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J
iž titulek tohoto článku na-
povídá, o čem bude řeč. Ano, 
v Úvalech, zejména pak v je-

jich centrální části, se rozběhne 
rozsáhlá rekonstrukce komunika-
cí. K této rekonstrukci se přidají 
i opravy komunikací v bezpro-
středním okolí Úval, coby výsled-
ku jednání Úval a okolních obcí 
(Škvorec, Dobročovice) se Středo-
českým krajem, Krajskou správou 
a údržbou silnic a ŘSD. Celkový 
objem prací v samotných Úvalech 
dosáhne téměř 90 milionů Kč.

Všechny tyto akce bezesporu 
pomohou Úvalům a jejich okolí 
opustit nelichotivou pozici mís-
ta s nejhoršími silnicemi široko 
daleko, ale vyžádají si svoji daň 
– mimořádné komplikace v prů-
jezdnosti Úval a okolí od června až 
prakticky do konce roku. Nejhorší 
situace nastane v období srpen až 
říjen, kdy se nakumuluje více akcí 
najednou.

Níže je na mapce výčet hlavních 
akcí, které by měly být realizová-
ny:

   Měsíčník pod názvem Život Úval vydává Město Úvaly,    IČ 002 40 931. Adresa vydavatele: Městský úřad Úvaly,    Pražská 276,    250 82 Úvaly,    tel. 281 981 401, 

   281 091 526,    fax 281 981 696,    e-mail: sekretariat@mestouvaly.cz. Internetová adresa měsíčníku: www.mestouvaly.cz/zivot-uval. Ročník 57,    č. 5. Měsíčník vy-

chází vždy nejpozději do 10. dne v měsíci. Distribuce ve městě Úvaly. Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha – východ dne 21. 5. 1991 pod 
registračním číslem MKČRE12703. Redakční rada ve složení: Josef Štěpánovský (vedoucí redaktor), Mgr. Romana Vorlíčková (zástupce vedoucího redaktora), 

Mgr. Milan Bednář, Ing. Petr Jankovský, Mgr. Marek Mahdal, DiS., Ing. Radek Netušil, Jan Poledník. E-mail redakční rady: zivotuval@seznam.cz. Rukopisy 

se nevracejí. Zveřejňované příspěvky nemusejí vyjadřovat názory redakční rady. Tisk Tiskárna Úvaly,    spol. s r. o.,    grafi cká úprava Marta Frnková. Adresa 
redakce: Městský úřad Úvaly,    Pražská 276,    250 82 Úvaly. Inzerci a osobní zprávy přijímá odbor správní – podatelna Městského úřadu Úvaly,    tel. 281 091 560, 

   e-mail: lenka.platzova@mestouvaly.cz,    nebo podatelna@mestouvaly.cz.  Vydavatel neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v reklamě a v inzerci. Nezveřej-

něné a zkrácené příspěvky jsou v plném znění zveřejněny na www.mestouvaly.cz v sekci Život Úval. Redakční uzávěrka červnového vydání je v pondělí 
16. května 2016. Příspěvky zaslané po tomto datu nebudou v červnovém  čísle otištěny.

Slovo starosty
Byl pozdní večer, první máj, ve-
černí máj byl stavby čas …. Tak 
nějak by mohla znít parafráze 
na slavné Máchovo dílo. Kvě-
ten bude měsíc, kdy se začnou 
po celých Úvalech pomalu roz-
bíhat různé stavební práce, které 
ovlivní život v našem městě až 
do konce roku. Bude to období 
náročné, ale věříme, že výsledek 
naše město posune výrazně do-
předu. 

V květnu bychom zároveň 
chtěli začít sérii setkávání s vámi 
– občany Úval – přímo ve vašich 

čtvrtích. Na těchto setkáních 
bychom s vámi chtěli debato-
vat o tom, co bychom společně 
s vámi mohli udělat pro zlepšení 
života v našem městě a jeho jed-
notlivých částech. Neočekávám, 
že na těchto setkáních vyřešíme 
všechny problémy tohoto města, 
ale můžeme si společně udělat 
lepší obrázek o tom, které pro-
blémy je třeba řešit a v jakém 
pořadí. Pozvánku na první setká-
ní najdete v tomto Životě Úval, 
dále pak na webu, facebooku 
města a na městských vývěskách 

v příslušné čtvrti. Věřím a těším 
se, že přijdete!

Když jsme u těch problémů, 
jedním z témat je stav a případná 
rekonstrukce úvalského koupališ-
tě. Názory na způsob řešení osu-
du koupaliště se různí, proto jsme 
se po debatě ve vedení města roz-
hodli, že předložíme zastupitel-
stvu města návrh, abyste o tom 
rozhodli přímo vy – tedy v obec-
ním referendu. Více se dočtete 
v samostatném článku.

V květnu nás však kromě staveb-
ního ruchu čeká i několik příjem-

ných akcí, na které bych rád upo-
zornil: hned 6. května se uskuteční 
koncert Štěpána Raka, 13. května 
nás navštíví Jan Petránek a jeho 
Two voices a 28. 5. se ve spoluprá-
ci s Hospodou na Dobrém místě, 
MDDM a městem Úvaly na ná-
městí Arnošta z Pardubic uskuteční 
III. ročník úvalského kotlíku, spo-
lu s Talent stage. Všem, kteří tyto 
a další podobné akce připravují, 
patří velký dík, protože i díky nim 
naše město žije bohatým společen-
ským životem.

Petr Borecký, starosta města

Úvaly čeká těžké léto a podzim v dopravě
Jelikož tyto opravy bude prová-

dět více subjektů a zároveň budou 
fi nancovány z různých zdrojů pe-
něz, bude velmi náročné zkoordi-
novat jejich termíny a dopravně 
inženýrská opatření. Již teď je 
však zřejmé, že po určitou dobu 
(zřejmě srpen – říjen) bude cen-
trum města přístupné v podstatě 
jen ulicí Pražskou a výrazně bude 
v téže době komplikovaný přístup 
k nádraží, o parkování nemluvě. 
Komplikované bude i zásobování 
obchodů a provozoven. Aktuální 

informace o uzavírkách a objízd-
ných trasách budou vždy na webu 
města, facebooku a také na měst-
ských vývěskách. 

Chtěli bychom na tomto místě 
požádat o vaši trpělivost a pocho-
pení, uvědomujeme si, že nad-
cházející léto a podzim nebudou 
vůbec jednoduché. 

Petr Borecký, 
starosta města

Petr Matura, 
vedoucí odboru investic 

a správy majetku

1)      rekonstrukce tzv. III. etapy průtahu Úvaly v  úseku světelná 
křižovatka u Penny až po ulici Podhájí. Doba trvání prací: cca 
červen až prosinec 2016. Předpokládá se úplná uzavírka ko-
munikace

2)     rekonstrukce západovýchodní městské osy, tedy ulice Kláno-
vická, Jiráskova, Pražská II, Havlíčkova, Nerudova v úseku od uli-
ce Havlíčkova, dále pak Komenského, Dobročovická u Fabráku 
a Škvorecká kolem Fabráku v úseku až k průtahu. Doba trvání 
prací v jednotlivých etapách: srpen až listopad 2016.  Předpo-
kládají se etapovité uzavírky

3)           rekonstrukce komunikací v lokalitě „Podemlejnem“.  Tedy Deni-
sova, Vydrova, Sovova. Průběh prací: cca srpen – listopad

4)        rekonstrukce mostu na I/12 v úseku za Pneuservis Černý v mís-
tě sjezdu k rybníkům. Doba zahájení prací konec května/červen 
2016. Po dobu provádění prací bude na I/12 kyvadlový provoz, 
takže lze očekávat ve špičkách dlouhé kolony v obou směrech.

5)      Oprava mostu na silnici III/10170 (Tyršova) ve Škvorci, kdy bude 
úplně uzavřena komunikace s  objízdnou trasou přes Úvaly – 
Slovany a dále na Přišimasy. Doba provádění prací: cca červen 
– prosinec 2016

6)       Oprava povrchů komunikací č. III/01215 v úseku Úvaly – Dobro-
čovice , dále pak II/101 v úseku Úvaly – Škvorec a III/10166 v úse-
ku Úvaly – Tlustovousy. Tyto opravy jsou však v tuto chvíli zařa-
zeny do oprav v tzv. II. pořadí. To znamená, že pokud se ukáže, 
že již není možné tyto opravy skloubit s opravami komunikací 
uvedenými v bodech 1 – 5, tak aby byla zachována alespoň mi-
nimální průjezdnost pro veřejnou dopravu a složky záchranného 
systému, bude jejich provedení odloženo na rok 2017.

2) rekonstrukce západovýchodní městské osy, tedy ulice Kláno-2

1)      rekonstrukce tzv. III. etapy průtahu Úvaly v  úseku světelná 
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Stále můžete připomínkovat projekty
města Úvaly 2016 – 2020

V dubnovém Životě Úval jsme zveřejnili návrh Zásobníku 
projektů města pro roky 2016 – 2020. Stále tyto projekty 
můžete připomínkovat, případně navrhovat k realizaci 
projekty vlastní (mailem, dopisem, diskusním příspěvkem 
na webu či na facebooku). Využijte tuto možnost, jak 
ovlivnit budoucnost svého města!

Seznam projektů najdete stále na stránkách města, zastu-
pitelstvo města by mělo hlasovat o schválení zásobníku 
projektů na svém červnovém zasedání. 

Vedení města

Řekněte nám to napřímo! 
aneb pozvánka na setkání s vedením města

pro obyvatele Slovan 
a Nových Slovan

Chcete si promluvit o projektech, které v Úvalech chystá-
me? Jsou problémy, které vaši čtvrť trápí a město je neřeší? 

Přijďte nám to říct!

Kdy? 8. května 2016, v 18:00
Kde? u dětského hřiště u travnaté plochy na Slovanech

Těšíme se na vás!

Petr Borecký, Alexis Kimbembe, Vítězslav Pokorný, 
Lída Milerová, Josef Polák

Řekněte nám to napřímo! 
aneb pozvánka na setkání s vedením města

pro obyvatele centra Úval 
Chcete si promluvit o projektech, které v Úvalech 
chystáme? Jsou problémy, které vaši čtvrť trápí a město je 
neřeší? 
Přijďte nám to říct!

Kdy? 29. května 2016, v 18:00
Kde?     zahrádka Hospody na Dobrém místě na náměstí 

Arnošta z Pardubic

Těšíme se na vás!
Petr Borecký, Alexis Kimbembe, 

Vítězslav Pokorný, 
Lída Milerová, Josef Polák

Město Úvaly pořizuje generel zeleně 

– pozvánka na veřejnou prezentaci

Město Úvaly přikročilo ke  zpracování základního kon-
ceptu pro péči o městskou zeleň, a to generelu zeleně. 
Tento dokument pomůže městu vytvářet vizi dalšího 
rozvoje městské zeleně a péče o ni, napomůže ke zkva-
litnění systému městské zeleně a  jejich jednotlivých 
ploch a bude sloužit jako podklad pro zpracování další 
územně plánovací, technicko provozní nebo koncepční 
dokumentace.
Zajímá-li vás problematika městské zeleně, není-li vám 
lhostejné, v jakém prostředí bydlíme, tak přijďte diskuto-
vat se zpracovatelem generelu zeleně panem Ing. Luká-
šem Štefl em, Ph.D z atelieru pro zahradní a krajinářskou 
tvorbu JARDINS.

24. května 2016 v 18:00 hodin24. května 2016 v 18:00 hodin

v kulturním sále DPS na nám. Svobody v Úvalech

Věříme, že díky generelu zeleně bude více využito po-
tenciálu ploch městské zeleně pro krátkodobou rekrea-
ci a že nám napomůže zvýšit atraktivitu města pro jeho 
obyvatele i návštěvníky.
Těšíme se na vaši účast!

Martina Bredová,
vedoucí Odboru životního prostředí a územního rozvoje

Kam patří ... ?
Vážení občané 
Úval, dovoluje-
me si vám na-
bídnout seriál 
o třídění odpa-
dů „KAM PAT-
ŘÍ…?“

Ve druhém díle 
seriálu v tomto 
květnovém čísle 
vás seznámíme 
se sklem. V dal-

ších číslech Života Úval pak budou následovat ostatní druhy odpadu, 
které můžete v domácnostech třídit a svou malou kapkou tak přispět 
do velkého mlýna recyklace. Doufáme, že vás náš seriál nejen zau-
jme, ale i poučí. Pokud ne, tak alespoň než odhodíte toto číslo Života 
Úval do „koše“, tak mějte na mysli „KAM PATŘÍ?“

KAM PATŘÍ NÁPOJOVÉ SKLO?

Sklo odhazujeme do speciálního kontejneru, který je zelený a ozna-
čen zelenou nálepkou.

Pod touto nálepkou se ukrývá tajemství, co do dané nádoby patří 
a co ne. 

Do takto označených nádob patří: jakékoliv sklo, například lah-
ve od vína, alkoholických i nealko-
holických nápojů, sklenice od ke-
čupů, marmelád či zavařenin, a to 
čisté! Patří sem také tabulové sklo 
z oken a ze dveří. Vytříděné sklo 
není nutné rozbíjet, bude se dále 
třídit! Nepleťte si nádobu se sme-

tištěm! 
Rozhodně sem nepatří: keramika 

a porcelán. Nepatří sem ani autosk-
lo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, 
zlacená a pokovaná skla. Vratné zá-
lohované sklo patří zpět do obchodu. 

V případě, že odhodíte druhově jiný odpad do tohoto speciálního 
kontejneru, znehodnotíte tak celý obsah, tzn. 1100 litrů řádně 
vytříděného skla, zmaříte úsilí desítek spoluobčanů, kterým tří-
dění není lhostejné a způsobíte tak jenom další zatížení životní-
ho prostředí. 

Po Úvalech je rozmístěno 32 zelených kontejnerů, a to na všech 
stanovištích separačních hnízd. Město Úvaly samozřejmě plánuje 
i další navýšení počtu těchto kontejnerů tak, aby bylo město rovno-
měrně pokryto, a zvedla se tak úroveň služeb občanům. Rádi uvítáme 
i návrhy na případné konkrétní umístění.

Věra Březinová,
odbor životního prostředí a územního rozvoje
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O osudu úvalského koupaliště rozhodne místní referendum

V
 uplynulém měsíci jsme ab-
solvovali mnoho rozhovorů 
s občany Úval na téma dal-

šího osudu úvalského koupali-
ště. Názory oscilují od jasných 
zastánců jeho rekonstrukce až 
po odpůrce, kteří by již koupali-
ště neobnovovali a potřebné pe-
níze (téměř 30 mil. Kč – což je 
částka, která vychází z kalkulací 
dvou nezávislých fi rem) věnovali 
na jiné projekty. 

V anketě na webu města se 
jasná většina hlasujících vyjád-

řila pro jeho rekonstrukci, hlasy 
mimo internet již tak jednoznač-
né nejsou.

Proto jsme se po důkladné dis-
kusi ve vedení města dohodli, 
že nejdemokratičtějším řešením 
(a úvalskou premiérou) bude vy-
hlášení místního referenda, kde 
bude moci každý z vás spoluroz-
hodnout, jak má město s koupali-
štěm naložit. 

Návrh na vyhlášení referen-
da předložíme zastupitelstvu 
na jeho červnovém zasedání. 

Pokud ho zastupitelstvo schválí, 
referendum proběhne ve stejném 
termínu jako krajské volby, tzn. 
někdy v průběhu října tohoto roku.

K platnosti rozhodnutí referen-
dem je třeba účasti alespoň 35% 
oprávněných občanů. Rozhodnutí 
v místním referendu je závazné, 
hlasovala-li pro ně nadpoloviční 
většina oprávně-

ných občanů, kteří se referenda 
zúčastnili, a zároveň alespoň 25% 
všech oprávněných občanů.

Těšíme se a věříme, že tuto 
možnost, rozhodnout o jedné ze 
zásadních investic města, využije 
co nejvíce z vás.

Vedení města Úvaly

(Na)řízené koupací referendum

V
edení města (tzn. starosta, místostarosto-
vé a radní) oznámilo, že bude referendum 
o rekonstrukci koupaliště. Proč je však 

vyhlášeno referendum zrovna na rekonstrukci 
koupaliště bez konzultace se zastupitelstvem, 
které si občané právě pro tato rozhodnutí zvo-
lili? Když jsme se ptali vedení města na tuto 
otázku, byly odpovědi neuspokojivé: „Proto-
že je to velká investice“, „protože jsou na to 
ve městě různé názory“ a možná nejzajíma-
vější odpověď byla „neshodli jsme se na tom 
v koalici (Otevřené Úvaly – ODS – ČSSD), 
tak ať to rozhodnou občané.“ 

Institut referenda se má používat  pouze 
v nejzávažnějších případech. Mějme referen-
dum o uložišti jaderného odpadu či o obchvatu 
Prahy, který by někdo chtěl dělat kolem Úval. 
Uspořádat referendum na jednu jedinou inves-
tici je však podivné. Proč bychom pak neměli 
dělat referendum o rekonstrukci náměstí (17 
mil. Kč) nebo třeba o prodeji bytového fondu 
(příjem řádově desítky mil. Kč)? Také můžeme 

udělat referendum 
o městské policii 
(více než 30 mil. Kč 
za deset let). Proč 
zrovna jen o koupa-
lišti? Protože si sta-
rosta nechce občany 
znepřátelit, a proto je 
nechá udělat nelibé 
rozhodnutí za něj, aby 
mohl říkat „to já ne?“ Nebo snad mají někteří 
zastupitelé bazén na zahradě, a tak by „obyčej-
né“ koupaliště raději zasypali?

Další neznámou, ale velmi důležitou věcí 
je, jak přesně bude vypadat otázka. Bude 
jednoduchá: „Chcete zrekonstruovat kou-
paliště?“ nebo třeba sugestivní: „Chcete 
rekonstruovat koupaliště za 30 mil. Kč …
které je jen pro Pražáky a kvůli tomu vám 
neopravíme vaši ulici a ještě vám zvedneme 
daň z nemovitosti?“ Každý dodatečný atribut 
v otázce je manipulativní (zvláště když údaj 

o 30 milionech nebo třeba o Pražácích není 
dostatečně podložený). 

Zajímavá je také dikce vedení města. 
Prohlašují, že referendum prostě bude, ač-
koliv ještě není schváleno zastupitelstvem. 
Mají se snad opoziční zastupitelé bát hla-
sovat proti jeho vyhlášení, protože všich-
ni občané už se přece na referendum těší? 
Kdo by byl přece proti hlasu lidu, toho 
můžeme lehce zostudit... Je toto skutečně 
rétorika, kterou chceme v úvalské lokální 
politice zavádět?

Ing. Jan Černý a Mgr. Vojtěch Dvořáček 
(zastupitelé za PRO Úvaly)

L
etopisecká komise po delší 
době občanům Úval před-
staví v letošním roce kro-

niky města Úvaly. Na podzim 
budou vystaveny všechny do-
stupné kroniky včetně krásně 
vázaných a ručně psaných kro-
nik. Budete mít možnost na-
hlédnout na dávno zapomenutou 
realitu fungování města za Ra-

kouska–Uherska, za světové vál-
ky, jak nás ovlivnil vznik repub-
liky, protektorát, druhá světová 
válka a jak jsme žili za socialis-
mu...

Město v letošním roce také na-
kročilo k digitalizaci svých nej-
starších archiválií. Kromě kroni-
ky lze historii poznat i z dalších 
zdrojů. Dokumentaci historie 

může nečekaně doplnit náhodné 
setkání, provětrání rodinných fo-
toalb, znovuobjevené videozázna-
my... Máte doma fotografi e města 
či spolkového a sportovního dění 
v Úvalech, stará vysvědčení, spol-
kové listiny, plakáty, vlajky, průkaz-
ky, odznaky, vstupenky, zajímavé 
předměty nalezené a používané 
v Úvalech? Pro jejich fotodoku-

mentaci či pořízení kopie k do-
plnění střípků do historie měs-
ta uvítáme jejich zapůjčení. Pište 
na emailredakce@uvaly.cz nebo 
volejte 604 288 087. Na každou 
nabídku zareagujeme.

Lukáš Rubeš
člen letopisecké komise 

a provozovatel informačních 
stránek www.Uvaly.cz

Poklady z půdy, šuplíků a rodinných alb

4

Hostinec u Pilanských na náměstí, 
foto: p. Krátký

Němcova výletní restaurace v Pařezině
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POZVÁNKA
Zveme občany Úval

na vzpomínkové shromáždění a kladení věnců,
které se bude konat

ve středu 4. května 2016 v 17 hodin

u památníku padlých na hřbitově v Úvalech.

Pozvánka na posezení ke Dni matek
Zveme srdečně seniory na posezení ke Dni matek, 

    které se bude konat 
ve středu 11. 5. 2016 

od 14 hodin 
v sálku Domu s pečovatelskou 
službou za přítomnosti vedení 

města Úvaly.
Jana Tesařová
vedoucí úřadu

 

v 
slu

zprávy z města

Železniční koridor

D
nešní příspěvek již neměl 
obsahovat tiskovou zprávu 
pana ředitele stavby Joh-

na, ten se vzhledem k ofi cielní-
mu ukončení stavby k 30. dub-
nu 2016 rozloučil se čtenáři s po-
děkováním v minulém čísle. Pra-
videlné kontrolní dny byly ukon-
čeny 12. dubna 2016, celkově se 
uskutečnilo 49 kontrolních dnů, 
vždy za účasti zástupce města 
Úval. Na posledním kontrolním 
dnu však vedení stavby důrazně 
upozorňovalo na nutnost dodržo-
vání všech předpisů při úrovňo-
vém přejíždění i přechodu pře-
jezdu. Proto jsem opět požádal 
pana ředitele stavby a hlavního 
inženýra stavby o stručný příspě-
vek do květnového výtisku. Oba 
příspěvky následují v plném, ne-
upraveném znění.

  
Vážení občané Úval a okolí,

jménem vedení stavby bych 
vás ještě jednou rád upozornil 
na jednu důležitou skutečnost. 
Na železničním přejezdu již jsou 
nainstalovány nové, výraznější 
přejezdové výstražníky. Do doby 
ověření změny přejezdového  
zabezpečovacího zařízení není 
funkční přerušované bílé světlo 
signálu přejezdového zabezpečo-
vacího zařízení. V tomto případě 
je dle zákona o provozu na po-
zemních komunikacích povin-

ností řidiče ve vzdálenosti 50 m 
před železničním přejezdem a při 
jeho přejíždění jet rychlostí nej-
výše 30 km/hod. Při přejíždění 
železničního přejezdu nesmí řidič 
zbytečně prodlužovat dobu jeho 
přejíždění. Dojde-li k zastavení 
vozidla na železničním přejezdu, 
musí jeho řidič odstranit vozidlo 
mimo železniční trať, a nemůže-
-li tak učinit, musí neprodleně 
učinit vše, aby řidiči kolejových 
vozidel byli před nebezpečím 
včas varováni. Jsme si vědomi, že 
přejezdová konstrukce vozovky 
řidičům průjezd vyšší rychlostí 
ani neumožňuje, jelikož k ideál-
nímu průjezdu přejezdem nepři-
spívá převýšení v jednotlivých 
kolejích, nicméně apeluji na dů-
razné dodržování zákazu vstupu 
a vjezdu na železniční přejezd 
při výstraze dvěma červenými 
střídavě přerušovanými světly, 
doplněné přerušovaným zvukem 
zvonku. S uvedením železniční 
trati do plného provozu, které 
po ověření všech zkoušek a mě-
ření plánujeme na konec května 
2016, dojde též k podstatnému 
zvýšení rychlosti vlakových sou-
prav. Respektujte prosím funkci 
přejezdového zabezpečovacího 
zařízení a poučte i své děti, že je-
jich životy jsou daleko cennější, 
než několik minut zpoždění u za-
vřeného přejezdu. 

Za celý realizační tým stavby 
vám přeji vše nejlepší do dalších 
let. 

S úctou Tomáš John, 
ředitel stavby

Technické řešení přejezdového 
zabezpečovacího zařízení v obvo-
du stanice Úvaly doposud nemá 
dokončené správní řízení o změ-
ně zabezpečení. Jedná se o pře-
místění výstražníku pro výstra-
hu směrem do ulice Smetanova 
z jednoho stojanu závor na druhý. 
Přejezdové zabezpečovací zaří-
zení je plně funkční a zajišťuje 
všechny požadované bezpečnost-
ní funkce, nicméně do doby do-
končení zmíněného řízení u něj 
bude vypnuta pozitivní signali-
zace – kmitající bílé světlo. Pře-
jezd tedy nebude možné přejíždět 
rychlostí 50 km/h, což zřejmě 
není pro občany zásadní omezení. 

Tento přejezd však nemá ideál-
ní rozhledové poměry, a proto je 
nutné upozornit občany, aby sig-
nalizaci na přejezdu věnovali zvý-
šenou pozornost a k tomuto také 
vedli děti. V polovině května zde 
dojde ke zvýšení traťové rychlosti 
ze současných 100 km/h na pro-
jektovaných 120 km/h a jakékoliv 
riskování při přecházení či přejíž-
dění přejezdu může vést k oškli-
vým následkům. Vlak uhnout neu-
mí a při rychlosti 120 km/h se jeho 

brzdná dráha počítá ve stovkách 
metrů. O to více zde proto platí 
staré latinské rčení „Festina lente“ 
(pospíchej pomalu)!

Vojtěch Klofec, 
hlavní inženýr stavby, 

Správa železniční dopravní 
cesty, s.o., Stavební správa západ

Tato informace je poslední 
v rámci realizace stavby „Mo-
dernizace traťového úseku Praha 
Běchovice Úvaly“. Na úplný zá-
věr bych vám chtěl sdělit, že jsem 
všechny příspěvky v průběhu 
dvou let realizace pro vás připra-
voval rád, a mám příjemný pocit, 
že jsem se přípravy i realizace 
stavby od úplného začátku (cca 
10 let) účastnil. Děkuji vedení 
města Úvaly a stavebního úřadu 
za důvěru při mnohdy složitých 
jednáních zajišťujících potřeby 
občanů Úval i sousedících obcí. 
Také díky za dlouhodobou pravi-
delnou spolupráci redakční radě 
a vedoucímu redaktoru panu Jo-
sefovi Štěpánovskému. Aktuel-
ní informace však budou i dále 
uváděny na webových stránkách 
města a v případě potřeby sdělení 
důležitějších a nebo zajímavých 
informací se po dohodě s redakcí 
Života Úval opět ozvu.    

Pro Život Úval sestavil 
ing. Karel Böhm, 

MěÚ – Stavební úřad Úvaly.

5
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Tak jako každým rokem, tak i letos hledáme sponzory pro 
akci pořádanou městem Úvaly – „Bezpečná sobota 2016”, 
která se koná dne 4. 6. 2016 od  9.00 hod. na  hřišti pod 
sokolovnou. Seznam sponzorů bude zveřejněn v  Životě 
Úval i v průběhu uvedené akce. 
Finanční příspěvek je možné zasílat na účet města Úvaly 
č. 19-1524201/0100 VS 2321. V případě potřeby vám potvrdíme 
darovací smlouvu, která je k dispozici v podatelně MěÚ Úvaly, 
kde si ji můžete vyzvednout v úředních hodnách, nebo na webu 
města www.mestouvaly.cz.

Za zaslané fi nanční příspěvky předem děkujeme.

Jak účinně motivovat k třídění odpadů v domácnosti?

P
okud chce občan odpovědně 
třídit odpady, nabízí se mu 
síť sběrných nádob na jed-

notlivé druhy odpadu. Potřebu-
je jen vůli k tomu, aby překonal 
vzdálenost od svého domova 
k nejbližšímu kontejneru. I v tom 
mu stát a samospráva vycházejí 
vstříc,  jelikož se rozšiřováním 
sítě  kontejnerů zkracuje docház-
ková vzdálenost k nim. Aktuálně 
průměrná vzdálenost k nejbližší-
mu kontejneru tvoří 99 metrů.

Česká republika vsadila pro 
zvýšení motivace občanů na růz-
né informační a propagační kam-
paně. Tento nástroj je efektivní 
především pro děti v mateřských 
školách a základních školách 
a pro „osvícené“ dospělé, kteří si 
dokážou uvědomit význam třídě-
ní pro životní prostředí.

Jak však motivovat pro vět-

ší třídění občany, kteří nahlížejí 
na fungování světa spíše eko-
nomickou optikou? Řešení se 
nabízí v zavedení poplatkových 
systémů, které prokazují známou 
vazbu „má dáti – dal“. Ochota tří-
dit odpad je ovlivněna i změnami 
poplatků za svoz odpadu v obci. 
Jejich navyšování bez jakéhokoli  
ekonomického zhodnocení snahy 
těch, kteří odpovědně třídí, může 
být právě demotivující. Člověk 
může ztrácet smysl, proč by se 
měl vlastně snažit investovat ča-
sově i materiálně do třídění, když 
obec poplatky zvyšuje.

Na úrovni státu se snaží fi nanč-
ní motivaci legislativně zakotvit 
v novele zákona o odpadech. Ob-
čané by měli platit dle množství 
odpadu v popelnici. Tento návrh 
je veden dobrými úmysly, jeho 
praktické provádění však může 

selhávat díky české vynalézavos-
ti. V praxi by mohlo docházet 
ke vzniku černých skládek s cí-
lem ulevit vlastní popelnici či 
k zneužívání popelnic sousedů.

Určitě je však efektivní využít 
fi nanční motivaci pro třídění. Této 
možnosti se již chopily někte-
ré obce a města v ČR. Jako prů-
kopník bývá v médiích zmiňován 
Mikulov, kde domácnosti zdarma 
dostávají nádoby na tříděný odpad 
a díky tomu mohou pohodlně třídit 
a svým vlastním přičiněním ovliv-
nit, jak vysoká bude jejich platba 
za odpady. Technicky je systém 
zajištěn tak, že každá z popelnic 
je označena unikátním čipem. Čip 
obsahuje informace o každé do-
mácnosti, kolik odevzdala tříděné-
ho a směsného odpadu. Snaha tří-
dit je pak oceněna možností snížit 
poplatky za odpady na následující 

rok až o 70 %. V Tišnově je ten-
to systém zaveden rovněž, každý 
kilogram vytříděného plastu je 
oceněn slevou z poplatku za svoz 
odpadu.  Bylo by zajímavé zjis-
tit, jak se k této otázce staví obce 
ve Středočeském kraji. To může 
být téma dalšího článku…. 

Jana Tůmová

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

Díky dětem má akce „Ukliďme Pošembeří“ nové logo!

R
egion Pošembeří organizuje každý rok dobrovolnickou akci za-
měřenou na úklid odpadků z volné přírody. Samozřejmou snahou 
je akci stále zviditelňovat a vtáhnout do ní více lidí. Také proto 

Region Pošembeří uspořádal výtvarnou soutěž pro děti s cílem vytvořit 
logo této akce. 

Do  soutěže se zapojilo 17 mateřských a  základních škol z  regionu, 
celkem bylo zasláno 319 výtvarných návrhů. 

Soutěž byla rozdělena na 5 soutěžních kategorií: 
• Kolektiv MŠ 
• Kolektiv ZŠ 
• Jednotlivci MŠ 
• Jednotlivci ZŠ 1. stupeň 
• Jednotlivci ZŠ 2. stupeň 

Dodatečně byla vytvořená kategorie „BEZEJMENNÉ“ pro výtvory, 
u kterých bohužel nebyl znám autor návrhu, a nám bylo líto díla nevystavit. 
Hlasování probíhalo veřejně na webových stránkách Regionu Pošembeří. 

Co čekalo na vítěze? Vítězové obdrželi diplom a poukázku na nákup 
výtvarných potřeb dle vlastního výběru. Samotné předání cen proběhlo 
v kanceláři Regionu Pošembeří (více najdete na našich stránkách). 

Absolutním vítězem se stala Mateřská školka v Liblicích. Ceny za oce-
nění, která školka získala rovnou tři, jsme předali osobně. Školka zís-
kala cenu za druhé a třetí místo v kategorii „Kolektiv MŠ“ a zároveň 
byl jeden z návrhů vybrán a použit jako nové logo pro akci „Ukliďme 
Pošembeří 2016“. 

Výtvarná soutěž se tak stala prostředkem, jak se děti i veřejnost moh-
ly seznámit s dobrovolnickou akcí „Ukliďme Pošembeří“. Paní učitelka 
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Marcela Ložková z MŠ v Liblicích uvedla: „Účast v této soutěži 
byla pro naše děti příjemnou výzvou, podpořila u nich zdravou 
soutěživost, spolupráci mezi sebou a zabrat dostala i jejich fanta-
zie. Děti díky výhře zjistily, že společná snaha může být příjemně 
odměněna. Za vyhrané poukazy jsme pořídili výtvarný materiál, 
který se v jarním období velmi hodí, a navíc jsme se tímto zapoji-
li do akce „Ukliďme Pošembeří“, kterou s radostí podporujeme.“ 

 
V Českém Brodě, dne 31. 3. 2016 

Gabriela Mannová, Region Pošembeří

Letošní ročník akce „Ukliďme Pošembeří” se koná v  rám-
ci projektu „Čisté Pošembeří = cesta k  environmentální 
odpovědnosti” (Evidenční číslo smlouvy poskytovatele 
S-7175/OŽP/2015)

Tento Projekt je realizován s finančním přispěním Stře-
dočeského kraje a  pod záštitou náměstka hejtmana 
PhDr. et. Bc. Marka Semeráda, MBA

Sbírá celá rodina – poděkování

J
ménem města Úvaly bychom 
rádi poděkovali všem zúčast-
něným občanům, kteří se v so-

botu 9. 4. 2016 dobrovolně podíleli 
na úklidu různých částí města Úval, 
a to silnice na Přišimasy, lesíku 
podél ulice Pražská, lokality Slo-
vany, Horoušánky, Radlická čtvrť, 
okolí čistírny odpadních vod, sil-
nice na Dobročovice a dalších ne-
méně důležitých menších lokalit. 
S nasazením osobního zájmu pro-
ti lhostejnosti, velkých fyzických 
sil a vytrvalosti často v nerovném 
a zarostlém terénu se nám všem 
podařilo odlehčit naši úvalskou 
přírodu od 141 pytlů odpadu, ve-
likou haldu velkoobjemového 
odpadu a 35 starých odhozených 
pneumatik. Výjimkou nebyly ani 

stará televize, sedací souprava či 
autobaterie. Současně bychom rádi 
vyslovili veliký dík spolku Aikidó 
Úvaly, z.s., kteří společnými silami 

jako jeden muž vybojovali první 
cenu akce „Sbírá celá rodina“, a to 
rok odpadu zdarma! Jejich úsilí 
však mnohonásobně předčilo naše 

očekávání a lákavé ceny se zřek-
li ve prospěch sociálně slabšího 
spoluobčana Úval. Dalšími vítězi 
se stali také snaživí zaměstnanci 
města Úvaly, kteří se však nároku 
na cenu dobrovolně vzdali. 

Celý úklid byl pořádán v rámci 
akce „Ukliďme Pošembeří“ jako 
součást kampaně „Ukliďme svět“. 
Vyhlášení výsledků celé akce v rám-
ci „Ukliďme Pošembeří“  proběhne 
ke Dni Země, který se koná v sobo-
tu dne 16.4.2016 na vrchu Klepec. 
Informace naleznete na http://www.
posemberi.cz/e_download.php?fi-
le=data/kalendar_akci/32675cs_1.
pdf&or ig ina l=DZ10+t isko-
v%C3%A1+zpr%C3%A1va+-+a-
v%C3%ADzo.pdf

Město Úvaly

Geocaching v Úvalech – rozhovor s úvalskými kačery
„Kačeři z Úval“

B
luebaloon, Plha, Mandíci, lides1977, Ouva-
lák… a další úvalští kačeři a owneři zdej-
ších kešek, ať už tradiček nebo tajuplných 

mysterek se těší na výměnu CWG. Že předchozí 
větě vůbec nerozumíte?  …tak v tom případě jste 
mudlové jak vyšití! Hovoříme totiž o hře na po-
mezí sportu a turistiky zvané „Geocaching“ (čti 
geokešing), která spočívá v použití navigačního 
systému GPS při hledání ukryté schránky nazý-
vané cache (keš), o níž jsou známy její zeměpis-
né souřadnice. Při hledání se používají turistic-
ké přijímače GPS, v dnešní době asi nejčastěji 
chytré telefony vybavené příslušnou aplikací pro 
zobrazení kešek v okolí. Člověk zabývající se 
geocachingem bývá označován slovem geoca-
cher, česky též geokešer nebo prostě jen „kačer“. 
Po objevení kešky, zapsání se do logbooku (to je 
takový deníček uložený v každé „krabičce“) a pří-
padné výměně obsahu ji nálezce opět uschová 
a zamaskuje. V Úvalech má tato hra velké množ-
ství příznivců. V Hospodě na Dobrém místě jsem 
se sešel s několika opravdu zanícenými „kačery“, 
kteří se této aktivitě věnují již dlouhá léta a právě 
díky nim na speciální geomapě „svítí“ v Úvalech 
a okolí velké množství kešek, které čekají na své 
nálezce.  Lidé ze skupiny „Borci z Úval“ totiž vel-
kou část zdejších keší sami uložili…
 
1) Dobrý den, přiznám se, jako začínající 
„kačer“, který loví teprve od začátku tohoto 
roku, že jsem nevěřícně koukal na počty 
dosud nalezených kešek, u každého z vás. Jak 
a kdy jste se ke geocachingu dostali?
Bluebaloon (2344 nalezených keší): Bylo to 

na podzim v roce 2009 a upřímně řečeno, na ten 
prvotní impuls si moc nepamatuji. Asi jsem 
o Geocachingu něco někde četl. Pak jsem se po-
díval na stránky a první keš, ještě bez navigace, 
jsem našel v lomu Na Plachtě. A v ní geocoin, co 
se potuluje po světě dodnes, a to je pro mě dobré 
znamení.
lides1977 (4482 nalezených keší): Ke Geoca-
chingu jsem se dostal teprve relativně nedávno. 
Kapela Divokej Bill před jedním ze svých koncer-
tů v Úvalech uschovala do kešek v okolí volňás-
ky na koncert, a tak jsem si řekl, proč je nezkusit 
najít… 
mandici (3878 nalezených keší): V prosinci 
2013, kdy jsem dostal od Ježíška navigaci Gar-
min a po jejím spuštění byla v menu ikonka hledej 
poklady, tak jsem začal...
plha (4813 nalezených keší): Mladší syn se ten-
krát učil jezdit na kole. Klánovický les jsme měli 
proježděný křížem krážem, tak jsem hledal něja-
ký jiný cíl než ty již okoukané. O GC jsem měl 
pár mlhavých informací. V září 2012 jsem dostal 
telefon s GPS, nainstaloval si program a odlovil 
první den s oběma kluky tři kešky.
Ouvalak (1173 nalezených keší): Dobrý den 
nebo ahoj, mezi hráči si tykáme... Geocaching 
jsem objevil náhodně při plánování výletu s ro-
dinou na víkend. Někde na webu byla zmínka 
o jakési hře, jejíž princip mi nic neříkal, ale něco 
mě na ní zaujalo. Bližší informace nebylo těžké 
dohledat, a tak začátkem ledna 2011 zakládám 
náš společný rodinný nick „Ouvalak“. To byla 
neděle ráno, tedy ideální možnost ten „lov kešky“ 
hned vyzkoušet. Vypravili jsme se na nedalekou 

krabičku „TFTC #60 ZANIKLY ZAMEK HLA-
VACOVA LHOTA“, vybaveni vytištěnými infor-
macemi o kešce, mapou a nadšením. Po menších 
problémech jsme ji našli a mě by tenkrát ani 
ve snu nenapadlo, jak moc mě tahle hra zanedlou-
ho chytne...

2) Hledání pokladů v podobě kešek sice může 
pro někoho vypadat jako hra pro malé děti, 
ale věkový průměr Borců u Úval odhaduji 
něco kolem 40 let. Jak to vidíte vy? Je to 
opravdu jen hra pro děti?  
Bluebaloon: V žádném případě. Pro děti určitě, 
ale také pro turisty, sportovce všeho druhu, potá-
pěče a speleology, dendrology, milovníky háda-
nek a rébusů, společenské extroverty, samotářské 
statistiky, geology, sběratele čehokoli, rukodělné 
šikuly a výtvarníky, milovníky GPS navigací 
a geoaplikací, notorické hledače a pátrače, ekolo-
gy a uzdravitele přírody, prostě kohokoli s výjim-
kou těch, co nic nebaví.
lides1977: No tak, naše děti nám věkový průměr 
o dost snižují a rozhodně se nejedná o dětskou 
hru. Řekl bych, že se jedná o aktivitu pro lidské 
jedince ve věku 4 – 99 let. 
mandici: Je to hra pro všechny.
plha: Tohle je tak různorodá aktivita, že se nemů-
že nikomu omrzet.
Ouvalak: Pro děti ano, ale pod dozorem dospě-
lých – tak to říkají i pravidla této hry. Praxe je sice 
jiná, dnes hledají a zakládají už děti z prvního 
stupně ZŠ, ale ne vždy je to dobře. Jistý dohled 
dospěláka by tu měl být vždy.  Geocaching je 
z mého pohledu hluboká studnice nápadů a tipů 
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na výlety právě s dětmi. Dokud byly malé, hle-
daly „poklad“, postupně je začínalo zajímat víc, 
a tak dnes mají své účty na GC a svou historii na-
lezených kešek. A hlavně – GC je dokáže vytáh-
nout od počítače ven, do přírody!! Abych se vrátil 
k otázce – ANO, je to vlastně hra pro děti, ale pro 
VELKÉ děti. Kdyby nás totiž  pozoroval člověk 
neznalý téhle hry například při odlovu nové kešky, 
která byla publikovaná před pár minutami někdy 
pozdě večer... asi by si ťukal na čelo. Několik více 
než dospělých jedinců s čelovkami na hlavě se se-
jde kdesi u lesa, v kterém byla nová keška uscho-
vaná. Horečně hledají v telefonech či navigacích 
správný směr, aby se mohli zanořit do černé tmy 
a tam hledat krabičku někdy jen velikosti tuby 
od šumivých tablet či mnohem menší... radost 
z nálezu je veliká. Pokud jsme ještě k tomu první, 
kdo keš našel, radujeme se jako malé děti. A jsme 
u toho... Ale tohle kdo nezažil, nepochopí :)

3) Z  vlastní čerstvé zkušenosti mohu 
potvrdit, že geocaching je velmi, ale opravdu 
velmi chytlavá hra a kdesi na webu jsem 
zaznamenal i názor, že se nejedná o hru, ale 
o „diagnózu“. Dokážete v novém prostředí, 
třeba na dovolené v zahraničí na kešky 
na chvíli „zapomenout“?
Bluebaloon: Ono se dá propadnout samozřejmě 
všemu, ale notorickým kačerem se zatím být ne-
cítím. Dokonce ani primárně na lov krabiček za-
tím nevyrážím, vždy je to doplněk k nějaké jiné 
aktivitě, nejčastěji k turistice. Na druhou stranu, 
proč zapomínat na kešky v zahraničí na dovole-
né? I tady lze objevit zajímavá místa nezmiňovaná 
v průvodcích, procvičit jazyk v cizojazyčném po-
pisu keší, zjistit, jak vypadají krabičky jinde, ale 
třeba prostě jen odlovit nejvzdálenější keš od do-
mova. Navíc když okolí Úval je už prostě „vyčiš-
těné”.
lides1977: Je pravda, že na dovolené vždy „zkont-
roluji“ okolí, a když je čas a chuť, tak si „zalovím“. 
Člověk díky tomu pozná nová místa, zapomenu-
tou historii, příběhy nebo se dostane do míst, která 
nabízí nádherné výhledy do krajiny a kam by se 
bez cíle – tj. bez kešky jen tak nevydal. 
mandici: Kešky hledáme i o dovolené společně 
s mojí ženou a synem.
plha: Jezdím každoročně lyžovat do Itálie. Letos 
jsme si díky mému koníčku prohlédli Franzens-
feste, tedy obrovskou pevnost nedaleko Brixenu 
vybudovanou kolem roku 1830, kolem které jsme 
každoročně svištěli po dálnici, nanejvýš s komen-
tářem, hele už jsme u pevnosti.
Ouvalak: Zapomenout ne, ale určitě neplánu-
ji dovolenou podle množství keší v okolí místa, 
kam jedeme. Samozřejmě si zjistím, kolik a jaké 
krabičky jsou poblíž a pokusím se alespoň nějaké 
najít, ale není to u mne ten hlavní cíl, jen jakýsi 
bonus.

4) Prozrazovat úkryty, důmyslnost a vtip 
uložení jednotlivých kešek na Úvalsku  
v žádném případě nebudeme. Jak by se měli 
zachovat „náhodní nálezci“ těchto krabiček, 
tak aby hru nekazili?  Setkáváte se často se 
ztrátami keší?
Bluebaloon: Když najdete náhodně keš a nepat-
říte k rodině kačerské, nechte ji na místě a nekazte 
zábavu jiným. Pokud je poškozena, kontaktujte 
prosím majitele, pokud je v keši uveden, jinak 
schránku uložte tak, jak si myslíte, že uschovaná 
byla. Pravidla hry samozřejmě nedovolují umis-
ťovat keš na soukromém pozemku bez svolení 
majitele apod. K záměrnému odcizení nebo po-

škození keše někdy dochází, kazisvěti jsou pro-
stě mezi námi, ale tak špatné to s geocachingem 
u nás zase není. Vždyť záleží i na tom, v jakém 
terénu a jak důmyslně je keš ukryta, to má majitel 
keše ve svých rukách.
lides1977: Také jsem již musel obnovit ztracenou 
schránku. Některé dříve založené keše i samy 
podléhají povětrnostním vlivům. Stačí, aby nález-
ce keš špatně uzavřel a dešťová voda už se bohu-
žel spolehlivě postará o likvidaci obsahu.
mandici:  Nebrat, nepřemisťovat. Nekazit hru, 
za to jim budeme vděčni.
plha: Každá krabička by měla obsahovat tzv. 
mudlokartu, tedy informace pro nálezce znalé 
i nezasvěcené. S možnou ztrátou krabičky by měl 
vlastník počítat, to se občas stává. Kešky skryté 
blízko vody občas odplavou, divoký vepř je plas-
tový labužník a velký keškomilec, stromy proře-
zané kolem silnic zmizí i s keškou. Měl jsem kra-
bičku ukrytou v telefonní budce před městským 
úřadem, telefonní společnost se nedávno rozhodla 
budky ve městě zredukovat, přijeli chlapíci, bud-
ku odmontovali a naložili na náklaďák i s keškou.
Ouvalak: V každé krabičce, která je součástí 
hry GC by měla být kartička, na které jsou in-
formace právě pro náhodné nálezce. Je dobré se 
jimi řídit – tedy krabičku si prohlédnout, lze se 
i zapsat do sešítku či vyměnit nějakou drobnost. 
Pak je potřeba vše vrátit na místo tak, jak krabič-
ku dotyčný našel, a pokud možno ji dál neukazo-
vat dalším a dalším kamarádům... V keši mohou 
být i sběratelské předměty, předměty spojené 
jinak s hrou, či různé mince, které jsou součástí 
GC. Vždy mají na svém povrchu vyražený nápis 
GEOCACHING a ty prosím neodnášejte. Jejich 
majitel sleduje trasu, kudy takový předmět putuje, 
a odnesením tohoto předmětu mu způsobíte újmu 
na duši – jsou to většinou kousky, ke kterým má 
jejich majitel osobní vztah, či jim naplánoval ně-
jaký cíl cesty a odnesením takového předmětu mu 
vše zkazíte. Pro nás je to hra, pro vás pouze bez-
cenný suvenýr... Se ztrátou krabičky musí počítat 
každý autor kešky. Ať už úmyslné odnesení (ukra-
dení) krabičky nějakým nenechavcem, či poško-
zení zvěří v lese, až po zvědavost některých lidí. 
Byl jsem osobně přítomen takové ztrátě v době 
houbařské sezony, kdy poblíž houbařící starší pár 
našel u pařezu krabičku: „Hele, mámo, co to je?“ 
Otevřel, prohlédl obsah (obyč. tužka a notýsek) 
a šup s ní do košíku... Slušně jsem ho požádal 
o vrácení a vysvětlil mu, o co jde. Tenkrát to pán 
pochopil a krabičku s úsměvem vrátil. 

5) Mudlové, které jsem zmínil v úvodu našeho 
rozhovoru, tj. lidé nezasvěcení, kteří se 
geochachingu aktivně nevěnují a kačerům při 
hledání a odlovu kešek někdy i dost „překáží“. 
Jaké máte zkušenosti s „úvalskými mudly“? 
Bluebaloon: Mudlové všeobecně jsou takovým 
kořením kačerů, ani bych neřekl, že překáží. 
Schránku lze uložit i na místě, kam nikdy žádný 
mudla nepřijde. A nebo také na velmi frekvento-
vané místo, kde je hledání trochu adrenalinové 
a vyžaduje zvláštní mimikry a maskování. Tam 
se ale s občasnou ztrátou nebo poškozením kešky 
prostě počítat musí. 
lides1977: Vždy mě potěší, když se z mudlů 
v okolí vyklubou ve skutečnosti kačeři. V Úva-
lech jsou mudlové jako všude jinde.
mandici: Mudlové jsou všude stejní, rozdíl je 
pouze v lidech.
plha: Velmi mě pobaví, když vidím zamudlenou 
kešku a kačera v akci. Jsem zvědav, jak si poradí, 
jak situaci vyřeší. Těžko můžete přijít k zamilova-

nému párečku na lavičce v parku se slovy: „Ne-
dejte se rušit, já si sem jdu jenom pro kešku...“
Ouvalak: „Mudlové“ nepřekážejí, oni prostě 
jenom jsou poblíž schované kešky a nevědí o ní. 
Úkolem hráče je nenápadně krabičku objevit, za-
psat se do notýsku uvnitř a zase kešku vrátit na své 
místo. Kačer k tomu používá mnoho fi nt, jak se 
stát nenápadným, ale někdy to nepomůže a je 
potřeba se vrátit na místo znovu. Já byl na jedné 
kešce, která byla pod lavičkou na úžasném místě 
s výhledem do kraje asi 5x. Lavička je oblíbeným 
místem zamilovaných párů, a tak byla při každé 
mé návštěvě obsazená... až jednou se mi poštěs-
tilo.  „Úvalští mudlové“ jsou stejní, jako kdekoliv 
jinde. Je to stejné, jako bych porovnával úvalské 
řidiče s ostatními v republice (i když s úvalskými 
řidiči -čkami bych asi našel celkem dost nepěk-
ných zkušeností...)  Možná se v Úvalech o GC 
a některých krabičkách ví víc, než je běžné – děti 
např. chodily s pí. učitelkou na jednu kešku – ale 
to nemá zásadní vliv na naši hru. Pouze to přidělá 
starosti majiteli keše s častějším zmizením krabič-
ky a nutným přesunem jinam.

6) Máte nějakou „veselou historku“ z odlovu 
kešek?
Bluebaloon: Vyloženě veselou historku „z na-
táčení” kupodivu nemám, nebo si na ni momen-
tálně nevzpomínám. Organizoval jsem ale letos 
v lednu první geo event, takové menší setkání 
kačerů z Úval a okolí. Měla to být komorní akce, 
ze které se ale nakonec vyklubala velkolepá fi esta 
s množstvím účastníků a bohatým programem, 
který zorganizovali hlavně příchozí kačeři. Byla 
to paráda. Geocaching je všechno, jen ne nuda.
lides1977: Vzpomínám si, když jsem byl v ne-
mocnici darovat krev a odpočíval jsem v parku 
po odběru, tak jsem viděl pobíhat človíčka s ně-
čím v ruce pořád kolem dokola a neuběhl ani rok 
a taky jsem tak pobíhal a hledal a vzpomněl si 
na to, tak jsem se s chutí zasmál.
mandici: Zažil jsem hodně krásných zážitků 
a poznal nové přátele.
plha: Díky GC jsem získal nejlepší přátele. Také 
jsem si mohl prohlédnout neobvyklá místa, kam 
se normální smrtelník na prohlídku těžko dostane: 
bývalý stříbrný důl, kostel, krematorium, letiště, 
nemocnici, věznici a k tomu všemu spoustu neza-
pomenutelných zážitků.
Ouvalak: Na veselé historky není u téhle hry 
nouze. Napadá mě jedna z mých začátků, která se 
tenkrát moc veselá nezdála, ale s odstupem času... 
tady je úryvek z mého zápisu u keše: „Doma ře-
ším, zda nevyrazit v teniskách, ale vítězí obava, 
že po dnešním deštivém dni by se mohly hodit 
trekové boty a kalhoty. Ještě, že tak. Přicházím 
od parkoviště hezkým lesem, k potoku se pak te-
rén svažuje celkem svižně dolů. Říkám si – přece 
to nebudu obcházet, jde se rovnou k vodě. Zkou-
ším, zda podrážky drží na hliněné cestičce a vy-
padá to dobře. Jenže tak dva metry nad potokem 
mi to ujelo po dovedně skrytém kořeni a tělo se 
dalo samovolně do pohybu. „Hlavně neupadni,“ 
blesklo mi hlavou. „Hlavně nepadni do potoka!“ 
blesklo mi podruhé. Ale to už ležím na zádech 
na nánosu větví uprostřed potoka, s jednou nohou 
do půli lýtka ve vodě a propíchlou dlaní od ne-
vím čeho (nakonec to není nic vážného, jen trocha 
krve). To byl takový fofr, že vlastně nevím, jak se 
to přihodilo. Můj pes, který se již dávno přede 
mnou ráchal ve vodě a měl z toho očividně ra-
dost, najednou znejistěl a jal se mne olizovat. Bl-
bec. Zvedám se a zjištuji napáchané škody. Moje 
již dlouho bolavá záda kupodivu nijak neutrpěla, 
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kalhoty jsou jen trochu od bahna a noha po vyta-
žení z proudu potoka je úplne suchá – tedy uvnitř. 
Boty i kalhoty potešily, fungují na 100%. A pak to 
přišlo. Nemám brýle!! To snad ne. Do pr.... Jsou 
dva měsíce staré a nestály zrovna málo. Zběžně 
ohledávám okolí, ale nic. Zřejmě spadly do po-
toka a při celkem svižném proudu a hloubce se 
s nimi loučím. Ješte pár pokusů s klacíkem, kte-
rým projíždím dno, ale marně. Chystám se klacík 
odhodit a – to není snad ani možné – na konci jsou 
napíchlé mezi packami na nos moje brýle... Tak to 
byla fakt klika a štastné završení téhle šlamastiky. 
Stejně si ale myslím, že mi nahoře podrazil nohy 
nějaký místní zlomyslný bahenní skřítek a dobře 
se při tom bavil. Naštěstí tam už nikdo jiný nebyl 
a můj pes si to jistě nechá pro sebe, musela to být 
fakt psina... 

Díky za rozhovor a TFTÚC ;-)  

Osobně jsem vůbec první kešku na vlastní oči 
viděl teprve na podzim 2011, kdy jsem s na-
ším sdružením Otevřené Úvaly v Králičině 
při stavbě lávky náhodně nalezl keš, kterou 
vyplavila velká voda na Výmole. Kolega 
hned kontaktoval přes mobilní aplikaci 
c:geo příslušného ownera (zakladatele 
kešky) a krabička je opět na svém mís-
tě…

Více informací o této skvělé aktivitě, 
při které poznáte (nejen v Úvalech) místa, 
kam byste asi jen stěží zabloudili najdete 
na www.geocaching.cz

mahdy1666: (124 nalezených keší)
Marek Mahdal  

(redakce Života Úval)

CWG – Czech Wood 
Geocoin, který kačeři 
(nejen v Úvalech) rádi sbírají a mění

Poděkování aneb pár dobrých zpráv

S
polečnost Silic Média a její zaměstnanci se v rámci politiky spo-
lečenské odpovědnosti rozhodli, že podpoří zkvalitnění životního 
prostředí v Úvalech. Firma zakoupila sazenice buku a dubu a její 

zaměstnanci za pomoci Technických služeb Úvaly a odboru životního 
prostředí a územního plánu osázeli vysečenou stráň na Vinici novým 
bukovo – dubovým porostem. 

Společnost Gadimmo (provozuje sklady v Radlické čtvrti) a pan Guy 
Hawker se na základě jednání s vedením města rozhodli, že věnují městu 
Úvaly v příštích 3 letech částku 600 000 Kč určenou na zlepšení stavu 
ulic v Radlické čtvrti, ve které mají umístěné své skladové prostory.

A do třetice, společnost Hennig po dohodě s městem Úvaly, v rámci 
podpory kvalitního života obyvatel v jejím sousedství, v ulici Čelakov-
ského kompletně zrekonstruovala chodník.

Všem výše uvedeným fi rmám a lidem upřímně děkujeme a věříme, 
že to bude dobrá inspirace i pro další úvalské fi rmy.

Vedení města Úvaly

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 
Technické služby města Úvaly provozují 

úvalský vodovod a kanalizaci již půl roku. 
Za tu dobu jsme dokázali odstranit celou 
řadu nedostatků – k nejvýraznějším změnám 
došlo na čistírně odpadních vod. Článek o je-
jím postupném zvelebení jste si mohli přečíst 
v předchozím čísle Života Úval. O proběhlém 
prvotním odkalení sítě a nastavení chlorování 
vodovodního řadu jsem již také informovala. 
Největší slabinou tak v současnosti jsou ad-
ministrativní záležitosti. V rámci zákaznic-
kého centra se postupně kontrolují a nazpět 
distribuují smlouvy se zákazníky. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o více než dva tisíce smluv, 
stále jsou takové případy, u kterých ke kontro-
le zatím nedošlo. Do konce 1. pololetí však 
chceme vyřešit i tyto smlouvy. Proto bych 
chtěla požádat ty z vás, kterým ještě smlouva 
nepřišla (jak její návrh, tak již podepsaná vari-
anta), aby nás kontaktovali, a my se pokusíme 
vše napravit v co nejkratší době. 

I když ještě nemáme smlouvy od všech zá-
kazníků, zjistili jsme, že v řadě případů nám 
domácnosti nahlásily odebírání vody pouze 
z městského vodovodu, ale objem této odebra-
né vody za kvartál zcela neodpovídá hygienic-
kým potřebám (např. tříčlenná rodina spotře-
bovala pouze 2 m3 vody za kvartál, ačkoliv dle 
směrných čísel daných vyhláškou by se mělo 
jednat minimálně o 25 m3). Chceme tímto vy-
zvat všechny zákazníky, kteří odebírají vodu 

z vlastní studny a jsou napojeni i na městský 
vodovod, aby se nám přihlásili k úpravě dat 
ve smlouvě. Tyto domácnosti ve skutečnosti 
vypouští do městské kanalizace mnohem vět-
ší objemy odpadních vod, což je mimo jiné 
v rozporu s kanalizačním řádem, a tímto ne-
poctivým jednáním nám významně navyšují 
zejména náklady na provoz čistírny odpad-
ních vod, aniž bychom od občanů za danou 
službu, tedy odvádění a čištění odpadních vod 
(stočné), dostali zaplaceno. Pakliže od občanů 
vybereme opodstatněnou částku odpovídající 
skutečným nákladům, bude dostatek fi nancí 
i na obnovu a údržbu celé sítě a nebude tak 
třeba rapidní zvyšování ceny vodného a stoč-
ného.

Domácnosti, které mají vlastní studnu, ale 
jsou napojeny i na městský vodovod, by měly 
správně platit paušálně dané částky – tedy 
35 m3 vody na osobu za rok, případně si za-
jistit na vlastní náklady měření vypouštěných 
odpadních vod do městské kanalizace, pokud 
by nesouhlasily s paušální platbou (jedná 
se o náklady v desítkách tisíc Kč!). Bude-li 
v rámci tohoto místního šetření zjištěno, že 
dochází k neoprávněnému vypouštění od-
padních vod do veřejné splaškové kanalizace 
z vlastního zdroje (studny), hrozí dle zákona 
č. 274/2001 Sb. sankce ve výši až 50 000 Kč.

Ráda bych touto cestou požádala všechny 
dotčené domácnosti, aby zvážily své jednání 
a kontaktovaly naše zákaznické centrum, kde 

jim budou vystaveny dodatky ke stávajícím 
smlouvám. V průběhu léta pak budeme těm 
domácnostem, které se dobrovolně nepřihlá-
sí a u kterých byla identifi kována podezřele 
nízká spotřeba vody z městského vodovodu, 
posílat upozornění a následně u nich proběhne 
lokální šetření. 

Pavlína Slavíková

Poděkování společnosti SILIC MÉDIA

Technické služby města informují

J
ménem města Úvaly bychom rádi srdečně poděkovali společnosti 
SILIC MÉDIA, s.r.o., za nákup sazenic dubu letního a buku lesního 
a jejich výsadbu na paseku po vytěženém akátovém porostu v loka-

litě pod rozhlednou Na Vinici. Celá akce proběhla dne 31.3.2016 a zú-
častnilo se jí 20 snaživých zaměstnanců této společnosti, která svým 
přístupem a postojem nám všem ukázala, jak se sází les! Ceníme si je-
jich daru, odhodlání a nasazenosti. Věříme, že postoj společnosti SILIC 
MÉDIA, s.r.o., se stane třeba výzvou i dalším neméně dravým fi rmám 
v Úvalech a nebo i mimo ně. Děkujeme.

Odbor životního prostředí

UPOZORNĚNÍ 
OBČANŮM

Technické služby 
města Úvaly
oznamují, že

od 1. května 2016 
přebírají správu

VEŘEJNÉHO 
OSVĚTLENÍ.

Kontakt na 
dispečink v případě 

poruchy:
735 172 722

nebo
tsu@mestouvaly.cz
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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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Otázka do čísla ŽÚ č. 5/2016 zní: 
Jak byste řešili problém úvalského koupaliště?

Úvaly díky svému koupališti umístěnému v krásném ďolíčku vedle Výmoly byly léta letním lákadlem pro rodiny s dětmi. I když technické 
zázemí provozu nebylo na vysoké úrovni, dalo se zde v parných letních dnech osvěžit v čisté vodě a také líně protáhnout tělo na malých 

sportovištích, které vybudoval poslední nájemce areálu.

V loňském roce (2015) byl areál nedostupný a již od r. 2013 probíhala válka vedení města s pronajímatelem areálu. Bylo poměrně dost času 
podívat se na to a připravit koncepci řešení koupadla.  Dnes jsme již vpluli do prvních jarních dnů, kdy by měly probíhat přípravné práce na 
letní sezonu a my řešíme, co s koupadlem. 

Zrušení, zavření a nevyužívání prostor koupaliště je velkou chybou. Loňská velmi teplá a dlouhá sezona se zavřeným koupalištěm byla 
kritizována obyvateli města.  Bylo by nanejvýš vhodné v co nejkratší době koupaliště otevřít. Když se ponechá další rok bez využití, areál 
zaroste a zpustne. Nejlepší variantou, ke které se kloní názor našeho sdružení, je varianta biotopového koupaliště. Pak jak dál s provozova-
telem. Zatím, jak je nám známo, není provozovatel vybrán.  Z pohledu časového presu by bylo nejrychlejší, aby pro sezonu 2016 koupaliště 
spravovala TS Úvaly s dotací od města pro provizorní provoz.  

V daném režimu je nutné urychleně:
1. odklidit z areálu nahromaděný odpad, který na koupališti nemá co dělat, 
2. zajistit obnovení oplocení areálu (po areálu se volně pohybují občané),
3. provizorně zprovoznit přilehlou nemovitost,
4. připravit prostory pro vstup a provizorní přístřešek areálu 
5. připravit projekt pro biotopové koupaliště
6.    připravit projekt a rozfázovat výstavbu a fi nancování obslužných prostor koupaliště jak z pohledu technické, tak z pohledu zákaznické 

potřeby
7. připravit varianty pro způsob provozu koupaliště v dalším období.

V rámci původní VPS  byla vytvořena jedna pracovní pozice, která pravidelně byla v sezoně uvolněná pro zajištění provozu koupaliště. 
Z uvedeného důvodu je možné předpokládat, že dnešní TS Úvaly by mohly zajistit společně s odborem správy majetku města, jak urychlenou 
přípravu na sezonu, tak provizorní provoz v sezoně 2016. 

Nesmí se ale dlouho otálet a včera bylo již pozdě.                                                                      S pozdravem za NK TOP09 Ing. Helena Váňová

Úvalské koupaliště historicky bylo jednou z výkladních skříní 
Úval. Úvaláci často říkali, že sice možná máme rozbité ulice, 

ale za to máme krásné koupaliště, kam jezdí lidé ze širokého oko-
lí. Podobně jako chátraly úvalské ulice, však mezidobí chátralo 
i koupaliště, přes určité spíše kosmetické opravy. Otázka dnes 
stojí takto: nepřežilo se již koupaliště jako takové v době sou-
kromých bazénů, akvaparků a přírodních koupališť? Mají Úvaly 
na to, aby rekonstruovaly a udržovaly ztrátové koupaliště, které 
sami Úvaláci využívají minoritně? Neměli bychom odhodit nos-
talgii a zamyslet se nad přebudováním koupaliště na víceúčelový 
volnočasový areál? Jsme ochotni případné rekonstrukci koupa-
liště obětovat jiné, také důležité projekty města (opravy ulic, re-
konstrukce náměstí, rozšíření zdravotního střediska, vybudování 
městského kulturního centra a knihovny atd.)?

Odpověď na tyto otázky dělí Úvaláky na dvě skupiny a stejně tak 
jsou rozděleni ve svých názorech členové sdružení Otevřené Úva-
ly. Proto jsme v koalici iniciovali (a koaliční strany tento nápad 
podpořily), aby o osudu koupaliště rozhodli sami obyvatelé Úval 
v referendu, jehož vyhlášení zastupitelstvu navrhneme. Termín 
referenda by měl být shodný s termínem krajských voleb, aby 
mohli přijít opravdu všichni, kteří chtějí rozhodnout. 

Petr Borecký, Otevřené Úvaly

Především je třeba začít skutečně něco dělat. Ano, koupaliště by 
mělo být zachováno, pokud se najde způsob, jak ho levně opra-

vit. Ačkoli kdekdo tvrdí, že ví, jak bude rekonstrukce drahá, přesná 
kalkulace na stole stále není. Koupaliště k Úvalům patří a plně se 
ztotožňuji s výrokem, že „koupaliště je takové úvalské Hradčana“. 
Úvaly nemají historické centrum ani zámek, a proto bychom měli 
mít alespoň koupaliště. Městská kasa není bezedná a nemůžeme 
do koupaliště nalít obří balík peněz na úkor např. školy. Můžeme 
i vypočítávat, kolik kilometrů ulic by se za peníze vložené do koupa-
liště vyasfaltovalo, nebo sčítat, kolik obyvatel tu má vlastní bazény 
apod. Tedy argumentů pro i proti je hodně. Než se rozhodneme, co 
budeme dělat, musíme mít na stole důkladně propočítané varianty. 
Už jen ta nejistě odhadovaná částka 30 mil. Kč značí, že se jedná 
o velmi hrubý odhad. Dvakrát měř a jednou řež.

Ing. Jan Černý

Za místní organizaci ČSSD i za svou osobu jsem jednoznačně 
pro obnovu úvalského koupaliště. Musíme si přiznat, že Úva-

ly toho nemají mnoho, co svým občanům (a nejen jim) nabídnout, 
přičemž úvalské koupaliště bylo vždy místem, kam se po celé léto 
uchylovali jak místní občané, tak i lidé z širokého okolí, a to z dů-
vodu jeho rozlohy, možnosti sportovního vyžití i relativně příz-
nivých cenových podmínek a díky jeho velmi dostupné lokalitě. 
V současné době je koupaliště již po dvě sezony uzavřeno (k vel-
kému zklamání jeho mnohých návštěvníků) – a nastává otázka 
– „Co s tím?“

Předběžné náklady na obnovu koupaliště jsou vyčísleny 
na 30 mil. Kč. Jsme přesvědčeni, že město by mělo inves-
tovat do jeho obnovy a považujeme za správné, že vedení 
města vyhlásilo místní referendum o budoucnosti úvalského 
koupaliště, ať sami občané převezmou určitý díl „odpověd-
nosti“ za své město. Nesouhlasíme však s variantou, že by 
měla obnova koupaliště nutně omezit postup rekonstrukcí 
úvalských silnic a chodníků. Máme za to, že obnovení koupa-
liště v Úvalech je věcí svým způsobem nadstandardní a lidé 
by měli na tento nadstandard přispět. Sociálně spravedlivou 
cestou se nám jeví dočasné adekvátní zvýšení daně z nemovi-
tostí, kdy zejména vlastníci větších nemovitostí a podnikate-
lé se tímto způsobem více zaslouží o to, že bude tato tradiční 
hodnota Úval zachována. Ostatně zejména u provozovatelů 
souvisejících služeb především restaurací, obchodů apod. by 
se obnovení koupaliště mělo projevit na vyšší návštěvnosti 
jejich podniků. 

Závěrem za MO ČSSD uvádím, že podporujeme vybudování bio-
topového koupaliště na místě současného koupaliště, i přesto, že 
náklady na jeho vybudování budou vyšší; provozní náklady však 
na tento typ koupaliště jsou minimální, o čistotu vody se stará 
příroda sama, bez přidaných chemikálií. Je tedy vhodná i pro ty, 
kteří ze zdravotních důvodů do chemicky ošetřených bazénů ra-
ději nechodí.

Apelujeme tímto na občany, aby podpořili dobrou věc a v rámci 
podzimních voleb, jejichž součástí bude i místní referendum, při-
šli odevzdat svůj hlas pro rekonstrukci koupaliště.

Za předsednictvo MO ČSSD Úvaly
Vítězslav Pokorný
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názory čtenářů

kultura a volný čas

Úvalské koupaliště zachráněno být může

K
dyž jsem v minulém čísle 
zveřejnil článek „Nemám 
rád aprílové vtipy“, netušil 

jsem, jak snadnou obětí se záhy 
stanu. Hnutí ProÚvaly na apríla 
zveřejnilo informaci o tom, že 
bude úvalské koupaliště zachrá-
něno díky tomu, že se prohlásí 
za „nemovitou kulturní památ-
ku“ z doby „Hitlerjugend“. Nale-
těl jsem, přesně tak, jak jsem to 
ve svém článku popisoval.

Má naivita trvala téměř dva dny 
a napadaly mne různé myšlenky. 

Nicméně – když jsem pochopil, 
že se skutečně jedná jen o aprílo-
vý žertík, zamyslel jsem se nad 
tím, co s tím naším koupalištěm 
skutečně podniknout. Všiml jsem 
si, že byla uskutečněna i anketa – 

a že z 322 respondentů bylo 182 
(57%) pro opravu v režii města 
za cca 30 milionů Kč i za cenu 
zastavení investic do komunikací 
a jiné důležité infrastruktury. Na-
štěstí byl počet účastníků ankety 
nízký a její objektivita mizivá. 
Osobně to tedy chápu tak, že se 
182 občanů chce v Úvalech je-
nom vykoupat a vyspat, popřípa-
dě se hrabat v zahrádce za svým 
plotem.

Hlasoval jsem pro „biotopové 
koupaliště“ a domnívám se, že 
je to reálná varianta záchrany. 
Nejsem odborník, ale biotopové 
koupaliště si představuji tak, že 
do něho soustavně přitéká voda 
očištěná v „biotopu“ nad koupa-
lištěm – a na druhém konci zase 

odtéká. Není tedy třeba aplikovat 
drahou fi ltrační techniku plnou 
chemikálií. Tak tomu je například 
v Radotíně a vodotečí je tam Be-
rounka.

No jo, Výmola sice v našem 
údolí teče, množství vody je však 
velmi kolísavé, voda není nejčist-
ší a vodoteč je níže než vany kou-
paliště. 

V této chvíli, protože ctím statut 
soukromého vlastnictví, se ale mu-
sím za další úvahy omluvit panu 
Bohuslavovi Prokůpkovi, majiteli 
Mlýnského rybníka. A zároveň mu 
možná trochu opožděně poděko-
vat za vše pozitivní, co pro Úvaly 
a úvalské občany on – ale i jeho 
předci (například v období protek-
torátu) učinili.

Nyní ale moje úvaha: Nepři-
pravuje se rekultivace Mlýnského 
rybníka? V jakém stádiu je přípra-
va? Nemá zde vzniknout určitý typ 
„biotopu“? Nebylo by nejjedno-
dušší spojit rekultivaci Mlýnského 
rybníka se vznikem biotopového 
koupaliště?  Stačilo by několik 
desítek metrů zamaskované trub-
ky odvádějící biotopem očištěnou 
vodu Mlýnského rybníka přímo 
do vany koupaliště …

P.S. Dotace na rekultivace rybní-
ků existují! A investor – provozo-
vatel biotopového koupaliště by 
se jistě našel snadněji, než inves-
tor do rekonstrukce stávajícího 
stavu. Odborníci, ozvěte se!

MUDr. Jan Šťastný

Ú
valy navazují na místní historickou 
divadelní tradici. V neděli 3. dubna 
v úvalské sokolovně předvedl nový 

úvalský divadelní spolek OUDIV svou prv-
ní premiéru. Hrál pohádkovou komedii Třetí 
sudba – na motivy po-
hádky H. Ch. Andersena 
Slavík v režii Simony 
Mašatové.

Komedie pojednává 
o zrušení kletby vůči krá-
lovně, kterou na ni sesla-
la Černá paní, jež nebyla 
na křest narozené krá-
lovny pozvána. Královna 
byla moudrá a vzdělaná 
a brzy zjistila, že jed-

nou z nejkrásnějších věcí v jejím království, 
je zpěv slavíka. Vysloví tedy přání, aby ji sla-
víka našli a mohla se tak z jeho zpěvu těšit. 
Poslouchala zpěv slavíka neustále a této sku-
tečnosti využila Černá paní. Královnu navští-

vila s falešným slavíkem, který jí měl svým 
zpěvem omámit a zároveň zničit. Díky očaro-
vání skřehotáním zlého slavíka o skutečného 
slavíka ztratí zájem. Sudiči, kteří byli shodou 
okolností bratry Černé paní, ale jejího slavíka 

přelstí a královnu tím 
osvobodí. 

A tak jsme v zajíma-
vých rolích mohli vidět 
Barboru Linkovou jako 
hraběnku, Evu Čej-
chánovou jako baron-
ku, Lukáše Čejchána 
a Přemysla Iru v dvoj-
rolích sudiče a slavíka, 
Matouše Nováka v roli 
svorky, Martina Kuš-

Úvalské pohádkové odpoledne

Nejen počasí, ale kupodivu už i kalendář nás pomalu, ale jistě přesouvá do léta. Jestli parného či deštivého, toť otázka. Ta mě přivádí 
k našemu, v poslední době tolik diskutovanému, „bolavému“ místu – a tím je úvalské koupaliště. Má určitou historii, tradici a pro 

mnoho z nás může představovat i pěkné nostalgické vzpomínky. Bylo by jistě přáním většiny z nás, aby opět fungovalo. Tady bohužel na-
rážíme na realitu v podobě nemalých fi nančních nákladů. Jak na rekonstrukci či přestavbu koupaliště, tak i na jeho následný běžný provoz. 
V Úvalech nyní vidíme určité snahy obejít aktuální komplikovanou situaci způsobenou ztrátou zájmu soukromých investorů na pouhé zjed-
nodušení problému– na otázku, zda zaplatit koupaliště z obecních peněz na úkor jiných městských projektů či nikoli. Náš většinový názor, 
i vzhledem k velkému vnitřnímu dluhu města na infrastruktuře je, že investovat do koupaliště 30 milionů, které bychom museli vzít z po-
třebnějších projektů a navíc si je museli půjčit, je příliš vysoká částka. Proto takovému řešení nejsme nakloněni. Chceme hledat buď levnější 
řešení, nebo jiný zdroj peněz.

V zásadě uvažujeme o čtyřech základních variantách. Kromě té první standardní rekonstrukce koupaliště za oněch výše zmiňovaných 30 milionů 
by přicházela v úvahu druhá varianta tzv. biotopového koupaliště, která by byla snad o něco levnější, ale s menší koupací plochou. Alternativou 
k biotopovému koupališti by mohla být třetí varianta, navrhovaná naším kolegou Dr. Šťastným (viz jeho článek) – po revitalizaci Mlýnského 
rybníka a po dohodě s jejím majitelem využít k „biotopovému čištění“ již Mlýnský rybník a z něho by čistá voda proudila přímo do klasického 
koupaliště. Je otázkou, kromě jiného, jak vyřešit, aby voda v tomto průtočném typu koupaliště nebyla příliš studená. Rádi bychom úvahy o kou-
pání v Úvalech rozšířili o čtvrtou variantu, možná investičně i provozně levnější, a to upravit a využívat ke koupání některý z úvalských rybníků, 
např. rybník Lhoták. Prostor dnešního koupaliště by pak mohl být přeměněn a využíván k jiným volnočasovým aktivitám. 

Vzhledem ke složitosti problematiky a několika variantám řešení proto navrhujeme, aby tyto možnosti posoudili vodohospodářští odborníci 
či architekti, zpracovali studie včetně fi nanční analýzy a ty bychom předložili veřejnosti k diskuzi, ať už formou veřejné prezentace nebo 
na stránkách Života Úval. 

Za úvalskou ODS 
Josef Martinovský a Helena Jukinová
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tu coby notíka, Michaelu Černou jako královnu, Janu Trávníčkovou 
v roli Černé paní, Jitku Hlouškovou jako lázia a Ivanu Skříčkovou 
v roli komorné. Zdařilou, precizní, vynikající režijní prací prokázala 
Simona Mašatová hloubku svých schopností a dovedností. A i když 
jde o ochotnické divadlo, výsledek byl skvělý, dokonalý, profesionální. 
Jsme rádi, že takovýto divadelní spolek v Úvalech máme, a určitě si 
zaslouží podporu nás všech – fi nanční i společenskou.

Děti s nadšením průběh pohádkové komedie komentovaly a smály 
se, ale sálem se rozléhal i smích dospělých. Klobouk dolů, že ve svém 
volném čase mají členové divadelního spolku tolik elánu, aby lidem 
zpříjemnili čas, jak životem plyne, a zpestřili každičký náš den jinak 
naplněný prací a rodinou. Ukázalo se, že spolek OUDIV je báječná 
parta, a proto předvedl i báječné představení. Jen tak dál!

Vítězslav Pokorný, 
místostarosta města

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

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 

20. 5. 2016
(pátek)

Martin Vydra
Jarní koncert

19.00 hodin
úvalská sokolovna

21. 5. 2016
(sobota)

The Snails
III. Jarní rockování na lodi 
Calypso

18.00–22.00 hodin
Boat Calypso

ČERVENČERVEN
4. 6. 2016
(sobota)

PÍSEŇ DUŠE
Koncert duchovní hudby 
u příležitosti 15. výročí 
působení komorního 
pěveckého sboru CHRISTI 
Úvaly

19.00 hodin
sál Centra 
volnočasových aktivit 
Pětašedesátka

17. 6. 2016
(pátek)

POD JIŽNÍM KŘÍŽEM
Beseda s P. Tvrdíkovou 
o Argentině

19.00 hodin
sál DPS

22. 6. 2016
(středa)

RADKA FIŠAROVÁ
Recitál šansonové 
a muzikálové zpěvačky

19.00 hodin
sál Centra 
volnočasových aktivit 
Pětašedesátka

Změna programu vyhrazena

ý
místostarosta městamímímímímímím sststststs ososososo tatatatarro

Obnova divadelních 
ochotníků OUDIV

Loutkové divadlo 
Jana Kopeckého

Kromě toho, že jsem si před tím, než jsem se rozhodl bydlet 
v Úvalech a pomáhat jim ze všech svých sil, nastudoval veške-

rou dostupnou literaturu o tomto městě, velmi poučná byla i kniha 
o tradici ochotnického divadla v Úvalech.

Velmi jsem proto uvítal, že se tato tradice obnovuje. Divadelní 
představení  Slavík mělo velmi solidní úroveň a jako začátek nové 
tradice a pokračování tradice staré to byl velmi úspěšný krok.

Přeji úvalským ochotníkům mnoho dalších představení a stále 
stoupající úroveň.  

Ing. Petr Jankovský

Na toto představení jsem šel tak trochu z nostalgie. Koncem padesátých let 
se promítal velmi pěkný a tehdy už barevný fi lm „Loutkař“ o životě Ma-

těje Kopeckého. Byl jsem na něm s bratrancem snad 5x v kině Na Ořechovce 
v Praze. Tento fi lm ve mně zanechal hluboký dojem. Chtěl jsem se přesvědčit, 
jak funguje tato klasická lidová zábava na současné děti, a musím konstatovat, 
že úplně stejně jako na děti před 10 generacemi. První část byla s klasický-
mi loutkami jako cesta po světě. Děti nejvíce ocenily klasický ruský kozáček. 
Zkrátka jsme Slované a žádná propaganda to nemůže změnit. Ve druhé čás-
ti byly loutky moderní, a přestože byly mnohem sofi stikovanější, Kašpárka 
zkrátka nemohly porazit. Velmi dobrá a prospěšná akce.     Ing. Petr Jankovský

KuK souhrnně o akcích „mezi uzávěrkami“

V
 období přelomu března a dubna pozvala 
komise pro kulturu občany na tři odliš-
né akce. Autorské čtení známé spi-

sovatelky Ireny Douskové bylo avizováno 
podrobně v březnovém čísle Života Úval, tak 

jen poznámka – náramný večer s příjemnou že-
nou, která navíc uměla dobře podat své úryvky 
z románu Medvědí tanec i přídavek kapitoly 
z úspěšné knihy Hrdý Budžes. Zazněla i část 
nahrávky z téže knihy v podání Báry Hrzánové. 

Litujeme jen malé 
účasti, přišli jen skal-
ní příznivci úvalské 
kultury.

Masověji vyzně-
la účast na druhé 
– Pomlázkovém 
odpoledni. Téměř 
zaplněný sál opět 
ožil zpěvem, taneč-
ky a disko, kde i více 
než devadesátiletí 
předvedli překvapi-
vé výkony. Jaromír 
Jansa hrál opět vý-
tečně, nálada byla 

veselá i díky chutnému občerstvení – beránek, 
mazanec, kafíčko a čaj, kterým město přispělo 
ke zdaru akce. Před hromadným fotografová-
ním, ve stylu třídní foto na konci roku, uteklo 
pár účastníků, prý abych nepřišla o čočku, ne-
dali si vysvětlit, že je odolná. Rozloučili jsme 
se s přáním, sejít se opět na Václavském odpo-
ledni. Těšíme se a nejen na seniory.
Třetí akce – velice zdařilá – Stanislav Motl 
v  Úvalech s dokumentem o Lídě Baarové – 
představila jiný život, jiný svět, jinou Lídu Baa-
rovou očima „zaujatého“ novináře, dokumenta-
risty a spisovatele. Dojemně smutné svědectví, 
skoro odhalení pravdy, opuštěnost ženy, dříve 
plné života, v jejích posledních letech, slova 
jejích několika zbývajících přátel a její vlastní 
slova … dvouhodina živého vyprávění a pro-
mítnutého dokumentu nadchla plný sál DPS. 

Za KuK zprávu podala Alena Janurová
foto Vladislav Procházka 

a Alena Janurová
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Večer s Janem Petránkem

K
omise pro kulturu připravila na pátek 13. května setkání 
s mimořádnou osobností české žurnalistiky, panem Janem 
Petránkem. V letech 1951 – 1968 se jako pracovník Čes-

koslovenského rozhlasu a zahraniční korespondent specializoval 
na mezinárodní vztahy, kosmonautiku a strategii. Na začátku tzv. 
normalizace musel rozhlas opustit a osmnáct let pracoval jako 
topič. Po sametové revoluci nastoupil do Lidových novin. Do-
dnes působí jako stálý spolupracovník České televize a interneto-
vých stránek ČT24. Díky zkušenostem, znalostem a analytickým 
schopnostem je schopen získat a předat informace, které jsou ji-
ným novinářům skryty. 

Jan Petránek je nejen novinář, ale také literát a básník. Je auto-
rem knížky Na co jsem si ještě vzpomněl. Pro šansonové zpěváky 
napsal řadu textů. Posluchači Českého rozhlasu i čtenáři Deníku 
ho v roce 2013 zvolili v celostátní anketě Šarmantní osobností 
roku. Za rok 2012 získal od Nadace K. H. Borovského Čestnou 
cenu Opus Vitae za ryzí novinařinu a obdivuhodný rozhled. V loň-
ském roce obdržel od prezidenta republiky státní vyznamenání 
Za zásluhy.

Vyprávění pana Petránka hudebně doprovodí duo Two Voices – 
Jana Rychterová a Dája Šimíčková.

Na pořad zve za komisi 
pro kulturu 

Vladislav Procházka.

kveten_2016.indd   14kveten_2016.indd   14 5/3/16   10:17 PM5/3/16   10:17 PM



kultura a volný časŽivot Úval 52016

15

zprávy z MDDM

Úvaly mají krajskou přebornici 
do 10 let v rapid šachu!

M
ladí šachisté ze šachového 
kroužku v úvalském MDDM 
začínají vyrážet i na turna-

je v dalších místech regionu, a tak 
samozřejmě nemohli vynechat ani 
krajský přebor v rapid šachu, který se 
uskutečnil 2. dubna v Neratovicích.

Úvalská dvojice Lukáš Hojka a Ni-
kol Slavíková bojovala v nejmlad-
ší kategorii – tedy chlapci a dívky 
do 10 let. Starší žákovské kategorie 
do 12, 14 a 16 let nebyly obsazeny 
a snad se v Úvalech brzy objeví hráči 
i pro tyto kategorie. 

V „úvalské“ kategorii se celkem 
prezentovalo 58 mladých šachistů 
z celých středních Čech. Turnaj hráli 

kluci i dívky dohromady, a to osvěd-
čeným švýcarským systémem na 7 
kol tempem 2x20 minut na partii 
s přídavkem 5 sekund za každý tah.

Všechny děti sváděly urputné boje, 
u těch hodně malých občas došlo 
i na slzy, které ale zase brzo vystřídal 
úsměv z povedené partie. A kdo se 
nejvíc smál po sedmém kole?

Mezi chlapci získal titul přebor-
níka Středočeského kraje Jan Pecka 
ze Sokola Brandýs nad Labem, který 
vyhrál všechny své partie. Úvalský 
Lukáš Hojka získal celkem 3 body 
a to stačilo na celkové 37. místo.

Zato dívčí kategorie přinesla Úva-
lům úspěch! První mezi dívkami 

(celkově 7. na turnaji) 
se totiž umístila Nikol 
Slavíková a jako krajská 
přebornice si tak vybo-
jovala postup na pod-
zimní mistrovství re-
publiky!

Celkové výsledky 
turnaje najdete na in-
ternetové adrese http://
chess - resu l t s . com/
tnr214928.aspx?la-
n=5&art=1&wi=821
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Na fotografi i zleva 
2. Tereza Lísková 
(TJ Jince), 3. Tereza 
Pravdová (Klub šachistů 
Říčany 1925) 
a 1. Nikol Slavíková 
(ŠK MDDM Úvaly)

Třetí ročník úvalského kotlíku
v sobotu 28. května od 10–16 hodin na nám. Arnošta z Pardubic.
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Tanec ještě lépe
Ještě lépe než vloni jsme se umístili na prvních soutěžích taneční 
sezony 2016.
TS Rytmus začala letošní rok soutěží v  České Lípě 19. 3. na tra-
dičním Zvonečku. První soutěž nám přinesla spoustu radosti a nadějí 
do nové sezony.

Naše umístění:
1. místo RIV B Untill the end choreografi e Sarah Kubaričová
1. místo RIII A Spoutány osudem
   choreografi e Jana Maroušková
2. místo RIIIB  Na vrcholky hor 
   choreografi e Alena Navrátilová
3. místo RIV street In quies ante tempestatem
   choreografi e David Procházka
3. místo RII street The dessert choreografi e Helena Prchalová 
3. místo RII Make a Wish choreografi e Alice Pechová
4. místo RI A  Rozpustilá choreografi e Alena Navrátilová

Na soutěži Dance Děčín 25. 3. uspěly i naše mažoretky a dovezly 2. mís-
to z pohárové soutěže.

Další soutěže Děti v akci 2.–3. 4. na Chodově jsme se zúčastnili již 
v plném obsazení – 11 formací. 
I přes vysoký počet přihlášených vystoupení ve všech kategoriích jsme 
dovezli 10 pohárů

Naše výsledky v modern dance:
RI B  Zahradnická Alena Navrátilová 1. místo 
RI A  Rozpustilá Alena Navrátilová 2. místo
RII  Make a Wish Alička Pechová 2. místo
RIII B  Na vrcholky hor Alena Navrátilová 1. místo
RIII A Spoutány osudem Jana Maroušková 1. místo 
RIV B Untill the end Sarah Kubaričová 1. místo
RIV A Disrespect Tereza Rothová 1. místo

Naše výsledky v disco dance:
RII DD Džungle Monika Bukačová 3. místo
RIII DD Turn Monika Bukačová 1. místo

Naše výsledky v street dance:
RII street The dessert Helena Prchalová

1. místo

RIV Džuniorz In quies ante tempestatem David Procházka
6. místo

Středočeského poháru pro streetové a diskotékové skupiny se 
8. 4. v Poděbradech účastnily čtyři choreografi e a přivezly 4 poháry 
a 3 postupy na kraj.
RII DD Džungle Monika Bukačová 1. místo 

a postup na krajské kolo
RIII DD Turn Monika Bukačová 2. místo 

bez postupu
RII stree The dessert Helena Prchalová 2. místo 

a postup na krajské kolo
RIV Džuniorz In quies ante tempestatem
  D. Procházka 2. místo 

a postup na krajské kolo

Pohárová soutěž Dancefonie 9. 4. v  Poděbradech přinesla opět 
radost všem zúčastněným. Soupeřů bylo opět dostatek, letos si nemů-
žeme stěžovat. Za Rytmus soutěžilo 6 choreografi í a medaile si vezli 
domů všichni.
RI B  Zahradnická Alena Navrátilová 3. místo
RI A  Rozpustilá Alena Navrátilová 1. místo
RIII B  Na vrcholky hor Alena Navrátilová 1. místo
RII DD Džungle Monika Bukačová 1. místo
RIII DD Turn Monika Bukačová 2. místo
RII street The dessert Helena Prchalová 1. místo

Na regionu CDO 9. 4. v Praze si postup na MČ zajistili tanečníci z RIV 
A choreografi í Disrespect Terezy Rothové ziskem 1. místa a Rytmus 
Džuniorz – In quies ante tempestatem Davida Procházky ziskem 3. 
místa.

Chtěla bych poděkovat všem dětem i dospělákům za nádherné zážit-
ky na soutěžích, kdy výkony přesvědčily nejen rodiče, ale i porotu 
a všechny přítomné, jak jsme dobří. A je to zásluha nejen našich tre-
nérů, kteří mají skvělé nápady, tráví hodiny času nad přípravou trénin-
ků a předávají svým tanečníkům to nejlepší, co sami umí, ale i našich 
tanečníků, že poslouchají jejich rady, pilně se snaží a dávají do tance 
svoje srdíčko.

Alena Navrátilová – vedoucí TO MDDM Úvaly 
a TS Rytmus

Děkuji  dětem za  úžasné výkony, výbornou 
reprezentaci našeho domečku i Úval, všem 
tanečním trenérům a jejich vedoucí Aleně 
Navrátilové  za skvělou práci  a  rodičům za 
podporu a nadšení.
Přeji  vám všem hodně dalších úspěchů a radosti 
z tance. 

Jana Pospíšilová, ředitelka MDDM
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Rytmus Úvaly vyplenil Poděbrady

A
no, možná to zní nadneseně, 
ale není. 8–9. dubna se v Po-
děbradech konaly taneční 

soutěže. V pátek se konal Středo-
český pohár, ze kterého si taneč-
níci z úvaské skupiny Rytmus od-
vezli jedno první místo a tři druhá 
místa. V sobotu na Dancefonii 
pak spanilá jízda pokračovala. Již 
jen stručně: čtyři první místa, jed-
no druhé a jedno třetí. Úspěchy 
tanečního kroužku pod vedením 
Aleny Navrátilové jsou nespor-
né a možná, neskromně řečeno, 
jsme si na ně tak trošku zvykli. 
Událost v Poděbradech však i tak 
přesahuje svým rozměrem dosa-
hované úspěchy a tak mi dovolte, 
jako účastníku, poznamenat pár 
postřehů, které považuji za důle-
žité a které ze skromnosti, nejsou 
z MDDM příliš slyšet. 

V první řadě je na všech taneč-
ních formacích vidět chuť taneč-
níků, zaujetí, s jakým se vrhají 
do tance. To je velice důležité, 
protože děti tanec baví a jsou 
navíc schopny nacvičit mnoh-

dy obtížné prvky. Dík za to pa-
tří všem vedoucím jednotlivých 
skupin. Nesmazatelně je pak vi-
dět rukopis Aleny Na-
vrátilové, a to přes 
všechny styly, 

kde naše taneční skupiny skuteč-
ně s bravurou zvládají prostor 

a prostorové prvky. Možná jste si 
všimli, že naše skupiny jsou po-
řád v pohybu, statických prvků 

je zde poskrovnu, na rozdíl 
od jiných skupin. A je 
na co se dívat, divák se 

nenudí, pořád se něco 
děje, tanečníci vy-
práví svým tancem 
příběh. Ano, je to 
hodně o choreogra-
fi i. A zde bych chtěl 
poděkovat Aleně 
Navrátilové, kterou 
považuji za původ-
ce tohoto „úvalského 

stylu“. V tomto smys-
lu bych rád vyzdvihnul 
také vycházející hvěz-

du, trenérku a choreo-
grafku stylu disko Mo-

niku Bukačovou, která dala 
průchod svému talentu a vy-

tvořila choreografi e, které zcela 
přesahovaly kvalitu ostatních 
tanečních formací. Poctivé pro-
vedení jejich tanečníků vytvoři-
lo skutečný, téměř mimozemský 

dojem, zanechávaje ostatní for-
mace daleko za sebou. A porota 
to samozřejmě musela ocenit 
(první a druhé místo v poháru, 
první a druhé místo v sobotní 
Dancefonii). Velikou radost jsem 
měl  také z nejmladšího taneční-
ho potěru, pod vedením Aleny 
Navrátilové, který získal úžasné 
třetí místo, a to ve sloučené ka-
tegorii, kde byli tanečníci o 3–4 
roky starší. Takže Zahradníčci 
mohou být na svůj výkon oprav-
du pyšní. První místo ve stej-
né kategorii pak obsadili opět 
tanečníci z Úval s choreografi í 
„Rozpustilá“. 

Chtěl bych proto poděkovat 
všem trenérům, vedoucím, cho-
reografům, tanečníkům a všem, 
kteří se kolem tanečního krouž-
ku „motají“ za jejich úsilí, ra-
dost a obětavost, s jakou se vr-
hají do svých úkolů a nápadů. 
Je radost vidět, že i na malém 
městě mohou vznikat velké 
věci. ☺

Josef Štěpánovský

DIALOGY SVĚTLA A TVARŮ 
aneb Zahrada ticha v MDDM

O
smý dubnový podvečer se 
úvalský domeček naplnil 
návštěvníky, kteří přišli za-

hájit výstavu fotografi í ing. Vla-
dislava Procházky. I já jsem 
na vernisáž zavítala. A věřte – ne-
litovala jsem !

Kouzelné tóny harfy Zbyňky 
Šolcové nás odvedly z uspěcha-
ného dne do světa klidu a rozjí-
mání. Harfenistka také poeticky 
promluvila o výstavě autora. 
Svým básnickým jazykem si vý-
stavu pojmenovala Zahrada ticha. 
A bylo to opravdu tak !

Autor nás provází svou milo-
vanou Šumavou. Skáčeme po ka-
menech řeky Vydry. Oblé balvany 
přímo vybízejí usednout a snít. 
Projdeme se po břehu Roklanské-
ho potoka a slunce se nespoutaně 
odráží v jeho hladině. Postojí-
me u Tříjezerní slatě a přátelsky 
na sebe mrkneme. U vodopádu 

Bílá strž pokorně zakloníme hlavu, 
abychom sledovali vodní kapky.

Další oblast fotografovy tvor-
by tvoří Praha. Autor si hraje 
mistrně se světlem, halí stavby 
do pláštíku tmy a navozuje tak 
harmonii. 

Ing. Vladislav Procházka jako 
pravý Úvalák  neopomíjí ani 
fotografi e z Úval.  Zavede nás 
k Mlýnskému rybníku, k Výmole 
či do Králičiny.

Autor své fotografi e dovede 
naplnit pohodou, klidem a vy-
vážeností. Přitom nezapomíná 
na technickou dokonalost a foto-
grafi cký um.

Výstava fotografií ing. Vla-
dislava Procházky byla pohla-
zením na duši a setkání s au-
torem obohacujícím zážitkem. 
Těším se na další výlet do Za-
hrady ticha.

Mgr. Markéta Krčmářová

TALENTS STAGE ÚVALY 2016

D
vacátého osmého května 
v 16 hodin začíná v Úva-
lech na náměstí Arnošta 

z Pardubic již III. ročník mi-
nifestivalu, který představuje 
talentované hudebníky do 20 
let z úvalského mikroregionu. 
Zazní zde interpretace skladeb 
různých hudebních žánrů a ka-
pely přicházejí i s vlastní tvor-
bou. V minulých ročnících jsme 
měli možnost slyšet vlastní pec-
ky kapel Rockover a The Drops.

V letošním roce přichází za-
tím nejmladší úvalská kapela 
Rockover ( ale pozor, již se for-
muje další z řad čtrnáctiletých) 
opět s novou tvorbou, neboť 
chlapci na sobě tvrdě pracují. 
Jejich fanoušci se mohou těšit 
zhruba na třičtvrtěhodinový ná-
řez, ve kterém uvedou tři úplné 
novinky: Nestačíš, Dark a Co 
chcete víc? 

Původně přihlášená kapela 
The Drops s úvalským kytaris-
tou Honzou Grünwaldem se bo-
hužel nezúčastní, protože ze sta 
kapel vybraných ze 300 přihlá-
šených do soutěže „Naděje bea-
tu“ pořádané rádiem Beat,  obsa-
dili 3. místo a právě 28. května 
se zúčastní „Beatové síně slávy“ 
v Lokti nad Ohří. Gratulujeme, 
přejeme hodně dalších úspěchů 
a těšíme se příště!!!!

Sedm strun posílil nový člen 
Adam Bubák, který skvěle hra-
je na cajon. V podání téhle sku-
piny zazní skladby převzaté, 

stejně tak jako ve vystoupení 
Karla Ulmana, Lucie Čurgali-
ové a Veroniky Vícovské. Dále 
se nám představí fl étnisté Míša 
Vícovská , Aleš Čaban a Vojta 
Brabenec za doprovodu Petra 
Nováčka. Talentovaný patnácti-
letý houslista Václav Šolc před-
staví svou vlastní skladbu pro 
housle a harfu, se kterou repre-
zentuje ČR na hudebním festiva-
lu pro mladé hudebníky v Litvě. 
Na harfu jej doprovodí Zbyňka 
Šolcová.   

 Jak vidíte, čeká nás žánro-
vě barevné hudební odpoledne, 
kterým vás provedou mladí mo-
derátoři David Fuxa a Alena Fu-
terová. Tak přijďte podpořit své 
favority! 

 Jana Pospíšilová
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okénko knihovny

Pro malé čtenáře
Pro naše malé čtenáře jsme nakoupili knihy z edice Světová četba pro 
školáky. 

Jedná se o klasická díla přizpůsobená čtenářům ve věku 7 – 11 let tak, 
aby příběh zůstal nenarušen a pro děti byl čtivý. 

Oliver Twist od Charlese Dickense. Na příběhu sirotka Olivera je 
popsána krutost těžkého života chudiny a vykořisťování dětí v Anglii.  
 
Dvacet tisíc mil pod mořem od Julese Verna. Dobrudružný příběh, 
ve kterém jsou popisy spousty mořských živočichů a podmořského 
prostředí, stejně jako vynálezů, které v té době ještě neexistovaly nebo 
které si svou představivostí Verne vylepšil: potápěčské skafandry, elek-

trická ponorka. 

Moby Dick od Hermana Melvilla. Na-
pínavý příběh kapitána Achaba a jeho 
snahy ulovit nebezpečnou velrybu. 

Dobrodružství Sherlocka Holmese 
od Arthura Conana Doyla. Příběh zná-
mého detektiva s mimořádným pozoro-
vacím talentem a logickými dedukcemi. 

Dobrodružtsví Toma Sawyera 
od Marka Twaina. Děj se odehrává 
ve vesnici na břehu řeky Mississippi 
ve státě Missouri v době, kdy ještě exis-
tovalo otroctví.

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.

M
ilí čtenáři, někdy se stane, že hledáte knihu a katalog vám uká-
že, že ji v knihovně nemáme. To se samozřejmě může stát, není 
v našich silách mít všechny tituly na světě. Doporučujeme však 

zkontrolovat, zda daný titul není možné stáhnout jako elektronickou vý-
půjčku. Když v knihovně tištěný výtisk nemáme, je možné si knížku 
přečíst jako e-výpůjčku. 

Ověřit dostupnost si můžete v našem on-line katalogu Carmen. 
 
U konkrétního titulu je uvedeno „nedostupné“, ale hned pod tím je na-
bídka „půjčit si jako e-knihu“. 

Máte-li jakékoliv dotazy ohledně půjčování elektronických knih, rádi 
vám pomůžeme, nebo se podívejte na webové stránky naší knihovny 
do záložky E-KNIHY.

Městská knihovna Úvaly
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Školka přivítala jaro
Ve vzduchu bylo pomalu cí-

tit jaro a děti ve školce se už 
sluníčka nemohly dočkat. I te-
matické okruhy byly podřízeny 
tomuto období. Děti si povídaly 
o změnách probouzející se pří-
rody a o změnách, které nasta-
nou na zahrádkách na stromech 
i v trávě. A protože nejlepší je 
si všechno vyzkoušet na vlastní 
kůži, zasadil si každý svoje vlast-
ní semínka. Sledovali jsme, jak 
sazeničky rostou, co potřebuje 
taková rostlinka k životu a užasle 
se radovali z každého narostlého 
lístečku.

Na jaře se probouzejí i zvířátka, 
a tak jsme je nemohli opomenout. 
Některé děti přinesly kamarádům 
do školky ukázat svoje domácí 
mazlíčky, aby si o nich mohly po-
povídat a pohladit si je.

Na jaro se připravuje i zahrada 
na všech budovách. Na budově 
Kollárova se postavily dva dom-
ky na hračky, protože jich pro děti 
školka má na novou sezonu při-
praveno více než dost. Na budově 
Bulharská byly instalovány další 
venkovní herní prvky, a to písko-
viště, domeček, hnízda, stojany 
na kola.

Pobyt venku znamená i pohyb 
po silnicích a dalších komuni-
kacích, a proto byla součástí 
našich témat dopravní výchova. 
Děti si procvičovaly pravidla 
silničního provozu na nových 
pomůckách, rozeznávaly růz-
né druhy dopravních prostřed-
ků a nejeden kluk si rád zahrál 
na dopravního policistu s pořád-
nou čepicí a plácačkou.

Školka se snaží vybudovat 
v dětech zájem o knihu jak pro-
jektem „Celé Česko čte dětem“, 
tak i jedním ze zvolených témat 
měsíce „Knížka je náš kamarád“. 
Děti si přinesly své oblíbené kníž-
ky, které si společně prolistovaly, 
kousek si přečetly a nakonec si 
oblíbeného hrdinu i namalovaly. 
Poznaly, že kniha nemusí být jen 
pohádka, ale třeba i encyklopedie 
nebo zpěvník.

Nebyla by to oslava jara, aby-
chom společně neoslavili Veli-
konoce. Poznávali jsme lidové 
tradice, zvyky, pletli pomlázky, 
zdobili kraslice, seli osení, vy-
nášeli Moranu, pekli perníčky 
a učili se veselé jarní říkanky. 
Děti si uspořádaly velikonoční 
den na třídách, dívky přinesly ko-
ledu a kluci ráno přišli s košíky 

a pomlázkami. Některé pomlázky 
byly menší, ale některé předčily 
svého majitele až o metr, a to se 
pak bály i učitelky.

Velikonoční den si děti ve škol-
ce užily i s rodiči. Všichni se sešli 
při tvořivých dílničkách, společně 
vytvořili krásné barevné kraslice, 
které pak rozvěsili společnými si-
lami na každé větvičce na zahradě 
školky. Nezapomněli ani na jedi-
nou a zahrada se rozsvítila barvami.

Jarní čas jsme slavili i divadel-
ními představeními. Tentokrát to 
bylo Divadlo V kufru s předsta-
vením Budulínek a O zajíčkovi, 
Divadlo Neklid s Nebojsou a Du-
hové divadlo s Velikonočním be-
ránkem.

Protože v naší školce máme 
samé šikovné a nadané děti, rádi 
se účastníme i kulturních akcí, 
na kterých můžeme své doved-
nosti předvést. V současné době 
se děti připravují na vystoupení 
na 10. ročníku kulturní regionální 
akce Den Země na Klepci.

Na začátku dubna proběhl zápis 
pro školní rok 2016/2017. Zápisu 
se zúčastnily zástupkyně všech tří 
budov MŠ Úvaly, aby zodpoví-
daly otázky rodičů. Během obou 
dnů se přihlásilo celkem 112 dětí. 
Předběžná volná kapacita pro pří-
ští rok je 75 míst.

A protože prázdniny jsou již 
za dveřmi a jejich plánování 
v plném proudu, je třeba zmínit 
uzavření MŠ Úvaly, které bude 
v době 4. 7.–29. 7. 2016. Je třeba 
vše připravit na další školní rok, 
provést potřebné úpravy a opravy, 
aby nový školní rok mohl začít 
naplno.

Kolektiv MŠ Úvaly

Velikonoční prázdniny ve školní družině

N
a Zelený čtvrtek se dru-
žinové děti vypravily 
do MDDM Úvaly, kde pro 

ně byl připraven celodenní pro-
gram s tematikou velikonočních 
svátků. Každý si přinesl několik 
vyfouklých vajíček a v milém 
prostředí domu dětí jsme vyzkou-
šeli zdobení kraslic voskovou 
technikou.  Všechny děti praco-
valy a tvořily s velkým zaujetím. 
Ozdobená vajíčka jistě potěšila 
všechny obdarované.

Po obědě jsme společně odjeli 
minibusem do skanzenu v Přero-
vě nad Labem. Nálada byla veselá 
a plná očekávání. Celým skanze-
nem nás provázela paní průvodky-
ně. Vyprávěla nám o velikonočních 
zvycích, tradicích a jak lidé žili 
dříve. Prohlédli jsme si velikonoč-
ně nazdobené domečky. Poznávali 
jsme, jaká řemesla využívali lidé 
v dřívější době. Potom děti čekaly 

dílničky, kde si nazdobily kera-
mického ptáčka a vyrobily si jarní 
aranžmá na stůl. Na závěr jsme si 
udělali radost koupenými dárečky 

a turistickými vizitkami a spokoje-
ně odjeli domů.

Děkujeme Janě Pospíšilové 
za perfektní přípravu a skvělou 

spolupráci, úžasné zázemí při 

dopoledním tvoření a péči, která 
byla v maximální míře věnována 
každému dítěti. Moc si spoluprá-
ce s MDDM Úvaly vážíme.

Za školní družinu Bc. Lenka 
Perlíková a Šárka Klocová

p p , p
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Co nás čeká v květnu?
  2. 5. Mentoring pro přihlášené učitele 
  3. 5. Judaismus – interaktivní program pro 7. A
  4. 5.     Divadelní představení v Divadle U Hasičů – 2. A, B, 

C, D
 Kurz sebeobrany – pro přihlášené dívky z 2. stupně
 Vzpomínková akce k osvobození republiky

  5. 5. Archeopark Všestary – „Život v pravěku“ – 3. B, C
    Testování žáků 7. B (Společnost pro kvalitu školy) – 

matematika, anglický jazyk, 
 Den matek v Domově důchodců v Úvalech – 2. B

  6. 5. Přátelství a láska – přednáška pro 8. A, B, C
 Pangea – fi nálové kolo matematické soutěže v Praze
      Osvětim – návštěva koncentračního tábora v Polsku 

– 9. A, B
  8.–13. 5.      Výchovně vzdělávací kurz - Benecko – 2. B, 3. C, 

5. A, S1
  9. – 14. 5.      Výchovně vzdělávací kurz – Desná v Jizerských 

horách – 4. A, B
  10. 5. Nebezpečí kyberprostoru – přednáška – 5. C, D
  11. 5. Duhový park – zážitkový areál Třebovle – 1. A
  12. 5.   Testování žáků 9. A (Společnost pro kvalitu školy) 

– český jazyk, člověk a příroda
  13. 5.    Testování žáků 9. A (Společnost pro kvalitu školy) 

– matematika, anglický jazyk
 KMD – Divadlo ABC

  13. – 14. 5. Příprava na Den dětí – akce Ekotýmu
  14. – 20. 5.    Výchovně vzdělávací kurz – Desná v Jizerských 

horách – 1. D, 5. C
  18. 5.   Prohlídka poslanecké sněmovny – exkurze školního 

parlamentu
  19. 5.     Testování žáků 9. B (Společnost pro kvalitu školy) 

– český jazyk, člověk a příroda   
  20. 5.     Testování žáků 9. B (Společnost pro kvalitu školy) 

– matematika, anglický jazyk
  25. 5. Návštěva Městské knihovny v Úvalech – 2. B

 Kurz sebeobrany – pro přihlášené dívky z 2. stupně
  26. 5. „Energie – budoucnost lidstva“ – přednáška – 9. A, B
  28. 5. Den dětí v Úvalech – akce plná her, soutěží a zábavy
  31. 5.     „Pasování na čtenáře“ – akce Městské knihovny Úva-

ly pro 1. C, D
Mgr. Lenka Foučková

Jak 3. C prožila Noc s Andersenem

N
a noční spaní ve škole se všichni moc těšili. Když ten den nastal, 
celá třída se nemohla dočkat. A je to tady! V půl šesté jsme se se-
šli ve třídě. Nejprve jsme si vybalili. Spolužačka Kačka přinesla 

1,8 m vysokého zrzavého medvěda Béďu. V šest hodin jsme vyrazili 
na pohádkovou trasu. Byli jsme rozděleni do pěti skupin po čtyřech 
až pěti dětech. Bylo velmi dobrodružné chodit večer po škole. Úkoly 
byly náročné, ale daly se splnit. Cestou jsme počítali skřítky. Nakonec 
jsme všichni dorazili do cíle. Byli jsme vyhládlí, a tak jsme se odebrali 
do třídy na večeři. Měli jsme na výběr nejrůznější dobroty. V půl osmé 
jsme šli k čarodějnici Filoméně. Ta tam měla svou kamarádku. Pobavi-
lo mě, že výtahu říkaly patroklec. Kromě nás tam spala i 1. D. Pak jsme 
se vrátili do třídy a lehli jsme si do spacáků. Paní učitelka nám četla 
pohádky H. Ch. Andersena a pak nám pustila pohádku Tři bratři. Spát 
jsme šli v 11 hod. večer. Ráno se někteří z nás probudili velmi brzy. 
Když se probudili všichni, tak jsme se nasnídali. Pak se otevřela škola.

Už teď se těším na další Noc s Andersenem. Všichni si to moc užili.
Karolína Petrová, 3. C

Hodina karate ve školní TV

V
 rámci nauky 
o základech se-
beobrany pro-

běhla hodina karate 
ve vyučovací hodině 
tělesné výchovy. Úlo-
hy se zhostili žáci 7. B, 
konkrétně Dominik 
Jakl a Tobiáš Zvolský. 
Klukům patří velká po-
chvala za vzornou pří-
pravu hodiny a za sna-
hu ukázat i ostatním 
dětem základy tohoto 
bojového umění.

Mgr. Petr Horák, 
učitel

Basketbal v Úvalech

V
 úterý 8. března proběhlo 
okresní kolo basketbalistů 
druhého stupně základních 

škol v Brandýse nad Labem. Tur-
naje se zúčastnila také naše škola. 
Nominováno bylo družstvo chlap-
ců a premiérově také družstvo dí-
vek. Chlapci si při své druhé účasti 
na basketbalovém turnaji připsali 
historicky první vítězství pro naši 
školu v tomto kolektivním sportu, 
když zdolali ZŠ Palachova Brandýs 
nad Labem. Turnaji dominovala ZŠ 
Na Výsluní Brandýs nad Labem 
a to v obou kategoriích. S potěše-
ním mohu konstatovat, že o tento 
sport v Úvalech vzrostl zájem. Stal 
se pevnou součástí hodin tělesné 
výchovy chlapců i dívek. Pro velkou 
oblibu tohoto sportu byl také nově 
založen basketbalový kroužek, kte-
rý probíhá v prostorách sokolovny. 
Samozřejmě ZŠ Na Výsluní i ZŠ 

Stará Boleslav jsou momentálně 
motorickými (pohybovými) schop-
nostmi na zcela jiné úrovni než naši 
žáci. Trénují od mladšího školního 
věku pod vedením zkušených kan-
torů a trenérů několikrát do týdne. 
Jejich žáci také pravidelně nastupu-
jí v basketbalových oddílech. Nelze 
proto v dohledné době předpoklá-
dat výraznější progres v konkuren-
ceschopnosti s těmito školami. Do-
mnívám se však, že je reálná šance 
poprat se příští rok v chlapecké 
kategorii s družstvem z Čelákovic 
o post nejlepší „nebasketbalové“ 
školy na okrese. Nejvíce však těší 
přístup samotných dětí a jejich zá-
jem poznat tento sport a zlepšovat 
se v něm. Tímto bych chtěl poděko-
vat vedení školy za možnost úpravy 
basketbalových košů v prostorách 
venkovního areálu školy.

Mgr. Petr Horák
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Církev československá husitská v Úvalech

Slavili jsme

N
a Květnou neděli 20. břez-
na 2016 jsme v naší ná-
boženské obci v Úvalech 

oslavili 95.výročí jejího ustave-
ní. Slavnostní bohoslužbu slou-
žil milý host biskup pražský 
Doc. ThDr. David Tonzar, Th.D.

Ve zcela zaplněné Husově kap-
li se bohoslužby také účastnil 
starosta města Úvaly Mgr. Petr 
Borecký a řada dalších hostů. 

Starosta Petr Borecký v závěru 
bohoslužby pozdravil zúčastněné 
věřící a ocenil práci náboženské 
obce při rozvoji města. V průběhu 
bohoslužby udělil biskup pražský 
i svátost Křtu.

Po bohoslužbě přítomní účast-
níci při drobném občerstvení 
besedovali s bratrem biskupem 
i ostatními hosty.

Mgr. Jitka Pokorná,farářka

Církev československá husitskáCírkev československá husitská

v Úvalechv Úvalech

koná v HUSOVĚ KAPLI – Pražská 180koná v HUSOVĚ KAPLI – Pražská 180
v rámci  akce  „Noc kostelů“ výstavuv rámci  akce  „Noc kostelů“ výstavu

obrázků dětí z výtvarného kroužkuobrázků dětí z výtvarného kroužku
při CČSHpři CČSH

PÁTEK 10. ČERVNA 2016PÁTEK 10. ČERVNA 2016

od 17.30 hod 17.30 h

Noc kostelůNoc kostelů

Jeho brány zůstanou  ve dne otevřené,Jeho brány zůstanou  ve dne otevřené,  

NOCNOC
tam už nebude.tam už nebude.

Zj 21,25Zj 21,25

Pythagoriáda

P
ythagoriáda patří mezi oblíbené matematické soutěže. Je určena 
všem žákům 5., 6., 7. a 8. ročníků základních škol a jim odpoví-
dajících ročníků víceletých gymnázií, kteří mají zájem o matematiku.

Cílem Pythagoriády je zvýšit zájem o matematiku u co nejširšího 
počtu žáků. Úlohy této soutěže vycházejí ze znalostí matematiky odpo-
vídajících ročníků ZŠ a víceletých gymnázií, zúčastnit se této soutěže 
může každý žák příslušného ročníku – není tedy nutné být matematic-
kým talentem.

Příklady rozvíjí mj. prostorovou představivost či logické uvažování. 
Soutěž má dvě kola, školní a okresní.

Ve školním roce 2015/2016 již proběhla soutěž 5. ročníků. Do okres-
ního kola postoupili žáci, kteří ve školním kole získali 10 a více bodů. 
Z 93 přihlášených žáků se soutěže zúčastnilo 87 žáků čtvrtých a pátých 
tříd z 22 škol.

Z naší školy se této soutěže zúčastnili žáci ze všech 5. tříd. Do okres-
ního kola postoupilo 17 žáků, z důvodu nemoci se zúčastnilo 14 dětí.

Nejúspěšnějšími řešiteli ZŠ Úvaly v okresním kole byli:
Anna Jiřičková  (14 bodů z 15 možných) 
Anna Personová (14 bodů z 15 možných)
Matyáš Hájek  (13 bodů z 15 možných) 
Ondřej Lesák  (13 bodů z 15 možných) 
Veronika Slabáková  (13 bodů z 15 možných) 
Andrea Mouchová (11 bodů z 15 možných) 
Matyáš Raibr (11 bodů z 15 možných) 
Magdaléna Teplá  (11 bodů z 15 možných)
Julie Žemličková (11 bodů z 15 možných)
Sára Konečná (10 bodů z 15 možných)
Lída Pavelková (10 bodů z 15 možných)
Anna Prokešová (10 bodů z 15 možných)
Jakub Sigmund   (9 bodů z 15 možných)

Gratulujeme všem účastníkům okresního kola i  všem dětem, 
které se soutěže zúčastnily a matematika je baví!

Mgr. Lenka Foučková

Pangea – matematická soutěž

P
ro děti, které zajímá matematika, rády řeší zvláštní úlohy a je pro 
ně hledání a objevování nových řešení výzvou, je každým rokem 
vyhlašována matematická soutěž Pangea. Umožní porovnat síly 

nejen s žáky třídy a školy, ale i s ostatními žáky z celé České repub-
liky. Z naší školy se v letošním školním roce zúčastnilo této soutěže 
55 žáků. Informaci o soutěži i výsledky lze získat na stránkách www.
pangeasoutez.cz.

Nejúspěšnější řešitelé ZŠ Úvaly:
Ondřej Charvát 4. B, 81%
Lukáš Rataj 4. C, 78%
Michal Vrba 4. D, 78%
Anna Jiřičková 5. A, 73%

Tito žáci se zúčastní fi nále v pátek 6. 5. 2016 v prostorách Právnické 
fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Mgr. Lenka Foučková

církev
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Sbor dobrovolných hasičů Úvaly
Mukařovský uzel

Druhou březnovou sobotu jsme se zúčastnili 
s dětmi první letošní soutěže. Jeli jsme do Mu-
kařova na soutěž v uzlování. Vázání uzlů pa-
tří mezi dovednosti, které by měli zvládat 
všichni mladí hasiči. Na soutěži se vázalo pět 
uzlů na rychlost. Ti nejlepší umí uvázat lod-
ní uzel, tesařský uzel, plochou spojku, zkra-
covačku a úvaz na proudnici do půl minuty, 
za každou chybu se přičte jedna trestná minu-
ta. V kategorii mladších a starších žáků bylo 
shodně 20 družstev, které tvořilo 5- 10 dětí. 
Úvalským dětem se nedařilo tak, jak tomu 
bylo v předchozích letech, asi také z nervozi-
ty jich pár udělalo zbytečné chyby, a tak nás 
celkové výsledky moc nepotěšily. Oproti me-
dailím z minulých let mladší žáci vybojovali 
10. místo, starší žáci 5. místo a dorosten-
ci skončili až na posledním sedmém místě. 
Všichni doufáme, že jsme si smůlu a neúspěch 
vybrali na začátku a na dalších soutěžích na-
vážeme na loňské úspěchy.

Alena Tesařová, SDH Úvaly

Exkurze na Letišti Václava Havla
V rámci utužení kolektivu jsme si před 

nadcházející náročnou sezonou naplánova-
li hasičský výlet. Skupina 46 hasičů a jejich 
rodinných příslušníků se sešla v sobotu 2. 4. 
v poledne u hasičárny, nastoupila do přista-

veného autobusu a cestovala jím až do Prahy- 
Ruzyně na Letiště Václava Havla. Nikam jsme 
neletěli, jen nás zajímalo, jak to na letišti vy-
padá. Měli jsme objednanou prohlídku letiště. 
Pan průvodce nám rozdal identifi kační kar-
ty, prošli jsme bezpečnostní kontrolou a na-
stoupili do jiného autobusu, který nás vozil 
po letišti. Slyšeli jsme krátce o historii letiště, 
budovách a ranvejích a potom jsme zastavili 
u hasičské stanice, která má na starost letiš-
tě. To bylo něco pro naši skupinu! Obdivovali 
jsme nablýskanou techniku v obrovské garáži. 
Místní hasiči, když viděli náš zájem, vyprávěli 
víc a víc, odpovídali na plno otázek. Mnoho 
z nás vidělo techniku, s kterou se ani na sta-
nicích profesionálních hasičů nikdy nesetka-
lo. Hasiči tam musí být schopní uhasit hořící 
letadlo, přijet k požáru prakticky okamžitě. 
Na hasičské stanici jsme se podle pana prů-
vodce zdrželi celkem dlouho, takže jsme pak 
po zbytku letiště jen krátce projeli, podívali 
se na přistávající letadlo, na servis kolem něj 
a exkurze byla u konce. Myslím, že se akce 
všem účastníkům velmi líbila a všichni už se 
těší na další výlet.

Alena Tesařová, SDH Úvaly

SDH Úvaly slaví 130 let po celý rok!
Sbor dobrovolných hasičů v Úvalech 

byl založen 11. dubna v roce 1986, letos 

je tomu tedy už 130 let. V rámci oslav by-
chom se rádi setkali s občany Úval a ha-
siči z blízkého i širokého okolí. V únoru 
jsme uspořádali Hasičskou taneční zábavu, 
na kterou přišlo bezmála 190 lidí. Považu-
jeme to za velmi vydařenou akci a moc dě-
kujeme všem, kteří se přišli pobavit. Velké 
poděkování patří také sponzorům naší 
zábavy.

V současné době připravujeme ve spoluprá-
ci s městem Úvaly oslavy, jak se na náš sbor 
sluší a patří. Začali jsme 9. dubna brigádou, 
kdy jsme zvelebili budovu hasičárny a přileh-
lou zahradu s rybníčkem. Brigáda to nebyla 
první ani poslední.

Oslavy našeho výročí se budou konat 25. červ-
na u hasičského domu, nebude chybět naše 
technika a technika pozvaných sborů, také 
ukázka práce výjezdové jednotky, ukázka 
v podání dětí z kroužku mladých hasičů, 
doprovodný program pro děti a večerní zá-
bava.

Na léto chystáme již 18. letní hasičský tábor, 
o který je opět velký zájem. A také doufáme, 
že kulaté výročí ozdobíme i úspěchy na soutě-
žích od dětských po dospělé kategorie. Sezo-
na se rozjela v druhé půli dubna a bude trvat 
do začátku října.

Alena Tesařová, S DH Úvaly

Skauti
Přespávačka v nové klubovně 
a výprava do Holic

Skauti si nenechali ujít přespávání v nové 
klubovně a užili si večer s deskovými hrami. 
Druhý den ráno se vypravili směrem do lomu 
u Vyšehořovic, kde si zahráli krátkou hru a vy-
dali se do svých domovů. Čtrnáct dní nato se 
vydali tentokrát o dost dál, a to do Holic, kde 
měli společnou akci se skautkami z Proseče, 
se kterými si v roce 2014 vyměnili tábořiště. 
Se skautkami poznávali okolí Holic, luštili ta-
jenku, vařili si polévku v kotlíku a také si za-
hráli noční hru. Akci s prosečskými skautkami 
si náramně užili a možná to nebyla poslední 
společná akce těchto dvou vzdálených oddílů.

Šimon Rožníček, vedoucí skautského oddílu

Bitva papírovými koulemi
V sobotu 16. 4., za lehkého mrholení, sta-

nulo na bitevním poli 30 bojovníků a bojovnic 
z oddílů Fénix a Safi ra, aby se utkali v nelí-
tostném souboji. Pod velením svých králů 
statečně bránili své pevnosti a dobývali nepřá-
telské vlajky. Bojovalo se do posledního muže 

a poslední papírové koule. Nad bojištěm se 
ozývaly vítězné pokřiky a praskání štítů. Celá 
bitva naštěstí obešla bez obětí a unavení bo-
jovníci se z boje vrátili se spoustou zážitků.

Max Kovykov, vedoucí oddílu vlčat

Výsledky sbírky Pomozte dětem
V sobotu 12. 3. 2016 jsme pořádali v Úva-

lech sbírku Pomozte dětem. Celková částka 
vybraných příspěvků je 4990,- Kč. Peníze 
posíláme na konto sbírky, cílem projektu Po-
mozte dětem je neustále zvyšovat kvalitu živo-
ta dětí v České republice, vytvářet rovnocenné 
příležitosti pro všechny děti a různé skupiny 
dětské populace, podporovat práva dětí na ži-
vot v rodině nebo v náhradním rodinném pro-
středí. Děkujeme všem, kteří se u nás zastavili 
a koupili si od nás některý z velikonočních 
výtvorů. Doufáme, že naše výrobky společně 
s dobrým pocitem přispění dobré věci vám 
zpříjemnily velikonoční svátky. 

Za úvalské 
skautky Tereza 

Glocová

Závody kočárků na 
hřišti Na Slovanech
Akce, kterou organizovaly Mámy 

v Úvalech a Pro Úvaly, byla velmi 
zdařilá, a to i přes nepříznivé počasí. Byla 
opravdu dost velká zima. Závodů mami-
nek se zúčastnilo 28 kočárků a tatínků 18 
tatínků. Všude vládla dobrá nálada a ne-
formální spolupráce bez zdůrazňování 
zásluh skutečných i fi ktivních. O účasti 
dětí bohužel nemohu psát, ale doufám, 
že se toho zhostí některý z pořadatelů. 
Musel jsem totiž odejít domů, díky zhor-
šujícímu se zdravotnímu stavu vyvolané-
mu cílenou šikanou vedení města na mou 
osobu a mé spolupracovníky z fi nančního 
výboru. Vzkazuji však, že „Dům spiro, 
spero“. Pro angličtináře „Dokud dýchám, 
doufám“.                   Ing. Petr Jankovský
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SK Úvaly – výsledky fotbal březen – duben 2016 a rozlosování 
jaro 2016 

St 30. 3. 16:30 Úvaly – Litoměřice 5:2 (2:1)
So 19. 3. 10:15 Lovosice - Úvaly 3:0 (1:0)
Ne 27. 3. 15:00 Úvaly – Nymburk 1:0 NP (0:0)
So 02. 4. 16:30 Souš – Úvaly 1:0 (0:0)
Ne 10. 4. 16:30 Úvaly – Český Brod 2:3 NP (2:2)

Ne 17. 4. 17:00 Úvaly – Libiš
So 23. 4. 10:15 Meteor – Úvaly
Ne 01. 5. 17:00 Úvaly – Louny
So 07. 5. 17:00 Litvínov – Úvaly
Ne 15. 5. 17:00 Úvaly – Tatran Rakovník
So 21. 5. 17:00 Vilémov – Úvaly
Ne 29. 5. Úvaly – Chomutov
Ne 05. 6. Horní Měcholupy – Úvaly
Ne 12. 6. Úvaly – Kladno
Ne 19. 6. Neratovice – Úvaly

So 16. 4. 17:00 Vyžlovka – Úvaly B
Ne 24. 4. 17:00 Úvaly B – Kunice B
Pá 29. 4. 20:00 Velké Popovice – Úvaly B
Ne 08. 5. 17:00 Úvaly B – Hrusice
St 11. 5. 17:30 Viktoria Sibřina – Úvaly
So 14. 5. 17:00 Radonice – Úvaly B
Ne 22. 5. 17:00 Úvaly B – Stříbrná Skalice
So 28. 5. 17:00 Zápy B – Úvaly B
St 01. 6. 17:30 Úvaly B – Odolena Voda
Ne 05. 6. 17:00 Úvaly B – Vyšehořovice
So 11. 6. 17:00 Mnichovice – Úvaly B
Ne 19. 6. 17:00 Úvaly B– Kostelec

So 26. 3. 14:00 Louňovice – Úvaly B 3:1 (1.1)
Ne 03. 4. 16:30 Úvaly B – Mukařov 3:1 (1:0)
Ne 10. 4. 16:30 Dobřejovice – Úvaly B 0:3 (0:2)

Rozlosování A – mužstva – jaro 2016 – divize

Výsledky:

Rozlosování  B – mužstva – jaro 2016 – okresní přebor

Výsledky:

Další rozlosování:

Další rozlosování:

So 26. 3. 10:00 Klíčany – Úvaly
So  2. 4. 10.15 Úvaly – Mukařov

Rozlosování – starší žáci – jaro 2016 

Výsledky:

So  16. 4. 10:15 Struhařov – Úvaly
So   23. 4. 10:15 Úvaly – Radonice
So 30. 4. 14:30 Velké Popovice – Úvaly

Další rozlosování:
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Klánovický MiniAdventure – spojení sportu se zábavou
Zveme vás do Klánovic na zážitkový závod dvojic, při kterém 
během tří hodin skloubíte sportovní výkon, orientační smysl 
a dovednostní um.

Většina účastníků nejde ani tak na závod, ale spíš prožít den s par-
ťákem a vyzkoušet mnoho zážitkových disciplín. Podstatou závodu je 
dosažení stanovišť vyznačených v mapě, na kterých se plní různé dis-
ciplíny. Mezi stanovišti se dvojice závodníků pohybují na kole. Pořadí 
stanovišť si volí každý sám, důležité je pouze vrátit se do cíle v limitu 
3 hodin a nasbírat co nejvíce bodů.

Disciplíny plní vždy oba z dvojice a získavají za ně body. Na stano-
vištích se závodníci můžou těšit např. na jízdu na kánoi, střílení z kuše 
nebo „hledání pokladu“. Vítězí dvojice s nejvíce body a nejrychlejším 
časem. Dvojice můžou být tvořeny dvěma muži, ženami nebo být smí-
šené.

Závod se koná již 15. května, registrujte se proto co nejdříve na www.
triprozdravi.cz, kapacita je omezena na 200 týmů. Zde najdete i bližší in-
formace o závodě a doprovodném programu.         Veronika Honsová

ppppp

Vážení příznivci úvalského fotbalu opět vás budu stručně seznamovat s vý-
sledky našich družstev mužů A i B a našeho nejúspěšnějšího celku, starších 
žáků. Protože nástěnka před nádražím zmizela díky zbourané zdi, dopo-
ručuji jednotlivým trenérům, aby zveřejňovali zápasy a výsledky na webu 
města v záložce akce. Toto vám jistě ochotně zajistí paní Platzová.
Na hodnocení je ještě čas, ale já osobně věřím, že áčko udrží divizi 
a béčko bude důstojnou zálohou pro první tým.
Úvaly 15. 4. 2016

Ing. Petr Jankovský

Nábor hráčů pro jarní 
sezonu 2016

Přijímáme dospělé 
a děti od 4 let

Tenisová
škola

TC Úvaly

www.tsuvaly.webnode.cz
tsuvaly@centrum.cz

Tel.: 725 334 363

Tenisová
škola Úvaly

hledá tenéra 

Tenisová
škola

TC Úvaly

www.tsuvaly.webnode.cz
tsuvaly@centrum.cz

Tel.: 725 334 363

Pořádáme letní tenisové kempy pro děti 
od 5 let v termínech:

18.–22. července 2016

22.–26. srpna 2016

Program 9:00 –17:00 hodin
Dopolední a odpolední výuka tenisu. Kondiční příprava, 
doplňkové sporty, hry, relaxační cvičení, strečink, závěreč-
ná bojovka a opékání buřtů.

S sebou: 
Tenisovou raketu (můžeme zapůjčit), sportovní oblečení, 
kšiltovku, podložku na cvičení, švihadlo, svačinu, pití

Cena:  3 300,- Kč 
(zahrnuje oběd, pití a odpolední svačinu)

Národní pohár karate žáků a juniorů za podpory města Úvaly

P
rvní kolo národního poháru 
JKA žáků a juniorů uspořá-
dal Sport Úvaly za podpory 

města Úvaly 19. března v praž-
ských Štěrboholech (naše úvalská 
házenkářská hala bohužel zatím 
nesplňuje požadavky). Porovnat 
své síly přijelo 216 závodníků 
z 15 klubů z celé republiky.

Po slavnostním zahájení naším 
starostou panem Ing. Petrem Bo-
reckým se rozběhly tvrdé boje. 
Naše barvy hájilo 38 závodníků. 

V nejmladší věkové kategorii 
mini žáků vybojoval Kuba Mož-
ný 3. místo kumite, Adam Janík 
4. místo a Šimon Charvát 5. mís-
to. Mini žákyně: Helenka Přecho-
vá obsadila 3. místo kata.  K vel-
mi dramatickým závodům došlo 
v kategorii mladších žáků, kde 
se utkalo na 40 závodníků. Naši 
chlapi podali výborné výkony 
a probojovali se do první desítky 
v kata i v kumite:  Jakub Režňák 
3. místo kata a 4. místo kumite, 

Vojtěch Zvoníček 7. místo  kumi-
te a 9. místo kata, Matyáš Štefek 
8. místo kumite, Tomáš Tříska 
a Filip Pantůček 9. místo kata.  
Mladší žákyně Zuzka Sokolová 
potvrdila své kvality a získala 
1. místo kumite a 3. místo kata. 
Kategorie starších žáků byla také 
silnou kategorií. Filip Konečný se 
po dlouhé době probojoval do ka-
tařského fi nále a obsadil 4. místo, 
v kumite pak vybojoval stříbrnou 
medaili. Svou premiéru ve star-

ších žákyních měly letos Mařen-
ka Čadová a Sára Konečná. Ma-
řence se bohužel nedařilo. Sárka 
potvrdila formu a vybojovala 
druhé místo.   V kategorii juniorů 
soutěžil za náš klub pouze Miloš 
Ulrich, kterému se bohužel start 
nevyvedl.  V kategorii juniorek se 
ale naopak dařilo Aničce Hiršlo-
vé, která vybojovala ve svých 16 
letech 1. zlatou juniorskou medai-
li (juniorská věková kategorie je 
od 16 do 21 let)

So  7. 5. 10:15 Úvaly – Veltěž
Ne 15. 5. 15:00 Kostelec nad Černými lesy – Úvaly
So 21. 5. 10:15 Úvaly – Stříbrná Skalice
Ne 29. 5.  14:30 Louňovice - Úvaly     /hřiště Svojetice/
So  4. 6.  10:15 Úvaly – Mirošovice
So 11. 6.  10:15 Mnichovice - Úvaly
Ne 19. 6.  10:15 Úvaly – VOLNO – VOLNÝ LOS
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Květen 2016
Vítáme nové spoluobčánky
Denis Horváth
Jakub Čudek
Jakub Valenta
Matylda Topinková
Ellen Victoria Belousová
Karolína Váňová
Antonín Grégr
Matyáš Pertlíček
Eliška Nachlingerová

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

Květnová životní jubilea
70 let – Luděk Hájek
 Zdeněk Svatoň
 Pavel Semrád
 Miloslava Šedinová
 František Hájek
 Milada Vojtěchovská
 Miroslav Pšenička
 Karel Chaloupka
75 let – Anna Němcová

 Zdeněk Gebhart
80 let – Vlastimila Myslivečková
81 let – Ladislav Kövári
 Marie Kadeřábková
 Vladimír Chaloupecký
 Zdeňka Hladíková
 Helena Uchytilová
82 let – Juraj Németh 
 Zdeněk Škop
83 let – Jindřiška Hlinská
84 let – Miroslav Masák
 Jaroslava Městecká
85 let – Jaroslav Potěšil
 Miloslav Macán
 Helena Ševčíková
86 let – Marta Rothschildová
88 let – Jiřina Daňková
90 let – Eliška Čumrdová
 Miroslav Daněk
 Jaroslava Mouchová
 Jaroslava Homolková
91 let – Jarmila Weisová
 Miloslav Musil
92 let – Růžena Vondráčková
 Karel Hlaváček
93 let – Blanka Jakubínská

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

Navždy jsme se rozloučili
Marie Zámostná

Karel Král

František Machytka

Miloslav Brichta 

Věra Rousová

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 před-

cházejícího měsíce. Pokud nám 

nebude oznámen nesouhlas, budou 

tato výročí v Životě Úval uváděna.

Marie Černá – matrikářka

zahrajme si šachy
V této pozici má černý velkou 
materiální převahu, ale bílý najde 
cestu, jak partii zachránit. Povede 
se to i vám?

Správné řešení úlohy z minulého 
čísla je 1. Sxe6+! Kh8 2.Dxh7+ 
Kxh7 3.Vh3 Sh5 4.Vxh5 mat. 
Nebo delší varianta, ale se stejným 
koncem 1…. Vf7 2.Dxh7+ Kxh7 
3.Vh3+ Kg8 4.Jg6 a mat následu-
jícím tahem 5.Vh8.

Petr Slavík

společenská kronika

V soutěži týmů se nám tento-
krát příliš nedařilo. Medailové 
bronzové ocenění získal pouze 
tým mladších žákyň: Darja Hruš-
ková, Gabča Mastná a Julinka 
Csatlos.

První kolo národního poháru 
žáků a juniorů hodnotím pozi-
tivně. Naši mladí borci potvrdi-
li, že patří k výborným závod-

níkům českého karate. Zároveň 
realizační tým klubu zajistil 
hladký průběh celé soutěže. 
Velký dík závodníkům, trené-
rům, koučům, realizačnímu 
týmu a v neposlední řadě městu 
Úvaly za jeho podporu tohoto 
turnaje.

Mgr. Jana Konečná, 
předsedkyně Sport Úvaly 

1. kolo národního poháru karate úvalská 1. kolo národního poháru karate úvalská 
medailová oceněnímedailová ocenění  
Anna Hiršlová 1. místo kata juniorky 
Zuzana Sokolová 1. místo kumite mladší žákyně
Filip Konečný 2. místo kumite starší žáci
Sára Konečná 2. místo kata starší žákyně
Jakub Možný 3. místo kumite mini žáci
Helena Přechová 3. místo kata mini žákyně 
Jakub Režňák 3. místo kata mladší žáci
kata tým ml. žákyně Mastná, Hrušková, Csatlos 3. místo

Házená v květnu

V
rchol házenkářské sezony 
představuje měsíc květen. 
V soutěži dospělých se roz-

hodne o postupujícím do 2. ligy, 
v dorosteneckých soutěžích o po-
stupujícím do 1. ligy. V žákov-
ských kategoriích vrcholí souboje 
o vítězství v krajských soutěžích. 
Úvalská házená má zastoupení 
ve všech kategoriích, a tak nás 
můžete přijít povzbudit do naší 
haly v následujících termínech:

Neděle 1.5. turnaj mini žáků
Neděle 8.5. turnaj mladších žáků

Sobota 14.5. 13:00 Úvaly – Dvůr 
Králové (starší dorost)
Sobota 14.5. 15:00 Úvaly – Le-
deč nad Sázavou (mladší dorost)

Více informací o dění v našem 
oddíle získáte na našich webových 
stránkách www.hazena-uvaly.cz.

Pokud se chcete aktivně zapo-
jit do rozvíjení házenkářského 
oddílu, hledáme trenéry, vedoucí 
a další nadšené lidi, nejen býva-
lé házenkáře, kteří mají dětem co 
nabídnout. Pokud se k nám chcete 
připojit, kontaktujte nás.

Jiří Dráb

TJ Sokol Úvaly přináší koncert 
vážné hudby a zve Vás na něj 
Ing. Petra Franclová
Vážení čtenáři Života Úval, 

ráda bych Vás touto cestou pozvala na Jarní koncert Martina Vydry 
a ženského sboru MDDM Úvaly, který se bude konat 20. května v úval-
ské sokolovně od 19:00. V tento večer uslyšíte klavíristku a varhanist-
ku Ludmilu Rýznarovou, smyčcový kvartet, barokní fl étny Evy Kail 
a Terezy Thompsonové, mezzosopran Kristinu Kubovou a ženský sbor 
MDDM Úvaly. V téměř hodinovém pásmu pro Vás chystáme ukáz-
ky ze širokého časového období od Händela a Bacha, přes Mozarta až 
do hudby 2. poloviny 20. století. Vstupenky bude možné zakoupit od 
2. května v TABÁKU TRAFICON na náměstí Arnošta z Pardubic a v den 
koncertu od 17:00 v předsálí úvalské sokolovny. Těšíme se na Vás! 

Za produkční tým
Ing. Petra Franclová
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Opravy praček
automatických a vířivých

Josef Táborský, Praha-Újezd 
nad Lesy, Žichlínská 1670

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

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

Přímý zájemce hledá 
v Úvalech ke koupi RD 

se zahradou, nejraději starší, 

prostornější vilku 

i k rekonstrukci 

v dostupnosti centra. 

Předem děkuji za nabídky 

na tel. 774 700 100.

Palivové dřevo – Stupice,

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

inzerce

Vážení a milí 
spolužáci,

absolventi Základní 
devítileté školy v Úvalech 

v roce 1951!
Tak jako každým rokem 

sejdeme se i letos poslední 
sobotu v květnu, tj.

28. 5. 2016 v 16 hodin
v restauraci „Na dobrým 

místě“ na náměstí Arnošta 
z Pardubic.

MB

Oznamujeme, že dne 
8. 3. 2016 zemřel 

pan Ing. Jaroslav Bedrna
ve věku 84 let. Všichni, kdo 

jste ho znali, věnujte mu 
tichou vzpomínku. 

Manželka Vlasta a synové 
s rodinami

Dne 26.5. tomu budou 
3 roky, co nás opustil náš 
milovaný manžel, tatínek, 
dědeček, bratr a kamarád 

Zdeněk Čihák. 

Věnujte s námi tichou 
vzpomínku. 

S láskou vzpomíná 
manželka Jarka, 

dcera Martina s rodinou 
a syn Radek s manželkou

Děkuji pracovníkům 
Městského úřadu Úvaly 

za blahopřání k mým 
narozeninám. 

Věra Černá

Šestnácté výročí domova důchodců 
- vzpomínka

D
o našich oslav narozenin 
též patří náš krásný dům 
důchodců, který v těchto 

dnech slaví šestnácté zahájení 
svého provozu. Chtěl bych připo-
menout jako pamětník, že v tomto 
domově jsme slavili dvě svatby 
a sté narozeniny paní Fiedlerové. 
Zbylo nás tehdy dvě třetiny žen 
a jedna třetina mužů. Mimo jiných  
aktivit se každý měsíc zde tanči-
lo. Hrál nám k poslechu a k tanci 
šestičlenný orchestr a jiné hudby. 

Jezdili jsme po nedělích na ná-
vštěvy hradů a zámků, na vánoční 
návštěvy Prahy s malým autobu-
sem, který jsme měli k dispozici. 
Byli jsme převážně schopni těchto 
akcí na přání se zúčastňovat.

Za tuto dobu provozu v na-
šem domově důchodců se doži-
lo v tomto příjemném prostředí 
a v kamarádském stavu přes dvě 
stě osob.

Děkuji našemu vedení DD
Miroslav Lášek
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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

Do Světa zdraví jsem se přihlásila na popud své dcery, se kterou jsme se 
společně rozhodly dělat něco se svými těly.
Na  začátku jsem při prvním vážení měla 81,6 kg a  170 cm. Vodu v  těle 
na slabých 45,1 %, tedy tělo dehydrováno, svaly 48,9 kg, 36,9 % tělesného 
tuku a  2x více vnitřního viscerálního tuku. Můj obvod pasu byl 101 cm, 
obvod boků 114 cm.
Zjistila jsem, že místo pravidelného pitného režimu své tělo zásobuji 
nadměrným množstvím kávy. Mé stravovací návyky byly velice špatné. 
Své tělo jsem živila pouze cukry a  tuky. Kvalitní bílkovina se nacházela 
v mé stravě velice zřídka. Se svými rozměry a stravovacími návyky jsem 
se rozhodla skoncovat. Po  rozhovoru s  výživovou specialistkou jsem se 
rozhodla naučit se své tělo milovat a dávat mu to, co doopravdy potřebuje.
Začátek byl až překvapivě jednoduchý. Na  první kontrole jsem již měla 
4 kg dole. Což mě velice motivovalo do dalšího boje s přebytečnými kily.
Do Světa zdraví jsem celkově chodila 6 měsíců a zhubla jsem 10,5 kg 
tělesné váhy.

Můj obvod boků je nyní 102 cm, což je o 12 cm méně než na začátku. 
Obvod pasu je nyní 86 cm, což je o 15 cm méně.

Úplně jsem změnila nejen svůj šatník o  dvě konfekční velikosti, ale 
hlavně celý svůj jídelníček. Do mé kuchyně zavítaly potraviny, o kterých 
jsem v  minulosti ani neslyšela. Například kokosový olej, chia semínka, 
guiona a tak dále. Úplně jsem přestala nakupovat pšeničnou mouku a při 
svých nákupech strávím nejvíce času v  oddělení s  ovocem a  zeleninou. 
Z  pitného režimu jsem naprosto vyřadila kávu a  jiné kofeinové nápoje 
a nahradila jsem toto dostatečným množstvím obyčejné čisté vody.
Velice si vážím spolupráce se Světem zdraví, mohu totiž dnes s odstupem 
dvou měsíců od  ukončení programu potvrdit, že mě ve  Světě zdraví 
naučili znát potřeby mého těla. Dnes mám váhu stále stejnou a vím, že si ji 
do budoucna udržím. V případě, že budu ještě 
chtít snížit svoji váhu, již vím, jak na to, a to díky Světu zdraví. Svoji váhu 
jsem si schopna udržet, aniž bych nyní užívala každodenně hubnoucí 
přípravky či přípravky na  podporu hubnutí a  spalování, které jsou 
propagovány na internetu a v televizi.
Budoucím klientkám Světa zdraví přeji mnoho zhubnutých kilogramů a spokojenosti  sama se sebou.

Je to velice jednoduché.           Zdeňka Vítková, 39 let

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 ZÚ416
při zavolání na dané tel. číslo nebo e-mail poradny

Zveme Vás do
NOVÉ naší PRODEJNY pobočky v Úvalech ul. 28. října 242 

– přímo naproti budově vlakového nádraží 
a do KVĚTINÁŘSTVÍ Jasmín v Újezdu n.L.

(vedle Penny Marketu) a nyní na bohatou nabídku řezaných 
a hrnkových květin, dárkových předmětů, jarních dekorací. 

Každý týden máme pro Vás nové AKČNÍ zboží.

PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY NA CELOROČNÍ DEKORACE 
do interiéru i exteriéru.

Velice rádi Vás u nás uvítáme a těšíme se na Vaši návštěvu.

PROVOZNÍ DOBA v Újezdu n. L.:
PO–PÁ 8–19.30 h.    SO–NE 8–17 h. 

PROVOZNÍ DOBA v Úvalech:
PO-PÁ 8–19 h.    SO–NE 8–15h.

Máme otevřeno NEPŘETRŽITĚ 364 DNŮ v roce.
ZAVŘENO máme pouze 1. 1. 2017
Mob. č.: 773 679 393, 608 982 711,

www.kvetiny-jasmin.cz, www.facebook.com/kvetinyjasmin

PŘIJMEME prodavačku, fl oristku do KVĚTINÁŘSTVÍ 
s minimálně 2 letou praxí v květinářství na plný, částečny úvazek 

i brigádně do Úval a do Újezda nad Lesy na  Prahu 9. 
Požadujeme zodpovědnost,samostatnost, kreativitu, odbornost 
v oboru, letitou praxi, pracovitost, slušné chování a chuť se stále 

vzdělávat v oboru, pracovat s úsměvem a s radostí. 
Nabízíme hezké, příjemné prostředí, slušné chování,  příjemný  

vstřícný kolektiv, pomoc při zaučení a dobré platové podmínky dle 
výkonu. 

Po-Pá volejte 8–19 h. na mob. č. 608 982 711
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Pohřební ústav 
Pavel Kos
602 221 511, 321 622 615

Český Brod, 
nám. Arnošta z Pardubic 1384

www.pohrebnisluzbykos.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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Život Úval 5/2016 inzerce

Úvaly přijme
OBCHODNÍHO ZÁSTUPCEOBCHODNÍHO ZÁSTUPCE

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

Úvaly přijme
SKLADNÍKASKLADNÍKA

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

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

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

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

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

VZORKOVÁ PRODEJNA
OTEVŘENO:   PO – PÁ  8.00 – 16.00  

po telefonické domluvě otevřeno do 20 hodin včetně soboty a neděle

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

http://www.domex.cz 
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