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Slovo starosty

V

e svém minulém úvodníku
jsem psal parafrázi o máji
a o stavbách. O červnu bych
napsal, že to bude měsíc rozhodnutí. Zastupitelstvo bude schvalovat zásobník projektů města
pro období 2016 – 2020, které by
naše město měly proměnit k lepšímu. Cenou za tuto proměnu
bude zřejmě nárůst dluhu města,
zastupitelstvo bude muset rozhodnout, jak velký ten dluh může
být, aby byl pro naše město bezpečný. A do třetice se bude jednat
o vyhlášení referenda o úvalském
koupališti. U všech těchto věcí
máte jako občané našeho města

možnost jejich podobu ovlivnit –
u zásobníku projektů (a s ním spojenému zadlužení města) seznam
a podobu prioritních projektů, které můžete navrhovat či upravovat,
u koupaliště jeho osud svojí účastí
v připravovaném referendu.
V tomto čísle Života Úval najdete dotazník připravený komisí
pro prevenci kriminality, který se
jmenuje „Mapování bezpečnostní
situace ve městě“. Velmi nám pomůže, pokud se tohoto průzkumu
zúčastníte a dotazník vyplníte.
Data získaná z dotazníku nám pomohou lépe zaměřit naši činnost
v oblasti bezpečnosti v Úvalech.

Na přelomu dubna a května
došlo ke změně v osobě kronikáře našeho města – po 12
letech skončil ve funkci kronikáře města pan Dr. Vítězslav
Pokorný a štafetu po něm převzala PhDr. Lenka Mandová.
Rád bych panu Dr. Pokornému
za jeho práci pro město velmi
poděkoval. Na kronice Úval odvedl velký kus práce a nasadil
laťku pro svoji nástupkyni vysoko. Věřím, že paní PhDr. Mandová bude velmi dobrou kronikářkou, a přeji jí v její práci
mnoho úspěchů!
Řady zaměstnanců Městské-

ho úřadu v Úvalech od 1. května
rozšířila nová kolegyně – paní
Veronika Macková, projektová
manažerka pro dotace a výběrová
řízení, která již podobnou funkci
vykonávala pro město Benešov.
Úvaly tak budou schopny naprostou většinu svých dotačních
projektů řešit interně a šetřit tak
nemalé peníze, které doposud
platily externím dodavatelům.
I paní Mackové přeji v její práci
mnoho úspěchů.
Přeji vám hezký červen a aby
z Medardovy kápě kapalo jen přiměřeně … ☺
Petr Borecký, starosta města

O čem jednali úvalští zastupitelé dne 28. 4. 2016

P

oslední dubnový čtvrtek byl ve znamení
jednání úvalského zastupitelstva. Zasedání začalo tentokrát netradičně již v 17
hodin. Přítomno bylo 11 zastupitelů a jednání bylo živě přenášeno na městský „kanál“
na serveru YouTube. Tento přenos však provázely technické problémy, které způsobily
zhoršení zvukové stopy.
Po zprávě starosty o činnosti rady města
od půlky prosince 2015, které Petr Borecký
tentokrát věnoval přibližně půl hodiny, a kontrole plnění usnesení zastupitelstva v roce
2016 zastupitelé schválili přidělení ﬁnančních
prostředků pro sportovní a zájmové organizace v Úvalech v programových dotacích pro
rok 2016 nad 50 000,- Kč takto: Neinvestiční
podpora – Provoz a údržba 2016 SK Úvaly –
fotbal, 210 000 Kč (provoz a údržba sportovního klubu a areálu), TC Úvaly, 100 000 Kč
(60 000 Kč příprava kurtů na sezonu, voda,
energie, 40 000 Kč vybavení nových šaten,
dokončení oplocení kurtů, nákup nářadí). TJ
Sokol Úvaly, 265 000 Kč (200 000 Kč provozní náklady, 65 000 Kč údržba), JUNÁK-Český skaut, Středisko Jiřího Bubáka Úvaly,
z.s., 55 000 Kč (10 000 Kč provozní náklady,
služby, vodné, stočné, elektřina, palivové dřevo, 40 000 Kč dovybavení zrekonstruované
klubovny, 5000 Kč úprava vjezdu do areálu).
Následně zastupitelé vzali na vědomí zápis č.1/2016 z jednání kontrolního výboru,
který přednesl Ing. Černý, a rovněž schválili
plán činnosti kontrolního výboru na rok 2016
a také zprávu o kontrole plnění usnesení rady
za rok 2014.
Rovněž byla schválena Výroční zpráva
Technických služeb města Úvaly p.o. za rok
2015. O činnosti TSÚ hovořila paní Ing. Pavlína Slavíková.

Zastupitelé také schválili Dodatek č. 1
ke smlouvě o výprose mezi městem Úvaly
(půjčitel) a Technickými službami města Úvaly (výprosník) ve věci předání do užívání, provozování a správy veřejného osvětlení v Úvalech, a to na základě skutečnosti, že dne 30. 4.
2016 skončila mezi městem Úvaly a Eltodem
Citelum, s.r.o., smlouva o nájmu, provozování
a správě veřejného osvětlení na území města.
V dalším bodě jednání zastupitelé schválili uzavření nájemní smlouvy mezi TJ Sokol Úvaly a městem Úvaly ve věci pronájmu
č.p.164 – „sokolovny“ včetně přilehlých prostor, které tvoří: sál tělocvičny, podium v sálu,
prostory spodních šaten včetně hygienického
zařízení a sprch a zastřešené sportovní haly
včetně spojovacího tunelu tělocvičny a toalety ve vestibulu, a to na dobu určitou, a to
od 1. 5. 2016 do 30. 6. 2026. Nájemné činí
700 000,- Kč ročně. Současně byla schválena
smlouva o výpůjčce mezi městem Úvaly a TJ
Sokol Úvaly týkající se výpůjčky sálu tělocvičny za účelem konání městského plesu 1x
ročně.
Zastupitelé zrušili koncesní řízení na akci
„Provozování koupaliště v Úvalech“ z důvodu, že město neobdrželo žádnou žádost o účast
v koncesním řízení na tuto zakázku.
Zastupitelé také schválili „Zásady výstavby
sítě elektronických komunikací a zřízení věcného břemene – služebnosti“. Město má zájem na tom, aby v Úvalech byla vybudována
síť „elektronických komunikací“ dle přesně
stanovených podmínek, které jsou uvedeny
v zásadách. Zásady stanovují, že potencionální zhotovitel optických sítí musí za určitý čas
pokrýt určité procento komunikací a obyvatel.
Zároveň zřídí pro město samostatný nezávislý
internet a kamerový systém. Zhotovitel se za-

vazuje budovat síť nejpozději do tří let od nabytí právní moci územního rozhodnutí. Do té
doby musí vybudovat páteřní spoje v místech,
kde ještě nebyly vybudovány. Nejpozději
do čtyř let od nabytí územního rozhodnutí vybuduje kamerové spoje a nejpozději do šesti
let od nabytí právní moci územního rozhodnutí dosáhne 100% pokrytí. Věcné břemeno bude
zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 1,-Kč
za běžný metr. Smlouvu na základě těchto zásad, která bude pro všechny uchazeče stejná,
bude možné uzavřít do 31. 12. 2016.
Zastupitelé odsouhlasili prodej 2 pozemků
pod již stávajícími garážemi (2 x 16 m2).
Dále byla schválena smlouva o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene se společností RWE GasNet, s.r.o., z důvodu realizace
akce „III/10165 – Úvaly, ulice 5. května“.
Na základě realizace této stavby je potřeba
přeložka plynárenského zařízení. Takřka identická smlouva břemene se společností RWE
GasNet byla schválena i v případě investiční
akce „Rekonstrukce komunikací v Úvalech“
– zde se jedná o ulice Grégrova, Štefánikova
a Raisova.
Zastupitelé také schválili přijetí darů, a to
pozemků pod komunikací – ul. Jiráskova,
které jsou ve vlastnictví soukromých osob.
S vlastníky byla vedena jednání a na jejich
základě došlo k dohodám o darování. Město
přijalo i dar v podobě spoluvlastnického podílu na pozemku pod ulicí Palackého.
Byly taktéž schváleny i kupní smlouvy
na dva pozemky pod komunikacemi v ulici Jiráskova za cenu 120 Kč/m2, resp. 50 Kč za m2.
Zastupitelé schválili Plánovací smlouvu
mezi Městem Úvaly a společností NANETTE, s.r.o.
Společnost NANETTE připravuje v rám-
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ci své developerské činnosti na pozemcích
v oblasti U Horoušánek výstavbu rodinných
domů a následující technické a dopravní infrastruktury pro tyto rodinné domy. Záměr
se dotýká veřejné dopravní a technické infrastruktury ve vlastnictví Úval. Předmětem této
plánovací smlouvy je stanovení vzájemných
principů spolupráce obou smluvních stran.
S touto plánovací smlouvou souvisí smlouva
o ﬁnanční jistotě, kterou schválila rada města.
Společnost NANETTE se zavazuje složit kauci na bankovní účet města Úvaly. Tato kauce
bude sloužit k vypořádání dílčích fakturací
za provedené práce.
Zastupitelé schválili podání žádosti na Středočeský kraj, dotační titul turistický ruch
ve věci návrhu naučné městské stezky, která
by připomínala na informačních tabulích většinou historické události, objekty v našem
městě a jeho přírodní krásy. Návrh zpracovala
Mgr. Jaromíra Borecká. Trasa naučné městské
stezky je vedena ve většinové části po městských pozemcích. Z části po pozemcích
společnosti Palmer Capital, která s vedením
stezky souhlasila a současně zaplatila první
tři informační panely podél stezky. Realizace projektu by stála dle propočtů 120 000 Kč
a bylo by ji možné ﬁnancovat z dotačního fondu. Maximální výše dotace 100 000 Kč, 95 %
ﬁnancováno krajem s min. 5% spoluúčastí
města.
Zastupitelé vzali na vědomí rezignaci
Dr. Vítězslava Pokorného na funkci kronikáře
města Úvaly ke dni 31.3.2016 s tím, že ještě dopracuje kronikářské zápisy za rok 2014
a 2015, a jmenovali kronikářem města Úvaly
s účinností od 1.5.2016 PhDr. Lenku Mandovou, předsedkyni letopisecké komice, dlou-

holetou činovnici v oblasti úvalské kultury
a v neposlední řadě i první porevoluční šéfredaktorku Života Úval.
Následně byl schválen Plán prevence kriminality města Úvaly na období 2016 – 2020.
Tento dokument bude využit zejména při žádostech o dotace v oblasti bezpečnosti a podpůrné programy v rámci prevence kriminality
(např. hřiště pro mládež).
Dále zastupitelé schválili veřejnoprávní
smlouvu s účinností od 1. 6. 2016 mezi městem Úvaly a obcí Sibřina na výkon činnosti
Městské policie Úvaly na území obce Sibřina na dobu neurčitou za úhradu 130 000,- Kč
za kalendářní rok, tato částka bude hrazena
ve dvou splátkách po 65 000,- Kč.
Zastupitelé souhlasili, aby se město Úvaly
stalo členem spolku samospráv Otevřená města, z.s., a schválili příslušné stanovy tohoto
spolku. Jedná se o aktivitu samospráv, jejímž
cílem je podporovat otevřené fungování místních samospráv. Otevřeným fungováním se
rozumí zejména pravidelné a přehledné zveřejňování informací, vstřícný přístup k občanům, vysoké možnosti zapojení občanů do veřejného dění, zprůhlednění veřejných zakázek
od přípravy záměru až do odevzdání výsledku
a také používání moderních a otevřených technologií ve veřejné správě.
Zastupitelé vzali na vědomí informaci o podání žádosti o poskytnutí podpory na zateplení
objektu Mateřské školy Kollárova.
Dále bylo schváleno uzavření smlouvy
o zřízení věcného břemene (přeložení elektrického vedení) týkající se rekonstrukce průtahu městem v oblasti ulice Riegerova.
Zastupitelé také schválili Dodatek č. 1
k Plánovací smlouvě na výstavbu obchodního

centra Billa na Slovanech. Jednalo se o formální opravu zjevné písařské chyby ve vlastní, již uzavřené plánovací smlouvě.
Následně vystoupila se zprávou ﬁnančního
výboru Ing. Váňová. Zastupitelé uložili starostovi neprodleně zahájit jednání s Komerční
bankou, a.s., o změně ﬁxace stávajícího investičního úvěru města na úroveň nyní běžně
bankou přiznaných sazeb. K tomuto bodu se
rozpoutala poměrně vleklá debata o skutečně
aplikované úrokové sazbě a systému schvalování úprav rozpočtu během roku, stejně tak
jako o podkladech pro zastupitele a členy FV.
Ing. Váňová se také ve své řeči vrátila k osočení FV ze strany pana starosty.
V posledním bodě jednání zastupitelé
schválili rozpočtové opatření č. 2/2016 s příjmy a výdaji ve výši 136 596 309 Kč.
Dr. Petržílek podal informaci, že se Ing. Helena Váňová stala členkou ČSSD. Paní Váňová
ale nebude dle jejích slov koaličním partnerem současného vedení města.
Zastupitelé se dotazovali mimo jiné
na možnost využití volejbalového hřiště v areálu koupaliště a souhlasili s tím, aby případní
zájemci z řad veřejnosti a spolků mohli využít areál koupaliště k rekreačním účelům, a to
na smluvním základě s městem Úvaly, pokud
se zaváží k odpovědnosti včetně údržby hřiště.
Další dotazy se týkaly pořizování nového
územního plánu či umístění dopravní značky
„STOP“ ve Smetanově ulici u závor.
Videozáznam (dálka trvání 4:47 hod.) z jednání dne 28.4.2016 je zde: http://www.youtube.com/watch?v=-tyq0Ozexzs
Marek Mahdal
(redakce Života Úval)

Jaké projekty města Úvaly v letech 2016 – 2020 realizovat?
A za co? A za kolik?
Jednání zastupitelstva o projektech již v červnu!
Milé Úvalačky, milí Úvaláci,
již od 16. února vedeme
ve městě veřejnou diskusi na téma
Projekty města Úvaly v letech
2016 – 2020. Nastává pomalu
čas, kdy budou projekty předloženy zastupitelstvu ke schválení.
Schválením tohoto strategického
dokumentu bude do značné míry
„nalinkován“ plán investic města
v příštích 4 letech. Proto bychom
rádi, abychom na nich našli společně s Vámi co nejširší shodu.
K tomu slouží jednak naše „roadshow diskuse“ nazvaná Řekněte nám to napřímo, dále komise
rady. Projekty a jejich navržené
ﬁnancování však můžete stále připomínkovat individuálně.
Jenom pro připomenutí, projekty
jsme rozdělili do následujících
sekcí:
1. Komunikace (cca 150 mil. Kč)
2. Chodníky, cyklostezky a světelné křižovatky (cca 36 mil. Kč)
3. Bytový fond (cca 38 mil. Kč)

4. Nebytový fond (cca 72 mil. Kč)
5. Životní prostředí (cca 111 mil.
Kč).
V oblasti komunikací jde o projekt, na jehož konci (tedy v roce
2020) by neměla být prakticky žádná ulice v Úvalech hliněná. To neznamená, že všechny komunikace
budou vypadat jako nyní např. ulice
V. Nováka (bohužel), ale mělo by to
znamenat: rekonstruované náměstí,
páteřní komunikace (příklad Jiráskova, Škvorecká) v živici, místní
obslužné komunikace ve stříkaném
asfaltu nebo válcovaném recyklátu
(příklad – ulice Rašínova, Grégrova) nebo s 5 cm živice (příklad ulice
Erbenova).
U chodníků a cyklostezek jde
především o realizaci propojení
pro pěší (a případně kola) v úseku
zasakovací pás U Horoušánek –
Hodov, přemostění I/12 u Slovan
nebo dodělání chodníků v úseku
Klánovická – Purkyňova, Dobročovická – Radlická čtvrť.

V případě bytového fondu se
jedná o rekonstrukci všech městských bytových domů, u nebytového fondu se jedná především
o investice do rozšíření a opravy ZŠ v Úvalech (rekonstrukce TESKO domečku a oprava
budovy B). V oblasti životního
prostředí spolyká nejvíce peněz
výstavba splaškové kanalizace ve čtvrtích U Hájovny, Nad
Okrájkem a Na Ztraceném korci a dále pak rekonstrukce hrází
úvalských rybníků.
Podrobnosti k jednotlivým skupinám projektů najdete přímo
na titulní stránce webu města.
Využijte tedy možnosti spolurozhodnout o tom, kam bude
město v příštích letech investovat
naše peníze! Volejte, pište, mailujte, diskutujte na webu a FB
města.
Těšíme se na Vaše názory!
Petr Borecký
starosta města

Pozvánka
na řádné
zasedání
zastupitelstva
Zveme občany
na řádné
veřejné zasedání
Zastupitelstva města
Úvaly, které se koná

ve čtvrtek
23. 6. 2016
od 17 hodin
v sále domu
s pečovatelskou
službou.
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Sumarizace nákladů a dotací Doporučených projektů
1. Komunikace
68 400 000 Kč
2. Chodníky, cyklostezky a světelné křižovatky
35 850 000 Kč
3. Bytový fond
37 700 000 Kč
4. Nebytový fond
72 100 000 Kč
5. Životní prostředí
81 000 000 Kč

• rozjezd odpadového hospodářství města, včetně sběrného dvora (náklady cca 15 mil. Kč)
• výstavba nové městské knihovny na náměstí Arnošta z Pardubic č.p.

Celkem

295 120 000 Kč

Bilance Doporučených projektů:
Celkové náklady:
Potenciální dotace:
Financování města:

295 120 000 Kč
143 450 000 Kč
151 000 000 Kč

Na co bychom rádi znali váš názor:
1. Které projekty v tabulce Doporučených projektů postrádáte? Navrhněte jejich doplnění!
2. Které projekty byste z tabulky Doporučených projektů vyškrtli? Navrhněte jejich vyškrtnutí!
3. Je pro vás navrhovaná výše zadlužení města přijatelná? Pokud není,
jaká výše je pro vás akceptovatelná?
4. Jste pro nebo proti získat peníze na spoluﬁnancování projektů prodejem
městského majetku (stavební pozemky na rodinné domy, bytový fond)?

Chybí:

670 000 Kč

V tomto případě lze uvažovat o tzv. nulové variantě = město je
schopno svůj podíl na investicích zaplatit.
Ve všech výše uvedených variantách nejsou zahrnuty následující projekty, které jsou ﬁnancovány jiným způsobem:
• svazková škola na Hostíně – tento projekt je realizován v rámci Dobrovolného svazku obcí Povýmolí (náklady projektu cca 180 – 200
mil. Kč, ﬁnancování bude muset být řešeno zcela separátně ve spolupráci s Ministerstvem školství a mládeže)

18 (náklady cca 55–60 mil. Kč, zahájení akce před rokem 2020, ale
dokončení až po tomto období)

Chybí vám nějaké informace? Řekněte nám to! Těšíme se na vaše
názory a připomínky (mailem, dopisem, přes web či přes facebook).
Záznam z veřejné diskuse k projektům města pro období 2016 – 2020
ze dne 16. 2. 2016 najdete na webu města v rubrice Projekty města
2016–2020.
Za vedení města Úvaly
Petr Borecký, starosta města

Rozklikávací rozpočet

N

a začátku fungování koalice byl jedním z našich hlavních cílů
transparentní nebo otevřený úřad, aby měl občan města možnost
jeho kontroly. Tento bod programového prohlášení se nám postupně daří plnit. V současné době je funkční web města s tzv. „rozklikávacím“ rozpočtem, který budeme postupně rozvíjet. První fází „rozklikávacího“ rozpočtu jsou hrubá čísla výdajové a příjmové kapitoly
(plán a čerpání).
Aby měl občan možnost jednotlivým položkám porozumět, opatřil
jsem kapitoly vysvětlivkami.

Příjmová část:
Třída 1: daňové příjmy
Třída 2: nedaňové příjmy
Třída 3: kapitálové příjmy
Třída 8: ﬁnanční transfery
Výdajová část dle kapitol
– Bezpečnost a veřejný pořádek – tj. městská policie, hasiči
– Bydlení – tj. byty, nebyty
– Doprava – tj. silnice, doprava
– Komunální služby – tj. TSÚ, VO, územní plán, pohřebnictví, územní rozvoj

– Kultura – tj. knihovnictví, ostatní sdělovací prostředky, ostatní záležitosti ochrany památek a péče, ostatní záležitosti kultury
– Průmysl a stavebnictví – tj. odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pitná voda
– Sociální služby – tj. peč. služby
– Školství – tj. ZŠ, MŠ, školní jídelna
– Tělovýchova a zájmová činnost – tj. sportovní zařízení v majetku
obce, využití volného času dětí a mládeže, ostatní zájmová činnost
a rekreace
– Veřejná správa – tj. činnost místní správy, zastupitelstvo obce, ﬁnanční operace, ostatní činnost
– Zdravotnictví – tj. zdravot. střediska
– Zemědělství – tj. správa lesního hospodářství
– Životní prostředí – tj. sběr a svoz komunálního odpadu, ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny, protierozní, protilavinová, protipožární ochrana
– Ostatní
Touto cestou vedení města děkuje ekonomickému oddělení a ostatním oddělením za spolupráci při vytváření a realizaci „rozklikávacího“
rozpočtu.
Ing. Alexis Kimbembe,
místostarosta MěÚ

Poděkování kronikáři města

Úvaly vykročily k budoucnosti v optice

K 12. dubnu letošního roku rezignoval na pozici kronikáře města pan
Dr. Vítězslav Pokorný. Během posledních 12 let neúnavně a pečlivě
vedl kroniku Úval. Kromě toho se výrazně podílí na kulturním životě
města a na jeho každodenním životě z pozice místostarosty města.
Od 28. dubna převzala vedení kroniky paní PhDr. Lenka Mandová.
y
Rádi bychom
na tomto místě panu Dr. Vítězslavu Pokornému
za jeho dlouholetou práci
na městské kronice poděkovali a paní PhDr. Lence Mandové
popřáli mnoho úspěchů v její
práci. Rádi při této příležitosti
avizujeme, že na v září letošního
roku se obyvatelé Úval budou
moci podívat na výstavu úvalských kronik, kterou organizuje
kulturní komise města.
Vedení města

Z

astupitelstvo města dne 28. 4.
2016 schválilo dokument nazvaný „Zásady pro budování optických sítí v Úvalech“. Tento
dokument připravovaný ve spolupráci soukromého sektoru
a zástupců města Úvaly znamená odstartování projektu na vybudování optických sítí na celém
území města, ke kterému by mělo
dojít během příštích 6 let.
Již letos se rozběhne pokládání
optiky v centru města a v některých
jeho okrajových částech, zejména
tam, kde budou probíhat výkopové
práce. Město zároveň díky projektu
získá vlastní optickou infrastrukturu pro propojení svých objektů.

Projekt je otevřený pro všechny ﬁrmy, které se do 31.12.2016
přihlásí k principu těchto zásad.
Více o projektu si můžete přečíst
na webových stránkách města.
Realizaci tohoto projektu považuji za jeden z klíčových projektů
přeměny Úval na moderní město
21. století.
Mé poděkování patří mimo
jiných panu Janu Černému, který nám při jednáních významně
pomohl svými konzultacemi,
a panu Petrovi Maturovi z odboru investic, který celá jednání
zajišťoval.
Petr Borecký,
starosta města

4
cerven_2016.indd 4

5/29/16 11:26 PM

městský úřad

Život Úval 5/2016
6/2016

Řekněte nám to napřímo!
aneb pozvánka na setkání s vedením města
pro obyvatele čtvrti
V Setých a Nad Okrájkem
Chcete si promluvit o projektech, které v Úvalech chystáme? Jsou problémy, které vaši čtvrť trápí a město je neřeší?
Přijďte nám to říct!
Kdy? 6. června 2016, v 18:00
Kde? u parkoviště u bazénu Natrix
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 čtvrtí
U Hájovny-Zálesí a Hodov
Chcete si promluvit o projektech, které v Úvalech chystáme? Jsou problémy, které vaši čtvrť trápí a město je neřeší?
Přijďte nám to říct!
Kdy? 7. června 2016, v 18:00
Kde? křižovatka ulic K Hájovně a Lesní
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 čtvrti
U Horoušánek
Chcete si promluvit o projektech, které v Úvalech chystáme? Jsou problémy, které vaši čtvrť trápí a město je neřeší?
Přijďte nám to říct!
Kdy? 8. června 2016, v 18:00
Kde? městský pozemek v ulici E. E. Kische
Těšíme se na vás!
Petr Borecký, Alexis Kimbembe, Vítězslav Pokorný,
Lída Milerová, Josef Polák

Město Úvaly získalo dotaci
ze Středočeského humanitárního fondu

Rozšíření nabídky Pečovatelské služby
Úvaly o parafínové a rašelinové zábaly
Vážení klienti Pečovatelské služby, přijďte si k nám odpočinout a načerpat novou energii, dopřejte si hřejivý a relaxační zážitek v podobě
TEPLÉHO POHLAZENÍ – parafínový zábal rukou a rašelinový zábal.

PARAFÍNOVÝ ZÁBAL RUKOU
Ačkoliv si to jen málokdo uvědomuje, pokožka našich
rukou patří mezi nejnamáhavější části lidského těla.
Je proto dobré se o ně starat a věnovat jim patřičnou péči. Odměňte je a dopřejte jim jednu
z nabízených péčí. Bude to relax i pro vás
samotné.
Parafín je speciální vosk, který se používá k léčebným i kosmetickým účelům,
zábal prokrvuje pokožku, prohřívá svaly,
uvolňuje ztuhlé a bolestivé klouby. Změkčuje také ztvrdlou kůži. Parafínové zábaly
představují proceduru, která kombinuje zdravotní i estetické účinky. Běžně se aplikují v lázních při léčbě drobných
kloubů. Mezi nejoblíbenější patří zábaly rukou. Parafínové zábaly působí blahodárně na nervovou soustavu (na dlaních jsou nervová zakončení
buněk) a vytváří již zmíněnou ochranu drobných kloubů.
Ve chvíli, kdy se ruka ponoří do parafínu, je teplo předáváno do postižené oblasti, a to ve chvíli změny skupenství parafínu, tzn., že jakmile je
ruka ponořena do parafínové lázně, začne parafín okamžitě měnit skupenství z kapalného na pevné a v tuto chvíli je účinek parafínu nejefektivnější. Teplo, které jsme použili při tavení parafínu, je takto předáváno
do postižené oblasti, a to v době tuhnutí parafínové vrstvy.
Cena:
parafínový zábal 100,- Kč

RAŠELINOVÝ ZÁBAL
Rašelinové zábaly jsou jedny z nejuznávanějších forem tepelné lázeňské terapie. Rašelinový zábal poskytne uvolnění svalů, detoxikaci
organismu a příjemnou relaxaci celého těla. Rašelinové zábaly můžeme připravit buď přímo ze speciálně upravené přírodní rašeliny nebo
pomocí jednorázového rašelinového zábalu společně s nosičem tepla.
Jednorázové aplikace rašelinových zábalů obsahují velké množství organických a minerálních látek, které se za pomoci tepelné podpory dostávají do našeho těla a mají rovněž blahodárný vliv na pokožku.
K léčebné proceduře se používají znovu použitelné nosiče tepla, ty
se před aplikací ohřejí ve vodní lázni 50°C– 63°C teplé ve speciálních
ohřevech. Jednorázový rašelinový zábal se přikládá vždy propustnou
vrstvou (vlies) na pacienta, přičemž na druhé straně je ohřátý nosič
tepla, který na začátku postupně prohřívá a dále udržuje požadovanou
teplotu obkladu. Během 3 minut stoupá pozvolna teplota obkladu a zabraňuje tepelnému šoku. Pacient si postupně zvyká na léčebnou teplotu,
která dosáhne 40°C na povrchu těla pacienta. Tuto teplotu si zábal s minimálním poklesem udrží po dobu celé procedury. Vlies je propustná
fólie a nebrání přímému kontaktu peloidu s tělem. Pot pacienta se absorbuje do jednorázového rašelinového obkladu. Pokud lékař nedoporučí jinak, je doba trvání procedury 20 minut. Bezprostředním efektem
rašelinového zábalu je zlepšující se účinek pohyblivosti. Lze také použít
nosiče tepla, které se přikládají na určená místa na ručník.
Cena:
rašelinový zábal na prohřátí tkáně pomocí rašelinového
nosiče tepla:
60,- Kč
rašelinový zábal na prohřátí tkáně s přímým kontaktem humánních
látek pomocí rašelinového nosiče tepla a jednorázového
rašelinového zábalu
80,- Kč
Na procedury se lze objednat na tel. 281 011 632.
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P

ečovatelská služba Úvaly obdržela ze Středočeského humanitárního fondu Středočeského kraje ﬁnanční prostředky na pořízení
sedačkového zvedáku k ošetřovatelské vaně ve výši 180 000,- Kč.
Tímto hydraulickým zvedákem opět došlo ke zkvalitnění a usnadnění
práce pečovatelek ve Středisku osobní hygieny v Domě s pečovatelskou službou, nám. Svobody 1570, Úvaly.
Odbor správní
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Dešťovou a splaškovou kanalizaci na Úvaláku čekají v létě
velké opravy

J

ednou z věcí, které Technické služby města Úvaly začaly realizovat po převzetí
vodovodní a kanalizační sítě, je
její důkladná revize a kontrola.
Součástí těchto revizí a kontrol byly i kamerové a kouřové
zkoušky. Díky těmto zkouškám jsme zjistili, že dešťová
a splašková kanalizace na Úvaláku (okolí Kollárovy ulice) je
v rozsáhlých oblastech v mizerném technickém stavu.
1) V ulici Havlíčkově a Pražské II
je dešťová kanalizace napojena
přímo do kanalizace splaškové,
to samé se týká budovy městského úřadu na Pražské.
2) V ulici Štefánikova, na kterou
dokonce již máme k dispozici projekt na celkovou rekonstrukci povrchu ulice, jsme

zjistili, že splašková kanalizace
je v naprosto havarijním stavu
a téměř nefunkční.
3) V ulicích Maroldova, Raisova
je opět dešťová kanalizace svedena přímo do splaškové kanalizace, která je ve spodní části
v havarijním stavu a část splašek odtéká neznámo kam …
4) Na křižovatce ulic Rašínova,
Palackého a náměstí Svobody je opět dešťová kanalizace
napojena přímo do kanalizace
splaškové.
5) V Hakenově ulici dochází zřejmě již několik let k úniku vody
z porušeného vodovodního
řadu. To je zřejmě i důvodem
výrazného zvlnění povrchu
této komunikace.
Pokud k tomu připočteme nelegálně svedené dešťové vody

ze střech některých soukromých
domů, nemůžeme se divit, že každý větší déšť znamená v Úvalech
vyplavenou čističku a „lejnotrysky“ v Mánesově ulici.
Náklady na sanaci výše uvedených závad byly externími ﬁrmami spočítány na téměř 15 milionů
Kč. Rozhodli jsme se proto, že
vše opravíme v režii technických
služeb, čímž bychom se měli dostat na řádově třetinové náklady.

I tak se však bude jednat o nemalé
investice a pro občany dotčených
lokalit o nepříjemnosti spojené
s realizací těchto staveb.
Všechny tyto opravy proběhnou během letošního léta, s výjimkou ulice Štefánikova, která
kvůli své velké ﬁnanční náročnosti přijde na řadu až příští rok
(tj. 2017).
Petr Borecký,
starosta města

Poděkování města vlastníkům
pozemků

M

ěsto Úvaly i v letošním roce realizuje výkup pozemků pod komunikacemi za účelem sjednocení vlastnických práv a povinností. Děkujeme všem vlastníkům za vstřícný přístup při jednáních
a řešeních tohoto problému. Zejména bychom rádi poděkovali těm
vlastníkům, kteří své pozemky pod komunikacemi městu darovali:
paní a panu Korbelářovým z Úval, paní a panu Zemanovým z Úval
a samozřejmě i všem ostatním.
Vedení města

Jak je to s cestovními doklady pro děti?

R

odinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi?
věděli jste například, že i děti mohou do členských států Evropské unie
a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?
Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či do hor
za hranice České republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým
rokem platí, že i dítě musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012
došlo nařízením Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení cestovního doklad pro děti dovolená nějak zásadně prodraží. Cestovní
pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti má stanovenou na 5
let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly dlouhodobě turistickými destinacemi, jako například Egypt nebo
Turecko, se dá letos očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě, a proto
jistě potěší možnost cestovat po většině států Evropy pouze s občanským
průkazem. Na ten je nyní možné vycestovat do zemí Evropské unie a také
do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska,
Švýcarska a na Island. Cena za vydání občanského průkazu pro dítě do 15
let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou
hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15
let žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem
zajít na nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou působností. K žádosti, kte-

rou na místě zpracuje úředník,
není nutné přikládat fotograﬁi; úředník pořídí fotograﬁi
dítěte přímo na úřadu při podání žádosti. Při podání žádostí zákonný zástupce předkládá svůj průkaz
totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, lze tento předložit místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30 dnů. V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné
požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů;
tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší
informace k vyřizování osobních dokladů lze nalézt na webu ministerstva
vnitra na adrese www.mvcr.cz/clanek/osobní-doklady.
Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se
předem informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým dítětem. Je také třeba dát si
pozor na to, že některé státy mimo Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti cestovního dokladu při vstupu na jejich území
nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí požadovaná minimální doba platnosti
6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) lze
zjistit u zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě je lze nalézt na webu
ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále
v části „Státy a území – informace na cesty“.
Mgr. Jana Vildumetzová,
náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy
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Jaká by mohla být budoucnost úvalského koupaliště?

V

květnovém Životě Úval jste si
mohli přečíst informaci o tom,
že radnice navrhne zastupitelstvu města vyhlášení referenda
o tom, jestli se má rekonstruovat
úvalské koupaliště. Od té doby opět
uplynul nějaký čas a do diskuse
o koupališti se zapojilo poměrně
velké množství lidí. Někteří dokonce přivedli zástupce ﬁrem, kteří se
na koupaliště přišli podívat a odhadnout náklady na rekonstrukci. Zatím
se všichni shodují – pod 20 mil. Kč
to nevidí reálné, odhady se spíše blíží ke 30 mil. Kč.

Musíme si položit otázku. Stojí
ta investice za to?
Co mluví pro?
– koupaliště je úvalskou tradicí
a bylo široko daleko vyhlášené
jako krásné místo
– ne každý má bazén a spolu s koupáním se dají provozovat na koupališti letní sporty

– koupaliště je výborné místo pro
seznamování a mnoho úvalských
i mimoúvalských lásek začalo právě tam
– koupání prostě k létu patří, a co
může být lepšího, než slunce,
voda, sport a zmrzlina k tomu?
Co mluví proti?
– doba se mění a lidé dnes dávají
více než dříve přednost domácím
bazénům nebo akvaparkům
– provoz koupaliště velmi silně závisí na počasí a jedná se o vysoce
sezonní záležitost (polovina června – konec srpna). Zatímco v roce
2016 bylo celkem 46 tropických
dnů, v roce 2015 jich bylo jen 16
– samotný provoz koupaliště (mimo
investic) je pro město ztrátový –
cca 1,5 mil. Kč ročně
– město by platilo provoz koupaliště, které z více než 2/3 navštěvují
mimoúvalští
– s výše uvedeným bodem souvisí

nutnost řešit parkování vozidel
návštěvníků – neregulovaný stav
před rokem 2014 je v budoucnu
neúnosný. To si vyžádá další investice města.
– investice do koupaliště půjde plně
z rozpočtu města a bylo by proto nutné odstoupit od realizace
jiných projektů (pro představu,
investice 30 mil. Kč představuje
například rekonstrukci náměstí
Arnošta z Pardubic nebo opravu
budovy B základní školy a budovy školky Kollárova nebo zpevnění povrchů bahnitých ulic nebo
opravu bytového fondu).
Pokud bychom neopravili koupaliště, jaká je alternativa?
1) můžeme nechat koupaliště ve stavu, v jakém je a zakonzervovat
jej, aby dále nechátralo s tím, že
po roce 2025 bude možné uvažovat o jeho opravě

nebo
2) můžeme koupaliště přebudovat
na volnočasový areál – letní sportoviště (beach volejbal, volejbal,
tenis, minigolf, inline dráhu, letní
kino). Náklady na toto přebudování by zcela určitě nepřekročily
částku 15 mil. Kč, což je poloviční částka oproti rekonstrukci koupaliště a získali bychom celoročně využitelný volnočasový areál.
Můj osobní názor je rozpolcený
(přeci jen, také pro mě k létu koupání patří): srdce mi říká koupaliště,
ale rozum mi radí koupaliště zakonzervovat, nebo předělat na volnočasový areál.
Nicméně, rozhodnutí o osudu
koupaliště bude plně na vás. Stačí
jen přijít k referendu a hlasovat …
Petr Borecký,
starosta města

Informace z Finančního výboru města Úvaly

Ú

vodem bych vás chtěl seznámit s obsazením
a profesní kvaliﬁkací jednotlivých členů výboru:
1. Ing Helena Váňová – předsedkyně výboru
(znalost reálií státní i veřejné správy; expert
na informatiku a bezpečnost dat; právní znalosti, znalost rozpočtu města )
2. Ing. Jana Kytlicová – odborník na bankovní
sektor
3. Bc. Romana Komínková – znalosti v oblasti
ﬁnancování institucí
4. Ing. Petr Hrubý – expert na vrcholové řízení,
ﬁnance a řízení společnosti
5. Ing. Josef Zach – obecně analytické schopnosti
6. Ing. Hana Opálková – vysoká znalost účetnictví podložená dlouhou praxí

7. Ing. Eva Kiššová – dlouholeté zkušenosti
v oblasti řízení společnosti a PR
8. Bc. Jan Němec – pečlivé studium podkladů
9. Ing. Petr Jankovský – komplexní informační
systémy a procesní analýza
Finanční výbor je povinným výborem zastupitelstva města a má za úkol hlavně dozorovat
nakládání s ﬁnancemi a majetkem města – kontrolovat hospodaření města a také mimo jiné pracovat na základě požadavků zastupitelstva města.
Z toho vyplývá, že ﬁnanční výbor je odpovědný
za svou činnost zastupitelstvu města.
Na co se chceme především zaměřit:
Pravidelně sledovat nakládání s ﬁnancemi
a majetkem města a jím zřízených příspěvkových organizací

Sledovat a detekovat příčiny vzniku dluhu
města a předcházet zvyšování jeho zadlužování
Sledovat a kontrolovat prodej majetku (pozemků) města
Spolupracovat při tvorbě zásadních rozhodnutí ve vývoji města dnes a v dalším období.
Na posledním zasedání zastupitelů města byl
z iniciativy FV starostovi přidělen úkol, na základě kterého by mělo vedení města usilovat o snížení celkové úrokové sazby zatěžující hlavní dluh
města, a to v co nejkratším termínu. Město by tak
ušetřilo náklady minimálně v řádu desetitisíců.
Členové FV rozhodli pravidelně informovat
občany o své práci.
Úvaly 16. 5. 2016
Ing. Petr Jankovský

Představení projektové manažerky pro evropské
dotace – rozhovor s Veronikou Mackovou

Ř

ady zaměstnanců Městského úřadu v Úvalech od
1. května rozšířila nová kolegyně – paní Veronika Macková,
projektová manažerka pro dotace
a výběrová řízení. V následujícím
rozhovoru bychom vám ji rádi
trochu představili.
Můžete nám na počátek říct
něco o sobě? Odkud jste a jaká
byla vaše dosavadní pracovní
praxe?
Narodila jsem se v Broumově a prvních 12 let života jsem
žila s rodiči v Polici nad Metují,
v překrásné krajině skalních měst,
hlubokých lesů a malebných měs-

teček Podkrkonoší. Dalších 20 let
jsem strávila v Praze, kde jsem
studovala a později i pracovala.
Po škole jsem nejprve založila
ﬁrmu zabývající se hlídáním dětí,
což byla v té době velká novinka
a hned od počátku se nám dařilo
a měli jsme velké množství klientů, a když už bylo dětí moc☺,
změnila jsem úplně obor a 12 let
jsem pracovala ve společnosti
T-MOBILE CZ, kde jsem měla
na starosti vedení oddělení s cca
80 zaměstnanci, zabývající se
aktivací telefonů a poskytováním
služeb pro obchodníky a zákazníky. V současné době žijeme
s manželem a našimi 3 dětmi

v malé vesnici kousek od Benešova. Poslední osmiletá pracovní
zkušenost je z Městského úřadu v Benešově, kde byla moje
pracovní náplň stejná jako nyní
v Úvalech, věnovala jsem se oblasti získávání dotací pro město
Benešov a oblasti veřejných zakázek.
Na Městský úřad v Úvalech jste
nastoupila jako projektová
manažerka pro dotace
a výběrová řízení. Co všechno
vlastně budete mít na starosti?
Mou hlavní náplní práce je tzv.
dotační management, to znamená
sledování a vyhodnocování nabí-

dek dotací pro město, podávání
žádostí o dotace na projekty, které
jsou pro město smysluplné a které musíme ve spolupráci s kolegy
dopředu připravit tak, aby odpovídaly požadavkům jednotlivých
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fondů, ministerstev a nadací, a to
ve všech oblastech života města,
zahrnujících např. komunikace
a chodníky, školství, městskou
zeleň, zateplení budov a další.
Tato oblast zahrnuje spolupráci
s jednotlivými odbory městského úřadu, se základní a mateřskou školou, místní akční skupinou Pošembeří, městskou policií
a dalšími subjekty, řízení a administraci projektů po celou dobu
jejich životnosti, což může být
i 10 let, komunikaci s poskytovateli dotací, vytváření publicity
projektům a další a další činnosti. Druhou oblastí je vyhlašování
veřejných zakázek na dodavatele,
ať už stavebních prací, dodávek
nebo služeb, kde je důležité dbát
na dodržování zákona, případně
na vnitřní směrnici úřadu. Zde se
jedná o spolupráci s kolegy při
přípravě zadávací dokumentace
a podmínek veřejné zakázky, ve-

Život Úval 6/2016
dení hodnotící komise, dodržování administrace veřejných zakázek dle zákona, spravování proﬁlu
zadavatele města Úvaly, vedení
spisů jednotlivých zakázek.
Na městském úřadě pracujete
v době konání tohoto
rozhovoru teprve 14 dnů.
Přesto se vás zeptám, co
považujete za své aktuálně
nejdůležitější úkoly a projekty
a kam byste chtěla ve vám
vyhrazené kompetenci úřad
posunout?
V současné době se seznamuji se životem v Úvalech, s potřebami města, s fungováním
městského úřadu, zodpovědnými
osobami za jednotlivé oblasti
a s kolegy. Za posledních 14 dnů
jsem poznala neskutečné množství nových, velmi sympatických
lidí a projela a prošla jsem Úvaly ve všech směrech, abych ne-

pracovala pouze „od stolu“, ale
znala jednotlivé projekty přímo
z terénu. Mezi aktuální projekty, na jejichž přípravu se nyní
chceme zaměřit, bych zařadila
rekonstrukci „Tesko domu“ u ZŠ
Úvaly, díky které dojde k navýšení kapacity školy, rekonstrukci
hrází a odbahnění Horního úvalského rybníka a rybníka Lhoták,
ale i drobnější projekty v oblasti
městské zeleně, kamerového systému pro městskou policii a tak
dále. Ráda bych také zintenzivnila spolupráci s místní akční
skupinou Pošembeří, budu působit i ve svazcích obcí a pomáhat
s různými projekty v této oblasti,
například s projektem svazkové
školy na Hostíně.
Budou moci vaše rady využít
i úvalské spolky a sdružení?
Vzhledem k tomu, že v soukromém životě působím v růz-

ných spolcích a sdruženích (např.
divadelní spolek, mateřské centrum, osadní výbor, dobrovolní
hasiči), kterým se snažím vypomáhat i se sháněním ﬁnancí prostřednictvím dotací, mám velké
pochopení pro práci a nadšení
lidí v těchto spolcích a sdruženích, kterou většinou vykonávají dobrovolně a ve volném čase.
Proto se budu samozřejmě snažit
být nápomocná i úvalským spolkům a sdružením.
Otázka na závěr, Losna nebo
Mažňák?
Jednoznačně kladný hrdina,
takže Losna!!! ☺
Přejeme vám mnoho zdaru
ve vaší práci a ať se vám v Úvalech líbí.
Děkuji moc za přání. Těším se
na spolupráci a na případná setkání.
Marek Mahdal

Kam patří ... ?
Vážení občané Úval, dovolujeme si vám nabídnout seriál o třídění Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech. Nepleťte si náodpadů „KAM PATŘÍ…?“
dobu se smetištěm!
Rozhodně sem nepatří: mastné obaly se zbytky potravin nebo čisV
třetím tících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek,
díle seriá- podlahové krytiny či novodurové trubky! V případě, že odhodíte druholu v tomto vě jiný odpad do tohoto speciálního kontejneru, znehodnotíte tak celý
červnovém obsah, tzn. 1100 litrů řádně vytříděného plastu, zmaříte úsilí desítek
čísle
vás spoluobčanů, kterým třídění není lhostejné, a způsobíte tak jenom další
seznámíme zatížení životního prostředí.
s
plasty.
Po Úvalech je rozmístěno 59 velkých a 3 malé žluté kontejnery,
V dalších a to na každém místě sběru separovaného odpadu. Město Úvaly sačíslech Ži- mozřejmě plánuje i další navýšení počtu a zvýšení frekvence svozu
vota Úval těchto kontejnerů tak, aby bylo město rovnoměrně pokryto a zvedla
pak budou se tak úroveň služeb občanům. Rádi uvítáme i návrhy na případné
následovat konkrétní umístění, neboť právě umístění se stává často problemaostatní dru- tické z hlediska občanského soužití versus dostupnost pro svozové
hy odpadu, auto.
které můžeRenata Stojecová,
te v domácnostech třídit a svou malou kapkou tak přispět do velkého
odbor životního prostředí a územního rozvoje
mlýna recyklace. Doufáme, že vás náš seriál zajímá a třeba někdy i poučí. Pokud ne, tak alespoň než odhodíte toto číslo Života Úval do „koše“,
tak mějte na mysli „KAM PATŘÍ?“

Ukliďme Pošembeří po šesté

KAM PATŘÍ PLASTY
A PLASTOVÉ OBALY?

J

Jak ho poznám a kam
s ním? Základem recyklace je správné rozpoznání
značek, kterými je obal
označen. Na plastových
obalech jsou tyto značky:
Dalším krokem je odhození plastového
obalu do speciálního kontejneru, který je
žluté barvy nebo je označen žlutou nálepkou.
Pod touto nálepkou se ukrývá tajemství, co
do dané nádoby patří a co ne.
Do takto označených nádob patří: fólie,
sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve,
obaly od pracích, čistících a kosmetických
přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných
výrobků, balící fólie od spotřebního zboží,
obaly od CD disků a další výrobky z plastů.

iž šestý ročník tradiční dobrovolnické
akce „Ukliďme Pošembeří“ proběhl
od 12. března do konce dubna 2016
na území regionu Pošembeří. Letošní
úklid je historicky největším ročníkem
od počátku svého konání. Do akce se zapojilo celkem 78 různých subjektů, mezi
nimiž byly spolky, obce, školy, školky
a také samostatné skupinky přátel a rodin s dětmi. Počet účastníků se vyšplhal
na neuvěřitelných 2 796 dobrovolníků,
a to je o 1596 lidí více než v roce 2015,
kdy se akce účastnilo cca 1200 osob.
Úklid proběhl na katastru 27 obcí z celkového počtu 37 obcí, které se nacházejí
v regionu Pošembeří. Celkem se uklidilo
145,3 t odpadu.
(red)
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Jak na elektroodpad?

V

ČR je ročně uvedeno
na trh zhruba 180 000 tun
elektrozařízení a zpětně
je odevzdáno okolo 58 000 tun,
míra zpětného odběru činí zhruba 32%. Tato míra se průběžně
zvyšuje, v roce 2006 činila pouze 11,5%. Systém zpětného odběru elektroodpadu je poměrně
složitý, což je dáno především
faktem, že mezi jednotlivými
elektrospotřebiči a elektrozařízeními jsou velké rozdíly. Jinak
se lze vypořádat s vysloužilou
pračkou a jinak s kalkulačkou či
mobilním telefonem.
Obecně panuje rozdílná úroveň informovanosti o tom, co je
elektroodpad a proč je potřebné
ho odevzdávat k recyklaci. Tato
situace je do určité míry způsobena současným systémem, kdy
existuje několik provozovatelů
kolektivních systémů, konkrétně
na území MAS Region Pošem-

beří působí celkem 5 provozovatelů. Jmenovitě zde lze nalézt
červené kontejnery od ﬁrmy
ASEKOL, dále kontejnery ﬁrmy Elektrowin, dále jsou zde
odběrná místa ﬁrmy RETELA,
odběrná místa ﬁrmy EKOLAMP
a REMA. Působení různých ﬁrem není dáno rozlohou – strukturou území, ale zřejmě je ovlivněno jinými faktory. Například
v Českém Brodě operují 4 různí
provozovatelé, přičemž každý
sbírá určitý typ elektroodpadu,
některé typy elektroodpadu se
překrývají, přičemž každý provozovatel sleduje své oprávněné
zájmy, má svůj systém propagace většinou formou webové prezentace nebo formou vývěsky
na odběrném místě. Situace je
o to složitější, že každý provozovatel má udělen souhlas ke sběru
jiného typu elektroodpadu a pro
občana je obtížné rozlišit, kam

má odkládat daný typ elektroodpadu.
Nejznámějším provozovatelem
zpětného odběru elektroodpadu
je určitě ﬁrma ASEKOL, která
provozuje červené kontejnery.
Tato ﬁrma se také výrazně podílí
na propagaci sběru elektroodpadu, pořádá různé soutěže a kampaně. Významný podíl na trhu
s elektroodpadem má rovněž ﬁrma Elektrowin.
Pokud chce člověk odpovědně
třídit a odevzdávat elektroodpad,
je nucen si potřebné informace
vyhledat, což ho může nakonec
odradit od iniciativy odnést ho
do sběrného boxu nebo na sběrné místo. Pokud zde nebude
důsledná osvěta o odevzdávání
elektrozařízení, může být ohroženo naplňování limitů v přepočtu
na obyvatele, který aktuálně činí
4 kg. Podle směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2012/19/EU

o odpadních elektrických a elektronických zařízení je dán požadavek zpětně odebrat elektrozařízení v množství 4 kg na obyvatele
za rok. ČR tuto hodnotu překračuje, v roce 2014 bylo odevzdáno
5,6 kg elektroodpadu na obyvatele. Nejdůležitější je ovšem skutečnost, že elektroodpad nekončí
v popelnici.
Jana Tůmová

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

zprávy z města

Setkání v DPS u příležitosti Dne matek

D

ne 11. 5. 2016 se v sálku v Domě s pečovatelskou službou uskutečnilo již tradiční odpolední posezení se seniory ke Dni matek. Přítomné
přivítali místostarosta Ing. Alexis Kimbembe s vedoucí úřadu pí Janou Tesařovou, po krátkém úvodu vystoupily
děti z Mateřské školy, budova Pražská
pod vedením paní učitelky Hany Horákové a Růženy Kroutilové. Svým hezkým a nápaditým vystoupením děti potěšily přítomné seniory a rozdaly jim
ručně vyrobené dárečky. Následovala
přednáška velitele Městské policie
Úvaly na téma prevence – bezpečnost
seniorů i z hlediska dopravních opatření ve městě, pro zájemce byly připraveny reﬂexní pásky. Toto setkání, kde
senioři dostali prostor i pro své otázky
na vedení města, proběhlo v příjemné

atmosféře, s drobným občerstvením, každý obdržel
od vedení města kytičku pro radost.
Jana Tesařová, vedoucí úřadu

MUDr. KARÁSKOVÁ

DOVOLENÁ
2016
3. – 10. června
25. července – 5. srpna
26. – 27. září
Akutní případy během
dovolené ošetří
MUDr. Maříková

Billa na Slovanech je pod drobnohledem

S

polek PRO Úvaly se účastnil podle stavebního zákona řízení o povolení plánovaného supermarketu Billa ve čtvrti Na Slovanech. Spolek
PRO Úvaly se soustředil na několik částí projektu – úprava chodníků
v okolí supermarketu, možné blokování přišimaské silnice zásobovacími kamiony, stojany na kola a likvidace dešťových vod. Chodníky budou
na začátku štěrkované, po dokončení rekonstrukce křižovatky Škvorecké
ulice a silnice do Přišimas budou v zámkové dlažbě. Bohužel se nepodařilo prosadit chodník podél přišimaské silnice až k mostku přes Přišimaský
potok. Tento požadavek nebyl vznesen ani ze strany města Úvaly. Také
jsme řešili počet cyklostojanů. Jeden stojan na 4 kola se nám zdálo opravdu málo a investor dodá 2 stojany. Část projektu věnující se zásobování
a likvidaci dešťových vod je kvalitně vyřešena.
Musíme také ocenit spolupráci investora, který sice automaticky
všechny naše požadavky nevyslyšel, ale poskytl dokumentaci elektronicky a rychle reagoval a odpovídal na připomínky. Supermarket má
stát již koncem tohoto roku.
Předseda spolku PRO Úvaly Jan Černý
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Rozhovor s Ing. Petrem Roseckým, ředitelem
Centra zdravotní péče Jirny

J

irny a jejich zdravotní středisko znají patrně všichni z okolí. Panu Roseckému, řediteli
zdejšího Centra zdravotní péče
jsem položil několik otázek.
Dobrý den, vaše zdravotní
středisko si za několik let
provozu oblíbili i mnozí
Úvaláci. Jaké služby zde
občané naleznou ?
Především bych chtěl zdůraznit
skutečnost, že Centrum zdravotní
péče Jirny má uzavřeny příslušné
smlouvy se všemi zdravotními
pojišťovnami, které v České republice v oblasti veřejného zdravotního pojištění působí. Takže
jakýkoliv občan nemusí mít obavu, že si bude muset zdravotní
péči hradit, a to i když je pojištěn
u pojišťovny, která v regionu není
až tak známá nebo nemá velké
množství pojištěnců. V oblasti
primární péče poskytují zdravotní
služby všeobecní praktičtí lékaři
a praktičtí lékaři pro děti a dorost,
ve stomatologické péči zubní lékaři. V tomto segmentu se snažíme ordinační hodiny jednotlivých
lékařů rozvrhnout tak, abychom
byli schopni občanům poskytnout zdravotní služby v pondělí
až čtvrtek od 8:00 hodin do 17:00
hodin a v pátek od 8:00 hodin
do 12:30 hodin.
Na oblast primární péče navazují služby ambulantních specialistů – dnes je poskytujeme
v rámci následujících odborných
pracovišť: vnitřní lékařství (interna), endokrinologie, gastroenterologie a hepatologie, kardiologie,
rehabilitační a fyzikální medicína, pneumologie a ftizeologie
(plicní), alergologie a klinická
imunologie, neurologie, psychiatrie, dermatovenerologie (kožní),
chirurgie, dětská chirurgie, gynekologie a porodnictví, ortopedie,
otorinolaryngologie (ušní, nosní,
krční), urologie a klinická psychologie včetně psychologie pro
děti a dorost. V neposlední řadě
na primární péči a péči ambulantních specialistů navazují zdravotní služby tzv. komplementu
– tedy radiologie a zobrazovacích
metod včetně sonograﬁe a služby
fyzioterapeutů.
Celá zdravotní péče je však
postavena na lidech, kteří ji poskytují, a zdravotnických přístrojích. Jsem toho názoru, že právě
práce kolektivu lékařů, klinických
psychologů, radiačních asistentů,
zdravotních sester a fyzioterapeutů přináší celému zařízení v celkovém souhrnu pověst o kvalitě

poskytovaných zdravotních služeb. A přístrojové vybavení – to je
druhý základní předpoklad. V našem zařízení lze ve všech oborech prakticky absolvovat veškerá
vyšetření, která ambulantní sféra
může pacientům poskytnout.
Počítáte s rozšířením
stávajících služeb? Přibudou
nové ordinace praktických
lékařů a specialistů?
Koncem roku 2015 bylo nově
otevřeno odborné pracoviště
psychiatrie, v letošním roce odborné pracoviště gastroenterologie. Nyní se rozšiřují pracoviště
všeobecného praktického lékařství na 3 plnohodnotné obvody
a pracoviště praktického lékařství
pro děti a dorost na 2 plnohodnotné obvody. Zároveň se snažíme
upravovat prostory pro jednotlivá
odborná pracoviště tak, aby bylo
možno ošetřit více pacientů souběžně.
Uvědomuji si, že se blíží doba,
kdy v našem zařízení naplníme kapacitu a čekací doby se prodlouží.
To lze doložit i současnými daty
– v kartotéce nyní evidujeme více
než 56 000 pacientů, denně v průměru poskytneme zdravotní služby
více než 450 pacientům, jsou však
i dny, ve kterých ošetříme více než
650 pacientů. Nicméně v tomto
roce ještě počítáme s rozšířením
o odbornost diabetologie a v následujícím období o oftalmologii
(oční). A tím se prakticky spektrum ambulantních služeb uzavře.
Pro občany Úval, kteří
nedisponují vlastním autem, je
přístup k vašem zdravotnímu
středisku limitován počtem
spojů autobusů PID.
Z úvalského nádraží trvá cesta
busem č .405 (nebo č. 304)
pouhých 11 minut. Považujete
současnou nabídku spojů
za dostatečnou ? Existují
nějaké dopravní alternativy?
Počet spojů nejsme schopni
z pozice zdravotnického zařízení ovlivnit. Je nám jasné, že ani
rozpočet okolních měst a obcí
není nafukovací a vynakládat
prostředky na navýšení počtu linek po celé jejich trase by nebylo
hospodárné. Snad by šlo ve spolupráci se samosprávou oživit
myšlenku 1 dopoledního a 1 odpoledního spoje s kapacitou do 15
osob, který by v určený čas jezdil
např. mezi zdravotním střediskem
v Úvalech a naším zařízením. Je
třeba se podívat na legislativní
otázku, zda lze takto účelovou
dopravu vůbec postavit a zejména

spočítat, na kolik by tato myšlenka přišla ﬁnančně.
Poloha zdravotního střediska
v centru obce, která je poměrně
hodně zatížena individuální
automobilovou dopravou
asi není nejideálnější. Kolik
parkovacích míst nabízíte?
O vhodnosti polohy stejně tak
o zatíženosti individuální automobilovou dopravou lze vést diskusi.
Nicméně musím vycházet z faktu,
že zařízení zde stojí. V současnosti máme k dispozici více než 50
parkovacích míst. Jednou z cest,
jak omezit návštěvy u lékaře je
i elektronizace zdravotnictví.

Po opětovném spuštění provozu elektronických receptů denně
odešleme prostřednictvím e-mailové komunikace více než 100
receptů, což zejména u pacientů
s chronickým onemocněním jednak znamená úsporu času a jednak fakt, že pacient na následné
kontroly vůbec navštívit naše zařízení nemusí. V tomto řešení vidíme budoucnost, proto ještě letos
rozšíříme možnost zasílání elektronických receptů pomocí SMS
zpráv do mobilních telefonů.
Děkuji za rozhovor.
Marek Mahdal

Úvaly – Jirny a zpět – veřejná doprava
Ze zastávky „Úvaly, žel. stanice“ jedou autobusy do zastávky „Jirny“
v 6:17 (linka 304) , 6:50 (linka 405), 7:00 (linka 304), 7:47 (linka 304),
10:36 (linka 405), 11:36 (linka 405), 13:36 (linka 405), 14:17 (linka
304), 14:36 (linka 405), 15:36 (linka 405), 16:36 (linka 405), 17:36
(linka 405), 18:17 (linka 304)
Zpět ze zastávky „Jirny“ do Úval připadají v úvahu spoje v 7:28 (linka
304), 10:11 (linka 405), 11:11 (linka 405), 13:11 (linka 405), 14:00 (linka 304), 14:19 (linka 405), 15:11 (linka 405), 16:11 (linka 405), 17:11
(linka 405), 17:51 (linka 304)
V ranních hodinách je časově zajímavé i spojení vlakem s odjezdem
z Úval v 7:15 do Klánovic a následný přestup na linku 343, s odjezdem
v 7:21 směr Jirny (celková jízdní doba je 17 min.), případně stejné spojení s odjezdem vlaku z Úval v 8:29.

aréna názorů
Odpovědi na anketní otázku z Života
Úval č. 6

Jak hodnotíte úroveň stávajících
služeb v Úvalech, jaký vidíte
jejich další rozvoj? Které služby
zde chybí?

P

okud se jedná o služby zajišťované městem, tak minulý půlrok ukázal, že je město
schopno si dříve „externě kupované služby“ zajišťovat samo
a ke spokojenosti Úvaláků a Úvalaček. Vždy existuje prostor pro
zlepšení a až delší čas ukáže, jak jsme se s tímto břemenem poprali
a jak jsme byli úspěšní.
Pokud jde o nabídku soukromého sektoru, je třeba si uvědomit, že blízkost a dostupnost Prahy je v tomto ohledu jistou
výhodou i nevýhodou zároveň. Nabídka a poptávka sama určí,
jaké služby a obchody v Úvalech budou či nebudou. Stejně tak
město nemůže diktovat potenciálním developerům nákupního
centra, kde konkrétně ten či onen supermarket postaví a kde
ne. Celkově hodnotíme úroveň služeb v našem městě za dobrou
i s ohledem na možnosti v blízkém okolí.
Marek Mahdal, Otevřené Úvaly
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Z

amyšlení nad službami, které jsou dnes dostupné v našem městě a které bychom si tu
přáli, není jednoduché. Na jedné straně zde vidíme poctivé živnostníky, kteří se snaží nabízet svůj um, na straně druhé nepochopení a málo zákazníků.
Proč tomu tak je? Příčin je samozřejmě více, blízkost Prahy
například. Svoji roli zde však hraje také množství obyvatel.
Spádovost Úval s tím přímo nesouvisí, a tak na milé živnostníky zbývá necelých 6500 obyvatel. Bohužel však, kromě
maminek na mateřské a seniory nemá našinec ani příliš možnost služeb využít. Většina provozoven zavírá mezi 17. a 18.
hodinou, ti odvážnější mají do 19 hod. Pracující lidé, kteří
ve většině případů za prací dojíždí, nemají ani možnost služeb využít. A v tomto okamžiku přichází úvalští živnostníci
o většinu zákazníků. Vždyť právě mezi 18. a 19. hodinou je
největší špička. A v této době je již zavřeno. Nezbývá, než
své potřeby uspokojit jinde. To je také důvodem, proč zde
mnoho nových služeb nevzniká, prostě proto, že město není
dost silné na to, aby vytvářelo dostatek příležitostí pro práci
v místě a tím pomáhalo generovat kupní sílu, která by rozvoj
služeb podpořila.
Druhým nesporným tématem jsou bezesporu městské služby.
Integrace Veřejně prospěšných služeb do Technických služeb
města Úvaly je jistě krok správným směrem, stejně jako postupné rozšiřování jejich působnosti v komunální sféře. Správa UVaK, osvětlení, chystané odpadové hospodářství jsou
jistě témata, která by ve výsledku měla městu pomoci hned
dvakrát. Jednak v neustálém zkvalitňování údržby a péče
o veřejný prostor a dále také alespoň částečným ekonomickým osamostatněním a samofinancováním. Což by mělo zase
ulevit městskému rozpočtu a umožnit získat více prostředků
na potřebné investice. Zatím se však spíše potvrzuje pravidlo,
že městské firmy jsou nepružné, neumí adekvátně odpovídat
na poptávku a oprávněné požadavky obyvatel města a žijí si
tak říkajíc trochu svým životem, kdy v podstatě plní uložené
úkoly, ale vlastní aktivita a produktivita práce se ztrácejí kdesi v mlze. To má za následek vysoké náklady, nízký rozvojový
potenciál a drahé a mnohdy nekvalitní služby.
Jsme přesvědčeni, že za rozvojem služeb našeho města musí
stát nejen poptávka obyvatel, která by tu v obou případech
byla, ale také ochota poskytovatelů posunout své služby a aktivity zase o kousek dál. Jít zákazníkovi naproti. Tento úvalský syndrom musíme vyléčit. Jinak se služby v našem městě
neposunou ani o píď dále.
Za úvalskou ODS Josef Štěpánovský

D

nes, zhruba po čtyřech
měsících fungování Technických služeb města Úvaly je
ještě brzo k hodnocení jejich
činnosti. Možné je jen srovnání toho, co bylo poskytováno pravidelně a v období zimy.
Pravidelně týdně byl udržován pořádek kolem stanovišť separovaného odpadu. Tuto činnost postrádají nejen občané Horoušánek. Stejně jako činnost péče o přilehlé části komunikací ( čištění a sekání škarp).
Ke konkrétní informaci z posledního období stojí za zmínku
hlášení havárií na vodovodním řadu na začátku května. Obecná informace podaná všem občanům města byla zavádějící.
Proto je nanejvýš nutné poskytovat informaci s konkretizací,
kde bude přesně vyjmenované, kterých ulic se bude uzavření
vody týkat, nebo kterých se nebude týkat, podle toho která varianta je kratší. V dnešní době poměrně drahé vody, je každá
mylná informace zbytečným nákladem občana.
Za NK s podporou TOP09

N

ebudu si stěžovat, že nám
chybí supermarkety, školy,
kina, nemocnice, geotermální
elektrárna a podobné vymoženosti. Mrzí mě, jak málo vedení
města dělá pro informování svých občanů. Máme sice měsíčník Život
Úval, jenže pojďme si udělat malou analýzu toho, co nám třeba minulé číslo přineslo:
Jsme akční – v součtu cca 4 strany ŽÚ zabraly různé pozvánky na kulturní a spolkové akce rozsypané téměř po celém časopise. Jen některé
akce jsou už dávno pryč, než se ŽÚ dostane do schránek. Trochu to
zachraňují redakční reportáže z akcí, které proběhly – 2 strany –, ale
nejvíce prostoru dostaly zprávy ze škol, školek, MDDM a spolků –
celkem 8 stran –, které občas duplikují právě výše zmíněné reportáže
a pozvánky. Co kdyby příště, místo opakování, zbylo místo na nějaký
tabulkový přehled, co se kdy chystá?
Také si píšeme o koupališti – 2,5 strany – všichni ho moc chceme,
a kupodivu i ti, kteří ho zavřeli. Škoda, že už se nedočteme, jak koupaliště vypadá dnes, nikdo nepřipomene, proč se zavřelo, proč se tam
zbouraly stavby, a co brání jeho opravě. Je to dost velké téma pro
referendum, ale ne pro Život Úval?
Jen tak mimochodem, půl Úval bude půl roku uzavřeno kvůli opravám ulic – pouhá ½ strany – proti rozhovoru s „geokačery“ – 2 strany, článcích o barvách kontejnerů na tříděný odpad a novém logu
Ukliďme Pošembeří – 1 strana. Co jsou pro Vás důležitější informace
a o čem byste se rádi dozvěděli více?
A pak už jen třešnička z pera člena redakční rady, který ve svých „mini-reportážích“ dokáže mistrně smíchat skutečnost, ﬁkci, vzpomínky
na dětství, zprávu o svém zdravotním stavu a i politickou stížnost.
Neuvěřitelné.
Rozvoj Života Úval? Přál bych si, aby ŽÚ byl méně pozvánkovým
a školním/MDDM/spolkovým časopisem, a bylo v něm více vidět
redakční práce. Chtěl bych číst reportáže, analýzy, shrnutí z veřejných
projednávání čehokoliv a rozhovory, které tvoří zkušená redakce, nikoliv laičtí čtenáři, jako já teď. A úplným bonbónkem by pak byla
i důstojnější graﬁcká úprava časopisu.
Jaromír Gloc, PRO Úvaly

T

echnické služby města Úval
se po transformaci z VPS
staly důležitou součástí města,
po které se volalo již dříve. Je
však nutné objektivně uznat,
že VPS ve své době stačila
také plnit úkoly ve městě. Protože jsou (TS) na scéně poměrně
krátkou dobu, je samozřejmě nelehké je objektivně hodnotit.
Kromě toho, že se podílí na úklidu komunikací a veřejných
prostranství, zajišťují zimní údržbu, provozují nyní veřejné
osvětlení a dále městské vodovody kanalizace a také budou
spravovat odpadové hospodářství, je tento záběr poměrně značný. To přináší samozřejmě potíže růstu. Lze doufat v celkové
zlepšení. To také s sebou přináší i požadavky na erudovanost
zaměstnanců, techniků a odborníků v sekcích práce TS. I odbornost v oblasti IT, systémů dohledu apod., je ji nutné vylepšovat, aby nedocházelo k problémům, na které bohužel doplácí
občané. Oblastí, kde je také co zlepšovat, může být otázka zřízení recepce v budově služeb.
Úklid města i přes to, že některá místa zatím nemají dost odpadních nádob a občas je zde i trochu nepořádku, je dostatečný. Stále
též čekáme na ekonomické vyhotovení systému tříděného odpadu
formou pytlového sběru , ke které se v obecné rovině kloníme.
Bude také zřejmě nutné investovat do techniky k údržbě, a to nejen
v zimě.
TS mohou významně pomoci při správě bytového i nebytového fondu města, oprav komunikací. Případně doplnění mobiliáře o další lavičky,příkladem může být doplnění lavičky na cestě
ke hřbitovu se zastíněním, toto by udělalo radost nejednomu občanu. V Úvalech je ostatně poměrně málo míst, kde se lze schovat
před sluncem či nepřízní počasí. V souvislosti s rekultivací silnic
podporujeme výsadbu nových stromů, např. platanové aleje v ulici
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Dvořákova. Kapitolou samo o sobě je otázka veřejných WC na náměstí či v jiných místech města, i to by mohla být výzva pro TS.
Doplňkovou službou pro občany může být práce odborníků TS pro
ně nebo půjčování techniky za úplatu, jako zdroj příjmů pro rozpočet
města.
TS by výhledově, po své celkové konsolidaci a zvládnutí všech problémů a úkolů, které je teprve čekají, mohly zajistit i poskytování
běžných služeb na bázi „hodinového manžela“.
Pokud jde o další infrastrukturu, vítáme zřízení nového obchodního
domu Billa. ČSSD by však ráda přispěla k rozvoji malých a středních
podnikatelských služeb a obchodů, poskytovaných místními podnikateli. Masivnímu rozvoji v Úvalech však brání konkurence blízkého
hlavního města. Jako reálná se nám jeví cesta zvýhodnění nákupů
a poskytovaných služeb mezi rezidenty (místními občany a podnika-

teli) prostřednictvím tvz. doplňkové měny (jakýchsi úvalských stravenek). Jedná se o zejména v Německu rozšířenou metodu, která zvyšuje motivaci pro místní obchody a až 30 procenty přispívá ke kumulaci
transakcí v místě, což v konečném důsledku vede k posílení regionu
i města zvýšeným podílem v rámci daňového plnění.
Z oblasti kultury a sportu postrádáme v Úvalech služby typu squash,
bowling, které jsou v jiných městech hojně využívány.
Správným směrem je zřízení webu služeb s prostorem pro různé ankety a také možnost pro náměty a podněty občanů. To se osvědčuje
v případě řešení oprav na komunikacích po oznámení občanů, kde
toto je řešeno rychle.
TS mají být partnerem pro občany, a proto jim přejme hodně invence
do budoucna.
Za MO ČSSD Úvaly Bc. František Jungwirth, Ing. Helena Váňová

názory čtenářů

NKÚ, STK a zlaté sochy starostů

J

ak známo, existuje něco jako „samospráva“, která je produktem
různých typů voleb, například
i krajských a komunálních. A činnost samosprávy je ostře sledována
opozicí, přešetřována kontrolním
a ﬁnančním výborem zastupitelstva
a také kontrolována.
Kontroly provádí ﬁnanční úřad,
Státní ﬁnanční správa, Úřad pro
ochranu hospodářské soutěže, orgány sociálního zabezpečení, poskytovatelé dotací (například Státní fond
životního prostředí nebo krajský
úřad), často i samotná ministerstva
– a také orgány činné v trestním řízení, jejichž „kontrolní“ význam se
rok od roku zvyšuje.

Vyjmenované kontrolní složky
(a na některé jsem možná zapomněl)
jsou nezávislé. Je to tak trochu absurdní, ale mohou dojít ke zcela odlišným závěrům, výsledek kontroly
jedné není pro jinou závazný.
Na prvý pohled se tedy může
zdát, že je samospráva kontrolována dostatečně. Tak tomu ale není.
Na pořadu dne je totiž zapojení
NKÚ (Nejvyššího kontrolního úřadu) do kontrol hospodaření krajů
a obcí.
Jednotliví starostové, hejtmani –
ale i organizace jako je Svaz měst
a obcí se táží: Co, proboha, bude
NKÚ ještě kontrolovat? Nebude zasahovat do kompetencí samospráv?

Nebylo by záhodno, aby byly výsledky jedné kontroly závazné i pro
kontroly následné? Nebylo by vhodné, aby se v případě zapojení NKÚ
do kontrol hospodaření krajů a obcí
snížil počet kontrol jiných?
Všechny tyto otázky padly ve vysílání nové stanice „Rádio plus“
a odpovídal sám prezident tohoto
důležitého orgánu. Některé jeho odpovědi mne skutečně zaujaly, například tato: „My nebudeme hodnotit,
zda obec postavila starostovi sochu
ze zlata, budeme hodnotit, za kolik
obec zlato nakoupila.“
Na straně druhé ale působnost
NKÚ přirovnal k činnosti STK
(stanic technické kontroly vozidel).

V tomto smyslu bylo konstatováno,
že je nutné odlišit pravidelné technické kontroly vozidel (výměna oleje,
ﬁltrů, brzdových destiček a tak dále)
od činnosti STK, jejichž úkolem
je vyřadit ze silnic vozidla, jejichž
funkční stav neodpovídá normám.
Tak skutečně nevím, co si o tom
všem mám myslet, a napadají mne
jen samé absurdity. Například, zda
by nebylo nejlepší samosprávy zrušit a nahradit je depoziturami nějakého centrálního úřadu pro řízení
obcí a krajů (CÚŘOK), který by
vždy přesně věděl, co se má, a co ne;
nahradit je zkrátka takovým moudrým Velkým bratrem.
MUDr. Jan Šťastný

Střípek bolesti úvalského
občana

Lisovna Essa Czech na Hodově –
16 let bezohlednosti a arogance

Č

ačnu tím, co mě po letech donutilo opět něco napsat. Dcera měla narozeniny, sezvali
jsme na včerejšek příbuzenstvo,
abychom to oslavili na zahradě
v krásnou květnovou sobotu. Výsledek? Oslava probíhala v kraválu, kdy člověk neslyšel vlastního
slova, všichni odjížděli minimálně
naštvaní, pokud ne rovnou s bolestí
hlavy.
Důvod?
Essa Czech seká trávu v areálu!
Čím byste tak asi sekali plochu
o výměře cca 30000 metrů čtverečních? Traktorem se sekačkou,
nebo aspoň zahradním traktorem,
těžko zahradní sekačkou? Chyba
lávky, Essa Czech na to jde jinak!
Najme dva zoufalce s uřvanými
dvoutaktními křovinořezy a pošle
je tam na víkend hned od sobotního
rána. Vymyslíte čas a způsob, jak
to udělat, aby to trvalo déle a ještě
více obtěžovalo okolí? Asi těžko,
snad jedině sekat nůžkami na nehty
a střílet u toho z poplašňáku.

Z

lánky v Životě Úval již mnohokrát připomínaly, že by
majitelé psů při jejich venčení měli po svém zvířecím partnerovi uklízet exkrementy. Město
umístilo řadu košů se sáčky pro
podporu toho úklidu. Kolikrát už
občané psali o oné nechutnosti
roztroušené po cestách v Úvalech.

Potkávám často poctivé majitele,
kteří nesou v ruce zelený sáček
s odpadem, bohužel ti, kteří nedbají a zanechávají v ulicích ponejvíce veliké hromady, jsou jaksi
neviditelní. Překvapí proto, když
se zjeví na chodníku před vraty
odporný páchnoucí útvar, nad kterým se zvedá žaludek. A prosby
o čistotu jsou stále marné, jak je
vidět na fotograﬁi …
Alena Janurová

Když v neděli v poledne píši tento
článek, stále tam jsou opět od rána,
takže můžeme odepsat i neděli.
Zřejmě to ﬁrmu Essa Czech vyšlo
lacino, a okolí, na to kašlou stejně,
jako posledních 16 let. Ano, je to už
16 let od května 2000, co tady ﬁrma
Essa Czech předvádí svou bezohlednost a aroganci k okolí, takže je
vlastně vše při starém. Dokáží jen
slibovat, když právě něco potřebují,
ale jinak pro okolí nehnou ani prstem. Naposledy mi osobně sliboval
přímo španělský majitel, jak se věci
zlepší, a já mu na rovinu odpověděl, že mu nevěřím. Bohužel, jako
obvykle jsem se nespletl.
Na závěr osobní vzkaz pracovníkovi Essa Czech, který vymyslel,
že se bude sekat křovinořezy o víkendu. Nevážený pracovníku, jste
bezohledný a ignorantský… zbytek
vynechám, jen bych zbytečně urážel užitečné hospodářské zvířectvo.
David Zapletal, Úvaly-Hodov
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Nostalgie se už nenosí aneb „Zdravě v aerosolu aquaparků“?

S

taří, mladí, nejmenší potřebují pohyb, to
nám neustále kdekdo vštěpuje. A na zdravém vzduchu (také se jej snažíme čistit
a nevypouštět to, co se nedá dýchat). Staráme
se a pleteme se do cizích kultur, aby v zemích
třetího světa neztrácely národy svoji kulturu
a identitu, přestože o to moc nestojí. Přitom
na svoji zapomínáme. Ani v Evropě nikdo
nestojí asi o zachování starého – věcmi počínaje, objekty, přírodninami … a národním vědomím možná konče. Přivlastňujeme
si svátky, veselice a přebíráme cizojazyčná
jména, přestože svoje máme a přestali jsme je
leckde vnímat. Tak také, mimo jiné, zpochybňujeme „přežitá koupaliště“, protože přeci
aquaparky jsou hygieničtější, nehrozí hmyzí štípnutí. Ale, pozor, hrozí chemie. A tráva
není tráva, nebe je umělé a slunce svítí přes
polykarbonát. Ve vzduchu plují aerosoly a lidi
nechápou, že pyl a prach není jediný alergen.
Věřím, že aquapark je velká zábava, ale tam
lze zajít a vyřádit se v rourách, i když je zima.
Koupaliště je společenská událost, včetně po-

křiku dětí a zpěvu ptactva a bzučení hmyzu.
Setkávají se tu všechny věkové kategorie.
Nikdo se necítí odstrčen. Navíc, každá vodní
plocha je dobrá pro životní prostředí, pomáhá
zvlhčovat vzduch a čistit jej. V dobách sucha,
které možná nastanou, bude každá nádrž, kde
lze zachytit vodu, dobrá. Bude se pak draze
budovat tam, kde zítra bude místo koupaliště
beton. V místech, které samo navozuje potřebu se nechat zaplavovat nebo regulovaně využívat dolíčku v místech, kde byl pramen a obří
studna, ze které se voda do koupadla čerpala,
bude areál pro pár zdatných jedinců a konzumentů občerstvení. Maminky, které chtějí
nechat své dětičky zdravě načerpat vitamín D
a otužit se v neohřívané vodě, budou muset
zůstat na zahradě u svých bazénků a nebudou
mít možnost setkávat se s vrstevníky. Totéž
platí i o nás seniorech, za které oroduji pro zachování našeho úvalského nostalgického koupaliště. Obvykle po ránu přicházejí, najdou si
místo stranou a kolem laviček či dek udělají
vlastní malou párty, hrají něco, povídají a po-

zorují mláďata vlastní i ostatní. Ráda v té době
chodívám na svou ¾ hodinku plavání v kuse.
Připadám si jak u moře. Voda je čistá, modrá
a v 9 hodin ještě nikdo do vody moc nejde,
jen my senioři plavem a plavem, krátký nebo
dlouhý bazén, a dělá nám to dobře. Na aquapark někteří nemáme a doprava také asi nebude v našich silách. Možná, že můj názor je
osamocený, ale bojím se, aby pěkná slova pana
starosty v dopise budoucím generacím (umístěna ve schránce Devítí kanálů), o tom, co si
o nás budou myslet, nebylo jen o jedné hrubé chybě mezi dobrými skutky. Úvaly nemají
mnoho co nabídnout turistům a rekreantům
kromě lesů, krásné přírody a koupaliště, a unikátního spojení vlakem z okolí a od Prahy. Při
umístění vhodné informační tabule navštíví
turisté i rozhlednu a úvalské Stonehenge. To
může ekonomicky přispět městu, zvýší to počet obyvatel přes den, na noc se Úvaly zase
stanou jen klidným místem. A na referendum
bych nespoléhala.
Alena Janurová

Třešně

K

dyž jsem vloni uviděl cenovku u prodávaných třešní,
myslel jsem, že jde o omyl.
Cena kolem 400 Kč za kg ovoce,
které u nás dokáže růst na každé
stráni?!
Letos, díky pozdním mrazům,
to asi nebude s cenou lepší. Přesto
bych se přimlouval za častější pěstování třešní, protože odrůd je u nás
v zahradnickém sortimentu dostatek. Píši o nich teď, protože do podzimu se mohou nynější předsevzetí
koupit si stromek, vytratit. Sázejí se
obvykle v říjnu.

Musíme ovšem vybírat sorty
s rozmyslem. Pokud se nechcete
zlobit s červíky (larvy vrtule třešňové) vyberte si odrůdy, které dozrávají brzy, v 1. a 2. „třešňovém
týdnu“, tedy do poloviny června,
kdy vrtule teprve kladou vajíčka,
ale larvy se ještě do plodů nezavrtávají. Podle údajů na internetu
(heslo třešně) to jsou sorty ADÉLKA, HELGA, a z novějších
KASANDRA (Zahrádkář, květen
2013) a ARANKA, kříženec naší
Kaštánky a francouzské Moreau.
Posledně jmenovaná není vedena

v oﬁciálním sortimentu, ale mám
s ní výborné zkušenosti. Moreau je
velká tmavá srdcovka dozrávající
v polovině června, typická krátkou
stopkou a šťavnatou červenou dužinou, velmi dobrou. Za mnoho let,
co ji pěstujeme, nebyla při sklizni
nikdy červavá.
Sadaři ji nepěstují (ačkoliv já
jsem ji před mnoha lety z třešňovky
dostal), nevím přesně, proč. U nás jí
mohu vyčítat jen náchylnost zralých
plodů k praskání po velkých deštích.
Proč se o ní zmiňuji, když se nedá
(?) koupit? Každý průměrný za-

hrádkář si ji totiž může naroubovat.
Důležitá je však u třešní doba odběru roubů: začátek prosince – jako
Barborky – a jejich uložení; např.
v umělohmotném sáčku v chladničce. Zmrznout nesmí a roubují se až
tehdy, když podnože mají dostatek
mízy. Pláňat je snad stále na Vinici
dostatek a o možnosti je legálně získat jistě mají informace na obecním
úřadě. Každý rok jsem pro případný
zájem řezal několik roubů, ale nakonec mi vždycky zůstaly nevyužité.
Bude tak i letos?
Vl. Chaloupecký

kultura a volný čas
ZVEME VÁS NA KULTURU V ÚVALECH

Program na červen 2016
ČERVEN
4. 6. 2016
(sobota)

PÍSEŇ DUŠE
Koncert duchovní hudby
u příležitosti 15. výročí
působení komorního
pěveckého sboru CHRISTI
Úvaly
17. 6. 2016 POD JIŽNÍM KŘÍŽEM
(pátek)
Beseda s P. Tvrdíkovou
o Argentině
22. 6. 2016 RADKA FIŠAROVÁ
(středa)
Recitál šansonové
a muzikálové zpěvačky

18.00 hodin
sál Centra
volnočasových aktivit
Pětašedesátka
19.00 hodin
sál DPS
19.00 hodin
sál Centra
volnočasových aktivit
Pětašedesátka

Změna programu vyhrazena
Komise pro kulturu se omlouvá všem, kdo nestačili přečíst upozornění
na plakátech a na stránkách města, že z důvodu náhlého nemocnění
pana Jana Petránka se beseda nekoná a přišli na místo konání
do sálku DPS. (13. 5. 2016 v 19 h, náhradní termín zatím nebyl zvolen)
Děkujeme za pochopení a prosíme, sledujte stránky města a informační
tabule, může se situace opakovat u kterékoliv akce KuK.
Alena Janurová

Kulturní komise opět obnovila
zajišťování vstupenek na divadelní
představení
První představení 25. 8. 2016 od 20 hodin
TOUHA JMÉNEM EINODIS
Původní český komorní muzikál pro Martu Kubišovou
a Anetu Langerovou
Letní scéna divadla Ungelt (na Hradčanech, v ulici Nový Svět
(na křižovatce s ulicí Kapucínskou)
Předprodej vstupenek zajišťuje podatelna MěÚ Úvaly, Pražská 276,
vstup z ulice Pražská, tel. 281 091 560, cena vstupenky 590,- Kč.
Za kulturní komisi
Jana Tesařová

Kulturní komise Rady města
má nového předsedu
Novou předsedkyní kulturní komise je Mgr. Lenka Foučková. Dosavadní předsedkyně paní ing. Jana Horová podala ke dni 18. 5. 2016
rezignaci. Současně ukončila členství i paní Iva Branyšová. Vedení
města jim oběma děkuje za dlouholetý přínos v oblasti kultury.
Za kulturní komisi
Jana Tesařová
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Dvakrát s kytarou, pokaždé jinak a výborně

P

oslední dubnový pátek proběhl kocert Pavlíny Jíšové a její dcery. V případě této dcery se rozhodně nejedná o vystoupení z protekce. Adéla je zdatná zpěvačka, multiinstrumentalistka a autorka zajímavých písní. Dámy si hned
do vystoupení
zapojily
balkón nad sálem
a zpívaly pasácké halekačky stylem „já
dole – ty nahoře“. Hlavními
bonusy obou
dam jsou čisté
a jasné hlasy,
kytary a naprostá přirozenost.

P

rvní květnový pátek byl
ve znamení kytarové klasiky...... i když tedy úplná
klasika to taky nebyla. Štěpán Rak umí na kytaru
zahrát loktem stádo koní
z Pokladu na stříbrném jezeře a pěti prsty hraje pět partů pro
balalajky (každý jiný
samozřejmě). Symfonická skladba Vltava v jeho podání zní
také moc hezky a zajímavě. Zrátka platí
ono klasické „kdo
umí, ten umí“.

Za KuK Jana Horová,
foto Vladislav Procházka

15 let pěveckého sboru Christi

V

sobotu 4. června si slavnostním koncertem připomíná komorní pěvecký sbor
Christi Úvaly 15 let svého trvání.
Myšlenka na založení pěveckého
sboru pro koncertní činnost vzešla v květnu 2001 od Vítězslava
Pokorného, tehdejšího dirigenta
Chrámového sboru při kostele
Zvěstování Páně. O měsíc později
se podařilo jedenáctičlenný sbor
Christi pod vedením Vítězslava
Pokorného ustavit. Ze současných
členů sboru stály u jeho zrodu Eva

Nádeníčková, varhanice a klavíristka, Jindřiška a Marta Ženatých.
Od prvopočátku sbor zaměřil svůj
repertoár na středověkou a barokní hudbu. Prvním veřejným
vystoupením byla připomínka
Mistra Jana Husa 5. 7. 2001 u vatry v úvalském skautském areálu.
V dalších letech sbor Christi vystupoval kromě Úval například
ve Škvorci, v Dobročovicích,
Jirnech, Čelákovicích, Pečkách,
Říčanech, Jílovém a v Praze-Klánovicích. V Praze se v letech 2006
a 2012 zúčastnil 7. a 13.
festivalu duchovní hudfe
by v Chrámu sv. Mikuláše
na Staroměstském náměstí.
Během patnáctiletého působení se sbor stal trvalou
so
součástí kulturního a sposo
lečenského života ve městě
le
i v jeho okolí a získal mnoho příznivců. V Úvalech
vystupuje pravidelně dvavy

krát ročně.
ročně Kromě toho se od roku
2011 podílí na úspěšném provedení České mše vánoční J. J. Ryby.
Během své existence prošel různými obměnami, nyní má 25 stálých
členů. Christi spolupracuje s několika sbory. Jedním z nich je Ženský
pěvecký sbor Smetana z Kladna,

s nímž společně vystoupí na slavnostním červnovém koncertu.
Komorní sbor Christi navazuje
na dlouholetou tradici pěveckých
sborů v Úvalech a interpretuje
hudbu, která i v současnosti by
neměla být zapomenuta.
Vladislav Procházka

Plavecký klub Natrix vás v SOBOTU 18. 6. 2016
zve na IV. ročník akce

LETNÍ SLUNOVRAT
aneb oslava příchodu léta
Děti se můžou těšit na dětský triatlon (jízda na kole či odstrkovadle, běh, plavání), zpívání s Yamahou, malování na
obličej, skákací hrad, divadlo pro děti...
PROGRAM AKCE:
9.30 – zahájení akce vystoupením dětské taneční skupiny
10.00 – start triatlonu po věkových kategoriích
11.00 – divadlo pro děti „Pohádka o Lenoře“ – hraje Divadlo
ze skříně
11.50 – předání medailí, zakončení akce
V průběhu celého dopoledne je pro děti připraveno: zpívání
s lektorkou Yamahy p. Dášou Behenskou, skákací hrad, malování na obličej, otevřeno bude dětské hřiště...
NA TRIATLON JE NUTNÉ DĚTI PŘEDEM PŘIHLÁSIT na recepci
– tel. 725 950 604.
Adresa: plavecký klub Natrix, Jirenská 1883, Úvaly
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Letní kino Úvaly
– 2. ročník už brzy začíná

Léto ve městě? Děti potřebují
silné prožitky

V

Volný čas, to není jen tak nějaké poflakování se. Jako pojem
ho vymezil už starořecký myslitel Aristoteles. Jde-li o volný
čas dětí, především v době letních prázdnin, kdy je ho daleko
více než během školního roku,
hraje velkou úlohu jeho náplň.
Jednou z možností pro rodiče
i jejich ratolesti jsou příměstské
tábory.
Ty hrají pro městské děti významnou roli. Výhodou táborů takzvaně při městě je, že se
dítě z programu každý den vrací
do domácího prostředí. „Při výběru je důležitá kvalita a náplň.
A takový tábor, který je vzdělávací a rozmanitý, je bezesporu lepší než dovolená na Malorce, kde
se od rána do večera dítě jen válí
na pláži,“ říká psycholog Jeroným Klimeš.
Jeho slova potvrzuje i Petr

ážení ﬁlmoví fanoušci, s radostí vám oznamujeme, že
za podpory města Úvaly budete moci i v letošním roce v našem městě prožít ﬁlmové večery
pod širým nebem. ZAČÍNÁME
30. ČERVNA a zůstáváme na stejném místě jako vloni, tedy pod
úvalskou sokolovnou, jejíž hala nám poskytuje fantastické projekční podmínky a velikost obrazu, kterou by nám spousta kamenných kin mohla závidět, a my tímto děkujeme panu Drábovi za velmi vstřícný přístup, který nám
umožnil toto skvělé místo pro tento projekt využít. Máme připraveno celkem
10 ﬁlmových představení. Na základě kladných ohlasů zůstáváme u čtvrtka,
jako projekčního večera, na počátku léta od 22 hodin, poté od 21:30.
Stejně jako v loňském roce můžete ovlivnit výběr ﬁlmu prostřednictvím
hlasování na webu města www.mestouvaly.cz v sekci anketa, kde pro
vás budou vždy od čtvrtka připraveny 3 ﬁlmové tituly, pro které můžete
hlasovat, takže první kolo hlasování začíná již 23. června.
V tuto chvíli si popřejme především stejně krásné léto, jako bylo to loňské, které tomuto projektu opravdu přálo. Za celý realizační tým vám
všem přeji krásný, nejen ﬁlmový zážitek a těším se při některé z projekcí na viděnou.
Za realizační tým úvalského letního kina
Markéta Rydvalová

Nový, ředitel společnosti CK
Robinson, která pořádá pražské
příměstské tábory v Dejvicích,
Suchdole a na dalších místech
v Praze a okolí. „Naší prioritou
je, aby děti nabraly nové zážitky, zkušenosti a i ve chvíli oddechu neměly jedinou vteřinu,
kdy by se nudily. Letošním tématem našich příměšťáků jsou
superhrdinové. Děti se mohou
těšit na program nabitý různými
experimenty, výlety, hrami, sportováním a zábavou. Mimo jiné
převádíme i oblíbenou počítačovou hru Minecraft do reálného
prostředí. Zvedneme tak i velmi
pasivní děti od monitorů počítačů a pořádně jim protáhneme tělo
a roztočíme mozkové závity, což
je jedním z hlavních pilířů zážitkové pedagogiky, jejímiž přístupy se řídíme,“ uvádí.
Zuzana Pidrmanová

zprávy z MDDM

Rozlítaná čarodějnice

M

ám pro vás zprávu z Čarodějnic 2016. Zadařilo se,
bylo více než 400 soutěžících dětí a plné hřiště dospělých.
Pan starosta to odhadl asi na 1500
malých i velkých návštěvníků.
S kolegyněmi jsme čarovaly
opravdu na jedničku, protože bylo
nádherné počasí, vše se dařilo,
po prudičích ani vidu – ani slechu, spousta zábavy, úsměvů na tvářích těch malých
i dospěláků. Snad jen
trocha smutku, když nám
sestřičku upálili. Musíme
ovšem konstatovat, že
i když hranice podpálená starostou města hořela okamžitě, naše
krásná sestřička
chvíli odolávala. Však také
měla značkové
šaty a koženou
kabelku. ☺
Jako vrchní
čarodějnice
děkuji všem,
kteří k tomuto
vydařenému
dni přispěli –
panu Radovanu Skřivanovi,
který nám bezplatně zapůjčil svůj
pozemek, pracovníkům technických
služeb za hranici

a technické zabezpečení akce,
Kulturní komisi MěÚ za zakoupení a rozdání sladkostí, vuřtíků
a pitíček pro děti, country kapele Kolegové za pěkné písničky,
rodině Janečkových za pouťové
atrakce, paní Rydvalové a panu
Martinákovi za občerstvení, členkám spolku Mámy v Úvalech
za to, že se postaraly o krásu mnohých čarodějniček,
upírů a skřítků. Členkám
Úvalského raráška, které skvěle zvládaly nápor
dětí toužících si vyrobit
masku netopýra, čarodějnickou kabelku či si jen
tak malovat. Kolegyním a kolegům čarodějníkům z MDDM,
kteří na deseti stanovištích prověřili
šikovnost, obratnost, taneční vlohy,
rychlost,
důvtip
a
představivost
malých adeptů životních
kouzel.
Po splnění úkolů
následovalo
opékání vuřtíků a předávání kouzelných
pytlíků se sladkým
překvapením a jako
bonus jablíčka od čarodějnice. Děti byly
spokojené,
užily
si spoustu zábavy,

prohlédly si
i nové auto
Městské policie Úvaly,
která
se starala
o bezpečnost. Mnohé i velmi
malé děti
si počkaly
na oblíbený příjezd
úvalských
hasičů,
kteří dohořívající hranici jako
ko každý rok uhasili.
Průběh odpoledne a jak
jsme si tuhle taškařicii užívali, zachytili na krásných
ných
fotkách Ing. V.Procházka
ázka
a Radek Navrátil. Najdejdete je v naší fotogalerii.
i.
http://www.mddmuvaly.
aly.
cz/fotogalerie-2016/
Čarodějnice 2016
16
jsou za námi a tak
ak
nezbývá, než se těšit
it
na ty v roce 2017..
A do té doby sii
užívejte krásných
kouzel života, ať
se vám všem daří
a zachovejte nám
přízeň.
Jana Pospíšilová
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Šachoví Lvi zaplatili nováčkovskou daň

P

o dlouhých letech, kdy se úvalští mladí šachisté neúčastnili
krajského přeboru družstev
mladších žáků, došlo letos ke změně
a do nedalekých Říčan se vypravilo
pět odvážných lvů a jedna lvice sbírat zkušenosti v soubojích s dalšími
družstvy ze Středočeského kraje.
Krajského přeboru se zúčastnilo celkem 26 družstev. Ta nejlepší družstva bojovala o postup
na mistrovství České republiky
a podle očekávání si skvěle vedla
domácí družstva. A-tým a B-tým
ŠK Říčany 1925 obsadila první
dvě místa. Na mistrovství republiky Říčanské doprovodí ŠK Řevnice A. Tyto tři týmy se poměrně

výrazně po sedmi kolech oddělily
od zbytku startovního pole.
A jak dopadli naši Lvi? Ano,
tak si děti z úvalského šachového
kroužku pojmenovaly svůj tým.
V sestavě Marek Doležal, Lukáš
Hojka, Nikol Slavíková, Miroslav Pláténka, Antonín Koch a Vít
Adam jeli na turnaj především
sbírat zkušenosti. Vždyť pro polovinu týmu to byl v podstatě první
„velký“ turnaj v životě! Naši bojovali jako opravdoví lvi a několikrát prohráli jen těsně. Výhry se
tentokrát nedočkali, ale bez bodu
neodjížděli – remíza s říčanským
E-týmem se také počítá. A příští
rok to bude jistě lepší!
Nejlepší výkon podala Nikol

Slavíková, která do týmové pokladničky přispěla 6 body ze sedmi
partií (celkově 4. na třetí šachovnici
a 11. nejlepší individuální výkon ze
všech účastníků). Velmi dobře hráli
i Marek Doležal, který měl na první
šachovnici proti silným soupeřům
těžkou úlohu a přesto získal 3 body,

a stejně tak Tonda Koch na 5. šachovnici, který také získal 3 body.
Celkové výsledky krajského
přeboru družstev mladších žáků
najdete na http://chess-results.
com/tnr217886.aspx?lan=5&art=0&rd=7&wi=821
Petr Slavík

Velkou cenu MDDM Úvaly
v rapid šachu vyhrál Jan Fiala

O

d října do dubna soupeřili
šachisté v celkem 4 turnajích
o Velkou cenu MDDM Úvaly
2015/2016. Poslední turnaj, který
rozhodl o celkovém pořadí, se konal 23. dubna v „Domečku“ a zúčastnilo se ho 14 milovníků 64 polí.
Tradičních sedm kol nejlépe
zvládl nejstarší účastník – Miroslav
Hašpl ze ŠK Sokol Vyšehrad, který
získal 6,5 bodu. Druhé místo obsadil s 5,5 body Pavel Kříž (Sokol
Praha-Kobylisy) a třetí Jan Fiala
(ŠK Český Brod) s 5 body těsně
před nejlepším úvalským hráčem
Oldřichem Doležalem.
Jako vždy se turnaje zúčastni-

ly i děti. Mezi nimi hrál nejlépe
Michal Šetka, který získal 3 body.
O bod méně získala Nikol Slavíková a na třetím místě se mezi dětmi
umístil Marek Doležal s jedním
bodem.
Výsledky
turnaje
najdete na http://chess-results.com/
tnr216101.aspx?lan=5&art=1&wi=821
Protože šlo o poslední turnaj celého seriálu, tak se pozornost všech
zúčastněných upínala i na celkové
pořadí. Tomu vévodil Jan Fiala, který celkově získal 266,5 bodu. Vítěz
dubnového turnaje Miroslav Hašpl
skončil nakonec na druhém místě
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s 253,5 body a třetí skončil Oldřich
Doležal s 246 body.
Dětská kategorie celkového pořadí okopírovala výsledky tohoto
turnaje. Nejlépe hrál v celém seriálu Michal Šetka (171 bodů), druhá
skončila Nikol Slavíková (153,5
bodu) a třetí Marek Doležal (108,5
bodu).

Další ročník VC MDDM Úvaly
je tedy minulostí. Celkem se ho
zúčastnilo 23 šachistů a turnajů se
začali zúčastňovat silní šachisté
z okolních oddílů, čímž výrazně
vzrostla úroveň partií. Už nyní se
organizátoři těší na další ročník,
který snad bude ještě vydařenější.
Petr Slavík

Start byl skvělý a jedeme dál...
Rytmus Úvaly při MDDM během dubna sbíral další úspěchy a ocenění a vypadá to na jeden z nejúspěšnějších roků naší existence. Vedoucí a děti nadělují taneční skupině k jejím 25. narozeninám na každé
soutěži spoustu pohárů a medailí.
Na regionální soutěži Festivalu tanečního mládí Svazu učitelů tance
17.4. na Folimance zazářily hlavně nejmladší děti a zkušená mládež.
Vytančili jsme 4 přímé postupy na MR a dvě divoké karty udělené
vedoucím soutěže.
Naše výsledky:
1. místo RI B

Zahradnická

1. místo RIV REC Kapie nepálí
2. místo RIV A

Disrespect

3. místo RIV B

Untill the end

4. místo RII

Make a Wish

4. místo RIII A

Spoutány osudem

4. místo RII street
5. místo RIII B
7. místo RI A

The dessert
Na vrcholky hor
Rozpustilá

Alena Navrátilová
postup na MR
David Procházka
postup na MR
Tereza Rothová
postup na MR
Sarah Kubaričová
postup na MR
Alička Pechová
postup na MR – divoká karta
Jana Maroušková
postup na MR – divoká karta
Helena Prchalová
Alena Navrátilová
Alena Navrátilová

Pohárová soutěž v Čáslavi 23.4. – Čáslavský čtyřlístek předčila naše
očekávání, byla velmi vyrovnaná, soubory kvalitní a hodně soupeřů –
účastnilo se většinou kolem šesti až devíti choreograﬁí v kategoriích
ve všech disciplínách…celkem 100 přijatých vystoupení, přes 1500
tanečníků. A dařilo se. Naše choreograﬁe patřily i letos k nejlepším
a z 10 vystoupení bylo 8 oceněno pohárem.

Naše výsledky:
1.místo RI A
Rozpustilá
1. místo RII street The dessert
1. místo RIV B
Untill the end
1. místo RIV Džuniorz Kapie nepálí
2. místo RII
Make a Wish
2. místo RIII A
Spoutány osudem
2. místo RII DD
Džungle
3. místo RIII B
Na vrcholky hor
4. místo RIII DD
Turn
6. místo RI B
Zahradnická

Alena Navrátilová
Helena Prchalová
Sarah Kubaričová
David Procházka
Alička Pechová
Jana Maroušková
Monika Bukačová
Alena Navrátilová
Monika Bukačová
Alena Navrátilová

Na Mistrovství Čech ART disciplín 24.4. pořádaném CDO v Chomutově naše elitní skupina Rytmus IV A ve formacích Modern a Contemporary vybojovala zlato a s choreograﬁí Disrespect Terezy Rothové
postoupila na Grandﬁnále MČR v Praze.
Na Mistrovství Čech streetových disciplín 30.4. pořádaném
CDO v Praze si Džunioři – REC pod vedením Davida Procházky s formací Kapie nepálí 7. místem zajistili start na MČR Beat
street v Brně.
Na Mistrovství republiky FTM pořádané Svazem učitelů tance 7.5.
v Litoměřicích se v předkolech utkaly o postupová místa do semiﬁnále
RIV A a RIV B moderny a oběma se postup zdařil. Konkurence byla
veliká, hodnocení porotců ne vždy zcela pochopitelné, do ﬁnálové šestky jsme se už neprobojovali, přesto patří reprezentantkám z Úval velký dík za úžasná vystoupení, energii a krásné výkony. RIVA Terezy
Rothové skončila na 8. místě a RIVB Sarah Kubaričové na 12. místě celkem z 18 choreograﬁí. Streetová formace REC měla z regionu
zajištěný přímý postup do semiﬁnále, a tak bojovali o start ve ﬁnále.
Postoupit se jim povedlo a nakonec skončili na 6. místě.
Pohárovou soutěž Čelákovická duběnka navštěvujeme již řadu let.
Také letos 7.5. jsme si přijeli porovnat síly s tanečními skupinami
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v Modern Dance, disku a streetu. Tradičně se tančilo o dorty a Duběnky a všechny naše formace si dort vybojovaly.
Soutěž byla dobře zorganizovaná, pro děti zajímavá i doprovodnými
programy …různá vystoupení, taneční ukázky poroty, dílny lidové tvořivosti. Počasí bylo nádherné, a tak děti mohly trávit čas mezi disciplínami
a vyhlášením venku, společně s rodiči si mohly dát něco k jídlu, pití,
protože nabídka byla pestrá a ceny rozumné. Na porotě bylo znát, že
tanci rozumí, konferenciérky děti při odchodu z parketu vždy pochválily
a povzbudily pro další výkony. Pro děti z formace Na vrcholky hor bylo
obrovským zadostiučiněním, když při přebírání ceny za 2. místo známá
osobnost tanečního světa – porotkyně Leona Kvasnicová „Qaša“ jejich
vystoupení veřejně vychválila po stránce choreograﬁe, rozsahů, zvedaček a akrobacie a za sebe je vyhodnotila jako nejlepší vystoupení.
1. místo RI B
1. místo RI A
1. místo RII
2. místo RII street

Zahradnická
Rozpustilá
Make a Wish
The dessert

Alena Navrátilová
Alena Navrátilová
Alička Pechová
Helena Prchalová

žích
Make a Wish RII – 1. a 2. místo v pohárových soutě

2. místo RII DD
2. místo RIII B
3. místo RIII DD

Džungle
Na vrcholky hor
Turn

Monika Bukačová
Alena Navrátilová
Monika Bukačová

Krajské kolo Středočeského poháru ZŠ, SŠ a domů dětí byla uspořádána v pěkné hale v Kralupech n/Vltavou. Účastnil se velký počet
týmů, který se odvíjel od postupů z 9 okresních kol. Do krajského ﬁnále se mohly probojovat v každé věkové skupině 2 mini týmy a 2 skupiny a my měli to štěstí, že jsme sem postoupili hned se třemi zástupci
MDDM Úvaly. Na soutěži jsme patřili k nejúspěšnějším, ze třech startů
v této prestižní krajské soutěži jsme získali 3 poháry.
1. místo skupiny 1. stupeň ZŠ z 18 účastníků

The dessert
street Helena Prchalová
3. místo mini týmy 1. stupeň ZŠ z 15 účastníků
Džungle
DD Monika Bukačová
3. místo skupiny SŠ z 9 účastníků
Kapie nepálí
street David Procházka

The dessert street

RII – 1. místo v Čásla

vi a Kralupech

Kapie nepálí Džuniorz REC – 1. místo region SUT Folimanka
Rozpustilá RI A – 1. místo v Čáslavi a na Duběnce
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Zprávy z MDDM Úvaly…..

D

obrých zpráv není nikdy dost… A i když se budu opakovat, s radostí
děkuji našim tanečníkům za perfektní výkony a trenérům soutěžních
formací Heleně Prchalové, Tereze Rothové, Sarah Kubaričové, Alici
Pechové, Janě Marouškové, Monice Bukačové, Davidu Procházkovi, Honzovi Ťoupalíkovi a Aleně Navrátilové za úžasné výsledky jejich svěřenců
v jarních tanečních soutěžích. Rodičům tanečníků pak za důvěru a nezištnou
pomoc.
K výjimečným úspěchům patří i 1.místo naší šachistky Nikol Slavíkové
v krajské soutěži a její nominace na podzimní mistrovství republiky. Nikolko,
gratulujeme. Šachový oddíl MDDM Úvaly vznikl v r. 1989 pod vedením
pana Jaroslava Novotného a já jsem nesmírně ráda, že se současní šachoví
lektoři v MDDM starají o to, aby šachová tradice v Úvalech nezanikla.
Srdečně vás všechny zvu do MDDM na červnové akce, které pro vás připravily lektorky oddělení estetiky s vedoucí Ivou Pospíšilovou, lektoři a lektorky oddělení SVV a jejich vedoucí Olča Procházková a také do Salesiánského divadla v Praze na Akademii v režii tanečního oddělení.
Přeji krásné prázdniny plné pohody, sluníčka a radosti všem dětem, vedoucím a našim příznivcům a děkuji za spolupráci celé řadě milých lidí.
Jana Pospíšilová, ředitelka MDDM Úvaly

okénko knihovny

Z DŮVODU REKONSTRUKCE
BUDE KNIHOVNA UZAVŘENA
Od 20. 6. 2016 do konce září
bude městská knihovna uzavřena.
Věnujte prosím pozornost následujícím upozorněním:
Po dobu rekonstrukce vámi půjčené knihy nebudou UPOMÍNKOVÁNY, a proto knihy, které máte
v současné době půjčené, již nevracejte. Ušetříte nám tím hodně práce.
Chcete-li nám pomoci, přijďte si půjčit co nejvíce knih a ubytujte je u sebe doma. Velmi nám tím
pomůžete, knížky nebudou upomínkovány.
Pamatujte, že knihovna bude mimo provoz tři měsíce, nezapomeňte si vypůjčit dostatečnou
zásobu čtení.
Uděláme vše pro to, aby přístup do katalogů a na webové stránky zůstal neomezen. Za případné
výpadky se předem omlouváme.
Jako alternativu k tištěným knihám můžete zvolit půjčování e-knih, které jsou pro naše čtenáře
zdarma dostupné na našich webových stránkách v katalogu Carmen. E-knihy lze půjčit pouze
v případě, že máte platnou registraci. Prosím zkontrolujte osobně v knihovně nebo telefonicky.
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Veselé dny ve školce
Po Velikonocích na děti čekalo
mnoho dalších zajímavých témat.
Velkou pozornost jsme s dětmi
věnovali našemu městu a bydlišti. Hledali jsme rozdíly bydlení
na vesnici a ve městě, učili se
chápat pojem panelák, dům, byt,
chata, apod. Při procházkách jsme
obdivovali zajímavá místa našeho
města, které učitelky doplnily
poutavým vyprávěním. Všichni
malí Úvaláci se předháněli v tom,
kdo lépe zná adresu svého bydliště a jakou cestou se domů nejlépe
dostane. Jako správní obyvatelé
Úval jsme poznávali a malovali
znak města a seznamovali jsme se
s důležitými místy našeho města.

Nezapomněli jsme si připomenout svátek Den Země. Povídali jsme si o své zemi, o existenci jiných zemí, o planetě
Zemi a o tom, co nám příroda
dává a co my můžeme udělat
pro přírodu. Hodně jsme si povídali o třídění odpadu a využili
jsme k tomuto tématu didaktické hry, při kterých jsme měli
před sebou například zmenšeniny malých kontejnerů, a děti
hry opravdu bavily. Budova MŠ
Úvaly v Pražské ulici již 4. rokem s dětmi na zahradě na Den
Země vysazuje stromek, letos to
byla japonská vrba.

důležitou disciplínou bylo házení
koštětem do dálky a kolem ohně
se zpívali čarodějnické písničky
a zaříkadla. Velkým zpestřením
byl oběd venku a po zahradě se
rozléhalo mlaskání dětí u dokřupava upečených buřtíků.

V rámci oslavy Dne Země jsme
se zúčastnili i 10. ročníku kulturní regionální akce Den Země
na Klepci. Ačkoli nám počasí
moc nepřálo, výkon ani nadšení
dětí to nezkazilo a akce se vydařila. Dětem za reprezentaci školky
moc děkujeme.

A pak přišla oslava Čarodějnic.
Díky kouzlům a čárám nám počasí při oslavě Pálení čarodějnic
jako vždy přálo. Dopoledne se
z učitelek a dětí jako mávnutím
kouzelného proutku staly čarodějnice a čarodějové. Na třídách
se četly pohádky s tématem čarodějnic, vymýšlela se různá čarodějná jména a hlavně se vyráběly
velké postavy čarodějnic. Venku
plápolal oheň, který svou čarodějnou silou pak všechny vyrobené
čarodějnice spálil, a oslava mohla propuknout na plné obrátky.
Po zahradě se létalo na košťatech,

Za kulturou jsme tentokrát vyjeli do divadla v Horních Počernicích na osvědčené Jarní příhody
Včelích medvídků.
Rodiče dětí měli možnost
v rámci projektu „Koukají na nás
správně“, jehož se MŠ Úvaly
účastní, přihlásit své děti na vyšetření zraku, které probíhalo přímo na jednotlivých budovách.
Koncem dubna zároveň proběhlo focení tříd a děti získaly
památku na své kamarády a učitelky.
V zimním období již proběhl zápis do základní školy a děti
jsou samozřejmě zvědavé, jak to
tam bude při vyučování vypadat.
Proto každý rok třídy předškoláků navštěvují letošní prvňáčky ve škole, zkusí si sednout

do opravdové lavice a chlubí se,
co všechno už umí! Prvňáčci se
zase mohou předvést, jak už krásně čtou a počítají a své mladší
kamarády zasvěceně školou provádějí.

V dubnu proběhla v prostorách
školky burza oblečení a vybavení na jaro a léto. Chceme všem
organizátorům opět poděkovat
za jejich čas a ochotu takovouto
akci uspořádat. Obzvláště nás potěšila hojná účast nakupujících,
protože se ve stejný den v okolí
konalo více burz. Pro účely školky se vydělalo krásných 1.900,Kč, za které školka již nakoupila
sezení pro děti na zahradu. Všem
ještě jednou děkujeme.
Máme radost, že při jarním
úklidu zahrady máme spoustu
platných pomocníků. Na budově
MŠ Pražská přiložily pomocnou
ruku děti ze speciální třídy ZŠ
Úvaly a na budově Bulharská
udělal kus práce Výbor rodičů.
Všem patří náš obrovský dík.
V dubnu navštívili novou budovu MŠ Bulharská zastupitelé
Pardubického kraje spolu s představiteli Úval, aby se inspirovali
při stavbě nové mateřské školky
v jejich kraji. Těší nás, že můžeme být vzorem pro další.
Kolektiv MŠ Úvaly

Úvalský student na Mezinárodní hudební
olympiádě!

V

e dnech 28. dubna až 1. května 2016 proběhla ve třetím
největším městě Litvy Klaipėdě Mezinárodní hudební olympiáda. Soutěž byla určena všestranně hudebně nadaným dětem
a mládeži 2. stupně základních
a středních všeobecných škol.
Také české školství zde mělo svého zástupce.
Účastníci Mezinárodní hudební olympiády se ve většině případů rekrutují z úspěšných účastníků národních kol této soutěže.
Ve výjimečných případech může
novou zemi, která má zájem se
soutěže účastnit a připojit se tak
k programovým cílům hudební
olympiády, reprezentovat vybra-

ný student. V České republice
dosud obdobný formát soutěže,
která propojuje stejnou měrou
jak hudebně teoretické poznatky, tak i hudební dovednosti,
a přitom by byla určena studentům všeobecných škol, neexistuje. Díky velké podpoře a důvěře předsedy Společnosti pro
hudební výchovu Jana Prchala
a doc. Miloše Kodejšky, národního koordinátora EAS, tak dostal
příležitost se popasovat se svými
vrstevníky z jiných zemí jako jediný zástupce Česka patnáctiletý
Václav Šolc, žák 9. třídy Základní školy v Úvalech. Václav hraje devět let na housle, od minulého roku je členem Pražského

ﬁlmového orchestru. Je také
členem Mensy, rád píše povídky, věnuje se lukostřelbě
a díky přípravě na Mezinárodní hudební olympiádu se
pustil do komponování skladeb. Václava Šolce do Litvy
doprovodila Jiřina Jiřičková,
která kromě jiného také vyučuje hudební výchovu na ZŠ
Úvaly. Je členkou Společnosti pro hudební výchovu
a v Litvě usedla do odborné
poroty soutěže.
Cesta do Klaipėdy znamenala let do Vilniusu s přestupem ve Waršavě a po několika
hodinách čekání posléze čtyřhodinovou cestu nepohodlným mik-

robusem k Baltskému moři, na jehož pobřeží se Klaipėda nachází.
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Vlastním místem konání byla Fakulta umění Klaipėdské univerzity. V jejích učebnách měly zázemí jednotlivé země, kterých bylo
devět (Litva, Lotyšsko, Estonsko,
Polsko, Chorvatsko, Slovinsko,
Česko, Slovensko a Kypr). Zde
také celé hudební klání probíhalo. Třetí hudební olympiáda byla
otevřeba slavnostním večerem
v krásném a akusticky velmi příjemném sále fakulty. Následující den proběhly písemné testy
(přeložené do rodných jazyků
účastníků) pro účastníky ve dvou
kategoriích a část olympiády zaměřená na individuální přezkoušení intonace a rytmu. Po večeři
se uskutečnil tzv. národní večer.
Jednotlivé země měly ostatním
předvést jakékoli hudební číslo
podle svých možností. Podílet se
na něm mohli jak žáci, tak i učitelé či další pomocníci. Pořádající
Litevci tak zaplavili pódium pestrobarevnými kroji a silnými hlasy
předvedli pásmo svých lidových
písní. Mnohé přirozeně zaujali

svým zpěvem studenti z Kypru.
Češi se prezentovali písní inspirovanou folklorem, duetem Tráva
od Petra Bendeho, která vzbudila
velký ohlas. Následující den se
konala soutěž ve zpěvu. Výkony
soutěžících byly v mnoha případech vskutku vynikající. Václav
Šolc zazpíval českou lidovou
píseň Loučení, loučení v úpravě Václava Trojana a stejně jako
i v předchozích částech soutěže
svým výkonem za sebou zanechal
několik dalších účastníků. Všechna pěvecká vystoupení byla pojata jako veřejný koncert a stejně
tak byla vnímána i další, poslední
část hudební olympiády, kterou
bylo představení vlastní skladby.
Ke slyšení byly líbivé písně, ketré
měly velký ohlas v publiku, stejně jako kontrapunktické skladby
na klavír, v mladší kategorii porotu neobyčejně zaujala sborová
kompozice estonského mladíka,
kterou naživo zazpíval s dalšími
čtyřmi vrstevníky. Václav předvedl skladbu, kterou nazval The

Empty Waves. Part harfy a bicích
měl připravený z domova, když
jej natočil s rodiči, a naživo k nahrávce, jak pravidla umožňovala,
hrál na housle. Jeho skladba byla
velmi zajímavá. Ve starší kategorii zazněla mimo jiné zdařilá kompozice pro čtyři ruce na klavír či
kyperská píseň věnující se vysoce
aktuálnímu tématu uprchlíků doplněná výtvarnou prezentací. Ještě před ﬁnálovým večerem a slavnostním vyhlášením výsledků
byli všichni účastníci odměněni.
Po předchozí domluvě nastoupili
do připravených autobusů, které
je po převozu trajektem na blízký
poloostrov dovezly do vyhlášeného místního delﬁnária. V zimních
bundách se všichni na několik
málo minut prošli po pláži a pak
už studenti jen netrpělivě čekali
na to, jak celé klání dopadlo.
Zpátky v koncertním sále fakulty Klaipedské univerzity nejdříve
znovu zazněly porotou vybrané
nejlepší výkony v obou kategoriích ve zpěvu a interpretace autor-

ských skladeb. Záměr poroty byl,
aby se ještě jednou prezentovala
každá země, a tak ten den již podruhé zahrál svoji kompozici The
Empty Waves Václav Šolc. V jednotlivých kategoriích nakonec
porota ocenila nejlepší výsledek
v hudební teorii, v četbě z listu,
nejlepší pěvecký výkon a předvedení kompozice. Na základě součtu hlasů byli účastníci seřazeni
do pásem. Ve velké konkurenci
celkem patnácti studentů v 1. kategorii (věk 12 – 15 let) podával
Václav Šolc poměrně vyrovnané
výkony ve všech čtyřech částech
a celkově se umístil na 11. místě.
Teprve za ním se umístili studenti
z Chorvatska, Slovinska, Lotyšska a Slovenska. Václav Šolc si
tak domů odvezl krásné bronzové
pásmo.
Milý Vašku, gratulujeme ti
k vynikající reprezentaci úvalské
školy, města i celé České republiky!
Jiřina Jiřičková

Příspěvek dětí:
Our class was in theatre last Tuesday. We saw agents and an alien
there. The agents were catching
the alien. During the play agents
said: “Who wants to catch the

alien?” I said: “Me!” And I went
to the agents. My mission was to
help the agent and to catch the alien. Mission was completed! This
theatre was very interesting.
Majda Kopková, 5. C

Anglické divadlo v ZŠ

V

úterý 19. 4. naši základní
školu navštívila divadelní
společnost The Bear Educational Theatre s představením
v angličtině. Děti 3. a 4. tříd zhlédly hru Jackie and the Horrible Family a prožily příjemnou hodinku
s dívkou Jackie, které pomáhaly
vyzrát nad zlými obry. Hra byla
vtipná, interaktivní a výkony
herců skvělé. Poté do sálu soko-

lovny nastoupili žáci 5. a 6. tříd
a byli vtaženi do hry s mimozemšťany The Alien Grammar Show.
Žáci reagovali na výzvy v angličtině, mnozí se zapojili do hry
a zúročili a rozšířili své dosavadní znalosti. Nakonec bylo představení pro žáky 7. až 9. tříd. Ti
se ocitli ve hře Murder at Wimbledon na travnatém dvorci světově známého londýnského Wimbledonu a pomohli s detektivním
příběhem.
Spolu s herci
jsme prožili
pěkné dopoledne, někteří si
i zahráli a přesvědčili jsme
se, že angličtina je užitečná
a zábavná.
Mgr. Olga
Fernando
ZŠ Úvaly,
angličtina

MŠ ÚVALY přijme

Co nás čeká v v červnu?
1. 6.

2. 6.
3. 6.
5. – 10. 6.
6. 6.
6. – 10. 6.
7. 6.
8. 6.
9. 6.
10. – 15. 6.
10. – 16. 6.

●

Asistent pedagoga (0,5 úvazek) – podmínkou kurz asistenta
pedagoga (i studující)
● Učitel/ka (0,5 úvazek, budova Kollárova)
Podrobné informace na http://kollarova.msuvaly.cz/volna-mista-2/
SVÉ ŽIVOTOPISY ZASÍLEJTE NA: info@mskollarova.cz
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
MŠ Úvaly
Kollárova 1260
250 82 Úvaly
www.msuvaly.cz
tel.: 281 981 678, 739 631 687

11. – 12. 6.
12. – 17. 6.
15. 6.
21. – 23. 6.
22. – 25. 6.
27. 6.
28. 6.

Divadlo Minor – Perníková chaloupka – 4. A, 4. B
Duhový hrad – divadelní představení pro ŠD v DVA
č. 65
Schůzka rodičů budoucích prvňáčků ve škole
Akademie družinových kroužků v DVA č. 65
Učitelé – seminář na téma „Práce s nadanými dětmi“,
žáci ředitelské volno
Výchovně vzdělávací kurz – Jizerské hory – 2. D, 3. B
„Úvalské veršování“ – oblastní kolo soutěže v recitaci v naší škole
COMDI – Hromadná korespondence – předání vysvědčení z testování profesních předpokladů – 8. A,
8. B, 8. C
Vzdělávací pořad „Vesmírný ostrov Země“ – 9. A, 9. B
Dílny pro budoucí prvňáčky ve škole
„Loučení s deváťáky“ v DVA č. 65
Výchovně vzdělávací kurz – Štědronín – 2. A
Výchovně vzdělávací kurz – sportovní areál Berounka – 1. B, 1. C
Kurz Zdravotník zotavovacích akcí pro pedagogy
Výchovně vzdělávací kurz – Český ráj – 1. A
Zámek Loučeň – školní výlet třídy S1
Kurz sebeobrany pro přihlášené žáky
Louňovice – školní výlet 8. C
„Labyrint srdce“ – stmelovací a sebepoznávací kurz
– Nasavrky u Chrudimi – 7. B
Plavba po Vltavě – výlet 1. A
Projekt školy – Ochrana obyvatel za mimořádných
událostí
Mgr. Lenka Foučková
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Kudy chodí písniþky - oblastní kolo
SoutČžního klání se v oblastním kole zúþastnilo 83 dČtí z ýelákovic,
Peþek, Vrbové Lhoty, Zelenþe, Kolína a Úval. ZaznČly skvČlé výkony a v silné
konkurenci naši žáci a žákynČ získali mnohá ocenČní.
Na realizaci soutČže se podílely též dČti ze školní družiny, s nimiž paní
vychovatelky vyrobily pro všechny soutČžící krásné dárky. S úpravou tĜídy
a organizací též pomáhali žáci z 9.A, 8.A a 8.B. Jsem jim vdČþná za poĜízené
fotografie, plynulý prĤbČh akce a moderování. Naše kuchaĜky upekly sladký
mouþník, na nČmž jsme si všichni pochutnali, mnohým soutČžícím dodal též
potĜebnou energii.
Za pomoc pĜi organizaci soutČže dČkuji též kolegyním Lence Fouþkové,
Andree Sukové, Pavle KonĤpkové, Gabriele Matouškové a LadČ Holubové.
Porotu posílil pan uþitel Renner ze ZŠ v ýelákovicích a tím byla též zaruþena
objektivita pĜi hodnocení pČveckých výkonĤ.
ZávČrem chci zdĤraznit, že mČ tČší vysoká úroveĖ této pČvecké soutČže
a domnívám se, že dĤstojnČ pokraþujeme v tradici, u jejíhož zrodu stála paní
uþitelka Marie Landgráfová.

Výsledky oblastního kola, které se konalo dne 13. dubna 2016
I. kategorie:
1. cena Veronika Jandová, Zeleneþ 1. tĜída
2. cena Julie Štefanová z 1. D, Úvaly
3. cena Lenka Voksová, Vrbová Lhota, 1. tĜída
Natalie Sasková z 1. D, Úvaly

VI. kategorie (6.+ 7. roþníky)
1. cena Sabina Uxová, Kolín
2. cena Natálie Havránková ze 7. A, Úvaly
3. cena neudČlena
DUO 1. cena - Michaela Baitlerová + Anna Kalašová ze 7. A

II. kategorie:

VII. kategorie:

1. cena AlžbČta Kopková z 2. A, Úvaly
2. cena Šárka Filipská, Zeleneþ, 2. tĜída
3. cena Babeta Zavoralová z 2. A, Úvaly
Karla ŠtČpánovská z 2. B, Úvaly

1. cena Petra JavĤrková z 8. B, Úvaly
Václav Šolc z 9. A, Úvaly
Jan Rieger, ýelákovice, 8. tĜída
2. cena Alena Futterová z 8. A, Úvaly
3. cena Valentina Gigante z 8. C s Adamem
Bubákem (doprovod na bicí)
Úvaly

III. kategorie:
1. cena Anna Jasenská z 3. A, Úvaly
2. cena Kristýna Siková z 3. A, Úvaly
3. cena Tereza Šeráková z 3. D, Úvaly
DUO 1. cena Kamila a Klára Krištoufkovy, Peþky 3. tĜída

IV. kategorie:
1. cena Isabela Honzáková ze 4. C, Úvaly
2. cena Kristýna Vápeníková ze 4. C, Úvaly
Lukáš Hojka ze 4. D, Úvaly
3. cena Viktor Mašín ze 4.A, Úvaly

V. kategorie:
1. cena Luisa Zavoralová z 5. B, Úvaly
Emília Ochotnická, ýelákovice, 5. tĜída
2. cena Gabriela Reinerová z 5. B, Úvaly
Adam KoĜínek z 5. B, Úvaly
3. cena Jana Toužimská z 5. B
Jakub Sebera, ýelákovice, 5. tĜída
DUO 1. cena - Michaela MatČjková + Anna Prokešová z 5. C, Úvaly
- Emília Ochotnická + Jakub Sebera, ýelákovice
2. cena - Anastázie Horáková + Adam Horák, Zeleneþ

Všem soutČžícím
gratuluji k jejich mnohdy
obdivuhodným
pČveckým výkonĤm
a pĜeji všem další
úspČchy. Doufám, že
zpČv je bude provázet
životem. TČším se pĜíští
rok, kdy probČhne
19. roþník této soutČže.
VČra Trojanová

Den Země na Základní škole v Úvalech

D

vacátého druhého dubna
jsme na naší škole oslavili
Den Země. Tento den byl
vyvrcholením projektu, jehož
součástí byla celoškolní soutěž
zaměřená na prostředí ve městě
a jeho okolí a na možnosti, jak šetřit energii i neobnovitelné zdroje
surovin. V rámci soutěže naši žáci
zaměřili svoje fotoaparáty na divoké skládky a nepořádek v Úvalech a v blízkém okolí. Tato místa
vyfotografovali, fotograﬁe opatřili popiskem, vyznačili na mapě.
22. dubna se na některá z těchto
míst vydali a uklidili je. V dalším
soutěžním úkolu si žáci ověřovali, zda pitím vody z kohoutku
lze šetřit energii, ropu i životní
prostředí. Zjistili, že je to možné,
a dnes vědí také proč. Dále prakticky zjišťovali, zda pouhé sešlapávání plastových lahví ovlivňuje

spotřebu energie i ropy a životní
prostředí. A opět sami, na základě pokusu, si dokázali vytvořit
správný závěr.
Vyvrcholením naší činnosti se
stal 22. duben, kdy žáci se svými
učiteli uklízeli Úvaly a jejich okolí. Na základě vlastní zkušenosti
si děti ověřily, že odpad, který
hyzdí přírodu, sám nezmizí. Proto je nutné odpad důsledně dávat
na místa k tomu určená nebo stále
uklízet.
Všechny akce v projektu Den
Země žáky obohatily o praktické
zkušenosti, žáci si rozšířili svoje
povědomí o tom, jak je možné
šetřit energii, suroviny i životní
prostředí.
Umístění tříd v soutěži pořádané
ke Dni Země
I. kategorie 1. – 2. ročník
1. místo třída I. B
2. místo třída I. D
3. místo třída I. A
II. kategorie 3. – 5. ročník
1. místo třída III. A
2. místo třída III. D
3. místo třída III. B
III. kategorie 6. - 9. ročník
1. místo třída IX. B

2. – 3. místo třída VI. A
2. – 3. místo třída IX. A
Blahopřeji všem třídám, které
se zapojily do soutěže. Plněním
úkolů žáci získali cenné poznatky, vědomosti a dovednosti, které
mohou uplatňovat dnes i v dalším

životě. Za kvaliﬁkované vedení
svých žáků děkuji všem učitelkám
a učitelům. Za spolupráci také
děkuji vedení školy, MěÚ Úvaly, technickým službám za svoz
nasbíraného odpadu a Pošembeří
za pomůcky potřebné k úklidu.
Mgr. Růžena Kondelíková

Sklízíme výsledky výuky
angličtiny na ZŠ Úvaly

Z

ačátkem května se na ZŠ Zeleneč konalo okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce pro 4. a 5. ročník. Byl to dvojboj
skládající se z písemného testu a ústního projevu. Proti sobě
nastoupilo 52 žáků z 13 základních škol okresu Praha-východ.
V souboji týmů má ZŠ Úvaly bronz ihned po ZŠ Čelákovice Komenského (stříbro) a ZŠ Zeleneč (zlato). Naši úvalskou školu reprezentovali 3 žáci, a to velice úspěšně. Sára Konečná (5. A) totiž
vybojovala parádní 6. místo celkově i 6. místo mezi vrstevníky.
Alexander Komínek (4. D) v celkovém pořadí obsadil 9. pozici
a byl bronzový mezi vrstevníky. Natalie Fulemová (4. B) ohromila
porotu perfektním ústním projevem, za který dostala neuvěřitelných 53 bodů – jen o bod méně než absolutní vítěz. V celkovém
hodnocení se umístila na 14. příčce a byla šestá mezi vrstevníky. Jménem školy děkuji všem účastníkům za odvahu, rodičům
za podporu a přeji Good luck!
Evgenia Plocová,
učitel cizích jazyků
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Sportovní tanec Sběr papíru – akce 4 v 1 s bonusem
ro nás se ve dvou slona ZŠ Úvaly
vech „sběr papíru“ skrývá

V

říjnu 2015 jsme na Základní
škole v Úvalech otevřeli nový
Kurz sportovního tance pod
vedením Mgr. Kamily Kratochvílové. Sportovní tanec je často uváděn
v publikacích i jako tanec společenský či jako taneční sport. Na tanečních soutěžích se dělí na latinskoamerickou a standardní část.
Děti se na kurzu naučí jak synchronizovat své pohyby, tak „poslouchat“ hudbu a rozeznávat jednotlivé doby. Společně jsme se již
naučili několik tanečků. Jedná se například o základní kroky tanců waltz, valčík, polka, chacha a jive. Samostatnou částí jsou tance folklorní,
a tedy v tanečním sportu nesoutěžní,
což je country a mazurka.
Děti své umění budou moct předvést na Akademii kroužků školní
družiny, která se uskuteční na začátku června.
Nakonec bych ráda poděkovala
malým tanečníkům a jejich rodičům
za podporu tak krásného sportu, jako
je ten náš. Nemalý dík patří také ZŠ
Úvaly za poskytnutí prostoru učebny hudební výchovy.
Za Kurz sportovního tance na ZŠ
Úvaly
Mgr. Kamila Kratochvílová

P

mnohé: 1. posilování těla,
2. pobyt na čerstvém vzduchu za
každého počasí, 3. recyklace druhotných surovin, 4. přivýdělek
pro školu a jako bonus zajímavě
strávený čas ve společenství bezva pomocníků.
Letos jsme od dětí vybrali 9 110
kg papíru, k tomu jsme přidali půl
roku sbíraná víčka od PET lahví –
253 kg a 17 kg hliníku (nejčastěji
plechovek od nápojů, ale také alobalů od svačin, víček od jogurtů či
kalíšků od čajových svíček).
Celá škola utržila celkem asi
18 000 Kč, které budou rozděleny
mezi 1. stupeň, školní parlament
(tj. 2. stupeň) a příspěvek získá
také Ekotým. Peníze slouží např.

na nákup her, knih, odměny třídám či jednotlivcům a jiné potřeby dětí.
Do sběru se zapojilo 291 ze 730

dětí navštěvujících školu. Děkujeme všem rodinám, které starým
papírem přispěly.
Jana Šetková a Ekotým

Poděkování dramatickému kroužku ZŠ Úvaly

I

když venku to vypadalo spíše na studený listopad, 27. 4.
do našeho „domečku“ školní
družiny přišlo jaro. Přišlo v podání dětí II. stupně dramatického
kroužku pod vedením paní uč.
Mgr. Alice Javůrkové a její maminky paní Mgr. Ludmily Kun-

cové. Žáci II. stupně si připravili
krásné pásmo protkané jarními
písněmi a básněmi s klavírním
doprovodem. S dětmi a paní uč.
Mgr. Arnoštkou Březkovou jsme
si připomněli, jak se dříve na vesnicích žilo, jaké slavnosti a zvyky
se mezi lidmi dodržovaly. Nako-

nec i „naše děti“ zarecitovaly ze
svého repertoáru básně a na závěr jsme se všichni zaposlouchali do krásné skladby Bedřicha
Smetany Vltava. Bylo to velice
příjemné zastavení a děkujeme
za ně.
Šárka Klocová

Biologická olympiáda
na ZŠ Úvaly

Finálové kolo matematické
soutěže Pangea

V

Celostátní finálové kolo mezinárodní matematické soutěže Pangea proběhlo 6. května 2016 na Právnické fakultě UK v Praze. Mezi
nejlepšími řešiteli z celé republiky byli i čtyři žáci z naší školy.
V kategorii 4. ročníku
reočníku se ﬁnále účastnilo celkem 39 žáků z celé re
publiky. Na 6. místě
stě se umístil Lukáš
Rataj (4.C), na 13.
3. místě Ondřej
Charvát (4.B) a na 29. místě
Michal Vrba (4.D).
).
V kategorii 5. ročníku
očníku se
účastnilo 65 žáků.
ů. Naši
školu
reprezentovala
ntovala
Anna Jiřičková, která
obsadila 46. místo.
o.
Všem čtyřem žákům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci
entaci
školy.
Mgr. Lenka Foučková
oučková

ýhodou naší školy je, že má kolem sebe přírodní prostředí – školní zahradu, les, vodní tok i rybník. Zdá se být poměrně snadné v přírodě se
pohybovat, poznat ji, umět pozorovat a něco z toho vyvodit. Ovšem to
chce také odhodlání a chuť! Jsme rádi, že v naší škole se najdou žáci tímto
disponující a mající snahu dozvědět se něco více a poté také vše náležitě
zúročit.
Také letos probíhala na naší škole biologická olympiáda, které se v obou
kategoriích zúčastnilo 13 žáků. Potěšující je, že se objevilo také několik zájemců z 5. tříd. Ti si soutěž vyzkoušeli nanečisto, i když v plném nasazení
svých sil. Ráda bych vyzvedla výkon Ondřeje Lesáka z 5. A, který porazil
všechny šesťáky, a to svým celkovým výsledkem z následujících úkolů: test
znalostí, určování rostlin, živočichů a hub a laboratorní práce. Pět nejlepších
žáků z 2. stupně postoupilo do okresních kol. Nejlépe se umístili bratři Jedličkové – Jakub v kategorii C a Martin v kategorii D. Oba skončili v konkurenci
žáků z jiných základních škol i víceletých gymnázií na krásném 4. místě.
Všem nadšeným biologům děkuji za účast ve školním kole, postupujícím
za výbornou reprezentaci školy a Martinovi a Jakubovi Jedličkovým gratulujeme k výbornému výsledku.
Jana Šetková
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Návštěva mateřské školky

„H

urá! Půjdeme ke kamarádům do školky
a zazpíváme jim naši
Karkulku!“ – radovaly se děti ze
sborového kroužku, když uslyšely o plánované návštěvě v MŠ
Pražská.
Spolu s rodiči připravovaly

kostýmy a pořád dokola opakovaly písničky…
A konečně nastal den „D“ a vyrazili jsme ke kamarádům do MŠ
Pražská s připravenou operkou
„O Červené karkulce“ od Z. Svěráka a J. Uhlíře. Už během cesty
pěkně naladěné děti hezky prozpěvovaly, aby
zp
pořádně rozepo
hřály
hlasivhř
ky. Ve školce
ky
na nás už netrpělivě čekali
tr
nnaši nejmladšší posluchači
a zdálky nás
hhlasitě zdravilli. Ale sotva
zzazněly první
huaakordy
pohádky, ve třídební po

dě bylo ticho,,
které se po zá-věrečné písničce proměnilo v aplaus.
Po skončení
pohádky jsme
si ještě chvilku povídali,
ale nakonec
jsme se museli rozloum další
čit, s příslibem
ádk
návštěvy s pohádkou.
Na závěr bych chtěla moc poděkovat vedení MŠ Pražská za vřelé přivítání a samozřejmě všem
našim nadšeným zpěváčkům: J.
Korbelové, E. Bělohradové, N.
Šimkové, T. Kokrdovi, E. Nevoralové, M. Klocovi, N. Shahové, V.
Plocovi, L. Hojkovi a K. Luskové

a popřát
řát spoustu
t ddalších
lší h
povedených inscenací! A rodiče,
prarodiče (a všichni naši příznivci) jsou srdečně zváni na naši pohádku, kterou uvedeme 2. 6. 2016
na Akademii družinových kroužků v CVA č. 65, od 15.30 hodin.
Za sborový kroužek
Mgr. Oxana Šťastná

Akademie družinových kroužků

Š

kolní rok se zvolna chýlí ke konci, během měsíce května ukončily svou činnost družinové kroužky, a proto bych vás ráda pozvala
na jejich AKADEMII, kterou chystáme na čtvrtek 2. 6. 2016.
Uskuteční se v Centru volnočasových aktivit „65“ od 15:30 do 16:30
hodin, vstup do budovy bude od 15. 00 hodin – k vidění budou práce výtvarných kroužků, které vedou Šárka Klocová a Markéta Macháčková, a kroužek vaření, s Romanou Šimůnkovou, připraví malé
občerstvení. V hlavním programu se představí SBOR pod vedením
Mgr. Oxany Šťastné, SPORTOVNÍ TANCE pod vedením Mgr. Kami-

ly Kratochvílové, JÓGOVÉ HRÁTKY pod vedením Šárky Klocové
a DRAMATICKÝ KROUŽEK pod vedením Markéty Macháčkové.
Akci budou moderovat žáci 8. A Vanessa Hájková, Anna Kašíková
a David Fuxa – za což jim touto cestou velmi děkuji. Zváni jsou především rodiče vystupujících dětí, ale i široká veřejnost, kterou naše
činnost zajímá.
Za školní družinu
Dana Váňová, vedoucí
vychovatelka

Literární koutek
OTEC VLASTI
Nejdřív Václav, potom Karel
těžké dětství tenkrát měl,
jeho tatík, český král,
byl též jeho věznitel.

K Svatovítské katedrále
první kámen položil,
krom vysoké školy dále
Nové Město založil.

Vychován byl ve Francii,
s Blankou se tam oženil,
od mnoha se učitelů
pět jazyků naučil.

Nedaleko velké Prahy
Karlštejn si postavil,
kapli krásnou, celou zlatou,
Mistr Arnošt vysvětil.

Jeho otec u Kreščaku
v líté bitvě umírá,
na Karla však doma v Praze
čeká žena spanilá.

S druhou ženou Annou
Falckou
dlouho se však netěšil,
Václava mu dala syna,
pět let s ní jen žil.

S čtvrtou ženou Eliškou
nejvíc dětí měl,
cestou dohod řešil spory,
stal se římským císařem.

Převlékal se za panoše,
podnikal tak výpravy,
aby se mu podařilo,
co sám si vzal do hlavy.

Nakonec si musel vzíti
svého syna snoubenku,
královnou se naší stala
dva měsíce po sňatku.

Když byl starý, spadl z koně,
zlomil si pár kostí,
pohřbili ho v katedrále,
stal se Otcem vlasti.

Narodil se Václav IV.
nový český král,
ovšem další těžký porod
matce život vzal.
Během slavné existence
Karel často bojoval,
připojil si mnohé země,
stanul v nich, co král.

O tom, že probírané učivo děti
zajímá a baví, svědčí i básnička o Karlu IV., kterou napsala
Lucie Babušková ze 4. A.
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ZŠ Heuréka přivítá první žáky již v září
V září 2016 poprvé otevře své
dveře žákům 1. až 4. ročníku ZŠ
Heuréka v Úvalech. Odborné
zázemí poskytuje Heuréce
společnost CfME, která se
dlouhodobě věnuje moderním
trendům ve vzdělávání
a pracuje na vývoji vzdělávacích
programů zejména pro školy
a muzea. Přinášíme rozhovor
s Janem Kalou, ředitelem CfME
a zároveň zakladatelem ZŠ
Heuréka.
Proč se vaše škola jmenuje
Heuréka?
Název Heuréka vystihuje hlavní
myšlenku školy, kterou je radost
z objevování. Děti nejsou tabula
rasa, kterou je třeba popsat – vážíme
si jejich myšlení a chceme být dětem
opravdovými partnery na společné
a úžasné cestě za poznáním a objevováním světa okolo nás i v nás.
Naučí se v Heuréce děti vše, co
potřebují?
Rozhodně se nemusíte obávat,
že by se vaše děti nenaučily, co
učitelům předepisuje české kurikulum. Děti se při tradiční výuce
často nudí, a nevyužívá se tak jejich
čas a potenciál. Děti se naučí vše,
více do hloubky a hlavně opravdu
dobře. Navíc budeme pomocí map
učebního pokroku pečlivě sledovat
dovednosti každého dítěte tak, abychom mu mohli v případě potřeby
poskytnout jemu na míru šitou oporu a pomoc.
Jak to bude u vás ve škole
vypadat?
Škola se nachází v útulné vile
s úžasnou zahradou, na které jsme se

začali na jaře scházet s rodiči a dětmi. Už teď jsme taková malá, nadšená komunita. Na utváření a dotváření zahrady se také už svými nápady
začaly podílet i děti. Začaly přemýšlet nad tím, kde se už teď v zahradě
cítí dobře a jakou zahradu by chtěly
mít. Budeme tu konec konců trávit
spoustu času.
Ve škole samotné chystáme různorodá centra aktivit, kde děti budou
bádat, tvořit, číst a objevovat, místa
ke společné práci, klidovou zónu
k relaxaci, koberec ke společným
diskuzím a samozřejmě spoustu
zajímavých knížek a pomůcek.
V budově je prostor pro dílnu - tvorbu keramiky, krmítek či čehokoliv
zajímavého a smysluplného. Navíc
se nám podařilo získat grant na vybavení a rozšíření nabídky odpoledních klubů, díky němuž budeme
moci nabídnout dětem různorodější
činnosti plynoucí z jejich skutečného zájmu.
Důraz klademe nejen na vzhled
a vybavení školy, ale hlavně i na vytváření přátelského klimatu. Během
pravidelného komunitního kruhu
budou děti sdělovat své zážitky, pocity, plánovat a poznávat samy sebe
i jeden druhého.

vá pedagogika, Multikulturní výchova…) a mají zkušenosti s prací
s dětmi. Pak tu s dětmi bude trávit
velkou část času rodilý mluvčí tak,
aby se děti učily angličtinu během
přirozené komunikace a práce
na projektech. V Heuréce budeme

spolupracovat i s řadou dalších zajímavých lidí. Děti samy budou často vycházet ven za poznáním, ale
i za prací na reálných a potřebných
projektech. Chceme, aby děti žily
svůj život už teď, ne se na něj jen
připravovaly.

Koho budou děti ve škole
potkávat?
Nejvíce ředitelku a učitelku
v jedné osobě Magdu Flekovou
a učitelku Ditu Fryšovou. Obě
jsou citlivé osoby zapálené pro věc
a učit v Heuréce je jejich snem.
Obě absolvovaly kromě pedagogických fakult mnohé kurzy (Čtením
a psaním ke kritickému myšlení,
Respektovat a být respektován,
Montessori pedagogika, Prožitko-

církev
Církev československá husitská v Úvalech

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ V ÚVALECH

pořádá v HUSOVĚ KAPLI – Pražská 180
v rámci akce „„Noc
Noc kostelů“
kostelů“
výstavu obrázků dětí z výtvarného
kroužku při CČSH

koná
ve středu 29. června 2016 v 17 h
V Rosenbaumově parku v Úvalech

PÁTEK 10. ČERVNA 2016
od 17.30 h
Jeho brány zůstanou ve dne otevřené,

NOC
tam už nebude.
Zj 21,25

pietní shromáždění
k odhalení HUSOVA KAMENE

Sbor Církve bratrské v Úvalech srdečně zve k bohoslužbě v neděli 5.6.2016 od 9:30 hodin. Bohoslužbu
doprovodí svými písněmi pěvecký sbor KVAS, který se
soustředí na zpěv duchovních písní různého žánru. Rádi
vás uvítáme v naší modlitebně v ulici Pražská 477.
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Okresní kolo Hry Plamen

O

vé první příčce. O všem tedy měla rozhodnout nedělní „disciplína pravdy“ –
požární útok. V neděli jsme se tedy se
všemi soupeři na hřišti v Čelákovicích
sešli znovu, své pokusy si nejprve odběhli mladší žáci. Našim se příliš nedařilo a nakonec skončili na celkovém
nepopulárním čtvrtém místě. Starší
žáci startovali jako poslední a všichni
kolem nich byli napnutí s nimi. Nakonec nepřekonali čas svých největších
soupeřů a v celkovém hodnocení se
zařadili těsně za ně na druhé místo.
Děti tak mají svůj vrchol sezony za sebou, za dva týdny čeká soutěž jejich
kamarády z dorostenecké kategorie
a také jejich vedoucí.
Alena Tesařová, SDH Úvaly

víkendu 14.–15. května se
konalo jarní kolo Hry Plamen,
kterého se účastnila obě naše
družstva a obhajovala zde loňské
dvojnásobné vítězství. Do Čelákovic jsme přijeli v sobotu dopoledne
a po slavnostním nástupu nás čekala
štafeta na 4x 60 metrů s překážkami
a hned po ní štafeta dvojic. Před obědem mladší žáci odjeli domů a starší
pokračovali disciplínami CTIF –
štafetou a útokem. V součtu všech
disciplín i s podzimním kolem z minulého roku a hodnocením kroniky
kolektivu obsadili mladší žáci v konkurenci dalších 15 družstev průběžné
třetí místo. Starší žáci potom mezi 15
družstvy „přenocovali“ na překvapi-

Memoriál Ladislava Báči v Čelákovicích

V

sobotu 23. 4. 2016
jsme se zúčastnili soutěže v požárním útoku
– Memoriálu Ladislava Báči
v Čelákovicích. Měli jsme
zastoupení v každé kategorii. Mladší žáci v nejvíce nabité konkurenci dalších 16
družstev obsadili krásné páté
místo, i když jim ani jeden
pokus nevyšel podle jejich
představ. Starší žáci v prvním pokusu ukázali, že patří
ke špičce z 11 členného startovního pole, ale až z jejich
druhého pokusu všem doslova spadla brada. ČASOMÍRA SE ZASTAVILA NA NEU-

VĚŘITELNÉM ČASE 20, 96!!!
Není pochyb o tom, že putovní

pohár do příštího roku odputoval
s námi. Na závěr přišli na řadu do-

rostenci, kteří snad už konečně prolomili všechnu smůlu,
odvezli si krásné druhé místo, kdy v konkurenci dalších
pěti týmů prohráli o pouhých
13 setin sekundy s domácím
– čistě chlapeckým týmem!
Z velmi úspěšné soutěže jsme
si přivezli další putovní pohár a neocenitelné zkušenosti, které se nám budou hodit
na dalších soutěžích, které už
klepou na dveře. Více informací naleznete také na našem
facebooku (Mladí hasiči SDH
Úvaly), fotky na rajčeti: hasiciuvaly.
Alena Tesařová, SDH Úvaly

skautům, kteří si pro děti připravili disciplíny jako skořápky, jízdu
v zahradním kolečku či strefování
míčků do roury. Rovněž děkujeme paní Renatě Theimerové, která malým návštěvníkům vytvářela
krásná zvířátka z balónků a foukala megabubliny z obřího bublifuku,“ dodala. Na akci nechybělo
ani oblíbené malování na obličej,

díky němuž se malí návštěvníci
proměnili ve Spidermany, kočičky Hallo Kitty, víly i zvířátka.
„Doufáme, že si děti odpoledne
užily a že za rok se na Koulohraní
sejdeme ve stejně hojném počtu
jako letos,“ přeje si Kateřina Topinková.
Za Mámy v Úvalech Tereza
Čižmariková

Odpoledne plné míčů a zábavy

S

lunečná obloha, smích, míče
a míčky všech barev i velikostí, vzduchem poletující
obří bubliny a asi sedmdesát dětí,
které si přišly užít zábavné odpoledne plné her. Takto vypadala
sobota 14. května na hřišti za kostelem v Úvalech, kde se konala
akce nazvaná Koulohraní. „Kluci
a holčičky pilně prolézali míčo-

vou opičí dráhou, skákali na nafukovacích skákadlech, hráli obří
kuželky, školku s míčem i minigolf. Za splnění soutěžních disciplín pak dostali odměnu,“ přiblížila Kateřina Topinková ze spolku
Mámy v Úvalech, který akci pořádal. „Chtěla bych poděkovat všem
členkám, jež se na akci podílely,
a velké díky patří také úvalským
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Závody kočárků
Milá redakce,
úvodem bych ráda reagovala na Váš článek, zveřejněný v květnovém vydání, kde
p. Ing. Petr Jankovský reaguje na akci „Závody kočárků“.
Jeho chvála na akci samotnou
mě velice potěšila. Nicméně
musím se ohradit proti tomu,
že v tomto článku byly zveřejněny informace nezakládající se
na pravdě. Jedná se o sdělení, že
tuto akci „Závody kočárků“ pořádaly organizace Mámy v Úvalech a Pro Úvaly. Tyto závody
jsem pořádala já, jako zástupce

Dvě nové lávky pod Skarou
v našem městě, a to na základě
souhlasu hlavního pořadatele,
jímž je sdružení Strollering –
tak trochu jiná procházka s kočárkem.
Samozřejmě velké díky Mámám v Úvalech, Pro Úvalákům,
jako spoluorganizátorům, kteří
se na této akci podílejí již druhým rokem. Dále chci poděkovat
i Lesní školce Důlek, která je nováčkem coby spoluorganizátor.
Velký dík patří hlavně mé skupině „Kočárkujících maminek“,
které se postaraly o to, aby 35
závodících kočárků dokončilo
tyto závody bez ztráty „kytiček“. A hlavně
dětem patří velké poděkování, že v tak nepříznivém počasí, viz.
foto, dorazily se svými
rodiči, babí, dědou, tetou, strýcem – a i když
slunce nesvítilo, kočárkům to nevadilo.
Atmosféru závodů vystihují fotky. Ty hovoří
za vše.

V

přírodní památce Králičina, pod zbytky hradu Skara, vznikly
na místě starých a poškozených dvě zcela nové lávky. Z dotace
města byl pořízen materiál, lávky pak v rámci dobrovolné brigády
v sobotu 14. května postavili členové spolku Otevřené Úvaly.
Nové lávky umožní bezpečný přechod dvou bezejmenných toků pod
chatami a zlepší přístup do lesa a k naučné stezce Králičinou z oblasti
pod Oborou a z Radlické čtvrti. Přes lávky a dále lesní cestou je také
možné si z této části města zkrátit cestu k Homolce a na Úvalák, třeba
i do školky Kollárova a Pražská.
Mirka Borecká

autor Soňa Adamová
foto Majka Fillová
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Jubilejní ročník Čarodějnického běhu

N

a 10. ročník jsme se řádně
vybavili – dostatek diplomů,
„fungl nová“ startovní čísla
s barevným rozlišením pro kluky
a děvčata (sponzorovala je úvalská ﬁrma L-ex), ale hlavně jsme
objednali krásné počasí. Na start
se postavilo celkem 169 závodníků, a když k tomu připočtete
nějaké ty kamarády, sourozence,
rodiče či naopak děti dospělých
běžců, ......... no zkrátka bylo nás
tam opravdu dost a dost. Všechno
běželo jak po drátku a stanovený
harmonogram jsme dodrželi téměř na minutu přesně. Pohodovou
atmosféru vám třeba přiblíží fotky. Děkujeme škole za zapůjčení
toalet v domečku. Velké díky patří

panu Robertu Gumanovi a jeho
Pizzerii TRINCEA, protože čerstvá pizza během závodu a poukázky pro vítěze jsou tradicí tohoto
běhu a Trincea je naším dlouholetým sponzorem.
A pozor, ještě jedna novinka! Odmazali jsme náš veliký
dluh a zprovoznili jsme webové
stránky spolku Jonatán (sponzorem je ﬁrma p. Libora Prchala).
Postupně je budeme ještě zdokonalovat, ale už teď si o nás můžete přečíst a mrknout na fotky
z akcí. http://spolek-jonatan.
webnode.cz/.
Za spolek Jonatán
Jana Horová,
foto Vladislav Procházka

Přebor Prahy karate JKA – 38 medailí pro Úvaly

Ú

valský karatistický
klub
Sport Úvaly je členem
Pražského svazu karate
JKA. V polovině dubna proběhl tradiční přebor Prahy, který
patří ke kvaliﬁkačním turnajům
na mistrovství České republiky.
Úvaly reprezentovalo 57 závodníků. Celý tým podal výborný výVÍTĚZOVÉ SPORT ÚVALY
Adam Janík
Šimon Charvát
Zuzana Sokolová
Tomáš Tříska, Jakub Režňák,
Karolína Kytková
Sára Konečná
Marie Čadová, Veronika Urbanová,
Sára Konečná
Filip Konečný
Anna Břešťáková

sledek. V kuloárech se šeptalo, že
se jedná o přebor Úval. Vybojovali jsme 12 zlatých, 18 stříbrných
a 8 bronzových medailí. Všem
závodníkům ještě jednou děkuji
za výborné výkony. Moc děkuji
i koučům a rozhodčím.
Mgr. Jana Konečná, předsedkyně Sport Úvaly

Anna Hiršlová
Anna Hiršlová
Antonín Brožíček
David Macek

kata st. dorostenky
kata juniorky
kata senioři
kata masters

kata mini žáci
kumite mini žáci
kumite mini žáci
kata tým ml. žáci
kumite starší žákyně
kata tým st. žákyně
kumite starší žáci
kumite mladší dorostenky
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Turnaj nadějí karate ve Sport Úvaly

P

rvní květnová středa v úvalském karatistickém klubu
byla věnována začínajícím
bojovníkům. Děti, které se zatím
pravidelně nevěnují závodnímu
karate, měly možnost porovnat své
síly. Soutěž byla rozdělena do věkových kategorií mini žáků – děti
do 9 let a mladších žáků děti 10 –
12 let. Zároveň byly od sebe odděleny jednotlivé technické stupně:
bílé pásky 9. kyu, žluté pásky 8.
kyu a oranžové pásky 7. kyu.
Soutěž probíhala v disciplíně
kata (sestava proti imaginárním
soupeřům) a řízeném kumite (zápase). Nejcennější medaile vybojovali: Luisa Neff (kata a ku-

mite 9. kyu mini žáci), Karolína
Režňáková (kata 8. kyu mini žáci
a mini žákyně), Matyáš Ziengenfuss (kumite 8. kyu mini žáci),
Magdaléna Havlíková (kumite 8.
kyu mini žákyně), Damián Šebesta (kata 7. kyu mini žáci), Brýdl
Ondřej (kumite 7. kyu mini žáci),
Šimon Kuhn (kata 8. kyu mladší
žáci), Petr Kuchta (kumite 8. kyu
mladší žáci), Adam Škaloud (kata
7. kyu mladší žáci) a Filip Richter
(kumite 7. kyu mladší žáci). Všem
medailistům ještě jednou gratuluji.
Děkuji členům klubu za podporu při realizaci tohoto turnaje.
Mgr. Jana Konečná, předsedkyně Sport Úvaly

Neuvěřitelná cesta úvalských házenkářů má vítězný konec

N

ikdy nebylo vítězství v soutěži tak těžké a do poslední
chvíle téměř nemožné, ale
o to sladší než v utkání posledního kola druhé ligy starších dorostenců. Stalo se tak v sobotu
14. května 2016. Tento den se stal
pro úvalskou házenou uskutečněním jednoho snu. Snu o postupu
do nejvyšší soutěže. Jde „sice
jen“ o ligu staršího dorostu, ale
z pohledu házenkářského světa
je to druhá nejdůležitější soutěž
v České republice, po extralize
mužů. Do té mají naši muži ještě
poněkud daleko, ale dorostenci
ukázali, že to jde. Že jde se poprat
nejen se soupeři, ale i se sebou samými, když něco opravdu chceme. Dorostenecký tým pod vedením svého kapitána Ládi dokázal
téměř nemožné. Zvítězil. Zvítězil
v soutěži, do které jsme vstoupili
teprve před třemi lety. Díky dlouhodobé a kvalitní práci s mládeží
jsme dokázali postupně s věkem
hráčů (jak odcházeli a přicházeli)
pracovat, tým doplňovat a všem
jsme ukázali, že i v malém oddílu se dá hrát velká házená. Veliké
poděkování patří rodičům, kteří
kluky po celou dobu podporovali,

umožnili jim zaměřit se na trénink a na zápasy. Poděkování
patří i našim sponzorům, nejen
z řad rodičů, ale i z řad nezávislých podporovatelů našeho klubu.
Následuje několik fotek z památného utkání Úvaly – Dvůr Králové (výsledek 24:24, který „stačil“
na postup do 1. ligy). Trenéra to
sice stálo vlasy, ale tak to ve sportovním životě někdy chodí ☺.
Zpět k realitě
(aneb bude mít neuvěřitelná
cesta úvalských házenkářů své
pokračování?)

by to být lepší. Kde peníze vzít?
Především by se sport jako takový měl podporovat ze státních
prostředků k tomu určených (například z loterií), to se ale neděje.
Zde narážím především na naše
město. Finanční podpora sportu
jako celku, je v Úvalech velice
slabá. Proklamovaných 900 tisíc na spolkovou činnost je rozprostřeno mezi veškeré spolky
v Úvalech (sportovní organizace
jako fotbal a házená jsou v jednom pytli spolu s chovateli králíků apod.), TJ Sokol sice obdržel
260 tisíc z tohoto množství, ale
zkuste si to přepočítat…… Na jeden měsíc činnosti tak dostáváte
21.666,-Kč. Kolik si za to můžete
zaplatit trenérů, vedoucích družstev, cvičitelů a dalších lidí pracujících kolem sportovců, jako
jsou fyzioterapeuti, maséři, apod.
Těchto 900 tis. Kč, které město
uvolnilo ze svého rozpočtu a činí
tak kontinuálně již několik let,
je správná cesta. Je to přibližně
jedno procento z rozpočtu obce
a toto procento dává obec sportovcům již od dob starostování pana
Černého. Od roku 2012 ale Ministerstvo ﬁnancí České republiky

posílá na účet města další peníze
určené především na sport. Jsou
to peníze z loterií a v roce 2015
to bylo 1,4 milionu. A já se ptám,
proč tyto peníze nejdou tam, kam
patří? To znamená do sportovních
oddílů, jimž jsou především určeny? Tuto otázku budu zas a znova
klást nejen na sportovní komisi
a opět jako již několik let budu
chtít znát odpověď. Zatím jsem
uspokojivou odpověď od vedení
našeho města nedostal. Pokud
neberete za odpověď, že peněz je
málo na všechno…
V našem oddíle ale nespoléháme pouze na ﬁnanční příspěvky
z města, snažíme se i o další možnosti. Vrcholový sport není levná
záležitost a nás možná čekají těžké časy, ale my věříme, že nejen
ve spolupráci s městem Úvaly
to dokážeme. Oslovíme všechny
úvalské podniky a podnikatele,
aby se k nám přidali. Aby se přidali k našemu snažení o co nejlepší výsledek v celorepublikové
soutěži, která se do Úval dostala
právě v této době. Měli bychom
toho umět společně využít.
Jiří Dráb
Předseda TJ Sokol Úvaly

Co postup do nejvyšší soutěže znamená? Především spoustu práce. Kdo nikdy nepracoval
ve sportovním klubu, těžko pochopí, co všechno to obnáší. My
v Úvalech se to teprve učíme. Nehrajeme si na mistry světa, pokorně vzhlížíme k budoucnosti.
V současné době připravujeme v našem klubu zázemí, které
by umožnilo v nejvyšší soutěži
důstojně obstát. To samozřejmě
obnáší i jisté ﬁnanční nároky.
Z pohledu předsedy oddílu mohu
konstatovat, že náš oddíl je ﬁnančně stabilizovaný, ale mohlo
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SK Úvaly – výsledky fotbal duben–květen 2016 a rozlosování jaro 2016
Rozlosování – starší žáci jaro 2016
Výsledky:

Rozlosování A-mužstva jaro 2016 – Divize
Výsledky:
Ne
Ne
Ne
So
Ne

17. 4.
24. 4.
01. 5.
07. 5.
15. 5.

17:00
10:15
17:00
17:00
17:00

Úvaly – Libiš
Meteor – Úvaly
Úvaly – Louny
Litvínov – Úvaly
Úvaly – Rakovník

3:2 NP (2:2)
2:0 (1:0)
2:3 NP (2:2)
1:0 NP (0:0)
1:0 (0:0)

Další rozlosování:
So
Ne
Ne
Ne
Ne

21. 5.
29. 5.
05. 6.
12. 6.
19. 6.

17:00 Vilémov – Úvaly
Úvaly – Chomutov
Horní Měcholupy – Úvaly
Úvaly – Kladno
Neratovice – Úvaly

16. 4.
24. 4.
29. 4.
08. 5.
11. 5.
14. 5.

17:00
17:00
20:00
17:00
17:30
17:00

22. 5.
28. 5.
01. 6.
05. 6.
11. 6.
19. 6.

17:00
17:00
17:30
17:00
17:00
17:00

So
So
Ne

30. 4. 14:30
07. 5. 10:15
15. 5. 15:00

So
Ne
So
So
Ne

Vyžlovka – Úvaly B
Úvaly B – Kunice B
V. Popovice – Úvaly B
Úvaly B – Hrusice
Viktoria Sibřina – Úvaly
Radonice – Úvaly B

0:6 (0:4)
3:4
1:2 (1:0)
1:3 (0:3)
0:0 (0:0)
0:1 (0:0)

Další rozlosování:
Ne
So
St
Ne
So
Ne

26. 3.
02. 4.
16. 4.
23. 4.

10:00
10.15
10:15
10:15

Klíčany – Úvaly
Úvaly – Mukařov
Struhařov – Úvaly
Úvaly – Radonice
Velké Popovice – Úvaly
Úvaly – Veltěž
Kostelec n.Č.lesy – Úvaly

Úvaly B – Stříbrná Skalice
Zápy B – Úvaly B
Úvaly B – Odolena Voda
Úvaly B – Vyšehořovice
Mnichovice – Úvaly B
Úvaly B – Kostelec

21. 5.
29. 5.
04. 6.
11. 6.
19. 6.

10:15
14:30
10:15
10:15
10:15

Úvaly – Stříbrná Skalice
Louňovice – Úvaly/hřiště Svojetice/
Úvaly – Mirošovice
Mnichovice – Úvaly
Úvaly – VOLNO – VOLNÝ LOS

Vážení příznivci úvalského fotbalu opět pro vás stručné seznámení s výsledky našich družstev mužů A i B a našeho nejúspěšnějšího celku,
starších žáků. Pátrání po výsledcích je práce téměř detektivní.
Na hodnocení už mnoho času není, a pokud nebude družstvo A střílet
nějaké branky v základní hrací době, tak je účast v divizi pro příští rok
vážně ohrožena. Bojovat se musí až do konce. Zkuste to.
Žáci mají již prakticky zajištěno 1. místo. Teď jen věřit, že tým vydrží
pospolu až do dorostu. Má mnoho nadějných hráčů.
Úvaly 16. 5. 2016

společenská kronika
Červen 2016
Vítáme nové spoluobčánky
Elizabeth Kubáčová
Marie Dlabačová
Ondřej Presperín
Natálie Režňáková
Maxim Krejsa
Všem dětem přejeme, aby vyrostly
ve zdravé a šťastné občany našeho
města.
Červnová životní jubilea
70 let – Valerie Pejchová
Zdena Melšová
Anna Nováčková
Miluška Schwarzová
Lenka Šmídová
Oldřich Kukla
Václav Roj
Jitka Nováková
Jaroslava Krocová
Jaroslav Korbelář
75 let – Jiří Dvořák
Miluše Šmejkalová
Pavel Novák
80 let – Štefan Rosca
Otta Smrkovský
82 let – Marie Ivanšíková
83 let – Božena Líznerová
84 let – Anna Manhartová
Zdenka Janatová

85 let –
86 let –
87 let –

0:4 (0:3)
7:0 (5:0)
1:18 (0:9)
3:0
kontumace
2:3 (2:1)
5:0 (3:0)
1:3 (0:0)

Další rozlosování:

Rozlosování B-mužstva jaro 2016 – Okresní přebor
Výsledky:
So
Ne
Pá
Ne
St
So

So
So
So
So

Ing. Petr Jankovský

zahrajme si šachy
Jiří Krulich
Anna Boháčková
Anna Zabloudilová
Irena Vostrovská
Květa Havlinová
Danuše Kučerová
Josef Škvor
Eva Hlaváčková
Zdeněk Kodr
Věra Švandová
Věra Beránková
Vladislav Neugebauer
Marie Černá
Miroslava Žabová

Navždy jsme se rozloučili
Jaroslava Šmídová
Josef Kocina
Všem pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.

Upozornění
Občané, kteří nechtějí být uvádě88 let –
ni ve společenské kronice (naroze91 let –
ní, jubilea, úmrtí), ať tuto skutečnost nahlásí na správním odboru
MěÚ Úvaly, tel. 281 091 528,
93 let –
281 982 485 nebo mobil
94 let –
723 929 928, vždy do 15. dne předcházejícího měsíce. Pokud nám
Všem jubilantům přejeme hod- nebude oznámen nesouhlas, budou
ně štěstí, zdraví a spokojenosti tato výročí v Životě Úval uváděna.
do dalších let.
Marie Černá – matrikářka

osobní
V únoru jsme vzpomněli
úmrtí Hany Líhové
a Járy Líhy – dirigenta
orchestru 100.

Černý má v pozici diagramu o pěšce víc. Nyní je na tahu a může partii deﬁnitivně rozhodnout ve svůj
prospěch. Najdete vyhrávající tah?

Správné řešení úlohy z minulého
čísla je 1.c8D+ Kb5 2.Dc4+ Kxc4
3.g8D+ Kc3 4.Dg2 a černý partii
nemůže vyhrát, např. 4…. fxg2+
5.Kxg2 a v následujícím tahu bílý
vezme černou věž a černý volného
pěšce na h sloupci neprosadí do
dámy.
Petr Slavík

Rodina Zapletalova
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Život Úval 6/2016

Otevíráme novou ordinaci
praktického lékaře

MUDr. Jana Schmidtová
Poliklinika Úvaly, Pražská 1144
Zahajujeme provoz 1. 6. 2016
Registrujeme nové pacienty
DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE

MUDr. Helena HRMOVÁ
– specializovaná rozšířená praxe v oboru diabetologie
– zajištění dispenzární péče diabetikům 1. a 2. typu,
pacientkám s nově zjištěným diabetem v těhotenství
– moderní vyšetřovací a léčebné metody včetně
inzulinoterapie – nabíráme nové pacienty

Poliklinika Říčany, Štefánikova 415/4
úterý – pátek tel. 323 604 923, 739468142

cerven_2016.indd 31

Ordinační doba:
Po 7–12
Út 7–14
St 7–13
Čt 17–19
Tel.: 731 460 902
E-mail: ordinaceuvaly@seznam.cz
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POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

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

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

Milan Petružálek
Praha 9 – Běchovice
Český Brod

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

142

milanpetruzalek@sute-pisky.cz
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KOMINICTVÍ NĚMEC
čištění, revize, opravy,
telefon 775 132 921

Život Úval 6/2016

Pronajmu byt 1+1 s balkonem
v Úvalech, 48 m2, 1. p.,
plně zařízen,
nájem + poplatky – 8 800,- Kč
tel.: 606 386 822

Pohřební ústav

Pavel Kos

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

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

Rádi bychom koupili menší
byt v Úvalech pro naši babičku.
Platíme v hotovosti
(bez hypotéky).
Tel.: 725346702.
Zbyšek Kordač

PROJEKTY STAVEB
rodinných domů, rekonstrukcí, přístaveb,
garáží a drobných staveb.
projekt.tof@gmail.com

Tel.: 606 451 641

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

34
cerven_2016.indd 34

5/29/16 11:26 PM

Život Úval 6/2016

cerven_2016.indd 35

inzerce

5/29/16 11:26 PM

36
cerven_2016.indd 36

5/29/16 11:26 PM

Jak se cítíte (ne)bezpečně v Úvalech?
Využijte možnost vyjádřit nápady a připomínky v době, kdy město Úvaly vytváří koncepci prevence kriminality
ve městě. Vyplnění dotazníku „Mapování bezpečnostní situace ve městě Úvaly“ vám nezabere mnoho času a výsledkem nám pomůže vytvářet bezpečnější město a klid pro vás a vaše děti. Tento dotazník je určen pro vaše názory
a připomínky a je anonymní.
Dotazník můžete vyplnit elektronicky na webových stránkách města, nebo odevzdat na podatelně města Úvaly, nejpozději však do 15. 6. 2016. Také je možnost vhodit dotazník do schránky, která bude umístěna na hřišti pod školou
dne 4. 6. 2016, kdy se uskuteční XI. ročník akce „Bezpečná sobota“.
Děkujeme moc za spolupráci!
Petr Vosecký
Předseda komise pro prevenci kriminality

MAPOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE VE MĚSTĚ
Dotazník pro obyvatele Úval
1) Ve které části města žijete? ................................................................................................................................................................
2) Cítíte se ve městě bezpečně? ............................................................................................................................................................
 Ano
 Ne
3) Kterou městskou část považujete za bezpečnou? ..................................................................................................................
4) Kterou městskou část považujete za nebezpečnou? ............................................................................................................
Proč? ...............................................................................................................................................................................................................

5) Které konkrétní místo, popřípadě lokalitu považujete za nejméně bezpečnou a proč? .....................................
..........................................................................................................................................................................................................................

6) Proč se necítíte bezpečně?

• obavy z lidí žijících v sousedství (Z jakého důvodu?)................................................................................................................
• nevhodné chování mladistvých (Jaké?) ........................................................................................................................................
• nekvalitní pouliční osvětlení (Na kterém místě?) ......................................................................................................................
• nepořádek v okolí, zanedbané okolí ..............................................................................................................................................
• nedostatečná činnost PČR (Konkretizujte.) .................................................................................................................................
• nedostatečná činnost městské policie (Konkretizujte) ..........................................................................................................
• obavy o majetek (Z jakého důvodu?) ............................................................................................................................................
• častý výskyt problémových osob ....................................................................................................................................................
• obavy z příslušníků jiných etnických skupin ...............................................................................................................................
• obavy spojené s uživateli drog ........................................................................................................................................................
• vandalismus (Jakého druhu?) ...........................................................................................................................................................
• jiné narušení bezpečnosti (jaké?) ....................................................................................................................................................

7) Problém s dopravou

Jaké jsou největší dopravní problémy ve městě? ..........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................

8) Výchova mládeže
Nabízejí Úvaly dostatek volnočasových aktivit pro mládež?

 Ano
 Ne
 Nevím
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9) Volný čas
Přivítali byste rozšíření volnočasových aktivit ve městě? O jaké aktivity by se mělo jednat? .......................................
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
Je v Úvalech dostatek veřejně přístupných míst pro volnočasové aktivity?

 Ano
 Ne
Uvítali byste nová volnočasová zařízení v Úvalech? Jaká? .........................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................

10) Monitorovací kamerový dohlížecí systém v Úvalech (MKDS)

• Jste dostatečně informováni o záměru města zřídit MKDS?

 Ano – proč? .....................................................................................................................................................................................
 Ne – proč? .........................................................................................................................................................................................
Nevím

• Podporujete záměr zřízení (rozšíření) MKDS?

 Ano – proč? ......................................................................................................................................................................................
 Ne – proč? .........................................................................................................................................................................................
 Nevím

• Hodnotíte MKDS jako nástroj pro posílení bezpečnosti v obci?

 Ano – proč? ......................................................................................................................................................................................
 Ne – proč? .........................................................................................................................................................................................
 Nevím

• Uvítali byste rozšíření MKDS i do okolí svého bydliště?

 Ano – proč? ......................................................................................................................................................................................
 Ne – proč? .........................................................................................................................................................................................

11) Vaše návrhy a podněty pro další činnost komise prevence kriminality
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................

12) Jak chcete být informováni o prevenci kriminality ve městě
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................

Dotazník vyhodnotí komise pro prevenci kriminality ve spolupráci s Policií ČR, městskou policií a městem Úvaly.
DĚKUJEME ZA VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU
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