
nost fi nančního výboru, včetně ne-
kompetentnosti jednotlivých členů.

Zastupitelé vzali následně na vě-
domí informaci o čerpání rozpočtu 
k 31. 12. 2015 a schválili rozpoč-
tové opatření č.6/2015 ve výši pří-
jmy a výdaje 189 679 318 Kč. Ná-
sledně bylo schváleno rozpočtové 
opatření č. 1/2016 ve výši příjmy 
a výdaje 135 435 610  Kč. Podrob-

né informace pro zájemce k jed-
notlivým rozpočtovým položkám 
sdělí místostarosta Kimbembe.

Následně zastupitelé schválili  
žádost o poskytnutí úvěru Tech-
nickým službám města Úvaly, 
p.o., na pořízení pracovní plošiny 
se společností UniCredit Leasing 
CZ, a.s. Důvodem je zahájení 
provozování veřejného osvětlení 
od 1. května 2016 a je nezbytné 
Technické služby města Úvaly 
vybavit potřebným zařízením 
– pracovní plošinou. Veřejnou 
zakázku vyhrála společnost Plo-
šiny Rybáček, s.r.o., která dodá 
pracovní plošinu CELA DT 21 
na podvozku Mitsubishi Can-
ter Fuso 7C15 za 2 994 750 Kč 
s DPH. Na rok 2016 je v rozpočtu 
TSÚ vyčleněn na nákup pracovní 
plošiny 1 mil. Kč, celkem se po-
čítá s tříletým splácením a z toho 
důvodu bude plošina fi nancována 
prostřednictvím úvěru.

Zastupitelé vzali na vědomí 
informaci určeného zastupitele 
pro spolupráci s pořizovatelem 
územního plánu o dalším vývoji 
postupu prací ve věci pořizová-
ní nového územního plánu města 
Úvaly. Na základě posledních ně-
kolika jednání se zpracovateli no-
vého územního plánu a především 
s ohledem na problémy, které se 
v poslední době obecně vyskytují 
v rámci procesu pořizování územ-
ních plánů a judikatur  Nejvyššího 
správního soudu bylo dohodnuto, 
že město z těchto důvodů proces 
vrátí až k novému zadání územ-

ního plánu. Tímto chce město 
eliminovat nebezpečí, která by 
mohla vést k následnému zrušení 
územního plánu soudem. Tímto 
krokem město získá potřebný čas 
na přípravu a realizaci dostatečně 
kapacitní infrastruktury.  

Zastupitelé dále uložili starosto-
vi zajistit aktualizaci strategického 
rozvojového plánu města Úvaly 
a integrovaného plánu rozvoje 
města Úvaly za účasti veřejnosti, 
a to vzhledem k tomu, že od roku 
2008 nebyla prováděna aktualiza-
ce strategického rozvojového plá-
nu a integrovaného plánu rozvoje 
města Úvaly. 

Zastupitelé schválili plánova-
cí smlouvu mezi Městem Úvaly 
a společností Škvorecká realitní 
spol. s r.o. Tento investor připra-
vuje v rámci své developerské čin-
nosti na pozemcích u křižovatky 
Škvorecká a odbočky na Přišima-
sy  výstavbu obchodního centra 
BILLA a následující technické 
a dopravní veřejné infrastruktury 
pro toto obchodní centrum. Vzhle-
dem k tomu, že se záměr dotýká 
veřejné dopravní a technické in-
frastruktury ve vlastnictví měs-
ta Úvaly je jako součást žádosti 
o územní rozhodnutí požadována 
smlouva, která stanoví vzájemné 
principy spolupráce obou smluv-
ních stran.

Zastupitelé vzali na vědomí, že 
v případě developera - společnos-
ti, která chtěla realizovat výstavbu 
v oblasti U Horoušánek, plánovací 
smlouva nebyla uzavřena, a tudíž 

revokovali své usnesení, kterým 
byla smlouva schválena. Následu-
jící bod jednání přímo navazoval 
na předchozí. Zastupitelé projed-
návali novou plánovací smlouvu 
se společností NANETTE, s.r.o. 
Plánovací smlouvu projednala 
rada města a nedoporučila ji zastu-
pitelstvu města schválit z důvodu 
chybějících, resp. nedostačujících 
zajišťovacích instrumentů. V rám-
ci debaty o možnostech podmí-
nek fi nančního zajištění projektu 
a závazků s ním spojených hovořil 
zástupce developera pan Daniel 
Urban. Bod byl nakonec stažen 
z jednání. 

V dalším bodě zastupitelé schvá-
lili plánovací smlouvu mezi Měs-
tem Úvaly a Ing. Janou Polákovou 
a Martinem Polákem, vlastníky 
pozemku v oblasti U Horoušánek, 
ulici Tigridova. Bylo dohodnuto, 
že vlastníci vybudují  komuni-
kaci o šíři 8 m s jednostranným 
chodníkem, dle parametrů. které 
jsou dány v ul. Tigridova. Povrch 
komunikace bude zhotoven ze 
zámkové dlažby nebo živice. Dále 
bylo dohodnuto, že v daném úse-
ku komunikace manželé Polákovi 
vybudují veřejné osvětlení, kabel 
pro osvětlení bude na náklady 
města přiveden až k připojovací-
mu bodu. Město vykoupí zbylou 
část pozemku za odhadní cenu dle 
znaleckého posudku (max. však 
za 50 Kč/m2)

Zastupitelé následně schválili při-
jetí daru od Ing. Romana Hlávky. 
Jedná se o tři pozemky pod komu-
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Slovo starosty
Milé Úvalačky, milí Úvaláci, 

ve druhé polovině února a v břez-
nu se uskutečnilo několik veřej-
ných diskusí, které se týkaly důle-
žitých věcí spojených se životem 
našeho města. První diskuse se 
týkala toho, jaké projekty by naše 
město mělo v letech 2016 – 2020 
realizovat a jakým způsobem je 
fi nancovat. Na samotnou dis-
kusi přišlo s námi debatovat 16 
občanů, ke dni psaní tohoto Slo-
va starosty se na videozáznam 
na internetu podívalo 110 občanů, 
na facebooku informaci zazname-

nalo 692 návštěvníků. Druhá dis-
kuse se týkala nového územního 
plánu.  Zde přišlo debatovat cca 
70 občanů, na facebooku událost 
zaujala 283 z vás, videozáznam 
zhlédlo 103 diváků. 

Je to hodně nebo je to málo? 
Obě výše uvedená témata se tý-
kají prakticky každého z nás: jaké 
a kdy se budou dělat ulice, jestli 
se bude stavět nová škola, kdy se 
budou opravovat městské bytové 
domy, kdy se bude rekonstruovat 
náměstí, jak naše město bude vel-
ké a jak rychle bude růst. Byli by-

chom proto rádi, kdyby se k těmto 
plánům vyjádřilo co nejvíce oby-
vatel našeho města. Protože zde 
více než kdekoli jinde platí, že 
jaké si to uděláme, takové to bu-
deme mít. Proto i v tomto čísle Ži-
vota Úval najdete rozsáhlý článek, 
který je projektům města věnova-
ný. Možná to nebude zcela záživné 
čtení, přesto vás prosím, abyste 
mu věnovali svůj čas a napsali 
nám, radnici, svůj názor /mailem, 
dopisem, přes web či facebook/.

Důležitá je však nejen bu-
doucnost, ale i současnost. Ta 

je ve znamení odcházející zimy. 
Začínáme proto s jarním úklidem 
a opravami ulic. Prosíme tedy 
o vaši spolupráci a pokud se ně-
kde objeví přenosné značky se 
zákazem parkování, respektujte je 
a neparkujte v danou chvíli v uli-
cích. Jistě i vy chcete, aby byly 
úvalské ulice čisté ☺. A když 
jsme u té čistoty, věřím, že se 
společně potkáme při jarním úkli-
du Úval a akci Sbírá celá rodina 
aneb Rok odpadu zdarma.

Přeji vám krásný začátek jara!
Petr Borecký, starosta města

O čem jednali zastupitelé dne 18. 2. 2016
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nikacemi v Radlické čtvrti o celkové 
výměře 3816 m2 a pozemek o vý-
měře 149 m2 v téže lokalitě od paní 
Radky Vesecké a Ing. Romana 
Hlávky. Také byl přijat dar v podobě 
pozemku od výměře 10 m2 v oblasti 
U Horoušánek od společnosti PATH-
WAY IMPORTS CZ, spol. s r.o. 
,,v likvidaci“.

Následně zastupitelé schválili 
odkoupení pozemků v lokalitě ulic 
Na Spojce, Sovova, Mánesova a ul. 
5. května, které jsou ve vlastnictví 
soukromých osob. S těmito vlastní-
ky byla vedena jednání a na základě 
nich došlo k dohodě o odprodeji 
těchto pozemků. Výkup je prováděn 
za cenu 160 Kč/m2. Celkové nákla-
dy pro město budou činit 282 000 
Kč. Rovněž byl schválen odkup 
pozemků pod komunikacemi v uli-
cích Fibichova, Purkyňova, Nad 
Koupadlem, Tovární, Foersterova, 
Na Spojce a Mánesova, ve vlastnic-
tví soukromé osoby. Výkup je pro-
váděn za ceny v rozmezí od 120 Kč 
a 160 Kč/m2. Jedná se o rozsáhlé 
území a celkové náklady pro měs-
to budou činit 1 126 360 Kč. Dále 
bylo schváleno odkoupení dvou 
pozemků od společnosti INSTALA-
CE Praha, s.r.o., o celkové výměře 
722 za cenu 100,– Kč/m2. Jedná se 
pozemky v ulicích Hakenova a Pa-
lackého.

Zastupitelé vzali na vědomí in-
formaci o proběhlé schůzce mezi 
zástupci města a pány Ing. Tomá-
šem Čábelou a Ing. Alešem Mál-
kem, týkající se stavební uzávěry 
navržené i na pozemky v jejich 
vlastnictví. Tento dopis byl zaslán 
osobně všem zastupitelům. 

Zastupitelé rovněž diskutovali 
a vzali na vědomí přehled projektů 
města Úvaly na roky 2016–2020 
a jejich možné fi nancování. Jed-
ná se o zpracované či plánované 
projekty z oblasti komunikací, by-
tového fondu, životního prostředí 
a nebytového fondu.

Zastupitelé dále pověřili staros-
tu jednáním s MŠMT ČR a MF 
ČR o podmínkách fi nancování 

projektu realizace svazkové ško-
ly v rámci Dobrovolného svazku 
obcí Povýmolí ve variantě školy 
pro 600 žáků.  Od první třetiny 
loňského roku probíhá příprava 
projektu výstavby nové svazkové 
školy pro mikroregion Úvalsko. 
V rámci této přípravy byla zpra-
cována aktualizovaná demografi c-
ká studie zahrnující Úvaly a obce 
Květnice, Sibřina, Dobročovice, 
Přišimasy a Zlatou. Tato demogra-
fi cká studie ukazuje, že v nejbliž-
ších 15 letech nebude s ohledem 
na demografi cký vývoj posta-
čovat stávající kapacita úvalské 
ZŠ. DSO Povýmolí v návaznosti 
na tuto studii nechal zpracovat 
odborný odhad nákladů na výstav-
bu nové svazkové základní školy. 
Tento odhad zpracovali pracovníci 
společnosti AchrDesign a vyplývá 
z něj, že původní odhad nákladů 
byl značně podceněný. Celkové 
náklady na výstavbu nové školy 
odhadují tito odborníci na částku 
cca 420 mil. Kč (malá varianta – 
600 žáků) až 598 mil. Kč (velká 
varianta – 875 žáků).

Zastupitelé také vzali na vědomí 
navrhovaný záměr objektu TESKO 
dům (pod základní školou v nivě 
potoka Výmola) pro vybudování 
dalších čtyř tříd pro Základní ško-
lu Úvaly. V současné době je totiž 
počet tříd v ZŠ na plné kapacitě. 
Dle demografi cké studie je nutné 
během cca 3 let rozšířit o cca 5 tříd. 
Jako jedna z alternativ byla půdní 
vestavba v areálu ZŠ v budově A. 
Vzhledem k vysokým nákladům 
(cca 15,3 mil Kč) a nízkému počtu 
tříd (pouze 2 třídy), které by vzhle-
dem k dispozici a osvětlení musely 
být navíc jako odborné (např. PC 
učebny), se hledaly další možnos-
ti. Jako jedna z dalších možností se 
objevil objekt TESKO domek, kte-
rý je v současné době využíván jako 
skladový prostor pro MěÚ, knihov-
nu, VPS a část prostoru jsou využí-
vány společností DÚLEK, z.s. jako 
zázemí pro lesní školku.  Stavební 
konstrukce objektu nejsou v dob-

rém stavu a vykazují značné vady 
nebo závady. Objekt není v dobrém 
stavu, a proto není vhodná jeho 
rekonstrukce. Předpokladem je 
jeho zbourání. Náklady na bourání 
budou závislé na skutečnosti, zda 
se v konstrukcích objektu nachází 
azbest. Odhad nákladů na novou 
stavbu včetně odstranění stávající-
ho objektu a průzkumových a pro-
jektových prací včetně inženýrské 
činnosti je 19 450 000 Kč včetně 
DPH, z toho odstranění objektu 
v hodnotě 970 000 Kč včetně DPH.

Zastupitelé také souhlasili s po-
depsáním smlouvy o poskytnutí fi -
nanční dotace města Úvaly v rámci 
projektu „Modernizace traťového 
úseku Praha Běchovice – Úvaly, 
chodník v ulici Smetanova“ mezi 
městem Úvaly a Správou želez-
niční dopravní cesty.  Účelem této 
stavby je zřízení další přístupové 
cesty na nádraží Úvaly. Tento poža-
davek města se opírá o skutečnost, 
že po zavedení taktové dopravy 
v intervalu 15 min. (ve špičce) vy-
stupuje a nastupuje do vlaků pod-
statně více cestujících než v době 
zpracování projektové dokumenta-
ce, přičemž významná část těchto 
cestujících nebydlí v Úvalech, ale 
v sousedních obcích. Současný stav 
pohybu cestujících z a na nádraží 
považuje Město Úvaly za zásadně 
odlišný od toho, který byl v době 
projednání projektové dokumen-
tace. Jako řešení požaduje Město 
Úvaly vybudování další přístupové 
cesty od přejezdu na kolínském 
zhlaví podél 4. koleje, která bude 
zakončena u vyústění prodlouže-
ného podchodu pro cestující v že-
lezniční stanici Úvaly. Na straně 
nádraží odvrácené od výpravní bu-
dovy tak vzniknou dvě přístupové 
cesty, jedna orientovaná směrem 
ku Praze do ulice Vydrova (ta je 
předmětem stavby a je již dokon-
čená) a druhá opačným směrem 
k přejezdu na kolínském zhlaví. 
Tím dojde k podstatnému zlepšení 
přístupnosti nádraží pro cestující 
a zároveň i ke zvýšení bezpečnosti 

na přejezdu, který je z důvodu vy-
soké intenzity drážní dopravy často 
uzavřen, přičemž chodci mají ten-
denci ho přecházet, i když je ve vý-
straze. Město poskytne příjemci 
na stavbu fi nanční dotaci ve výši 
560 472 Kč včetně DPH formou 
zajištění dokumentace pro územní 
řízení a úhrady dalších nákladů, 
potřebných pro vydání územního 
rozhodnutí. Veškeré další fi nanční 
prostředky na stavbu, jejíž rozpočet 
činí 6 178 000 Kč, zajistí příjemce 
ze zdrojů poskytnutých Státním 
fondem dopravní infrastruktury.

Zastupitelé následně schváli-
li smlouvu o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene mezi 
Městem Úvaly a Českou republi-
kou – Státním pozemkovým úřa-
dem, na akci Rekonstrukce veřej-
ného osvětlení v ulicích Horova 
a Na Ztraceném korci.

Zastupitelé souhlasili s celkovou 
částkou ve výši 189 500,– Kč bez 
DPH za zřízení věcného břemene 
pro společnost ČEZ Distribuce, 
a.s., v ulicích Tovární a Purkyňova.

V posledním bodě jednání za-
stupitelé vzali na vědomí rezignaci 
pana Vladimíra Šťastného na člen-
ství Kontrolního výboru zastupi-
telstva.

V rámci dotazů a připomínek 
zastupitelů se hovořilo o přístu-
povém chodníku na druhé nástu-
piště úvalského nádraží, řešilo se 
tekoucí bahno z chodníku v ulici 
Na Spojce a dopravní situace sou-
visející s novou výstavbou v loka-
litě Výpustek. 

Zastupitelé se dohodli, že příští 
jednání zastupitelstva začne o ho-
dinu dříve než obvykle, a to již 
v 17:00 hod.

Videozáznam (délka trvání 3:36 
hod.) z jednání dne 18. 2. 2016 je 
zde:
http://www.youtube.com/watch?-
v=HFScdz1w-Io

Mgr. Marek Mahdal, DiS.
(redakce Života Úval)

Jaké projekty města Úvaly v letech 2016 – 2020 realizovat? A za co? A za kolik?

Pojďte spolurozhodnout o budoucnosti svého města!
Milé Úvalačky, milí Úvaláci, 
všichni, co v našem městě žijeme, víme, 

že ne vše je v Úvalech dokonalé. Přesto je 
to město, které máme rádi a které chceme 
společně rozvíjet. Rozvoj může mít mnoho 
podob a stejně tak je mnoho cest, kterými 
se můžeme ubírat. Předkládáme vám proto 
k veřejné diskusi zásobník projektů, které 
by bylo možné v období příštích 5 let re-
alizovat. Tyto projekty přesahují délku vo-
lebního období, a proto chceme, abychom 
na nich našli společně s vámi co nejširší 
shodu.

Začali jsme 16. 2. veřejnou diskusí, které 
se však bohužel zúčastnilo jen málo obča-
nů, věřím proto, že prostřednictvím internetu 
a Života Úval se vás zapojí více. Přeci jen, jde 
o jedinečnou příležitost, abyste jasně řekli, 
které projekty považujete za vhodné k reali-
zaci, které už méně a které vám tam naopak 
chybí. Můžete také vyjádřit svůj názor na na-
vrhované fi nancování.

Projekty jsme rozdělili do následujících sekcí:
1. Komunikace
2. Chodníky, cyklostezky a světelné křižovatky

3. Bytový fond
4. Nebytový fond
5. Životní prostředí

Tyto projekty jsme rozdělili do dvou skupin:

První skupina obsahuje seznam všech vět-
ších investičních projektů (nad 1 mil. Kč), kte-
ré je v Úvalech potřeba realizovat a ke kterým 
máme projekty v různé fázi přípravy. Druhá 
skupina je skupinou tzv. Doporučených pro-
jektů, tedy těch, které navrhujeme realizovat 
prioritně.
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Sumarizace nákladů a dotací projektů sku-
piny I. je následující: 
1. Komunikace 149 470 000 Kč
2.     Chodníky, cyklostezky  

a světelné křižovatky 35 850 000 Kč
3. Bytový fond 37 700 000 Kč
4. Nebytový fond 72 100 000 Kč
5. Životní prostředí 111 000 000 Kč
Celkem 406 120 000 Kč

Na dotacích lze získat  
odhadem:  143 450 000 Kč
Rozdíl k dofi nancování městem  
Úvaly činí částku: 262 670 000 Kč

Jaké peníze mohou Úvaly fakticky 
investovat?  

Nejprve si musíme říci, jaká je vlastně fi -
nanční situace města? Vyžádali jsme si po-
souzení od Komerční banky – naleznete jej 
na webu města v rubrice Projekty města 
2016–2020. To vyznívá pro naše město výbor-
ně. Pravda je, jak už to bývá, složitější.

Aktuální dluh města je 87 mil. Kč /konec led-
na 2016/, na konci roku by měl klesnout na 77 
mil. Kč. Dluhová služba je aktuálně na úrov-
ni 12,6%. Dluh na obyvatele máme na úrovni 
13 384 Kč na obyvatele. Za rizikovou hranici 
dluhové služby považuje MF ČR úroveň 30%.

Pro srovnání průměrný dluh obcí na oby-
vatele je nyní v ČR kolem hranice 5 800 Kč, 
nicméně v tom jsou zahrnuty i ty nejmenší 
obce. Pokud budeme srovnávat města, je prů-
měrná výše tohoto dluhu kolem 10–11 tis. 
Kč/na obyvatele, Úvaly jsou tedy v míře své-
ho dluhu zadluženější o cca 20% výše, než 
je průměr.

Z jednání, která jsme absolvovali s banka-
mi vyplývá, že akceptovatelná hranice dluhu 
Úval pro banky je na úrovni cca 145 mil. Kč, 
tj. o cca 68 mil. Kč výše, než bude úroveň dlu-
hu města na konci roku 2016.

Pokud půjdou Úvaly do zadlužení na úrovni 
cca 145 mil. Kč, dostaneme se na dluhovou služ-
bu ve výši cca 22,6% a dluh na obyvatele bude 
cca 22 300 Kč, budeme tedy patřit k nejzadluže-
nějším městům v republice, stále však pod úrov-
ní Kolína (22 400 Kč) nebo Prahy (26 000 Kč).

Nebude to tedy nic jednoduchého, ale stále 
bude město daleko od bankrotu. Výše uvedený 

dluh budeme splácet dle nastavení podmínek 
do roků 2025–2030.

Pokud započítáme hodnotu aktiv, která 
město vlastní a jejichž prodej není zahrnován 
(pozemky (60 mil. Kč), bytové domy (50 mil. 
Kč)), bude relativní úroveň dluhu v poměru 
k zpeněžitelnému majetku v bezpečných man-
tinelech.

Nesmíme zapomenout na věc, o které se 
mlčí decentně – dluh Úval nominální sice není 
tak strašný /a nebude/, ale o to horší je dluh 
infrastrukturní (stále kolem 800 mil. Kč).    

Takže jaké peníze mohou Úvaly v  letech 
2016–2020 investovat? 
1. Vlastní zdroje: 40 000 000 Kč
2. Navýšení úvěru: 68 000 000 Kč
3. Rezerva ve splátkách: 43 000 000 Kč
Celkem 151 000 000 Kč

Bilance projektů první skupiny:
Celkové náklady: 406 120 000 Kč
Potenciální dotace: 143 450 000 Kč
Financování města: 151 000 000 Kč
Chybí: 111 670 000 Kč

Kompletní seznam projektů první skupiny 
naleznete na webu města v rubrice Projekty 
města 2016 – 2020.

Vzhledem k tomu, že je zřejmé, že ani při 
využití všech možností fi nancování města 
(pokud nechceme prodávat všechny pozem-
ky a bytové domy) není možné výše uvedené 
projekty profi nancovat, připravili jsme návrh 
redukované varianty tzv. Doporučené skupi-
ny projektů, kterou si můžete stáhnout zde.

Sumarizace nákladů a dotací Doporuče-
ných projektů je následující: 
1. Komunikace 68 400 000 Kč
2.       Chodníky, cyklostezky  

a světelné křižovatky 35 850 000 Kč
3. Bytový fond 37 700 000 Kč
4. Nebytový fond 72 100 000 Kč
5. Životní prostředí  81 000 000 Kč
Celkem 295 120 000 Kč

Bilance Doporučených projektů:
Celkové náklady: 295 120 000 Kč
Potenciální dotace: 143 450 000 Kč

Financování města: 151 000 000 Kč
Chybí: 670 000 Kč

V tomto případě lze uvažovat o tzv. nulové 
variantě = město je schopno svůj podíl na in-
vesticích zaplatit.

Ve všech výše uvedených variantách nejsou 
zahrnuty následující projekty, které jsou fi nan-
covány jiným způsobem: 
•      svazková škola na Hostíně – tento projekt 

je realizován v rámci Dobrovolného svazku 
obcí Povýmolí (náklady projektu cca 180–
200 mil. Kč, fi nancování bude muset být 
řešeno zcela separátně ve spolupráci s Mini-
sterstvem školství a mládeže)

•       rozjezd odpadového hospodářství města, 
včetně sběrného dvora (náklady cca 15 
mil. Kč)

•       výstavba nové městské knihovny na náměs-
tí Arnošta z Pardubic č.p. 18 (náklady cca 
55–60 mil. Kč, zahájení akce před rokem 
2020, ale dokončení až po tomto období)

Na co bychom rádi znali váš názor: 
1.     Které projekty v tabulce Doporučených 

projektů postrádáte? Navrhněte jejich do-
plnění!

2.       Které projekty byste z tabulky Doporuče-
ných projektů vyškrtli? Navrhněte jejich 
vyškrtnutí!

3.       Je pro vás navrhovaná výše zadlužení města 
přijatelná? Pokud není, jaká výše je pro vás 
akceptovatelná?

4.      Jste pro nebo proti získat peníze na spo-
lufi nancování projektů prodejem městské-
ho majetku (stavební pozemky na rodinné 
domy, bytový fond)?

Chybí vám nějaké informace? Řekněte nám 
to! Těšíme se na vaše názory a připomínky 
(mailem, dopisem, přes web či přes face-
book).  

Záznam z veřejné diskuse k projektům města 
pro období 2016–2020 ze dne 16. 2. 2016 na-
jdete na webu města v rubrice Projekty města 
2016–2020.

Za vedení města Úvaly
Petr Borecký,  starosta města

Pozvánka Pozvánka 
na řádné na řádné 
zasedání zasedání 

zastupitelstvazastupitelstva

Zveme občany 
na řádné 

veřejné zasedání 
Zastupitelstva města 
Úvaly, které se koná 

ve čtvrtek 
28. 4. 2016

od 18 hodin

v sále domu 
s pečovatelskou 

službou.

Jarní úklid 2016 – INFORMACE
S nastupujícím jarem opět přichází i pravidelný 

jarní úklid některých odpadů z našich domácnos-
tí. Úklid se bude konat obdobným způsobem jako 
na podzim roku 2015.  

                                    
Celá akce proběhne od pondělí 18. dubna 2016  až  
do úterý 3. května 2016.

Stejně jako tomu bylo na podzim, budou i nyní 
na každé stanoviště v příslušný den přistaveny kon-
tejnery dva. První kontejner bude určen na maloob-
jemové, objemnější a velkoobjemové odpady a dru-
hý kontejner bude sloužit pro odkládání větví, pařezů 
a případně kmenů. (nutno vše rozřezat na menší 
kusy). Pracovník svozové fi rmy bude sám určovat, 
do kterého kontejneru bude odpad odkládán.

Svoz se týká maloobjemových, objemnějších 
a velkoobjemových odpadů, které nemohly být 
umístěny do popelnicových nádob nebo kontejnerů 
na separované odpady. 

Do přistavených kontejnerů nesmí být umis-
ťovány odpady nebezpečné (např. zbytky barev, 
laků, kyselin, olejů, autobaterie, pneumatiky 
apod.) a dále odpady, které jsou předmětem zpět-
ného odběru elektrozařízení v našem sběrném dvoře 
(např. lednice, televize, počítače a monitory, mobilní 
telefony a další drobná elektrozařízení).  

Dále je výslovný zákaz zde odkládat suť, ka-
meny a zeminu – tyto odpady je nutno odvézt 
do sběrného dvora!!!

Při odkládání odpadů je nutno se řídit pokyny 
přítomných pracovníků svozové fi rmy, kteří jsou 
oprávněni nepřijmout nevhodné odpady do při-
stavených velkoobjemových kontejnerů. 

                                                                                                   
Čas přistavování kontejnerů

Kontejnery budou přistavovány na níže uvede-
ná stanoviště NOVĚ ve všední dny od 13.00 hod. 
a odváženy budou po 19.00 hod, o víkendech bu-
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dou přistavovány na níže uvedená stanoviště od 9.00 hod. a odvá-
ženy budou týž den po15.00 hod. (z důvodu krádeží kontejnerů, ne-

budou na stanovišti přes noc). V případě naplnění kontejnerů budou 
průběžně odváženy a přistavovány prázdné.

 

Termín:  Číslo stanoviště

Pondělí 18. dubna                                  12, 26, 44                                                           
Úterý 19. dubna                                  10, 37, 45                                     
Středa 20. dubna                                  22, 28                                    
Čtvrtek 21. dubna                                  14, 21, 43                                    
Pátek 22. dubna                                  3, 19, 41                                       
Sobota 23. dubna                                  18, 25, 36                                   
Neděle 24. dubna                                    29, 33, 46                                    
Pondělí 25. dubna                                  2, 5, 34                                       
Úterý 26. dubna                                  15, 35, 40                                   
Středa 27. dubna                                  9, 16, 32                                           
Čtvrtek 28. dubna                                  1, 31, 4                                                                    
Pátek 29. dubna                                   6, 7, 13                                                             
Sobota 30. dubna                                  20, 24, 38 
Neděle 1. května                                  11, 39, 42  
Pondělí 2. května 17, 23, 30, 
Úterý 3. května                            8, 27, 47

Harmonogram svozu

Očíslování stanovišť kontejnerů

16.     Roh ulic Kollárova, Josefa 
Lady

17.     Roh ulic Hakenova, 
Štefánikova

18. Roh ulic Wolkerova, Alešova
19.     Roh ulic Vítězslava Nováka, 

28. října
20.      Roh ulic Kožíškova, 

Vítězslava Nováka
21.      Roh ulic Rašínova, náměstí 

Svobody
22.     Roh ulic Grégrova, 

Dobrovského
23.    Roh ulic Guth-Jarkovského, 

Klánovická
24.     Roh ulic Čelakovského, 

Foersterova – v případě 
asfaltování komunikace 
bude stanoviště přesunuto 
k stanovišti separovaného 
odpadu – Klánovická ulice 
(u fotbalového hřiště)

25.     Roh ulic Guth-Jarkovského, 
Máchova

26. Roh ulic Rašínova, Tylova
27.      Roh ulic Klostermannova, 

Dobrovského
28.     Roh ulic Palackého, 

Hakenova
29.     Roh ulic Janáčkova, 

Purkyňova
30. Střed ulice Fibichova
31. Střed ulice Zálesí
32.     Roh ulic Glücksmannova, 

Šámalova
33.     Roh ulic Nad Koupadlem, 

Purkyňova
34. Střed ulice Horova
35. Roh ulic Sovova, Na Spojce
36.      Ulice Mánesova, 

U Mlýnského rybníka
37.    Roh ulic Fügnerova, Tyršova
38.     Ulice Komenského 

a Hálkova
39. Střed ulice Pod Slovany
40.      Střed ulice Pražská – bývalá 

pošta
41. Střed ulice Atlasová
42. Střed ulice U Obory
43. Střed ulice K Hájovně
44. Střed ulice Do Hodova
45.    Zahrádkářská kolonie 

U Obory
46. Ulice Moravská
47.      Roh ulic Bratří Čapků, Jiřího 

Gruši  NOVÉ !!!

 1.      Roh ulic Chorvatská, 
Slovinská

 2. Roh ulic Bulharská, Ruská
 3. Roh ulic Srbská, Škvorecká
 4. Střed ulice Poděbradova
 5. Střed ulice Roháčova
 6. Roh ulic 5. května, Dvořákova
 7. Roh ulic Kladská, Lužická
 8. Roh ulic U Kaberny, U Výmoly
 9. Roh ulic Nerudova, Žižkova

10. Roh ulic Čechova, 
Havlíčkova
11.     Roh ulic Kollárova, Boženy 

Němcové
12.       Roh ulic Jungmannova, 

Prokopa Velikého
13. Roh ulic Nerudova, Raisova
14. Roh ulic Raisova, Kollárova
15.   Roh ulic Prokopa Velikého, 

Erbenova
Ing. arch. Martina Bredová,

vedoucí odboru životního prostředí  a územního rozvoje

Je čas zamést si před vlastním prahem!
Uklidit a osvěžit si svoje okolí 

bydlení a přiléhajicí měst-
skou zeleň, to je v nadcházejícím 
jaře to pravé! A tak drazí úvalští 
přátelé, jak jsme vás již v minu-
lém čísle Života úval informo-
vali, máme pro vás připravenou 
skvělou akci: Sbírá celá rodina 
– rok odpadu zdarma! Celé to 
pozdvižení se koná v rámci akce 
„Ukliďme Pošembeří“ jako sou-
částí kampaně „Ukliďme svět“. 
Přijďte a podpořte čisté a pěkné 
město jako jeho občané, kterým 
není lhostejný vzhled svého 
okolí. Hlavní cenou je odměna 
ve výši ročního poplatku za svoz 
komunálních odpadů dle Vyhláš-

ky č. 4/2015, a to za celou rodi-
nu!

Připomínáme tedy, že svoje síly 
ve spolupráci s Městským úřadem 
Úvaly společně spojíme v sobotu 
dne 9.4.2016 od 9:00 hodin. Naše 
úsilí budeme směřovat na úklid hned 
několika oblastí. Sraz zájemců bude:
1)     v „zatáčce“ silnice na Přišima-

sy u cedule „PRODEJ PÍSKU, 
ŠTĚRKU“ naproti stavebni-
nám „Krutský“

2)       u Mateřské školy Pražská II., 
Pražská 525

3)      Slovany, u hřiště roh ulic Lu-
žická a Chorvatská

4)      Radlická čtvrť, roh ulic Lipan-
ská a Želivského

5)     před vchodem do Základ-
ní školy na  náměstí Arnošta 
z Pardubic

6)      před vstupem na fotbalové hři-
ště, ul. Klánovická

7)    před plaveckým bazénem Na-
trix 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 rukavice. Nasbírané pytle s od-
padky odevzdáte na stejných sta-
novištích ve 12:00 hodin, kde bu-

dou za zúčastněné rodiny sečteny 
a zaevidovány. 

Po skončení úklidu bude od-
měnou všem zúčastněným kromě 
dobrého pocitu i společné opéká-
ní buřtů na hřišti pod sokolovnou 
od 12:30 hodin. 

Vyhlášení výsledků „Ukliďme 
Pošembeří“ proběhne v sobotu 
16. 4. 2015 na Dni Země, který se 
koná na vrchu Klepec u obce Při-
šimasy. Vyhlášení nejlepší rodiny 
ve sběru odpadu a odpadků bude 
zveřejněno na webových strán-
kách a Facebooku města.

Ing. Renata Stojecová, Ph. D.
odbor životního prostředí 

a územního rozvoje

Jak hospodařilo město za rok 2015?

M
ěsto hospodařilo za rok 2015 se schod-
kem 7,10 mil. Důvodem je úvěr, kte-
rý město má, kvůli dotaci na vodovod 

a kanalizace, ale i přes to, Cash fl ow města 
ke konci roku byl 24,17 mil a garantuje schop-
nost města platit své závazky a dodržovat úvě-
rové podmínky stanovené Komerční bankou 
(viz tab. 2).

Struktura příjmů:
Celkové příjmy města za rok 2015 jsou oproti 

2014 vyšší o13%, i když tendence prvního kvar-
tálu nebyla uspokojivá. Daňové příjmy 79,72 
mil. byly vyšší o 3% oproti roku 2014, neda-
ňové příjmy 16,63 mil., zvýšení o 14% oproti 
rok 2014, běžné přijaté neinvestiční transfery 
10 mil., kapitálové příjmy 19,46 mil. byly vyš-
ší o 71% oproti 2014, přijaté kapitálové dotace 
32,39 mil., pokles o 5% oproti roku 2014.

Struktura výdajů:
Celkové výdaje města za rok 2015 jsou 

oproti roku 2014 mírně vyšší o 15% z důvo-
dů poskytnutí dotace Sokolu na dokončení 
výstavby sportovní haly (2 mil. Kč), výdajů 
na opravy a údržbu městského majetku a pře-
fi nancování TSÚ.

Běžné výdaje 80,498 mil. byly vyšší 
o 27% oproti roku 2014, úroky 2,733 mil., 
investiční příspěvek 1,5 mil., kapitálové 
výdaje 69,279 mil. byly vyšší o 8% oproti 
roku 2014 a zaplacení splátky jistiny činily 
11,284 mil.
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Monitoring hospodaření obcí – SIMU 
(soustava informativních a monitorujících 
ukazatelů) viz tab. 1, neidentifi kuje nějaký 
problém s hospodařením města, podíl cizích 

zdrojů k celkovým aktivům za rok 2015 je 
7,76%,  tj. hodně pod limitem a celková li-
kvidita města je 2,65 (doporučená hodnota 
(1,5 – 2,5)), míra zadluženosti je 10,37%. 

Dle učebnic by cizí zdroje neměly překročit 
1,5 násobek hodnoty vlastního jmění a my 
máme nižší hodnotu cizích zdrojů než vlast-
ního jmění.

Analýza Cash fl ow od roku 2014 do 2015

Strašení občanů, že město má problém zaplatit své závazky, není na místě, a pokud to někdo tvrdí, ať předloží analýzu tohoto tvrzení.
Ing. Alexis Kimbembe,

místostarosta MěÚ

Finanční výbor zastupitelstva města Úvaly – dopis
Vážený pane starosto,
dne 18. 2. 2016 jste se spolu 

s místostarostou Ing. Alexisem 
Kimbembem dopustil na veřej-
ném zasedání zastupitelů města 
urážky práce členů fi nančního 
výboru města Úvaly. Uvedli jste, 
mimo jiné, že fi nanční výbor je 
„k ničemu“, „pracuje mizerně“ 
a jeho členy jste označili jako 
„nekvalifi kované“ s tím, „že ne-
čtou materiály“ a „k vedení města 
nejsou partnersky orientované“.

Finanční výbor (dále jen FV) 
s Vašimi výtkami nesouhlasí 
a požaduje veřejnou omluvu.

Bylo by účinnější, kdybyste se 
s kritikou FV obrátil ještě před 
VZZM přímo na členy FV a ově-
řil si svoje argumenty pro kritiku 
práce FV, které se nezakládají 
na skutečnosti. Mrzí nás to o to 

více, že se kritika stala v momen-
tě, kdy FV nedoporučil zastupite-
lům schválit rozpočtové opatření 
č. 1 za rok 2016 (RO1) s odkazem 
na výrazné snížení fi nanční rezer-
vy města z Kč 5 mil., a to z obavy 
z nedostatku zdrojů na pokrytí 
závazků města v budoucnosti. 
Rezerva v této výši byla vloni FV 
doporučena a následně zastupiteli 
schválena v rámci návrhu rozpoč-
tu na rok 2016.

Kvalita podkladů pro 
rozhodování FV

Z ekonomického oddělení při-
cházejí podklady neuvěřitelně 
pozdě. Před FV konaným 2. 2. t.r. 
to byl pouze jeden den. To je tra-
gicky málo pro seznámení se s tak 
rozsáhlým a důležitým materiá-
lem. Dalším problémem je špatná 

srozumitelnost podkladů, často 
chybějící části či chybné označe-
ní jednotlivých položek. Již rok 
upozorňujeme např. na fakt, že 
se v některých případech v rámci 
rozpočtových tabulek nepropojují 
vzorce v hlavní tabulce rozpoč-
tového opatření. Doporučujeme 
tedy uvádět hodnoty a nikoli od-
kazy.

Pane starosto, stále ještě si 
stojíte za kvalitou dodávaných 
materiálů na jednání FV, potaž-
mo kvalitou práce Vámi řízených 
pracovníků? Víte, že příspěvky 
organizacím máte označeny jako 
koupaliště? Pokud jste tvrdil 
na veřejném zasedání, že čle-
nové FV navrhli odebrat peníze 
na školství, pak Vám musíme 
připomenout, že prvním a po-
sledním, kdo přišel s takovým 

nápadem, jste byl na jeho prv-
ním zasedání právě Vy. Na ve-
řejném zasedání jste kritizoval 
dále FV za neznalost souvislostí, 
týkajících se rekonstrukce ulice 
Jiráskova. V podkladech pro FV 
je uvedeno, že se nejedná o ulici 
Jiráskovu, ale o chodník v ulici 
Jiráskova, položka 6121 – tak je 
položka defi nována.

Ujišťujeme Vás, pane starosto, 
že stejně jako Vy, tak i FV chápe 
propojení rozpočtu města s pří-
spěvkovou organizací TSÚ (Vaše 
slova na VZZM o levé a pravé 
kapse). Proto FV upozornil na to, 
že při schvalování změn v roz-
počtu města je třeba mít k dis-
pozici údaje o hospodaření TSÚ, 
což se nestalo. Na zasedání FV 
2. 2. 2016 jsme navíc nedostali 
informaci a ani podklady k při-
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pravovanému úvěru na nákup plo-
šiny pro TSÚ v hodnotě cca Kč 
2,9 mil, ačkoliv pravděpodobně 
podle záznamu z VZZM se bude 
jednat o nový závazek města.

Kompetence FV
Chtěli bychom zdůraznit, že FV 

není orgánem města s kompetencí 
rozhodovat o investicích města, 
ale podle zákona kontroluje hos-
podaření s majetkem a fi nančními 
prostředky obce. FV upozorňuje 
na případy, kdy dochází nebo hro-
zí neúčelné/plýtvavé využití těchto 
prostředků, s ohledem na rozpočet 
města. Několikrát jsme tuto sku-
tečnost na zasedání FV vysvětlili 
Ing. Kimbembemu. Na posledním 
VZZM tento názor mimo jiné po-
tvrdil pan Jaromír Gloc.

FV nevystupuje v roli opozice 
vedení města, jak jej Vy a Ing.
Kimbembe, soudě dle Vašich re-
akcí, zřejmě vnímáte, a to vždy, 
když FV vyjádří své nesouhlasné 
stanovisko.

Rating města
Chceme Vás upozornit na sku-

tečnost, že společnost Czech 

Credit Bureau (CRIF), na jejíž 
hodnocení bonity města Úvaly 
jsme na minulém FV poukazovali 
a jejíž závěry jste na posledním 
VZZM zlehčil, považujeme za re-
nomovanou společnost. Analýzy 
CRIF používají banky a fi nanční 
instituce k ratingu fi rem a spo-
lečností. Z analýzy stavu fi nancí 
města za r. 2014 mimo jiné vyplý-
vá, že
–     máme dvojnásobný dluh na oby-

vatele ve srovnání s ostatními 
obcemi

–    poměr dluhu k průměru příjmů 
máme 60% (ostatní obce 22%).
Doplňujeme, že rok 2015 kon-

čí tak jako rok 2014, se zápor-
ným hospodářským výsledkem. 
Na růst běžných výdajů v rozpoč-
tu města upozorňuje FV dlouho-
době, viz zápisy FV.

Kromě toho bychom chtěli 
upozornit na doporučení auditora 
ve Zprávě auditora za rok 2014, 
že vyšší podíl závazků na roz-
počtu města může mít negativní 
dopad na jeho hospodaření do bu-
doucnosti.

Vyjádření KB jako banky fi -
nancující město ohledně hod-

nocení jeho bonity Vámi zmíně-
né na VZZM, nemáme, ocenili 
bychom, pokud byste je dal FV 
k dispozici.

FV se obává navyšování 
zadlužení města. Navrhujeme 
proto, a v případě záměru ve-
dení města zvyšovat jeho zadlu-
žení považujeme za nezbytné, 
jednání u kulatého stolu, jehož 
smyslem bude objasnit fi nanč-
ní zdraví města včetně zdrojů 
na splácení úvěrů nejen z pohle-
du fi nancující banky, ale i nezá-
vislých expertů a auditora. Spo-
lečné jednání zastupitelů a FV 
navrhla na VZZM předsedkyně 
FV paní Váňová.

Vítáme Vaše přání, aby FV 
byl partnerem městu. Doposud 
náměty od FV zůstávaly bez 
odezvy. FV jako poradní orgán 
zastupitelstva chce být partne-
rem vedení města a ne jeho opo-
zicí. Předpokladem partnerství 
je spolupráce obou stran a my 
jsme k ní připraveni, za předpo-
kladu, že budeme včas a odpo-
vídajícím způsobem seznámeni 
se skutečnostmi rozhodnými pro 
tuto spolupráci.

Závěr
Po zhlédnutí záznamu z VZZM 

všemi členy FV se nabízí několik 
otázek:
1.    Proč tak razantní vystoupení 

proti členům FV?
2.    Proč nedošlo (jak je výše zmí-

něno) ke konfrontaci Vašich in-
formací se členy FV?

3.     Proč všichni ostatní, s rozdíl-
nými názory, jsou Vámi napa-
dáni? Vždyť různé názory jsou 
přece základem demokratické 
diskuze a posunu.

Vážený pane starosto, věří-
me, že se pečlivě s našimi závě-
ry a stanovisky seznámíte, svá 
hanlivá nařčení veřejně odvoláte 
a členům FV se omluvíte a Vaše 
omluva bude zveřejněna v Životě 
Úval 4-2016.

V Úvalech dne 28. 2. 2016

Finanční výbor ZM Úvaly:
Helena Váňová, Petr Hrubý, 

Jana Kytlicová, Petr Jankovský,
Eva Kiššová, Romana  

Komínková, Hana Opálková, 
Josef Zach

  Reakce na dopis členů finančního výboru
Vážení členové finančního 

výboru, 
reaguji tímto na Váš dopis, 

který jste mi adresovali. Veřej-
ně přiznávám, že jsem vystoupil 
na jednání zastupitelstva města 
s hodnocením práce fi nančního 
výboru, kde jsem vyjádřil zdrcují-
cí kritiku. Také jsem uvedl, že své 
hodnocení nevztahuji na všechny 
členy tohoto orgánu zastupitel-
stva, ale na práci fi nančního vý-
boru jako celku. 

Mohl bych se vyjadřovat k jed-
notlivým výtkám, které se týkají 
doručování materiálů, řazení ka-
pitol v rozpočtové skladbě, ale ne-
vím, jestli by to mělo smysl. Z in-
formací, které mám k dispozici, 
vyplývá, že až na jednu výjimku 
(ano jednalo se o zasedání FV 2. 
února 2016 a příslušná pracovnice 
se za to, že se pro nemoc zpozdi-
la, omluvila) rozesílá ekonomický 
odbor podklady vždy nejméně tý-
den dopředu. 

Ohledně Vašich námitek tý-
kajících se zařazování kapitol 
v rozpočtové skladbě, Vám byla 
logika těchto kapitol opakovaně 
kolegyněmi z ekonomického od-
boru vysvětlována. Ke srozumi-
telnosti podkladů mohu jen do-
dat, že zainteresovaný člověk by 
jim měl po prostudování těchto 
materiálů porozumět. Rozpočto-
vá skladba v účetnictví je pro 
některé jedince asi složitá a hůře 
srozumitelná, ale jsem toho ná-

zoru, že členové FV by toto měli 
zvládnout.

Na každé jednání fi nančního 
výboru se místostarosta Kimbem-
be a kolegyně z ekonomického 
odboru snaží předkládat podrob-
nější informace, ale je evidentní, 
že se to nesetkává s očekávanou 
odezvou. Čím víc je předkládáno 
tabulek a rozborů, tím méně se 
v tom někteří členové fi nančního 
výboru orientují.

Ohledně ratingu a zadlužení 
města je mé stanovisko následu-
jící. Ano, město má dluh. A ne-
malý. Ten dluh má své historic-
ké příčiny a členové fi nančního 
výboru by je měli znát. Od členů 
fi nančního výboru bych očekával, 
že pokud budou nějakým způso-
bem chtít hodnotit fi nanční zdraví 
města, budou určitě hovořit se zá-
stupci fi nancujících bank, případ-
ně ministerstva fi nancí. Za celý 
rok a čtvrt fungování fi nančního 
výboru k tomu bohužel nedošlo. 
Debata o tom, jak moc má nebo 
nemá být město zadlužené, je le-
gitimní. Musí však být vedena 
kvalifi kovaně a musí se operovat 
s pojmy, nikoli dojmy.

Finanční výbor navrhuje uspo-
řádání kulatého stolu, protože se 
obává navyšování zadlužení měs-
ta. Smyslem tohoto jednání má 
být objasnění fi nančního zdraví 
města včetně zdrojů na splácení 
úvěrů nejen z pohledu fi nancující 
banky, ale i nezávislých expertů 

a auditora. Musím se proto členů 
fi nančního výboru zeptat: Kde 
jste, vážení členové fi nančního 
výboru, celý rok a čtvrt seděli, 
když kladete takové otázky? Vy 
neznáte rozpočet města? Jeho pří-
jmy a výdaje? Vy nemáte přehled 
o majetku města? Pokud chcete 
kulatý stůl, proč nikdo z Vás ne-

přišel na veřejnou debatu o pro-
jektech města a jejich fi nanco-
vání. O čem a s kým pak máme 
jednat? 

Je mi to moc líto, ale nemohu 
se omluvit. Nemám za co. 

Petr Borecký,
starosta

Přesazení Aleje úvalských dětí II. 
u Horoušánek

V
 týdnu od 29.2. do 4.3.2016 
proběhlo přesazení  Aleje 
úvalských dětí II. Z původ-

ního místa výsadby uprostřed polí 
byly javory přesazeny na nové 
stanoviště podél silnice z Úval 
na Jirny od odbočky k ho-
dovskému statku po odbočku 
k Horoušánkám, a to mezi 
stávající javory jasanolisté.  
Pořadí stromů od informační 
cedule“Alej úvalských dětí“ 
zůstalo zachováno. Nově bu-
dou nainstalovány tabulky 
s pořadovým číslem stromu, 
které budou umístěny na opěr-
ných kůlech. Díky podpoře a 
pochopení dárců stromů tak 
vzniklo nejen pěkné, ale hlav-
ně funkční stromořadí.  Tato 
alej nebude tedy jen esteticky 
lemovat silnici na Jirny, ale 
v blízké budoucnosti všem 
poslouží jako odclonění cyk-

listů a chodců využívajících cyk-
lostezky jako spojnici mezi cent-
rem a severní částí města.

Renata Stojecová,
odbor životního prostředí 

a územního rozvoje
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A rozkvetlé žluté krokusy opět připomínaly …

U
 Základní školy v Úvalech se konal již 
4. ročník happeningu PAMATUJ! Při-
pomenul smrt prvních obětí deportací 

židovských obyvatel z českých zemí do ně-
meckých koncentračních táborů. 8. března 

2016 se shromáždilo přes třicet občanů Úval 
s představiteli města, aby uctili památku lid-
ského utrpení při holocaustu a vyslechli tra-
diční vystoupení úvalského komorního sboru 
Christi s židovskými písněmi Shema Izrael, 

Hatikva a vystoupení žáků základní školy Ve-
roniky Urbanové, Jana Řezáče a Tomáše Ja-
vůrka s básněmi Jaroslava Seiferta. Na závěr 
žákyně Alena Futterová a Vanessa Hájková 
přednesly jména 24 úvalských Židů odvle-
čených do tábora smrti. Happening zakončil 
zpěv naší hymny Kde domov můj. Děti připra-
vily i čtyři panely s tematikou holocaustu, kte-
ré doplňovaly akci před základní školou, spolu 
s rozkvetlými krokusy ve tvaru židovské hvěz-
dy, výsadby žáků druhého stupně v minulých 
letech. Děti na vystoupení připravila paní uči-
telka Mgr. Alice Javůrková. Celý happening 
byl tentokrát proti vyrušování dojemné piety 
průjezdy aut zabezpečen i městskou policií.

Na happening naváže koncert Musica 
Dolce Vita 12.3. Písně beze slov (hudba 
židovských skladatelů) a bude důstojným 
zakončením celého březnového vzpomínko-
vého období.

Alena Janurová

Železniční koridor

V
 níže uvedené tiskové zprá-
vě pana ředitele Johna je 
obsaženo vše. K tomu lze 

doplnit pouze, že věříme dokon-
čení stavby k plánovanému datu 
30. 4. 2016. Toto datum však 
neznamená konec veškeré čin-
nosti v oblasti dráhy. V květnu 
dojde ke kontrolnímu měření 
hlučnosti provozu a z vyhod-
nocení výsledků může dojít 
k určitému doplnění protihlu-
kových opatření. Budován bude 
také pro pěší důležitý spojovací 
chodník z Husovy (Smetanovy) 
ulice od přejezdu do vyústění 
podchodu na ostrovní nástu-
piště. Po skončení stavebních 
prací bude celá stavba předána 
provozovateli a cestující veřej-
nosti ve standardním stavu. Je 
na občanech, aby prostory ná-
draží i související plochy byly 
udržovány uklizené a aby nedo-
cházelo k poškozování objektů 
a znečisťování provozních i za-

travněných ploch. Následuje tis-
ková zpráva zhotovitele stavby.

Vážení občané Úval a okolí,
rychle se blíží tolik očekávaný 

okamžik ve vašem městě, na kte-
rý jste čekali přes dva dlouhé 
roky. Přiblížil se čas dokončení 
modernizace železničního kori-
doru procházejícího vaším měs-
tem a s tím i ukončení někdy 
nepříjemných opatření z naší stra-
ny při realizaci stavebních prací 
na tomto díle. Po celou dobu jsme 
se snažili co nejméně zasahovat 
do vašeho soužití, ale ne vždy se 
to obešlo bez emocí a nedorozu-
mění. Bohužel musím konstato-
vat, že velké stavby uvnitř husté 
zástavby přinášejí řady kompro-
misů a ne vždy je lze skloubit 
tak, aby byli všichni spokojeni. 
Snažili jsme se proto, aby nega-
tivní dopad stavby byl pro vás co 
nejmenší. Podle vašich ohlasů 
soudím, že se nám to podařilo. 

Ukončení hlavních stavebních 
prací je naplánováno na 30. dub-
na letošního roku. Od tohoto oka-
mžiku bude v provozu opravená 
vlaková cesta a komfort cestování 
po nové trati jistě ocení všichni 
cestující, kteří tento druh dopravy 
používají. Tím ale ještě naše pů-
sobení ve vašem městě nekončí. 
Ještě v měsíci květnu a červnu 
budou dokončovány práce spo-
jené hlavně s vyklízením prostor 
zařízení staveniště, dokončením 
oprav komunikací a ploch pou-
žívaných stavbou, provedení ne-
zbytných úprav zeleně, oplocení 
drážních prostor a pozemků, ale 
také nezbytné zkoušky pro uvede-
ní modernizované trati do trvalé-
ho užívání. Koncem měsíce dub-
na proběhne v nočních hodinách 
broušení kolejnic brousící soupra-
vou. V souvislosti s touto činností 
bych vás rád upozornil, že může 
dojít krátkodobě ke zvýšení hlu-
ku v blízkém okolí, a proto bych 

vás rád požádal o pochopení. 
Tyto práce nelze provádět v denní 
době z důvodu vysokého zatíže-
ní trati, hlavně osobní dopravou. 
V měsíci květnu bude také pro-
bíhat měření venkovního hluku 
vytvářeného provozem železnič-
ní dopravy a ověření funkčnos-
ti provedených protihlukových 
opatření v rámci stavby. Tímto 
naše činnost ve vašem městě kon-
čí a mě nezbývá než poděkovat. 
Poděkovat vám, všem občanům, 
pracovníkům městského úřadu, 
příslušníkům městské a státní 
policie, zástupcům samosprávy, 
správcům infrastruktury a hlavně 
vám všem, kteří zde žijete a svým 
přístupem jste nemalou měrou 
přispěli ke zdárnému dokončení 
této významné a složité stavby. 
Ano, z pohledu města je jistě řada 
dalších důležitých etap, které bu-
dou následovat, ale pevně věřím, 
že s velmi profesionálním přístu-
pem vedení města k řešení těchto 

PŘED ... ... A PO
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problémů budete moci jednou říci 
„jsem hrdý Ouvalák a jsem rád, 
že zde žiji“. Závěrem bych ještě 
rád upozornil na jednu důležitou 
skutečnost. S uvedením železnič-
ní trati do plného provozu, které 
po ověření všech zkoušek a mě-
ření plánujeme na konec května 

2016, dojde k podstatnému zvý-
šení rychlosti vlakových souprav, 
hlavně v oblasti železničního 
přejezdu. Zde bych rád apeloval 
na vás všechny, abyste důsledně 
respektovali funkci zabezpečení 
přejezdu a hlavně poučili svoje 
děti, že jejich životy jsou dale-

ko cennější, než několik minut 
zpoždění u zavřeného přejezdu. 
Za celý realizační tým stavby 
vám přeji vše nejlepší do dal-
ších let a co nejméně komplikací 
do dalšího rozvoje vašeho města.

S úctou, Tomáš John, 
ředitel stavby

Příští informace bude opět zve-
řejněna za měsíc, možná, že bude 
poslední, aktuelní informace jsou 
průběžně umisťovány na webo-
vých stránkách města Úval.    

Pro Život Úval sestavil 
ing. Karel Böhm, 

MěÚ – Stavební úřad Úvaly.

Jak zatočit s odpady aneb Pojďme hledat cesty 
k ekologicky odpovědnému chování
Díl III. Jak to s těmi plasty je?

M
inulý článek měl být ta-
kovým informačním úvo-
dem k složení  odpadů  se 

zaměřením na plastové odpady. 
Nárůst produkce odpadů vyvo-
lává potřebu jejich druhotného 
využití a likvidace. Podle infor-
mací EKO-KOM průměrně vytří-
dí každá česká domácnost 25 kg 
plastů. 

Obecně do kontejnerů na plasty 
patří fólie, sáčky, plastové tašky, 
PET láhve, obaly od pracích, čis-
tících a kosmetických přípravků, 
kelímky od jogurtů, mléčných vý-
robků, balící fólie od spotřebního 
zboží, obaly od CD disků a další 
výrobky z plastů. 

Tomu, kdo odpovědně tří-
dí, někdy vyvstávají „zapeklité 
otázky“, například, zda vhazo-
vané plastové obaly musí být 

vymyté. Není to třeba, obaly, 
kterých se zbavujeme, nemu-
sí být dokonale čisté. Podstat-
né je, aby nebyly zamaštěné. 
Z tohoto důvodu je vhodnější 
láhev od oleje hodit do směsné-
ho odpadu, pokud ji nehodláme 
pořádně zbavit mastnoty. Vypo-
třebované obaly od drogistické-
ho zboží je možné rovněž hodit 
do žlutého kontejneru. Pozor 
však na plastové obaly od žíra-
vin, barev a jiných nebezpeč-
ných látek, ty tam nepatří. Mož-
ná stojí i za otázku plastové tuby 
od zubních past. Jejich správné 
místo je ve směsném odpadu, 
mohou totiž obsahovat hliníko-
vou vrstvu. 

Určité pochybnosti se týka-
jí toho, jak naložit s polystyré-
novými obaly. Tato otázka je 

zvlášť aktuální vzhledem k roz-
šiřujícímu se trendu využívání 
nejrůznější polystyrenových kra-
biček pro stravování. Krabička 
nemusí skončit v koši doma nebo 
na pracovišti, patří do kontejneru 
na plast. Čisté polystyrenové oba-
ly je možné třídit. Pokud jde však 
o polystyrenový odpad ze stavby, 
který je znečištěný sutí, je třeba 
ho odevzdat ve sběrném dvoře 
nebo místě. 

Plastové jsou také CD disky, 
nicméně dávat je do tříděného 
plastu nebo do směsného odpa-
du je nevhodné, neboť obsahují 
toxické látky, které mohou konta-
minovat půdu. Nejlepší cesta, jak 
se jich zbavit, je jejich odevzdání 
do nádob na elektroodpad. Totéž 
se týká nepoužívaných audio a vi-
deokazet a DVD.  

Rovněž je vhodné odstraňovat 
víčka z PET lahví, která v sou-
časné době lze využít na podporu 
různých charitativních projektů. 
PET lahve je třeba vhazovat stla-
čené, ušetří se tím náklady na pře-
pravu a manipulaci s plastovým 
odpadem. 

Motivací k třídění nejen plastů 
je třeba zvýšit, řešení jsou různá. 
O tom až v některém z následují-
cích příspěvků. 

Jana Tůmová

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

Kam patří ... ?
Vážení občané Úval, dovolujeme si vám 
nabídnout seriál o třídění odpadů „KAM 
PATŘÍ…?“

V prvním díle seriálu v tomto dubnovém čís-
le vás seznámíme s nápojovými kartony. 
V dalších číslech Života Úval pak budou ná-
sledovat ostatní druhy odpadu, které můžete 
v domácnostech třídit, a svou malou kapkou 
tak přispět do velkého mlýna recyklace. Dou-
fáme, že vás náš seriál nejen zaujme, ale i po-
učí. Pokud ne, tak alespoň než odhodíte toto 
číslo Života Úval do „koše“, tak mějte na my-
sli „KAM PATŘÍ?“

KAM   PATŘÍ  NÁPOJOVÉ  KARTONY?                                      

Jak ho po-
znám a kam 
s  ním? Zá-
kladem re-
cyklace je 

správné roz-
poznání zna-

ček, kterými je 
obal označen. 
Na nápojových 
kartonech jsou 
tyto značky:

 
Dalším kro-

kem je odhození 

nápojového karto-
nu do speciálního 
kontejneru, který 
je označen oran-
žovou nálepkou. 

Pod touto ná-
lepkou se ukrývá 
tajemství, co do 
dané nádoby patří 
a co ne. 

Do takto ozna-
čených nádob 
patří: krabice od 
džusů, vína, mlé-
ka a mléčných 
výrobků, které je 
potřeba před vho-
zením do kontej-
neru řádně sešláp-
nout. Nepleťte si nádobu se smetištěm! 

Rozhodně sem nepatří: „měkké" sáčky, na-
příklad od kávy a různých potravin v prášku. 
Neodhazujte sem ani nápojové kartony obsa-
hující zbytky nápojů a potravin! V případě, 
že odhodíte druhově jiný odpad do tohoto 
speciálního kontejneru, znehodnotíte tak 
celý obsah tzn. 1100 litrů řádně vytříděné-
ho nápojového kartonu, zmaříte úsilí desítek 
spoluobčanů, kterým třídění není lhostejné, 
a způsobíte tak jenom další zatížení životní-
ho prostředí. 

Po Úvalech je rozmístěno osm černých kon-
tejnerů s oranžovým víkem, a to v ulicích Dal-
matská, Borová, Nerudova (SBD – bytovky), 
Žižkova, MěÚ Riegerova a Riegerova. Město 
Úvaly samozřejmě plánuje i další navýšení 
počtu těchto kontejnerů tak, aby bylo město 
rovnoměrně pokryto a zvedla se tak úroveň 
služeb občanům. Rádi uvítáme i návrhy na 
případné konkrétní umístění.

Renata Stojecová,
odbor životního prostředí 

a územního rozvoje
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Technické služby Úvaly
Překročení minulosti s TSÚ

Technické služby města Úvaly v letoš-
ním roce navázaly na úspěšnou loňskou 
spolupráci mezi Městem Úvaly a společ-
ností Rubikon Centrum, která se specia-
lizuje na integraci lidí s trestní minulostí 
zpět do pracovního procesu. Od 14. břez-
na se tak o údržbu města starají další tři 
noví pracovníci, kteří se v počátku budou 
věnovat zejména jarnímu úklidu chodníků 
a ulic. Zhruba v polovině dubna se pracov-
ní četa rozšíří o několik dalších zaměstnan-
ců. Mimo údržbu veřejných prostranství 
se budou noví zaměstnanci podílet např. 
i na čištění lesních porostů ve vlastnictví 
města nebo výkopových pracích souvisejí-
cích s přípravou nového veřejného osvětle-
ní. Věříme, že stejně jako v loňském roce 
bude jejich práce významně znát a úvalské 
ulice a chodníky budou zase o něco čistší.

Veřejné osvětlení 
nově

Jak již bylo v před-
chozích číslech Života 
Úval avizováno, Tech-
nické služby města Úva-
ly přebírají od 1. května 
2016 správu veřejného 
osvětlení. Po dlouhých 
letech tak byla ukončena 
spolupráce s organizací 
Eltodo. Za ukončením 
spolupráce nestály žád-
né problémy či neshody, 
ale snaha města ušetřit 
náklady, které jsou roč-
ně vydávány na správu 
veřejného osvětlení. Ač 
jsou počáteční náklady 
na vybavení Technic-
kých služeb potřebnou 
technikou a zařízením značné, jejich návrat-
nost se bude pohybovat v horizontu 4 let. 

Týká se to zejména pořízení pracovní ploši-
ny, nicméně v tomto případě chceme rozšířit 
služby nejen pro úvalské občany a nabízet 

plošinu k pronájmu např. za účelem opra-
vy fasády či prořezávky vysokých stromů. 
Jedním z prvních kroků po převzetí správy 
veřejného osvětlení bude jeho revize, vyti-
pování prioritních lokalit pro údržbu a ná-
sledně i ve spolupráci s odborem investic 
a dopravy realizace nových úseků veřejného 
osvětlení. V případě jakýchkoliv problémů 
s nefunkčním veřejným osvětlením pak mů-
žete kontaktovat naši dispečinkovou linku, 
která zůstává stejná jako pro potřeby hlášení 
havárií na vodovodním nebo kanalizačním 
řadu, tedy 735 172 722. Veškeré poruchy se 
budeme snažit vyřešit v co nejkratším čase. 

Mgr. Ing. Pavlína Slavíková, ředitelka TSÚ

Kotlíková dotace pomůže k čistšímu ovzduší

C
elá naše země se dlouhodobě 
potýká se znečištěným ovzdu-
ším a Úvaly nejsou výjimkou, 

přičemž velkou měrou se na něm 

podílí sektor lokálního vytápění 
domácností. Ministerstvo životního 
prostředí přichází s další výzvou 
Operačního programu, s tzv. kot-

líkovou dotací, která umož-
ňuje tuto situaci změnit. 
Látky, které způsobují 
vážné potíže dýchacího 

ústrojí, jsou nejčastěji 
obsahem spalin ze zasta-
ralých ručně plněných 

uhelných kotlů v do-
mácnostech. Takových 

kotlů je podle odhadů 
MŽP přes 350 000 
po celé České re-
publice. Cílem do-
tačního programu je 
do roku 2020 vymě-

nit minimálně 80 000 
z nich. Nemálo těch-

to kotlů je i v Úvalech. 

Předmětem podpory je výměna 
kotle na tuhá paliva, který je hlav-
ním zdrojem vytápění v rodinném 
domě, za jiný podporovaný způsob 
získávání tepla. Výměnu lze pro-
vést tedy i v případě, že je v domě 
současně i jiný zdroj vytápění, ale 
kotel na tuhá paliva je deklarován 
jako ten hlavní. O dotaci lze zažá-
dat nejen při výměně kotle na tuhá 
paliva za kotel vyšší emisní třídy 
(dřevozplyňovací kotel na kusové 
dřevo, automatický kotel na pelety 
a automatický kotel na uhlí nebo 
jejich kombinace), ale zejména 
při pořízení zcela jiné technologie 
vytápění. Jedná se o tepelná čer-
padla, plynové kondenzační kotle 
a solárnětermické soustavy (pro 
přitápění nebo přípravu teplé vody 
jako doplněk k jednomu ze tří typů 
uvedených výše). Při procház-

ce po zimních Úvalech je vcelku 
snadné rozpoznat, čím se v kterém 
domě topí. V této souvislosti je dů-
ležitá informace, že do konce roku 
2016 je zákonem nařízeno provést 
autorizovanou revizi kotle na tuhá 
paliva a od ledna 2017 jsou maji-
telé povinni na vyžádání tento do-
klad o revizi předložit. Za nedodr-
žení zákona jsou stanoveny pokuty 
v řádech desetitisíců. Máme tedy 
na vybranou: dnes dostat peníze 
na nový kotel nebo později platit 
sankce za používání starého. Tak 
neváhejte – výměnou kotle zhodno-
títe svoji nemovitost, a ještě uděláte 
hodně pro zdraví své i svých spo-
luobčanů. Podrobnější informace 
získáte zdarma na telefonním čísle 
800 260 500 a nebo na internetu  
www.opzp.cz.

David Dušek

líkovou
ňuj
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Spolupráce s agenturou Rubikon CentrumSpolupráce s agenturou Rubikon Centrum

Příprava nového veřejného osvětlení
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J
aro je tu a je třeba uklidit dům, zahradu, 
půdu i sklep od zbytečností, které nepo-
třebujeme a navíc nám ani nedělají radost. 

Ale to neznamená, že nemohou posloužit 
a potěšit někoho jiného.

Projděte dům, vyberte věci, které vás mohou 
opustit a v klidu a pohodě je nabídněte vašim 
sousedům.  Navazujeme na garážové výprode-
je, které jsou velmi populární již od roku 2010 
v Černošicích, Dobřichovicích, Řevnicích 
a nebo v loňském roce i ve Škvorci.  Podzimní 
GS v Černošicích hostil již přes 60 prodejců 
a věříme, že v Úvalech nebudeme pozadu.

Kulturně prodejní událost se bude konat 9. 
dubna od 10 do 15 hodin. Veškeré informace 
najdete na webu www.garagesalecernosice.cz 
a pro nejaktuálnější data doporučuji přidat se 
k události na Facebooku, kde můžete případně 
rovnou sdílet lákadla, která u vás budou k se-
hnání. Nabídnout můžete cokoli – oblečení, 

domácí potřeby, spotřebiče, elektroniku, kni-
hy, nebo třeba nábytek.

Stačí se jen registrovat jako prodejce přes 
elektronický formulář, případně mailem 
na gsuvaly@gmail.com.

Mapky domů, kde se bude prodávat, jsou 
k dispozici na webu, facebooku. Akce ofi ciál-
ně končí v 15 hodin. 

Tento jarní úklidový rituál vám kromě 
pár peněz přinese skvělou zábavu, možnost 
popovídat si se sousedy a mnohdy objevit 
i nové přátele. Tak neváhejte otevřít své gará-
že nebo přijďte něco nakoupit nebo jen popo-
vídat se sousedy.

                     Jana Veselá

zprávy z městaŽivot Úval 4/2016
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Garage Sale poprvé v Úvalech
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napsali o násnnnnnaapppssaaaaaaaaaallllllliiiiiiiii  oooooooo  nnnnáááááááássssssGADIMMO spol. s.r.o. Skladový areál Skeříkov
Jeronýmova 1 623 www.skladyuvaly.cz
Správa areálu  Ivan Štěpánek : +420 / 602 617 483
Úvaly 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: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

Placená inzercePlacená inzerce
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Služby našich klientů sídlících na naší adrese:

Nemám rád aprílové žertíky

B
uďto jsou naivně hloupé 
a nemohu na ně naletět ani 
při dobré vůli a dotyčnému 

šprýmaři udělat radost. Nebo 
na ně naletět lze a také na ně nale-
tím, z čehož sice má radost šprý-
mař, ovšem ne tak já jako oběť. 
Být za naivního hlupáka potěší 
skutečně málokoho. Ale fakt dob-
ře se bavím vyprávěním o vydaře-
ných aprílových žertících, apliko-
vaných na jiných osobách. Buďto 
mě až k pláči rozesměje, co do-
káží lidé vymyslet za ptákoviny. 
Nebo naopak jakým ptákovinám 
jsou lidé schopni uvěřit. 

Jenže jedno ani druhé není vý-
sadou jen apríla. Členka vlády 
prý hodlá prosadit, aby s proná-
jmem nemovitosti soukromého 
vlastníka museli vyslovit souhlas 
sousedé. Také se ke mně dostala 
zvěst o tom, že je v plánu zatep-
lení katedrály sv. Víta. Co z toho 
je nejapný žert a co je míněno 
vážně? Člověk musí vzít rozum 
do hrsti, trochu zapřemýšlet a od-
dělit zrno od plev. 

Kdo kdy byl v katedrále sv. 
Víta v zimě, ví, že teplotně nic 
moc a i ta trocha tepla z hořících 
svíček se rozuteče jak pára nad 

hrncem. Je tady jasné, že takový 
projekt by smysl měl. Nakonec 
i ta fasáda už má svá léta, sou-
časný styl jsou jednoduché hlad-
ké linie, pokrok holt nezastavíš, 
leda staromilci by to zpochyb-
nili.  Kdežto když si pořizujete 
nemovitost, nikdo vám na ni 
nepřidá, nikdo nepomůže s opra-
vami. Při jejím užívání se musí-
te zdržet všeho, co by nad míru 
přiměřenou obtěžovalo okolí. 
Z výtěžku pronájmu musíte platit 
daně. A nakonec nemovitost pro-
najmete někomu, kdo ji potřebu-
je, a za cenu, na kterou dotyčný 

dobrovolně přistoupí. Je to jasné, 
obracet se v takovém případě 
o souhlas na uliční výbor je ne-
smysl do nebe volající. 

Doufám, že ani vy jste z letošní-
ho apríla nevyšli za hlupáky a na-
letěli jen na takové vtípky, které 
vás pobavili. A pokud ne, příště 
přemýšlejte, ať nejste za hlupáky.

P. S. Zpráva z medií: Ministry-
ně práce a sociálních věcí chce, 
aby majitelé nemovitostí mohli 
své domy a byty pronajímat pou-
ze se svolením sousedů.

MUDr. Jan Šťastný

Rozvoj Úval
Vážení spoluobčané, 
v našem městě již nějakou dobu probíhají 

diskuze o možných úpravách územního plánu. 
Dovolte, abych v tomto článku defi noval svůj 
názor na  směr rozvoje města v příštích dese-
tiletích. 

Nejprve zhodnocení, v jaké situaci jsme. 
Nedávno mi jeden přítel řekl, ze Úvaly již ne-
jsou vesnice, ale ještě nejsou město. Pobavilo 
mne to. Žiji zde již 66 let a mám ten dojem ob-
časně celou dobu. Ve skutečnosti však, v dů-
sledku své velikosti a střediskové funkce pro 
okolní obce, Úvaly bezpochyby městem jsou 
a to nejen kvůli statutu. Má to však drobnou 
chybu. Nedostatečná dopravní  infrastruktu-
ra, nedokončené inženýrské sítě a chybějící 
občanská vybavenost stále ještě vytvářejí po-
třebu investic v řádu stovek milionů korun, 
některé odhady se blíží i jedné miliardě. A to 
i přes všechno obrovské zlepšení v posledních 
asi deseti letech. 

Kde na to vzít peníze? Zázrak financo-
vání z evropských fondů z posledních let 
se již nebude opakovat. Dotace z rozpočtu 
státu budou spíše výjimečné. Město si tedy 
bude muset vystačit se svými vlastními pří-
jmy. Na čem jsou závislé? Odhlédneme-li 
od prodeje majetku, zjistíme, že praktic-
ky všechny se odvíjejí od počtu obyvatel, 
potažmo růstu města. V současné době se 
součet těchto různých daňových příjmů 
na hlavu (bez dotací a úvěrů) pohybuje 
okolo 12 tis. Kč ročně, tedy celkem asi 
77 mil. Kč, a z toho na investice, po ode-
čtení povinných a běžných výdajů, může 
připadnout asi 10mil. Při zachování tohoto 
stavu bude likvidace onoho vnitřního dluhu 
na infrastruktuře trvat asi tak ještě sto let. 

To je poctivá odpověď mnohým, zejména 
starousedlíkům, na otázky typu „kdy se my 
už konečně dočkáme“?

Ten pohled je samozřejmě statický. Lze 
očekávat,že příjmy města se s hospodářským 
růstem budou zvyšovat a velmi pravděpodob-
ně rychleji než náklady na onu infrastrukturu. 
Jsou totiž většinově závislé na úrovni mezd 
a příjmů obyvatel, zatímco potřebné náklady 
jen menšinově. Ale i tak je to na dlouhé de-
sítky let. 

Co tedy s tím? Jistě se najde řada spoluob-
čanů, kterým to nevadí, nechtějí nově příchozí 
a jsou spokojeni se současným stavem. Těm 
druhým nabízím růst města. Každých tisíc 
obyvatel navíc znamená asi o 10–12 mil. Kč 
ročně více na investice se stoupající tenden-
cí. Rozdíl mezi náklady na budování občan-
ské vybavenosti pro asi 6,5 tis. obyvatel, což 
je současná velikost a řekněme 9–10 tis., což 
je maximum, co současné rozvojové plochy 
umožňují, není tak dramaticky velký. Téměř 
všechny plánované investice stejně město 
potřebuje, některé asi budou poněkud větší. 
Rovněž tak náklady na správu města se nijak 
dramaticky či skokově nezvýší. Investova-
telný podíl z příjmů se však navýší násobně,  
což umožní potřebnou dobu citelně zkrátit. 
Samozřejmě i dosažení onoho cílového stavu 
počtu obyvatel je otázkou možná desítek let, 
všechno, o čem píšu, jsou dynamické procesy 
na dlouhý budoucí čas. 

Ještě je zde otázka urbanistická. Jsem pře-
svědčen, že je zcela chybná koncepce rozvoje 
formou rozdělení pozemků na parcely o 800 
m2 a jejich zastavění samostatně stojícími ro-
dinnými domy. Tímto způsobem právě s ros-
toucí vzdáleností od centra vznikají ty typic-

ké „noclehárny“. Nové městské části by měly 
mít různorodou zástavbu a svou vlastní mini 
občanskou vybavenost, aby tam lidé mohli 
žít a nemuseli si pro všechno jezdit někam 
autem. V neposlední řadě pak je jasné, že ta 
„řídká“ zastavěnost má za následek zvýšené 
náklady na budování, provozování i údržbu 
veškeré městské infrastruktury. V tom je prá-
vě, mimo jiné, ten rozdíl mezi městem a ves-
nicí.  Myslím, na rozdíl od některých kritiků, 
že typicky pozitivním urbanistickým poči-
nem je budoucí nová čtvrť na Hostíně v její 
původně schválené podobě. Neřku-li, že de-
veloperský příspěvek 80 mil. Kč, který město 
dopředu obdrželo, umožnil spolufi nancovat 
ten masivní příliv evropských peněz v minu-
lých letech. Kdyby příspěvku nebylo, město 
by si bylo muselo ty peníze půjčit a splácení 
dluhu by významně omezilo investiční mož-
nosti na řadu let dopředu. 

Rozvoj města s sebou bezpochyby přinese 
i zvýšení hospodářské aktivity ve městě, vyšší 
počet pracovních příležitostí, méně pendlerů 
do Prahy a tedy celkové oživení města. V ne-
poslední řadě pak všem majitelům nemovitos-
tí, a těch je v Úvalech opravdu hodně, zvýší 
hodnotu jejich majetku. 

Tento krátký článek jistě nepostihuje všech-
ny souvislosti a jednotlivosti budoucího vývo-
je, rozumějte mu však třeba i tak, že trendy, 
které se stejně prosadí v důsledku polohy měs-
ta vedle Prahy, u Klánovického lesa, na želez-
niční trati, mezi dvěma dálnicemi, nemusíme 
chápat jako hrozby, nýbrž jako příležitost, jak 
z Úval učinit místo ještě příjemnější k žití, než 
je tomu doposud. 

Ing. Josef Martinovský
předseda místního sdružení ODS Úvaly

13
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Skromná básnířka a harfi stka 
Zbyňka Šolcová zahrála během 
představení několik vlastních 
skladeb. Kromě známé Lásky 
v dešti, kterou úvalští návštěv-
níci koncertů souboru Musica 
dolce vita mohli slyšet při 
představení Hudba královen, 
byly zde poprvé uvedeny dal-
ší skladby, například Solitu-
de – Smutek (z roku 1991), 
Memory (2002) či nejnověj-
ší fantazie pro harfu Sedm 
barev duhy (2015).

V současné době, kdy 
společnost hrubne a hloup-
ne, kdy pozitivní myšlenky 

jsou přehlušovány různou primi-
tivní špínou, je souznění slova 
a hudby stále více zapotřebí.

Text a foto 
Vladislav Procházka

kultura a volný čas

ZVEME VÁS NA KULTURU V ÚVALECH
Program na duben a květen 2016Program na duben a květen 2016

DUBENDUBEN
15. 4. 2016
(pátek)

STANISLAV MOTL 
Beseda a promítání 
dokumentu

19.00 hodin
sál DPS

29. 4. 2016
(pátek)

PAVLÍNA JÍŠOVÁ
Koncert folkové zpěvačky

19.00 hodin
sál Centra 
volnočasových aktivit 
Pětašedesátka

KVĚTENKVĚTEN
6. 5. 2016
(pátek)

ŠTĚPÁN RAK
Koncert kytarového 
virtuosa

19.00 hodin
sál Centra 
volnočasových aktivit 
Pětašedesátka

13. 5. 2016
(pátek)

JAN PETRÁNEK
Beseda s osobností české 
žurnalistiky

19.00 hodin
sál DPS

Změna programu vyhrazena

T
ak v první řadě je potřeba vysvětlit, 
o co vlastně jde. Square dance (zkrat-
ka SD) je tanec, který se tancuje v tzv. 

čtverylkách, kde tanečníci skutečně na za-
čátku stojí na pomyslných stranách čtverce. 
Následný tanec je pak přímo na místě tvořen 
osobou „callera“ (vyvolávače). Ten do hud-
by plynule předříkává jednotlivé fi gury, ta-
nečníci si fi gury musí odchytit a zatancovat 
je. Tudíž je nezbytná jejich znalost, a právě 
proto se tanečníci scházejí v klubech, kde se 
fi gury učí a procvičují je. Figury jsou rozdě-
leny do několika tanečních úrovní a taneč-

níci, kteří zvládnou všechny 
fi gury dané úrovně, jsou pak 
schopni si danou taneční úro-
veň zatancovat v jakémkoliv 
jiném SD klubu nebo na SD 
tanečních akcích. Tyto akce 
se pořádají poměrně pra-
videlně jednotlivými SD 
kluby v ČR i v zahraničí. 
Jedinečnost SD je jednak  
v tom, že tanečníci nikdy 
předem neznají choreografi i a také v tom, 
že během tance se neustále mění taneční 

formace. Takže z původního 
čtverce se tanečníci dostáva-
jí do řad, vln, hvězd, boxů 
a podobně, přičemž v pod-
statě v rámci dané čtveryl-
ky tancuje každý s každým.  
Nejedná se tedy o tanec pá-
rový.  A nutno také dodat, že 
se rozhodně nejedná o tanec 
ve smyslu „propnout nohy, 
našlapovat na špičky, vl-
nit kyčlemi“.  Jde tady spíš 
o zábavu, pohodu a trošku se 
projít po čtverylce.   

My jsme před více než 
dvaceti lety do světa SD pa-
třili a věřte, že toto prostředí 
vás pohltí a nikdy se z něj 
nedá zcela odejít – pořád vás 

to bude táhnout zpátky. Právě proto bychom 
rádi klub SD v Úvalech vytvořili. Osobnost 
callera  je pro klub zásadní a my budeme mít 
úžasnou možnost tancovat s Davidem Dvo-
řákem (všeobecně zvaným Medvěd), jedním 
z původních českých callerů, který ale působí 
i na zahraničních akcích. 

Pevně doufáme, že se najde dostatek 
lidí, kteří by si SD chtěli vyzkoušet a spolu 
s námi se stát členy SD klubu v Úvalech. 
Rozhodně není nutné se hlásit v páru, vítáni 
jsou i jednotlivci – mladí, starší, malí, velcí, 
celé rodiny ..... ve SD se tohle neřeší. Po-
kud máte zájem to zkusit nebo prozatím 
to alespoň okouknout, určitě se nám ozvě-
te!  Scházeli bychom se v pondělí od 19:45 
do 21:00 hod v sále 65, začínáme od květ-
na. Kontakt:  horovi.uvaly@seznam.cz, 
tel. 603265696.

Jana a Jirka Horovi

Souznění poezie a hudby

C
o tím chtěl básník říci? 
Na tuto obávanou školní otáz-
ku si mnozí vzpomenou, když 

zaslechnou slovo poezie. Avšak 
dobře se rozhodli návštěvníci ga-
lerie MDDM, kteří se nenechali 
odradit zažitými předsudky a přišli 
5. února na pořad s názvem Sou-
znění, jenž byl sestaven z básní 
a skladeb na harfu Zbyňky Šolco-
vé. Jako autorka veršů je známa 

více než deset let. Za tuto dobu 
napsala přibližně dvě stě básní 
a vydala sbírku City a pocity. Její 
verše, které patří do lyrické a často 
i milostné poezie, jsou vyjádře-
ním okamžitých vjemů či pohledů 
na svět. Znějí naprosto přirozeně, 
srozumitelně a působivě. Umě-
lecký prožitek významně umocnil 
kultivovaný umělecký přednes he-
rečky Jarmily Švehlové.

Vznikne v Úvalech klub 
„square dance“?
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Síla melodií a nadějí

K
oncert souboru Musica dolce vita pod 
názvem Písně beze slov, jenž proběhl 
12. března 2016 v kulturním sálku DPS, 

se lišil od repertoáru, na který jsou poslucha-
či zvyklí. Netradiční program byl sestaven ze 
skladeb autorů židovského původu nebo skla-
datelů píšících na hebrejské motivy. Charakte-
ristický rytmus a melodičnost, jež se objevují 
například ve středověkých španělských židov-
ských písních, později přenášeli do skladeb 
mnozí autoři i v 19. a 20. století. K výsled-
nému dojmu z hudby jako obvykle přispělo 
profesionální vystoupení tria, které seznamuje 
veřejnost s díly známých i méně známých na-
šich i zahraničních hudebních velikánů. 

Posun do zce-
la jiné umělecké 
roviny přineslo 
čtení několika 
ukázek z ori-
ginálů dopisů, 
které psal děda 
fl étnistky pan 
Václav Vokálek 
manželce Mari-
anně do Terezína, 
kde byla vězněna  
během 2. světové 
války. Oproti očeká-
vání se nejednalo o řád-

ky plné pesimismu a beznaděje. 
Dopisy jsou plné odvahy, lásky 
k milované osobě, posilová-
ní optimismu a víry ve šťastné 
shledání, k němuž nakonec do-
šlo. Shodou náhod byl jeden 
dopis čten téměř přesně po 71 
letech. 

Návštěvníci vyslechli málo 
hraný koncert, který měl vysokou 

uměleckou, historickou a přede-
vším lidskou hodnotu.

Vladislav Procházka
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V pořadu zazněl příběh ze života jedné rodiny.

Pozitivního není nikdy dost aneb Výstava fotografi í – Irsko

V
 MDDM ředitelka Jana Po-
spíšilová pozitivním naše 
Úvaly zásobuje vydatně 

a často. Výtečně kombinuje druhy 
akcí, takže návštěvníky nenudí, na-
opak inspiruje k podobné činnosti, 
což v současnosti trochu nahrazuje 
inspirativního ducha rodičů a pra-
rodičů, kteří v minulosti vedli své 

potomky k řemeslné či umělecké 
dráze. Tak se i Václav Vícovský 
dostal ke svému „uměleckému 
řemeslu“, oduševnělé fotografi i, 
kterou nám v Úvalech představil 
již ve čtyřech tematických výsta-
vách. Vernisáž 26. února 2016, 
s mimořádnou účastí návštěvníků, 
zahájily velmi talentované vnučky. 

Mladší Míša hrou na fl ét-
ničku spolu s učitelem Pe-
trem Nováčkem, se směsí 
irských písní a starší Verun-
ka zpívala anglické písně 
a doprovázela se na kytaru, 
obě sklidily velký potlesk 
za procítěný projev. Irské 
písně ostatně zněly i bě-
hem výstavy, jak jinak, fo-
tografi e byly z Irska. To si 
manželé Vícovských velmi 
oblíbili, nejen z rodinných 
důvodů, a tyto, objektivem 
pořízené obrázky nádher-
ného prostředí zeleného Ir-
ska, nebudou poslední. Přes 
víkend navštívila výstavu 
padesátka zájemců.

Lze jen opakovat, že dá-
vat prostor úvalským used-
líkům, kteří mají co nabíd-
nout, je skvělé a potěšující 
a kompenzuje to negativní 
vlivy kolem nás. Alena Janurová

Plavecký klub Natrix vás v NEDĚLI 10. 4. 2016 zve na

Pohádku o Písničce
Veselé pohádkové putování s princem Jaromírem za princeznou 

Písničkou přes tři muzikantská království.
Hraje: Marek Vojtěch – divadlo Harmonika, začátek představení 9. 30 a 10. 30 hod.

Délka pohádky: 40 min., vstupné 50 Kč

Rezervace 
vstupenek na 

recepci plaveckého 
klubu, 

tel. 725 950 604

Adresa: 
plavecký klub Natrix, 

Jirenská 1883, 
Úvaly
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Kdo je Pavlína Jíšová? 
Znalci folkové hudby vědí. Pro vás, kterým jméno nic neříká, vyjí-

máme informaci z internetových stránek zpěvačky a máme pocit, že 
není co dodat. Těšíme se, že po návštěvě koncertu rozšíříte zpěvaččin 
klub fanoušků.

Jeden z mnoha projektů Pavlíny Jíšové:
„Hudební pořad „Písničkové rozhovory“ se zaměřuje nejen 

na folk, country a příbuzné žánry. Mohou zaznít i písně, které by se 
na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice v běžném vysílání ne-
objevily.

Vedle Pavlíny Jíšové usedá do moderátorského křesla představitel-
ka mladé písničkářské generace Adéla Jonášová. Pořad je koncipován 
jako rozhovor matky s dcerou o písních všeho druhu a rozmanitých ná-
zorech dvou generací na hudbu jako takovou. Součástí jsou občasné 
rozhovory s hudebními osobnostmi na aktuální i žánrová témata. 

Obě ženy tvoří pořad společně a obě pochází z Českých Budějovic. 
Pavlína Jíšová využívá v pořadu své původní profese učitelky českého 
jazyka a hudební výchovy, není pouze moderátorkou, ale především 
aktivní písničkářkou (www.jisova.cz). Adéla Jonášová absolvovala 
učitelství psychologie pro střední školy, na hudebním poli debutovala 
autorskými písněmi, které vydala na albu s názvem „Teď a tady“. 

Pořad je určen posluchačům všech věkových kategorií a každému, 
kdo má rád nejen melodické písně, ale i trefné texty, které se týkají 
nitra každé bytosti i života kolem nás. Vybrané písničky mohou vést 
k diskuzi a ke konfrontaci mezi poezií a tvrdou životní realitou. 

Témata mohou odrážet roční období nebo aktuálního dění ve světě 
hudby. ..

Pořad volně navazuje na Folkovou jíšku Pavlíny Jíšové. Vysílá se 
od září roku 2015.“ (konec citace) 

Z internetu převzala Alena Janurová

kultura a volný čas

Oslavme Den Země na Klepci 

V
ážení přátelé, milí čtenáři, 
Den Země na Klepci se chys-
tá oslavit již 10. výročí své-

ho trvání. Po deset let se pokouší 
prohlubovat vztahy mezi našimi 
obcemi, školami, spolky a orga-
nizacemi. Stejně tak hledá nové 
možnosti ke spolupráci, zapojení 
mládeže a k prezentaci domácích 
produktů. Stanové městečko našich 
obcí a spolků na Klepci není jen 
nevšedním veletrhem, kde se ve-
řejnost seznamuje s širokou škálou 
produktů vlastní tvořivosti. Nabízí 
také prezentaci nových projektů 

a chystané volnočasové aktivity 
našich spolků. Tato regionální kul-
turní akce se díky společnému úsilí 
stala pojmem a může se tak hrdě 
hlásit k rodinnému stříbru tradic 
na Českobrodsku. 

I letos chceme v tradici setkávání 
se na Klepci pokračovat. 17. února 
se uskutečnila v Přišimasech první 
schůzka organizátorů z řad zástup-
ců obcí, spolků a organizací, kteří 
začali připravovat náplň letošního 
dění. Termín konání akce plánuje-
me na sobotu 16. dubna 2016 
od 14 hodin. V programu se mů-

žete těšit na for-
maci vlajkonošů 
s představením 
symbolů zúčast-
něných obcí, 
u příležitosti 
10. výročí po-
křtíme zbrusu 
novou publikaci 
„Klepec – vrch 
na Kolínsku“ 
a dětská pěvec-
ká a taneční 
vystoupení dětí 
z místních ma-
teřských škol 
nesmí chybět. 
V doprovod-
ném progra-
mu vás zveme 
do stanového 
městečka ne-
jen na prodejní 

výstavu koláčů, vín, květin a upo-
mínkových předmětů, můžete se 
zde i seznámit s projekty našich 
spolků nebo si vyrazit pamětní 
groš a zúčastnit se rytmického 
bubnování. Pro děti chystáme 
dílničky a Divadélko v Jurtě. Jste 
srdečně zváni, přijďte si to s námi 
na Klepci užít!

I vy se můžete zapojit a oslavit 
s námi výročí Dne Země. Máte-
-li zájem se zapojit a přiložit ruku 
ke společnému dílu, kontaktujte 
prosím koordinátory, domluvíme 
podrobnosti a rádi vás přijmeme 
do řad organizátorů. Společně mů-
žeme na Klepci představit veřej-
nosti i vaši zajímavou činnost nebo 
produkty ve stanovém městečku. 

Pořadatel: obec Přišimasy (Vero-
nika Kuchařová) ou@prisimasy.cz

Jan Psota, ml.
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Štěpán Rak – světový kytarový 
virtuos, skladatel, profesor 
pražské Akademie muzických 
umění

L
oňský rok byl pro kytarového mága Štěpána Raka velmi vý-
znamným. V plné síle a s nevšední invencí oslavil řadou kon-
certů své jubileum, sedmdesátku. Na sklonku roku se uskutečnil 

v Lucerně jeho koncert s řadou významných hostů. V Úvalech bude-
me  mít možnost poslechnout si při koncertu tohoto virtuosa, některé 
skladby, které na tomto koncertu zazněly. (Více informací najdete 
na stránkách http://www.stepanrak.cz/)
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Život Úval 4/2016zprávy z MDDM

Výstavy úvalských fotografů  v únoru a březnu byly úžasné

O
střílení  fotografové  Václav Vícovský 
a Robert Brajer  i nesporný talent Vero-
nika Brajerová opět potvrdili, že v Úva-

lech žijí  výjimeční   lidé, kteří dokáží  druhé 
svou tvorbou obohatit.  O tom svědčí i množ-
ství návštěvníků naší malé galerie během těch-
to  výstav.

Václav Vícovský – Irsko

Vernisáž výstavy   fotografi í  z Irska  patří 
mezi ty,  které  návštěvníka  oslovily svou at-
mosférou.   Dalo by se říci rodinný a přátelský  
večer.  Skvělé hudební  vystoupení  vnuček  
Míši a Veroniky, vtipná výzdoba v barvách Ir-
ska  vytvořená  paní Vícovskou  a  stejně tak 
i krásné a dobré občerstvení. Plná galerie  ro-
dinných příslušníků, přátel a sousedů.  Jedním 
slovem tolik vzácná soudržnost.  Poutavé  po-
vídání paní Vícovské o  životě v Irsku, ke kte-
rému ji váže pouto  z nejsilnějších – syn, který 
se tam oženil. Zajímavé fotografi e V.Vícov-
ského utvrdily mnohé z návštěvníků, že  právě 
Irsko je ta země, do které se chtějí  podívat. 
K radosti autora po celý víkend chodili na vý-
stavu noví a noví  návštěvníci. Do naší i jeho 

návštěvní knihy přibylo mnoho  kladných 
ohlasů. Gratulujeme, opravdu se zadařilo.   

Robert Brajer a Veronika Brajerová

Na této výstavě jsme měli možnost kromě  
dokumentárních fotografi í zhlédnout  i  další 
část fotografi cké  tvorby  Roberta Brajera – 
umělecké fotografi e, snímky z atelieru. Byly 
skvělé, hra světla a stínu, citlivý přístup k té-
matu, skvělé řemeslo a něco navíc. Autor  jimi  
opravdu oslovil. Dokumentární  fotografi e 
byly zařazeny do několika cyklů a kaž-
dý z nich  měl svou osobitou atmosféru.  
Uznání od kolegů fotografů asi potěšilo 
nejvíc – na vernisáži se jich sešlo hned 
několik. A pak spousta blízkých lidí, ka-
marádů, kolegů a i těch, kteří  jeho tvorbu 
mají rádi. V sobotu i v neděli  přišlo  kaž-
dý den okolo čtyřiceti návštěvníků.

Přestože je fotografka a výtvarnice Vero-
nika Brajerová  hodně mladá (16 let), její fo-
tografi e jsou osobité, zajímavé a mají schop-
nost oslovit. I díky škole, kterou studuje, jsou 
výborné. Schopnost zmáčknout spoušť v tom 
pravém okamžiku, jí  zřejmě sudičky daly 

do vínku. Vždy, když se objeví nějaký úvalský ta-
lent, je důvod k radosti.  A tentokrát opravdu byl.  

 Na neformální vernisáži skvěle zahrál a za-
zpíval Ondra Novák. Však se v pamětní knize 
objevil zápis od Václava: „Výborné, včetně 
hudby.“  Celkově  to byl  velký úspěch. 

Všem  autorům úžasných fotografi í gratuluje-
me a přejeme i nadále dobré světlo a  mnoho 
inspirativních zážitků pro další tvorbu.

Jana Pospíšilová 

Malí šachisté z celého regionu bojovali v úvalské sokolovně

N
a konci února se do Úval 
sjeli malí šachisté z vý-
chodní části středních Čech, 

aby zde sehráli 5. turnaj Krajské-
ho poháru v rapid šachu. 63 účast-
níků v kategoriích mladší a starší 
žáci je pěkným důkazem rostou-
cí popularity královské hry mezi 
mládeží.

Oba turnaje se hrály na sedm 
kol, která mezi mladšími žáky 
přinesla vítězství Tomáši Vopěn-
kovi z DDM Sokol Nymburk 
s šesti body. Až třetí (!) pomoc-
né hodnocení odsunulo na druhé 
místo Františka Jelínka z TJ Spar-
tak Vlašim. Třetí pak skončil jeho 
oddílový kolega Štěpán Filip se 
ziskem 5,5 bodu. Kompletní vý-
sledky turnaje najdete na http://

chess-results.com/tnr208778.
aspx?lan=5&art=1&wi=821

Kategorii starších žáků ovlá-
dl klan Němečků z DDM Sym-
fonie Poděbrady. První skončil 

Pavel s 6 body, druhý pak jeho 
bratr Lukáš, který získal o půl 
bodu méně. Třetí místo vybo-
joval Jakub Kubíče z ŠK JOLY 
Lysá nad Labem se ziskem 5 

bodů. Kompletní výsledky turna-
je najdete na http://chess-results.
com/tnr208779.aspx?lan=5&ar-
t=1&wi=821

Jak je již pravidlem, při vyhla-
šování vítězů došlo i na odměnu 
pro nejlepšího hráče z Úval. „Do-
mácí“ hráči obsadili pouze katego-
rii mladších žáků a nejlepší mezi 
nimi byl Mirek Pláténka, který 
získal 4,5 bodu. Další úvalští hráči 
pak byli Lukáš Hojka se 4,5 body 
a Nikol Slavíková se 4 body.

Do konce krajského poháru 
zbývají poslední dva turnaje, kte-
ré se odehrají v Kolíně a Českém 
Brodě. My se v Úvalech se šacho-
vou mládeží potkáme opět zase 
za rok.

Petr Slavík

V MDDM opět zuřil boj na 64 polích

P
átého března pokračoval třetím turna-
jem seriál šachových turnajů v úvalském 
MDDM. Tentokrát se na startu sešlo 12 

milovníků královské hry, kteří si to rozdali 
v sedmikolovém klání.

Bojovný turnaj, kdy nikdo soupeři nedaroval 
ani kousek šachovnice, pro 
sebe rozhodl Jan Fiala z Čes-
kého Brodu. Vyhrál s téměř 
stoprocentním ziskem – 6,5 
bodu je skvělý výsledek. O 
druhém místě rozhodovalo 
pomocné hodnocení a to měl 
lepší kandidát mistra Milan 
Petras, který získal 5 bodů. 
Stejný počet bodů pak měl na 
třetím místě Petr Slavík.

Dětskou kategorii vyhrála 
jediná zástupkyně něžněj-
šího pohlaví ve startovním 

poli – Nikol Slavíková se 3 body. Druhý skon-
čil se dvěma body Michal Šetka a třetí příčka 
v dětské kategorii patřila Lukáši Hojkovi.

Celkovému pořadí Velké ceny MDDM Úva-
ly 2015-2016 vévodí Jan Fiala. O druhé místo 
jistě svedou v posledním turnaji soubor Old-
řich Doležal a Milan Petras. Dětská kategorie 
je ještě otevřená – zatím vedoucímu Michalu 
Šetkovi na paty šlape Nikol Slavíková. Bron-
zová příčka zatím patří Marku Doležalovi.

Poslední turnaj seriálu se v MDDM hraje 
v sobotu 23. dubna 2016 od 14 hodin. Ať už 
jste registrovaný či neregistrovaný hráč, přijď-
te si s námi zahrát! Přihlášky, prosím, posílej-
te na email petr.slavik@volny.cz, kde vám rád 
poskytnu i další informace.

Petr Slavík
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D
ětský karneval, pořádaný MDDM 5. března v „Pětašedesátce“, uká-
zal kreativitu rodičů. Soutěžilo 56 dětských masek a nejkrásnější 
z nich byly vyrobené doma. Na vítězné masce „Pravěk“ pracovala 

rodina Kokrdových několik měsíců. Vyvařit a vybělit kosti, udělat z nich 
pravěké ozdoby od spon po náhrdelníky a ještě udělat dokonalý design 
kůže na pravěký oděv dá opravdu práci. A tak v kategorii skupin získali 
pralidé prvenství. O druhé a třetí místo se podělily vtipné masky Bimbuly, 
Abraxase a Malé čarodějnice a masky vodníka, čerta a čarodějnice inspi-
rované pohádkou Princezna ze mlejna. Tak zase příště. ☺jnjnjjjj

duben_2016.indd   19duben_2016.indd   19 3/28/16   5:31 PM3/28/16   5:31 PM



20

okénko knihovny Život Úval 4/2016

Pro čtenáře, kteří využívají službu e-výpůjčky

Od března byl navýšen počet e-výpůjček, takže si můžete vypůjčit až 5 e-knih v jednom měsíci.

Přejeme vám příjemné e-půjčování.

školství

Veselý únor ve školce
Školka měla i v únoru opravdu 

nabitý program. Bylo období 
masopustu a ve školce to bylo 
znát. Začátkem února se kolem-
jdoucí nestačili divit, protože 
branami školky vcházely prapo-
divné postavy. Objevil se nejeden 
spiderman, sraz zde měli piráti 
mnoha moří, svou mrazivou silou 
vládly královny Elsy, kuchařkám 
radili malí kuchaříci, jaro přivolá-
valy berušky, pobíhala zde různá 
zvířátka a všude po školce bylo 
slyšet dětský smích, písničky, hry 
a dovádění. Třídy zářily barva-
mi, barevnými krepovými papíry 
a veselou výzdobou. V maskách 
nezůstaly pozadu ani učitelky!

Dalším velkým tématem to-
hoto měsíce bylo povolání 

a řemesla. Děti poznávaly nejen 
řemesla a povolání současná, ale 
seznámily se i s tradičními ře-
mesly našich předků. Na některá 
povolání si děti zahrály ve školce, 
jiná pracoviště navštívily. Děti 
si například se svými učitelka-
mi s velkým nadšením zahrály 
na malé pekaře, od přípravy těsta 
až po upečení. Všude po školce to 
pak krásně vonělo. Procházku si 
děti zpestřily návštěvou úvalské 
pekárny, ve které viděly celou vý-
robu, pece a roboty. Také se mimo 
jiné podívaly do zubařské ordina-
ce, sledovaly práci výpravčího 
nebo prodavače.

Protože bylo období masopustu 
a všude bylo veselo, podpoři-

ly tuto atmosféru i kulturní akce. 
Navštívil nás Klaun Pepíno, cir-
kus Adonis a cirkus Jung.

Od loňského roku pokračuje-
me v projektu Malá technická 

univerzita. I tento měsíc se některé 
třídy větších dětí staly projektanty 
a architekty. Projekt Malá technic-
ká univerzita kombinuje technic-
kou práci z reálného světa, jako 
například „opravdové“ technické 
výkresy, hru a zábavu. Děti se do-
zvídají, jak funguje svět kolem nás, 
co je třeba promyslet při budová-
ní města, jak postavit most, aby 
nespadl, jak naplánovat dopravu 
apod. A hlavně si to vyzkoušejí!

Touto dobou se již všechny třídy 
připravují na vítání jara a Veli-

konoční den na třídách. Chceme 
jaro přivítat se vším všudy, a pro-
to ve školce bude dne 22. 3. 2016 
probíhat Vítání jara s rodiči a dět-
mi. Spolu s učitelkami si společně 
na dílničkách vyrobí jarní veliko-
noční výrobky a kraslice, kterými 
vyzdobí a zkrášlí zahradu školky. 
Společnou prací a přátelským po-
povídáním jistě jaro a sluníčko 
přivoláme! ☺

Rádi bychom ještě jednou při-
pomenuli termín zápisu do ma-
teřské školy, který bude probíhat 
ve dnech 5. – 6. 4. 2016. 

A protože jaro přináší pro ro-
diče další starost, pořídit dětem 
nové oblečení, připomínáme již 
tradiční burzu ve dnech 15.–16. 
4. 2016. Tentokrát ve jménu jara 
a léta! Přijďte, určitě dobře prodá-
te, nakoupíte a zároveň přispějete 
školce na další vybavení pro děti. 
A toho není nikdy dost.

Nezapomeňte sledovat také 
naše internetové stránky www.
msuvaly.cz, na kterých všechny 
podstatné informace, novinky 
a dokumenty najdete.

Kolektiv MŠ Úvaly

Městská knihovna Úvaly
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Co nás čeká v dubnu?
  1. – 2. 4. Noc s Andersenem 

  6. 4. Testování čtenářské gramotnosti žáků PIRLS

  7. 4.  Mentoring pro přihlášené učitele

       Testování žáků (Společnost pro kvalitu školy) 
– český jazyk, člověk a jeho svět, matematika, 
anglický jazyk

  12. 4. Antisemitismus a holocaust – přednáška pro 9. A,B

  13. 4. Biologická olympiáda – okresní kolo

 Úřad práce – IPS besedy k volbě povolání – 8. A

 Kudy chodí písničky – oblastní kolo pěvecké soutěže

  12. – 14. 4.       Dopravní výchova na mobilním dopravním hřišti 
– 1. A,B,C,D,E

  19. 4. Anglické divadlo pro 3., 4., 5., 6., 7., 8., a 9. třídy

 Návštěva MŠ Kollárova v 1. třídách

 Třídní schůzky 1. stupně

  20. 4. Street Art – Muzeum hlavního města Prahy – 5. D

  21. 4. Biologická olympiáda – okresní kolo

 Testování žáků (Společnost pro kvalitu školy)

 Třídní schůzky 2. stupně

 Úřad práce – IPS besedy k volbě povolání – 8. C

  22. 4. Den Země – celoškolní projektový den

  25. 4. Úvalské veršování – školní kolo soutěže v recitaci

  26. 4. Úřad práce – IPS besedy k volbě povolání – 8. B

  28. 4.  Testování žáků (Společnost pro kvalitu školy)

 Sběr papíru

Mgr. Lenka Foučková

MŠ ÚVALY přijme
● UČITELKA
  Plný úvazek, budova Kollárova – nástup ihned
  Poloviční úvazek, budova Kollárova – nástup 22. 8. 2016
  ❖ Požadujeme:
  Min. SŠ vzdělání, obor předškolní pedagogika
  Praxe ve školství výhodou
  Znalost PC (MS Offi  ce, internet)
  Podmínkou hra na hudební nástroj
  Kladný vztah k dětem, příjemné vystupování, zodpovědnost
● 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

Poděkování základní škole
Vedení města ve spolupráci s letopiseckou komisí a komisí pro kul-
turu rady města připravuje na začátek září t. r. výstavu kronik měs-
ta před předáním originálů kronik k  digitalizaci a  jejich uložením 
v Okresním státním archivu pro Prahu – východ ve Zdibech – Pře-
myšlení.  V této souvislosti vedení Základní školy v Úvalech předalo 
v pondělí 14. 3. 2016 do rukou místostarosty města Vítězslava Po-
korného originál útlé knížečky prvních dějin Úval od Aloise Dostála 
OUVALY – Popis městyse a okolí a náčrt historický, vydané v Praze, 
v  knihtiskárně Vlast v  roce 1914. Vedení města vyjadřuje upřímné 
poděkování základní škole za tento významný počin.

Vítězslav Pokorný,
místostarosta města

Svačinky pro školáky 
na ZŠ v novém kabátě

Školní bufet opět otevřen!!!
Rádi bychom vás informovali o znovuotevření školního bufetu na naší 
Základní škole v Úvalech.

Snažíme se pro vaše děti připravit vyváženou a zároveň chutnou sva-
činku na každý den.

Pro ty z vás, kteří projeví zájem, nabízíme možnost 
vybrat si a zároveň předplatit každodenní 
svačinu pro vaše děti stejným systémem, 
který funguje u školních obědů. Po-
drobnosti včetně konkrétního „svači-
nového jídelníčku“ najdete na strán-
kách ZŠ – www.zsuvaly.cz.

Markéta Rydvalová
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Happening PAMATUJ!

Házenkáři naší školy jsou opět 
nejlepší ve Středočeském kraji

„Slohovky“ trochu jinak

I přes drobnou nepřízeň počasí 
proběhl v úterý 8. března čtvrtý 

ročník vzpomínkové akce PAMA-
TUJ! 8. března 1944 nalezlo smrt 
v koncentračním táboře Osvěti-
mi – Birkenau celkem 3 792 ne-
vinných československých mužů, 
žen a dětí. Jde o největší masovou 
vraždu československých obyvatel 
v její historii. Během let 1942-
1944 se stali oběťmi holocaustu 
také úvalští občané. Happening 
byl uspořádán vedením města 
ve spolupráci se základní školou. 
K poslechu bylo několik básní 
Jaroslava Seiferta a Vítězslava Ne-
zvala, které recitovali žáci třídy 
6. A. Dále byly k slyšení písně ko-
morního pěveckého sboru Christi 

Úvaly. K vidění byly práce dětí předmětu semináře z dějepisu a třídy 
8. C. Četby jmen  čtyřiadvaceti úvalských obětí se zhostily žákyně třídy 
8. A. Nezbývá než doufat, že se tato významná vzpomínková akce stane 
do budoucna tradiční součástí našeho města.

Mgr. Petr Horák a Mgr. Petra Štípalová

V úterý prvního března se konalo krajské fi nále házenkářů druhého 
stupně základních škol. Turnaje v Kladně se zúčastnilo celkem pět 

družstev. Všechny zápasy ovládli naši chlapci rozdílem třídy. Vítězství 
těší o to více, že letos nebyl tým složen pouze z házenkářů, ale svojí 
měrou k úspěchu přispěli také ostatní žáci. 

Sestava:
Ondřej Rýdl (7. A), Roman Skřivan (7. B), Ondřej Zeman (7. B), 

Jakub Řepka (8. A), Martin Tomečka (8. B), Adam Bubák (8. C), David 
Šašek (8. C), Antonín Bareš (9. A) Filip Fík (9. A), Filip Beneš (8. B), 
Martin Březina (9. B), Patrik Štrynek (9. B)

Výsledky:
ZŠ Úvaly 15:3 ZŠ Kladno; ZŠ Úvaly 13:3 ZŠ Dukelská Benešov; ZŠ 

Úvaly 11:4 ZŠ Hostivice; ZŠ Úvaly 9:4 Gymnázium Kladno

Závěrečné hodnocení a poděkování:
Speciální poděkování patří rodičům Zemanovým, kteří neváhali při-

vézt syna Ondru z házenkářského soustředění s Duklou Praha na školní 
turnaj. Zvláštní poděkování pak patří určitě oddílu Sokola Úvaly v čele 
s panem Jiřím Drábem mladším, protože především oni mají zásluhu 
na sportovním vývoji chlapců v házené.  

Mgr. Petr Horák

Někdy se i učite-
li stane, že když 

má před sebou složku  
96!!! slohových prací 
na listech formátu A4, 
tak se mu do toho čtení 
prostě nechce.

To se mi ale teď stát 
nemohlo. Žáci 6. A 
a 6. B psali tentokrát 
dopis literární postavě, 
kterou si sami zvoli-
li. Podle toho vypadalo 
i grafi cké zpracování. Ná-
mořníci a piráti dostávali vzkazy v láhvi a mně pak 
na stole stála řada lahví od různých nápojů, jiné postavy dostávaly dopisy 
v klobouku, objevil se tu Neptunův trojzubec, čerti a andílci, sovy, Hurví-
nek, vlastnoručně vyrobené a vyzdobené dopisní papíry a obálky.

A věřte mi, že tentokrát jsem se na čtení těšila. Děti knihu opravdu 
musely přečíst, protože jinak by zvolené postavě těžko napsaly dopis 
„ušitý na míru“. Dvakrát se mi dokonce stalo, že byl dopis nejen v češ-
tině, ale i v cizím jazyce, podle toho, odkud daná postava pocházela.

A tak se děti nejen naučily zásady psaní dopisu, ale navíc měly čtená-
ře, který se jejich dopisů nemohl dočkat – mě. ☺

Mgr. Alice Javůrková

V úterý 23. a ve čtvrtek 25. února se uskutečnilo v Čelákovicích 
okresní kolo olympiády v anglickém jazyce.  Této soutěže se zú-

častnili čtyři žáci naší školy. V úterý, ve věkové kategorii do 7. třidy, 
nás reprezentovaly Kateřina Svačinová (6. B) a Barbora Mastná (6. B). 
Ve velké konkurenci Kateřina Svačinová získala absolutně 1. místo 
a Barbora Mastná se umístila na 21. místě.  Ve čtvrtek soutěžili žáci 
8. a 9. tříd. Z naší školy se zúčastnili Samuel Pengsawang (9. A) a Eliš-
ka Junková (8. B), kteří se umístili na 26. a 28. místě. Všem zmíněným 
žákům patří pochvala a poděkování za reprezentaci a Kateřině gratulu-
jeme k vynikajícímu výkonu. 

Mgr. Olga Fernando a MgA. V. Trojanová
ZŠ Úvaly

Olympiáda v anglickém jazyce

Masopustní karneval v družině

Ve čtvrtek 3. 3. 2016 odpoledne bylo v našem družinovém Domečku 
rušno a živo. O tento rozruch se postaraly děti z I. a III. oddělení 

(2. A a 2. C) úvalské družiny, protože se sešly na masopustní karneval. 
A věřte nám, bylo na co se dívat – tolik krásných masek a kostýmů 
jsme dlouho neviděli! Již pár týdnů před tím jsme se připravovali, tvoři-
li a vyráběli karnevalové masky. Někteří si kostýmy přinesli z domova. 
Žádný z účastníků se nenudil – nebyl totiž čas se nudit. Hádankovou 
písničkovou soutěž střídala výtvarná soutěž – se zavázanýma očima 
nakreslit sněhuláka. Byla to velká legrace, všichni jsme nasmáli. Ná-
sledovala „židličkovaná" a poté na nás čekala promenáda v maskách. 
A na závěr karnevalu, jako třešnička na dortu, byla tombola! Podívejte 
se na naše fotografi e a přesvědčte se sami, jaké vydařené odpoledne 
jsme spolu strávili.                

Za I. a III. odd. ŠD Šárka Klocová a Oxana Šťastná
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Kroužek ve školní družině
Jógové hrátky neboli jóga pro děti začala 

fungovat ve školní družině  začátkem nové-
ho školního roku. Sešly se tu děti od první až 
čtvrté třídy. Chodí sem Bětuška, Anička, Ba-
runka, Hanička, Matěj, Hynek, Klárka, Kat-
ka, Veronika, Vašík, Kačka a Terezka. Během 
pěti měsíců se z nás stala skvělá parta. Naučili 
jsme se nová slova ze sanskrtu. Už víme, co 
znamená například pranajáma, že je to decho-
vé cvičení, či asána nebo mantra. Na začátku 
hodiny nás vždy čeká přivítání s mantrou ÓM 
a relaxace. Někdy je pro některé relaxace tak 
příjemná, že si ji protáhnou sladkým spánkem. 
Po uvolňovacích cvicích se zase protáhneme, 

zacvičíme si asány jako například kočičku, 
žábu, broučka, lva, srnku, motýlka, sestavu 
asán Pozdrav Slunci nebo Khatu pranám. Pak 
se těšíme na pohádku, při které odpočíváme 
v tygříkovské poloze. Na závěr si společně 
zahrajeme pohybovou hru, zaskotačíme, za-
zpíváme si písničku: „Já má radost, já mám 
radost, já mám radost, radost mám...“ S vese-
lou náladou vyrážíme domů. Během kroužku 
si také vytváříme knihu. Na konci školního 
roku si ji odneseme domů. Během prázdnin 
se tak můžeme inspirovat, připomenout si, co 
jsme se za celý rok naučili, a zacvičit si venku 
v přírodě – třeba i s celou rodinou.

Děkuji dětem za jejich inspiraci a chuť se 
něčemu novému učit, za jejich lásku a podpo-
ru, bez nich by to nebylo ono.                          

Šárka  Klocová

organizace a spolky

Vážení občané Úval,

obracíme se na vás s prosbou o zapůjčení nebo věnování 
starých fotografi í úvalských hasičů na připravované oslavy 
130. výročí založení SDH Úvaly. Kontaktujte prosím starostu 
Sboru dobrovolných hasičů, pana Miroslava Šindeláře, 
na tel.: 723 831 940.            Za SDH Úvaly, Miroslav Šindelář
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BubuDům – otevření nové 
skautské klubovny

V
 sobotu 5. 3. proběhlo slavnostní otevření klubovny, kterou skau-
ti po dlouhých přípravách během podzimu 2015 zrekonstruova-
li. Stavba se zdařila díky podpoře MŠMT, skautské organizace 

a města Úvaly. Události se zúčastnili naši členové, jejich rodiče, staros-
ta Úval Petr Borecký a mnoho našich podporovatelů. 

V dopoledních hodinách proběhly poslední dodělávky a úklid. Ve tři 
hodiny odpoledne již vůdce střediska Jiří Vobiš všechny zúčastněné 
přivítal a pan starosta skautům popřál, aby klubovna sloužila stejně 
dobře a dlouho jako ta stará.

Následovalo pokřtění klubovny jménem Bubudům, které je sym-
bolickým odkazem na našeho zakladatele Jiřího Bubáka. Místo šam-
paňského jsme akt křtu přenechali měděným hřebíčkům, které připev-
nily skautskou lilii z původní klubovny. Dále již byly všechny naše 
klubovny otevřeny veřejnosti. Uvnitř nové klubovny bylo připraveno 
drobné občerstvení a fotografi e z proběhlé stavby. Akce se zúčastnil 
také architekt klubovny, který se skautským šátkem na krku zodpovídal 

technické dotazy ke klubovně. Pro mladší návštěvníky byl připraven 
zábavný program.

V Bubudomě již brzy začnou probíhat každodenní schůzky a přes 
den bude prostor využíván lesní školkou Důlek.

Za úvalské skauty Josef Boubín

Poděkování 
Členové občanského sdružení Klub důchodců 

Úvaly chtějí touto formou veřejně poděkovat své 
vedoucí paní Evě Havlíkové za její obětavou práci 

při vedení a programu klubu, při organizování 
zájezdů a zajišťování spolupráce s městským 

úřadem.
Členové Klubu důchodců Úvaly

Změna ve vedení úvalské ODS

V
 březnu se konal pravidelný sněm členské základny místního sdru-
žení ODS Úvaly. Na sněmu se řešila aktuální témata našeho města, 
zejména nový územní plán a možné varianty rozvoje našeho města. 

Dalším tématem jednání byla volba nového vedení místního sdružení. 
Po čtrnácti letech odchází ze svého rozhodnutí z vedení úvalské ODS 
bývalý starosta a předseda MS ODS MUDr. Jan Šťastný. Sněm místního 
sdružení mu vyslovil svou podporu a poděkování a jednoznačně ho zvo-
lil čestným předsedou MS ODS Úvaly.
Po zajímavé diskuzi si členská základna ODS zvolila do svého čela pana 
Ing. Josefa Martinovského, který se ujal role předsedy MS ODS Úvaly. 
Místopředsedy byli zvoleni: JUDr. Helena Jukinová a Ing. Alexis Kim-
bembe.  Věříme, že se nám s novým vedením MS ODS Úvaly podaří navá-
zat na odkaz a poctivou práci předchozího předsedy MUDr. Jana Šťastného 
a bude se nám dařit zastupovat zájmy úvalských sousedů a obyvatel a napl-
ňovat naši společnou ideu „Úvaly, příjemné místo pro život“.

Za MS ODS Úvaly Josef Štěpánovský

Na východě Prahy se bude hodně sportovat

V
ynikající sportovní výko-
ny, profesionální organiza-
ce a skvělá atmosféra, to je 

základní charakteristika závodů 
Újezd.net seriálu Tří závodů pro 
zdraví, které se konají v Úvalech 
a blízkém okolí. Letos se ponesou 
v duchu oslav 10. ročníku Velké 
ceny města Úval.

Závody pořádá místní spolek Tři 
pro zdraví, jemuž předsedá On-

dřej Brouček. Při rozhovoru s ním 
okamžitě vnímáte jeho elán, kte-
rý do organizace závodů vkládá 
a díky němuž jsou závody na tak 
vysoké úrovni.

Ondro, letos se v Úvalech 
pojede již 10. ročník Velké 
ceny, napadlo vás při 
prvním ročníku, že si závod 
vybuduje takovou tradici?

Vůbec. První ročník byl spíš 
takovým pokusem, zda jsme 
schopni sami něco zorganizovat. 
Zúčastnili se ho spíš naši kamará-
di a známí. Postupem času si ale 
závod našel pevné místo v cyklis-
tických termínovkách, dnes se ho 
zúčastňují i mistři republiky a za-
hraniční bikeři.

Může se závodu zúčastnit 
každý, nebo je jen pro 
profesionální jezdce?

Závod vede 100% 
terénem a skýtá řadu 
technických pasáží, na 
kterých se jezdci vyřá-
dí a můžou předvést, co 
umí. To ale neznamená, 
že je pouze pro špičko-
vé jezdce. Závod zvlád-
ne každý, kdo alespoň 
trochu jezdí. To platí 
pro všechny naše akce. 
Závodníky vždy roz-
dělujeme do několika 
věkových kategorií, za-

čínáme už od těch nejmenších. 
S přibývajícím věkem se samo-
zřejmě trochu přitvrzuje.

To ale není jediný závod, 
který pořádáte, co tedy letos 
východní část Prahy všechno 
čeká?

Jak už název Újezd.net seriálu 
Tří závodů pro zdraví napovídá, 
čekají nás celkem tři závody. 
Startujeme v neděli 17. dubna 
Felix Újezdským duatlonem, 
který kombinuje běh a jízdu 
na kole. Pokračujeme v neděli 
15. května Klánovickým Mini-
Adventurem, orientačním cyk-
lozávodem dvojic opepřeným 
úkoly, které musí závodníci 
na stanovištích plnit (např. jíz-
da na kánoji, slaňování apod.) 
Vrcholem seriálu je pak již zmi-
ňovaná Velká cena města Úval, 
která se koná v sobotu 27. srpna.

Účast v každém ze závo-
du je bodově hodnocena. Body 
z jednotlivých závodů se sčítají 
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Duben 2016
Vítáme nové spoluobčánky
Dominik Heštera

František Marounek

Patrik Kysilka

Mikuláš Vepřek

Julie Štěpánová

Všem dětem přejeme, aby vyrostly 
ve zdravé a šťastné občany naše-
ho města.

Dubnová životní jubilea
70 let – Jiří Bláha

 František Adamec

 Jana Hájková

 Hana Husníková

 Jaroslav Semrád

 Jiří Kafka

 Miloš Sokol

 Hana Hártlová

 Marie Podlešáková

75 let – Karel Böhm

 Marcela Dvořáková

 František Křen

80 let – Dagmar Formanová

 Jiří Závorka

 Jana Bílá

81 let – Zdeněk Holler

 Zdeňka Ulrichová

82 let – Květoslava  

 Frauenterková

 Stanislava Ferenczyová

83 let – Jiří Horák

84 let – Helena Kostková

 Jiřina Roučková

 Václav Moravec

85 let – Jiří Olmer

86 let – Vladimír Hoblík

 Zdeňka Čadová

87 let – Jaroslav Teč

 Jiří Selix

88 let – Oldřich Štěrba

89 let – Jiří Michálek

 Vlasta Švierčeková

 Marie Chalupecká

92 let – Zdeňka Michálková 

 Marie Kabátová

 Jiřina Čermáková

103 let  – Zdenka Kašparová

Všem jubilantům přejeme hod-
ně štěstí, zdraví a spokojenosti 
do dalších let.

Navždy jsme se rozloučili
Josef Kovářík

Hana Kostková

Všem pozůstalým vyslovujeme 
upřímnou soustrast.

Upozornění
Občané, kteří nechtějí být uvádě-

ni ve společenské kronice (naroze-

ní, jubilea, úmrtí), ať tuto skuteč-

nost 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

zahrajme si šachy
V pozici na následujícím diagra-
mu je na tahu bílý. Útočí na úkryt 
černého krále, ale jak prorazit? 
Najdete správné pokračování?

Správné řešení úlohy z minulého 
čísla je 1. Vxh6+ gxh6 (nebo 1…. 
Kxh6 2.Dg5+ Kh7 3.Dg4+ Kg6 
4.f5 mat) 2.Dg8+ Jxg8 3.Sf5 mat.

Zveme vás na turnaj v rapid šachu. 
V sobotu 23. dubna se od 14 hodin 
v MDDM Úvaly uskuteční turnaj 
v rapid šachu na 7 kol, s časovým 
limitem 2x15 minut na partii. Tur-
naj je otevřený všem hráčům (re-
gistrovaným i neregistrovaným)! 
Přihlášky, prosíme, posílejte na 
email petr.slavik@volny.cz.

společenská kronika

Házenkářské soutěže jsou v plném proudu

M
ěsíce březen a duben patří v házenkářském kalendáři k těm 
nejvytíženějším. Celorepublikové soutěže jsou v plném prou-
du, dorostenecké ligy mají za sebou již šestnáct kol a do konce 

soutěže jim zbývá odehrát 6 utkání. Starší dorostenci se drží na medai-
lových pozicích a mladší dorostenci se snaží udržet ve středu tabulky, 
ale obě družstva to budou mít na jaře ještě hodně těžké. A-tým mužů 
se chystá na svou jarní část soutěže sérií několika přípravných turnajů 
a jejich forma graduje. Úvalští příznivci mají v jarní části soutěže jen 
jednu jedinou možnost, kdy vidět naše házenkáře na domácí „palubov-
ce“. A to v sobotu 16. dubna od 17:00 proti pražské Dukle. V žákov-
ských kategoriích se toho děje opravdu hodně, velké množství turnajů 
ve všech věkových kategoriích a kvalitní zimní příprava je základem 
naší práce s mládeží. Veškeré dění v našem oddíle můžete sledovat na 
našich nových webových stránkách www.hazena-uvaly.cz. 

Utkání a turnaje hrané v domácí hale v měsíci dubnu:
Sobota 9.4. turnaj mladších žáků
Sobota 16.4. 13:00 Úvaly – Jablonec n.N. (starší dorost)
Sobota 16.4. 15:00 Úvaly – Sokol Vršovice (mladší dorost)
Sobota 16.4. 17:00 Úvaly – Dukla Praha „B“ (muži)
Neděle 17.4. turnaj starších žáků
Sobota 30.4. 13:00 Úvaly – Pardubice (starší dorost)
Sobota 30.4. 15:00 Úvaly – Pardubice (mladší dorost)

Pokud se chcete aktivně zapojit do rozvíjení házenkářského oddílu, 
hledáme trenéry, vedoucí a další nadšené lidi, nejen bývalé házenkáře, 
kteří mají dětem co nabídnout. Pokud se k nám chcete připojit, kon-
taktujte nás.

Jiří Dráb

a na Velké ceně Úval dojde k vy-
hlášení třech nejlepších v katego-
riích holky, kluci, muži a ženy.

Vaše aktivity sahají až 
za hranice seriálu, co ještě 
jiného pro sportovce 
připravujete?

Vloni jsme uspořádali úspěšný 
první ročník Klánovického půl-

maratonu. V anketě na serveru 
Behej.com se dostal mezi 8 nej-
lepších závodů druhé poloviny 
roku 2015, ve které hlasovala ši-
roká veřejnost. Ve třech kritériích 
skončil Klánovický půlmaraton 
dokonce třetí (organizační záze-
mí, atmosféra závodu, vstřícnost 
pořadatele). Letos jsme se roz-
hodli změnit trasu tak, aby byla 

jednokolová, a navýšili kapacitu 
závodu, aby si podzimní atmo-
sféru Klánovického lesa mohlo 
užít více běžců. Druhý ročník se 
běží v neděli 23. října.

Na závěr nám ještě 
prozraďte, jak se můžou 
zájemci do závodů přihlásit.

Registrace do všech závodů 
jsou již spuštěny na webových 

stránkách www.triprozdravi.cz 
a www.klanovickypulmaraton.
cz. Kdo nemá v plánu závo-
dit, ať dorazí alespoň jako di-
vák, nudit se rozhodně nebude. 
Všechny naše závody dopro-
vází bohatý program pro celou 
rodinu. Budeme se na vás moc 
těšit.

Veronika Honsová
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KOMINICTVÍ NĚMEC
čištění, revize, opravy, 
telefon 775 132 921Opravy praček

automatických a vířivých

Josef Táborský, Praha-Újezd 
nad Lesy, Žichlínská 1670

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

Koupíme rodinný dům, 
nebo stavební pozemek v pěší 

vzdálenosti od úvalského nádraží. 
Tel.: 606 722 715

Provádíme rekonstrukce, 
kompletní stavební práce,

střechy, tesařské, pokrývačské 
a klempířské práce. 723 109 951 

Palivové dřevo – Stupice,

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

ZalmoPC: Oprava, servis 
a stavba stolních PC. 

Kontakt: Tel.: 607 608 575; 
e-mail: zalmopc@centrum.cz

Přijmeme obsluhu čerpací 
stanice TRILOBIT, která se 

nachází na hlavní silnici mezi 
Úvaly a Českým Brodem na 

hlavní pracovní poměr.
Informace na tel.: 725 469 754 

Hledáme pracovníky 
do nového provozu kavárny 

na náměstí v Úvalech 
– číšník/servírka + pracovník 

do výrobny občerstvení 
– vhodné též pro matky

na RD nebo aktivní seniory. 
Nástup duben 2016.

V případě zájmu prosím pište 
na e-mail: 

jarmarkuvaly2015@gmail.com 
nebo

volejte 776 558 877. 

Otevíráme novou ordinaci 
praktického lékaře

MUDr. Jana SchmidtováMUDr. Jana Schmidtová
Poliklinika Úvaly, Pražská 1144

Zahajujeme provoz 1. 6. 2016
Registrujeme nové pacienty

E-mail: ordinaceuvaly@seznam.cz

Olga ŠefránkováOlga Šefránková
Mé rozhodnutí – velká proměnaMé rozhodnutí – velká proměna

Minulý rok na jaře jsem byla sama se sebou dost 
nespokojená a i když na mě na internetu vykukovaly 
různé reklamy na změnu životního stylu, nakonec jsem 
se rozhodla pro Svět zdraví.
A dobře jsem udělala, protože bych to sama nezvládla, 
ale trvalo mi tři měsíce, než jsem se objednala a udělala 
rozhodnutí, ten první krok, jistě to znáte každá. Ujala 
se mě paní Klárka Hesová a vypracovala mi jídelníček 
na míru a dala různé dobré rady a pak už to bylo jen 
a jen na mně, abych ji poslechla a začala se jimi řídit. 
Díky tomu jsem se naučila zdravě stravovat, a tudíž jsem 
zhubla 10 kg za půl roku.
Dokázala jsem dát pryč nadbytečný tuk ze svého těla 
a díky tomu mám krásných  14 cm v pase a dalších 7 cm 
přes boky.
A za naši poradnu musíme přiznat, že rozdíl je opravdu 
vidět. Paní Olga vypadá skvěle.
Je mi fajn, cítím se dobře a mám radost, když mě okolí 
chválí. Určitě Svět zdraví doporučím každému, kdo má 
problém s nadváhou a s ní spojené zdravotní problémy.
A naše výživová poradkyně paní Olgu moc chválí 
za skvělé výsledky i přes její velkou pracovní vytíženost. 
Navíc pracuje jako kuchařka v jídelně, a tudíž na ní číhá 
pokušení doslova na každém kroku. Držím moc palce 
v jejím snažení, které určitě nekončí!

PŘED

PO

Nový život opravdu stojí za to!

Svět zdraví VENUS, Stoliňská 819/6, Praha 9 - Horní Počernice, 19300

e-mail venus@svet-zdravi.cz          www.svet-zdravi.cz 

Tel.: 702 155 078Tel.: 702 155 078

Konzultace za akční cenu 150 Kč, kód UZ316
při zavolání na dané tel. číslo nebo e-mail poradny

Úvaly přijme
ŘIDIČE DODÁVKOVÉHO VOZUŘIDIČE DODÁVKOVÉHO VOZU

Požadujeme: řidičský průkaz sk. B, aktivní přístup 
k práci, pečlivost, zodpovědnost a samostatnost. 

Odpovídající fi nanční ohodnocení.
Nástup možný ihned.

Životopisy zasílejte na e-mail: almeco@seznam.cz

před 81,9 kg po 71,9 kg
115 cm v pase 101 cm v pase
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POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16
602 429 913
605 977 191
606 784 088
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Hledáme zedníky
a zručné pracovníky 
pro práci na stavbě

stavební fi rma Elkeram s.r.o.
tel: 602 657 920

Pohřební ústav 
Pavel Kos
602 221 511, 321 622 615

Český Brod, 
nám. Arnošta z Pardubic 1384

www.pohrebnisluzbykos.cz

 PODLAHÁŘSTVÍ
Navštivte nás v naší vzorkovně a přijďte si vybrat z 200 druhů 

vinylkorkových, korkových, vinylových, laminátových a dřevěných 
podlah včetně příslušenství. Zaměření, kalkulace, pokládka na klíč.

VZORKOVÁ PRODEJNA
OTEVŘENO:   PO – PÁ  8.00 – 16.00  

po telefonické domluvě otevřeno do 20 hodin včetně soboty a neděle

tel. 777 002 913 e-mail: info@domex.cz
Domex Prag,  s. r.o., Kojická 1242, Praha 9, Újezd nad Lesy

http://www.domex.cz 

AUTODOPRAVA
-nonstop-

ODVOZ KONTEJNERY Milan Petružálek
Sutě, odpad, písky Praha 9 – Běchovice
Recyklát, tříděná zemina Český Brod
Přeprava materiálu

MULTIKÁRA, AVIA, LIAZ, TATRA, IVECO
ZEMNÍ – výkopové práce – DEMOLICE

mobil: 603 242 142
www.sute-pisky.cz milanpetruzalek@sute-pisky.cz
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