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Slovo starosty
Milé Úvalačky, milí Úvaláci, 
je za námi léto, které letos bylo 
poměrně bohaté na srážky, ale 
i tak se jednalo o čas, který má 
většina z nás, zejména děti, 
nejraději. Léto máme spojené 
také s cestováním a odpočívá-
ním. Bohužel, letos v létě toho 
odpočinku moc nebylo. Museli 
jsme poměrně intenzivně řešit 
komplikace vzniklé při přípra-
vě rekonstrukce komunikací 
v Úvalech, což vedlo ke zpož-
dění se zahájením realizace 
akcí, a tak to, co jsme plánovali 
udělat přes léto, budeme nako-
nec k „veliké“ radosti všech dě-
lat na podzim ... Přesto, v srp-
nu se podařilo zahájit za účasti 
hejtmana Středočeského kraje, 
pana ing. Miloše Petery za po-
slední dobu nejrozsáhlejší 
stavbu – rekonstrukci průtahu 

Úvaly, III. etapa – ulice Rie-
gerova, Dvořákova, Škvorecká. 
Tato a další stavby nám v prů-
běhu příštích měsíců přinesou 
řadu omezení a nepříjemností, 
ale vydržte, výsledek bude stát 
za to! Chtěl bych na tomto mís-
tě zvlášť poděkovat panu Petro-
vi Maturovi a jeho kolegyním 
a kolegům z odboru investic 
a dopravy, na jejichž bedrech 
příprava všech těchto akcí leží. 

Jako červená niť se vinula 
celým létem diskuse o úval-
ském koupališti, která uhasína-
la vždy, když byly deštivé dny, 
a naopak nabírala na intenzi-
tě, když bylo teplo a sluníčko. 
Chci vás proto požádat, abyste 
7.–8. října přišli k referendu 
a rozhodli, jak chcete, abychom 
ohledně koupaliště postupovali 
dál. Články na toto téma z růz-

ných úhlů pohledu si můžete 
přečíst v tomto Životě Úval. 

Léto bylo i ve znamení 
schváleného Zásobníku projek-
tů města pro roky 2016 – 2020, 
takže jsme připravovali a ladili 
harmonogram realizace jednot-
livých projektů a vedli diskuse 
s bankami o tom, jaký bude nej-
vhodnější model financování 
jednotlivých akcí.

Září přináší kromě školního 
roku do Úval nová školská zaří-
zení: ve čtvrti U Horoušánek se 
otevírá Mateřská škola Krteček 
a v ulici Smetanova Základní 
škola Heuréka. Přeji oběma –
školce i škole mnoho spokoje-
ných dětí a rodičů. 

Přeji krásné září, užijte si 
úvalské posvícení a ochutná-
vejte první letošní burčák ☺

Petr Borecký, starosta města

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva
Středočeského kraje a místního referenda

1.    Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a místní referendum se 
konají: 

 v pátek  dne 7. října 2016 od 14. 00 hodin do 22.00 hodin a 
 v sobotu  dne 8. října 2016 od 8. 00 hodin do 14.00 hodin. 

2. Místem konání voleb 

ve volebním okrsku č. 1 
je volební místnost v  Domě s pečovatelskou službou, nám. Svobo-
dy 1570, Úvaly
pro občany, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích – At-
lasová, Bezručova, Borová, Bratří Čapků, Brožíkova, Čelakovského, 
Čermákova, Denisova, Dobrovského, Do Hodova, Doktora Strusky, 
Ebenová, E.E.Kische, Fibichova, Foersterova, Glücksmannova, Gré-
grova, Guth-Jarkovského, Hodov, Horova, Janáčkova, Jalovcová, Jed-
lová, Jirenská, Jiřího Gruši, K Hájovně, Klánovická, Klostermannova, 
Kmochova, Kožíškova, Kupkova, Lesní, Máchova, Mánesova, Mod-
řínová, Muchova, Na Spojce, Na Ztraceném korci, Nad Koupadlem, 
nám. Svobody, Otokara Březiny, Oty Pavla, Palackého, Pernerova, Pod 
Tratí, Purkyňova, Rašínova, Seifertova, Slavíčkova, Smetanova, Smr-
ková, Sovova, Sukova, Šafaříkova, Šámalova, Těsnohlídkova, Tigri-
dova, Tichého, Tisová, Tovární, Tylova, U Horoušánek, Vrchlického, 
Vydrova, Zálesí

ve volebním okrsku č. 2 
je volební místnost v Městském domě dětí a mládeže, Vítězslava 
Nováka 372, Úvaly,
pro občany, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích – 
28. října, Alešova, Barákova, Boženy Němcové, Čechova, Erbenova, 
Hakenova, Havlíčkova, Jiráskova, Josefa Lady, Jungmannova, Kolláro-
va, Maroldova, Nerudova, Pražská, Prokopa Velikého, Raisova, Šrám-

kova, Štefánikova, Švermova, V. Špály, Vítězslava Nováka, Vojanova, 
Wolkerova, Žižkova,

ve volebním okrsku č. 3 
je volební místnost v Základní škole, nám. Arnošta z Pardubic 8, 
Úvaly  
pro občany, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích – 
5.května, Arnoštova, Bendlova stezka, Bulharská, Česká, Dalmatská, 
Dobročovická, Dvořákova, Fügnerova, Hálkova, Husova, Chelčického, 
Chorvatská, Jeronýmova, Kladská, Komenského, Lipanská, Lužická, 
Milíčova, Moravská, nám. Arnošta z Pardubic, Na Stráni, Osadní, Pod 
Slovany, Poděbradova, Podhájí, Polská, Riegerova, Roháčova, Rokyca-
nova, Rumunská, Ruská, Slezská, Slovenská, Slovinská, Srbská, Škvo-
recká, Táboritská, Tyršova, U Hostína, U Kaberny, U Obory, U Přelož-
ky, U Starého koupadla, U Výmoly, Zahradní, Želivského.

3.      Do voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje a v místním referen-
du bude umožněno hlasování voliči poté, kdy prokáže svou totožnost 
a státní občanství České republiky platným občanským průkazem 
nebo platným cestovním pasem České republiky. 

4.    V místním referendu může hlasovat i občan jiného členského státu 
EU, který je v Úvalech přihlášen k trvalému pobytu a požádal o zápis 
do dodatku stálého seznamu v termínu do 5.10.2016 do 16 hodin. 
Svou totožnost a občanství prokáže průkazem o povolení k pobytu.

5.    Neprokáže-li občan uvedené skutečnosti stanovenými doklady, ne-
bude mu hlasování umožněno.

6.     Voliči do Zastupitelstva Středočeského kraje budou dodány nejpoz-
ději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky, hlasovací lístky 
pro místní referendum budou k dispozici přímo ve volební místnosti.

Petr Borecký,
starosta města Úvaly

POZVÁNKAPOZVÁNKA
na řádné zasedánína řádné zasedání

zastupitelstvazastupitelstva

Zveme občany Zveme občany 
na řádné veřejné na řádné veřejné 

zasedánízasedání
Zastupitelstva města Zastupitelstva města 
Úvaly, které se konáÚvaly, které se koná

ve čtvrtek ve čtvrtek 
15. 9. 201615. 9. 2016

od 17 hodinod 17 hodin

 v sále domu v sále domu
s pečovatelskous pečovatelskou

službou.službou.
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Referendum o koupališti se konáReferendum o koupališti se koná
ve stejné dny, jako volby.ve stejné dny, jako volby.

7.–8. října 20167.–8. října 2016

– více v rubrice Téma měsíce

O čem jednali zastupitelé v průběhu léta 2016

V
 průběhu letních měsíců se 
úvalší zastupitelé sešli dva-
krát. 23. června 2016 se ko-

nalo řádné, téměř pětihodinové 
jednání. Zastupitelé se sešli v pl-
ném počtu 15 členů. Zastupitelé 
schválili účetní závěrku města, 
Úvaly za rok 2015 a následně 
schválili závěrečný účet města, 
zprávu auditora o výsledku hos-
podaření za rok 2015 se závěrem 
bez výhrad. V dalším bodě bylo 
schváleno rozdělení hospodář-
ských výsledků příspěvkových 
organizací zřízených městem: 
mateřská škola, Základní škola 
Úvaly a MDDM Úvaly. Zastupi-
telé vzali také na vědomí Zprávu 
o přezkoumání hospodaření Dob-
rovolného svazku obcí Povýmolí 
za rok 2015 a tentýž dokument 
za svazek obcí Úvalsko. Zastu-
pitelé dále vzali na vědomí zápis 
z jednání fi nančního výboru ze 
dne 24.5.2016 a uložili předsed-
kyni fi nančního výboru zajistit 
provedení kontroly prověření 
nákladů spojených s čerpáním 
kontokorentu městem včetně pří-
pravy opatření úsporného charak-
teru a zajistit provedení kontroly 
čerpání mzdových nákladů za rok 
2016, a to z důvodu přesunu pra-
covníků veřejně prospěšných 
prací na Technické služby města 
Úvaly, p.o., (rozdíl mezi rokem 
2015 a rokem 2016). Zprávu vý-
boru přednesla Ing. Váňová. Ná-
sledně bylo schváleno rozpočtové 
opatření č. 3/2016 ve výši příjmů 
a výdajů 137 770 768 Kč. 

Jedním z nejvýznamnějších 
bodů jednání bylo projednávání 
tzv. Zásobníku projektů města 
Úvaly pro roky 2016 – 2020, kte-
rý byl připravován během široké 
diskuse s obyvateli Úval a je zá-
kladním dokumentem, který bude 
sloužit jako podklad pro realizaci 
projektů města. Obsahuje projek-
ty v celkově odhadované hodnotě 
cca 650 mil. Kč – 790 mil. Kč, 
z čehož je předpoklad spolufi -
nancování ze strany města Úvaly 
v hodnotě cca 256 mil. Kč – 386 
mil. Kč. K tomuto bodu proběhla 
poměrně bouřlivá diskuse napříč 
politickým spektrem. Indika-
tivnímu zásobníku projektů je 

věnován samostatný článek. Za-
stupitelé rovněž pověřili starostu 
města jednáním s bankami o úvě-
ru s tím, že kumulované zadluže-
ní města nesmí přesáhnout částku 
200 mil. Kč.

Premiéru v úvalských podmín-
kách bude mít místní referendum. 
Vedení města Úvaly se dlou-
hodobě zabývá problematikou 
úvalského koupaliště, které je 
v majetku města. Areál koupaliště 
není v současném stavu provozu-
schopný. Město musí učinit roz-
hodnutí, jak s tímto areálem nalo-
žit. Vzhledem k tomu, že se jedná 
o rozhodnutí, které má dlouhodo-
bý vliv na další investice ve měs-
tě, dospělo vedení města k názo-
ru, že by bylo vhodné uspořádat 
v této věci referendum a zjistit 
tím priority občanů. Otázka v re-
ferendu bude znít: „Jste pro, aby 
bylo obnoveno úvalské koupališ-
tě, i když o náklady s tím spojené 
budou kráceny fi nanční prostřed-
ky určené na rekonstrukci in-
frastruktury a ostatního majetku 
města?“ Aby se umožnila účast 
co největšího počtu voličů a refe-
rendum tak bylo platné, navrhlo 
vedení města, aby se referendum 
konalo společně s volbami do za-
stupitelstev krajů ve dnech 7.10. 
a 8.10.2016, s čímž zastupitelé 
souhlasili. Výsledek platného 
referenda (minimální účast 35% 
voličů a minimálně celkem 25% 
z voličů musí hlasovat pro něja-
kou variantu) je pro vedení města 
závazný. 

Dále zastupitelé schválili 
smlouvy o vzájemném vypořádá-
ní účastníků Sdružení se Staveb-
ním bytovým družstvem Vesna 
Úvaly. Jedná se o narovnání vzta-
hů v dané problematice, která trvá 
již téměř 16 let.

Zastupitelé dále diskutovali 
o odpovědi na podnět Ing. Váňo-
vé vznesený na jednání zastupitel-
stva města dne 28.4.2016, týkající 
se otázky Územního plánu města. 
Materiál bude doplněn a předlo-
žen na zářijovém jednání.

Dále bylo schváleno uza-
vření kupní smlouvy mezi 
Městem Úvaly a společností 
KERT, s.r.o., na pozemek zeleně 

č.2219/7 o výměře 25 m2 za cel-
kovou kupní cenu 3750 Kč (tj. 
150 Kč/m2). Rovněž byl schvá-
len odkup pozemku o velikosti 
50 m2 pod ulicí Jiráskova. Vý-
kup je prováděn za cenu 120,- 
Kč /m2, tzn. 6 000 Kč za celý 
pozemek. Obdobný odkup se 
týkal i pozemku v ulici Sovova 
a pozemků pod komunikacemi 
v ul. Dobročovická, ul. U Vý-
moly a ul. U Kaberny.

Zastupitelé schválili také kou-
pi pozemků včetně objektu č.p. 
90 za kupní cenu 1 135 000 Kč 
od společnosti České dráhy, a to 
z důvodu vybudování autobuso-
vého terminálu u nádraží. Jedná 
se o stávající objekt v těsném 
sousedství nově opravené nádraž-
ní budovy. 

V diskusi vystoupila paní Mar-
tinovská, která hovořila o nebez-
pečné dopravní situaci (chybějící 
chodník) v horní části ulice Praž-
ská ve vztahu ke schválenému 
Zásobníku projektů, ve kterém 
tato investiční akce není zanese-
na. Rekonstrukce průtahu měs-
tem (včetně ulice Pražská) je nyní 
smluvně podchycena investiční 
akce, kterou bude realizovat Stře-
dočeský kraj. Paní Havránková 
hovořila o osudu úvalského kou-
paliště. Otázce úvalského koupa-
liště je věnováno více příspěvků 
v tomto vydání Života Úval.

Zastupitelé pověřili starostu 
zahájit jednání s vlastníky dotče-
ných pozemků v okolí úvalského 
nádraží mezi výpravní budovou 
Českých drah a ulicí Pražská 
k zahájení ideové a architektonic-
ké soutěže na toto území v centru 
města. 

Následně zastupitelé neschváli-
li vyhlášení záměru prodeje čás-
ti pozemku č.3660/1v Radlické 
čtvrti v lokalitě U Obory, o cel-
kové výměře 1 500 m² za účelem 
udržování pozemku, z důvodu 
majetkoprávních vztahů v sou-
vislosti s plánovanou budoucí vý-
stavbou. Současně nebyl schválen 
záměr prodeje pozemku o výměře 
1009 m2, který se nachází ve sva-
hu po pravé straně v ulici Tyršova 
směrem ke sportovní ploše. Za-
stupitelé uložili starostovi města 

zajistit vyčištění a oplocení toho-
to pozemku.

Zastupitelé schválili uzavře-
ní Smlouvy o budoucí smlou-
vě o zřízení služebnosti na akci 
„16010-035173 VPI Úvaly-prů-
tah III/01214“ se společností Čes-
ká telekomunikační infrastruktu-
ra, a.s. Součástí stavebních prací 
je přeložka podzemního a nad-
zemního komunikačního vedení 
v ulicích Riegerova a Dvořákova 
v Úvalech.

Dále bylo schváleno uzavře-
ní „Smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení služebnos-
ti“ pro pozemek č. 3332 mezi 
městem Úvaly a obcí Horouša-
ny na akci Výstavba veřejného 
osvětlení včetně kabelové trasy 
– Úvaly – Horoušánky, ul. Oty 
Pavla, Doktora Strusky, Těsno-
hlídkova, Tigridova, Šámalova, 
E.E. Kische. V této souvislosti 
bylo schváleno i uzavření Smlou-
vy o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení služebnosti a smlouva 
o právu provést stavbu v téže lo-
kalitě. Jedná se o výstavbu sloupů 
veřejného osvětlení.

Následně zastupitelé schválili 
smlouvu o nájmu části pozemku 
č. 3869/3 o výměře 143 m2 z cel-
kové plochy 366 m2 (vodní plo-
cha), mezi Povodím Labe, s.p., 
(pronajímatel) a městem Úvaly 
(nájemce) za nájemné ve výši 
1001 Kč/rok, a to na dobu určitou 
nejdéle však na dobu 5 let. Tento 
pozemek potřebuje město pro do-
časné umístění stavební techniky 
během investiční akce „Rekon-
strukce rybníka Lhoták“ a sou-
hlasí s trvalým dotčením stavbou 
odpadu bezpečnostního přelivu 
a stavbou nového požeráku.

Zastupitelé schválili kronikář-
ské zápisy za roky 1990 a 1991, 
které zpracovala PhDr. Lenka 
Mandová, současná kronikářka 
města Úvaly. Městu ještě chybí 
kronikářské zápisy za roky 1992 
až 2002, tyto PhDr. Mandová též 
zpětně dopracuje.

Zastupitelé rovněž schválili při-
jetí dotace ze Středočeského Fon-
du podpory dobrovolných hasičů 
a složek IZS, tematické zadání 
„Vybavení jednotek sborů dobro-
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volných hasičů (SDH) obcí osob-
ními ochrannými prostředky a věc-
nými prostředky požární ochrany“, 
ve výši 150 000 Kč. Dotace bude 
využita na zakoupení zásahových 
obleků, rukavic, opasků, kukel, po-
lohovacích pásů, obuvi a prádla.

V posledním bodě jednání 
schválili rezignaci Ing. Jana Čer-
ného na funkci předsedy kont-
rolního výboru úvalského zastu-
pitelstva a do této funkce zvolili 
Mgr. Vojtěcha Dvořáčka. 

Mimořádné jednání úvalského 
zastupitelstva se konalo 2.8.2016. 
Hlavním důvodem pro svolání 
mimořádného jednání byla časo-
vá tíseň, kdy zastupitelé měli vy-
jádřit vůli přijetí dotace.

Zastupitelé schválili přijetí 
fi nančních prostředků na akci 
„III/01214 Úvaly u Prahy, prů-

tah – úsek č. 3“ od státního fon-
du dopravní infrastruktury. Jedná 
se o úsek od světelné křižovatky 
k ulici Podhájí, který je nyní re-
konstruován. V této souvislosti 
zastupitelé vzali na vědomí infor-
maci o výběrovém řízení a pod-
pisu smlouvy o dílo na stavební 
práce na tuto investiční akci.

Zastupitelé schválili přijetí do-
tace na projekt Pracovní integrace 
osob s trestní minulostí v Úva-
lech, který úspěšně běžel v Úva-
lech již minulý rok, kdy bylo 
v projektu zapojeno 28 lidí. 

Následně zastupitelé projed-
návali a schválili návrh dodatku 
k úvěrové smlouvě s Komerční 
bankou, a.s. K tomuto bodu se 
rozpoutala dlouhá diskuse mezi 
zastupiteli i občany. Hovořilo se 
o délce fi xace úrokových sazeb, 

výběru fi nančního ústavu, kte-
rý úvěr poskytnul, historických 
souvislostech schvalování úvě-
ru a v neposlední řadě i o vazbě 
na Zásobník investičních projek-
tů města Úvaly, který byl schvá-
len na červnovém jednání. Nový 
dodatek refl ektuje aktuální velmi 
nízké úrokové sazby, které nyní 
nabízí fi nanční trh.

Úvalské koupaliště – další velké 
téma, o němž zastupitelé a přítom-
ní občané dlouze diskutovali. Za-
zněly názory ohledně vybudování 
možného volnočasového areálu 
v lokalitě úvalského koupaliště. 
Většina přítomných občanů vyjá-
dřila svůj názor na rekonstrukci 
koupaliště, kdy požadovali zrušení 
již schváleného referenda. Staros-
ta konstatoval, že odpověď, jaký 
osud čeká úvalské koupaliště, při-

nese historicky první úvalské refe-
rendum, které proběhne za měsíc 
a které dá jasnou odpověď, jaký je 
názor občanů města na tuto zále-
žitost. Zastupitelé neschválili ulo-
žit radě úkol do konce srpna 2016 
zpracovat návrh varianty projektu 
využití areálu koupaliště.

Videozáznam z řádného jednání 
ze dne 23.6.2016 je zde: (délka 
trvání 4:42 hod.) 
http://www.youtube.com/watch?-
v=wGooAd1dKL0

Videozáznam z mimořádného 
jednání ze dne 2.8.2016 je zde: 
(délka trvání 2:49 hod.)
http://www.youtube.com/watch?-
v=w8dXbxzo-PI

Marek Mahdal
(redakce Života Úval)

Prohlášení města Úvaly k rozhodnutí Rady hl. m. Prahy zakázat 
kamionům vjezd na Jižní spojku

P
ražští radní v červenci schválili záměr za-
kázat vjezd kamionů do hlavního města, 
omezení by mělo platit pro vozidla delší 

než 12 metrů už od začátku roku 2017. Tato 
zpráva okamžitě spustila vlnu obav v městech 
a obcích ležících východně od Prahy, zejména 
podél komunikace II/101 propojující dálnice 
D1 a D11 se silnicí I/12.

Názor vedení města Úvaly je takový, že roz-
hodnutí Prahy vnímáme spíše jako zoufalou 
snahu upozornit vládu ČR na neudržitelnost 
neustálého odkládání realizace východní části 
obchvatu Prahy v úseku Modletice - Běchovi-
ce (SOKP 511) spolu s navazující přeložkou 
silnice I/12. Rozhodně se podle našeho ná-
zoru nejedná o realizovatelný plán. K tomu, 
aby bylo možné zakázat průjezd kamionů po 
Jižní spojce, je nutné stanovit objízdnou trasu. 
S touto objízdnou trasou musí souhlasit Poli-
cie ČR a také správce – vlastník komunikace 
(v tomto případě Středočeský kraj). Dle na-
šeho názoru touto objízdnou trasou nemohou 
být komunikace III. třídy v okolí Prahy a již 
vůbec ne silnice II/101.

Důvody jsou především následující:

1)    Silnice II/101, která v podstatě připadá 
v úvahu jako jediná objízdná trasa, není 
schopna případné navýšení provozu ka-

pacitně zvládnout. Již dnes touto silnicí 
v úseku Modletice – Říčany (silnice I/2) 
projede denně více než 16 tisíc vozidel, 
z toho 20% je nákladní doprava. V úse-
ku Říčany – Úvaly (silnice I/12) se jedná 
o průjezd více než 3 500 vozidel denně 
(z toho opět 20% je těžká nákladní dopra-
va), v úseku Úvaly – Jirny jde o průjezd 
4 700 vozidel denně, z toho šestina jsou 
nákladní vozidla.

   V případě, že by byl skutečně znemožněn 
tranzitní provoz pro kamiony na Jižní spoj-
ce, muselo by se na silnici II/101 přesunout 
až 11 000 kamionů denně. Zejména v úse-
ku mezi Říčany a Jirny je několik míst, kde 
by se kamiony fyzicky prakticky nebyly 
schopny vyhnout (zatáčka na hrázi rybní-
ka za Slušticemi, zatáčka v Křenicích nebo 
zatáčka v Jirnech) nebo tam ani nemohou 
vjet (například oblast propustku v Jirnech, 
kde je tonáž vozidel kvůli jeho havarijnímu 
stavu omezena na 3,5 tuny).

2)      Silnice II/101 prochází středem hned něko-
lika obcí po trase (Křenice, Sluštice, Zla-
tá, Škvorec, Jirny) nebo jejich obytnými 
zónami (Úvaly) nebo tyto zóny těsně míjí 
(Říčany). Není tedy splněno kritérium bez-
pečnosti, kdy se těžká nákladní doprava 

odvádí ze směrově oddělené komunikace 
na směrově neoddělenou komunikaci a kdy 
by se tato doprava měla vyhýbat místům, 
v nichž hrozí kolize s pěšími.

Nevěříme, že při reálném zhodnocení výše 
uvedeného by k vedení objízdné trasy Jižní 
spojky vydaly souhlasné stanovisko Policie 
ČR a Středočeský kraj. Je nepochybné, že se 
vedení této objízdné trasy po jejich území bu-
dou všemi dostupnými právními i politickými 
prostředky bránit také všechny dotčené obce 
a města po trase, Úvaly nevyjímaje.

Jsme přesvědčeni, že si této skutečnosti jsou 
vědomi i představitelé Prahy a jejich roz-
hodnutí vnímáme jako zoufalý apel na vládu 
ČR, aby konečně řešila neudržitelnou situaci 
vznikající neustálým odkládáním dostavby 
východní části pražského obchvatu (stavba 
SOKP 511) a přeložky silnice I/12. Tomuto 
požadavku rozumíme a plně jej podporujeme, 
jsme však názoru, že představitelé města Pra-
hy zvolili krajně nešťastný způsob, jak na ten-
to problém upozornit.

Mgr. Petr Borecký, starosta města
Ing. Alexis Kimbembe, místostarosta
Dr. Vítězslav Pokorný, místostarosta

Ing. Ludmila Milerová, radní
Josef Polák, radní

Město Úvaly se zapojilo do centrální 
evidence ztrát a nálezů – Eztraty.cz

Proto vše, co se v Úvalech nalezne a bude přineseno na 
podatelnu MěÚ nebo městské policie, bude nově on-
line zveřejněno na www.eztraty.cz a samozřejmě také na 
webových stránkách Úval.

Věříme, že se tak zvýší šance, že se ztracené věci navrátí 

jejich majitelům.

Změny ve vedení Městské policie 
v Úvalech

Ke dni 30. 6. 2016 rezignoval 
na svoji funkci velitel úvalské 

městské policie pan Tomáš Galba-
vý. Řízením městské policie byla 
počínaje dnem 1. 7. 2016 dočasně 
pověřena paní Kateřina Baštová, 
o defi nitivním jmenování rozhod-
ne zastupitelstvo města. Rád bych 
na tomto místě panu Galbavému 

za sebe a za vedení města poděkoval 
za jeho práci a nasazení, které úval-
ské městské policii od jejího založe-
ní věnoval. Kateřině Baštové a jejím 
kolegyním a kolegům přeji, aby se 
jim práce pro občany Úval dařila co 
nejlépe. 

Petr Borecký,
starosta města
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Městská policie a jak dál

O
 jeden hlas jsme v místní 
organizaci ČSSD před té-
měř dvěma roky podpořili 

vznik Městské policie v Úva-
lech. Místní organizace tak za-
vázala své dva zastupitele hlaso-
vat i v zastupitelstvu města pro 
vznik městské policie. Po uply-
nulé době a výsledcích městské 
policie v našem městě můžeme 
konstatovat, že rozhodnutí místní 
organizace ČSSD bylo správné, 
neboť působení městské policie 
je vesměs pozitivní. Především 
se lepší veřejný pořádek, snížilo 
se poškozování veřejného majet-
ku, pořádek byl vnesen do systé-
mu parkování ve městě a řešení 
drobných přestupků v mezisou-
sedských vztazích, kde městská 
policie úzce spolupracuje s i ob-
vodním oddělením Policie ČR. 

Neoddiskutovatelná je práce 
městské policie při zajišťování 
bezpečnosti přechodů pro školá-
ky. Na základě veřejnoprávních 
smluv plní úvalská městská po-
licie i úkoly bezpečnosti občanů 
a ochrany veřejného pořádku 
v okolních obcích. Diskutujeme 
o nákladech na městskou policii, 
které jsou hrazeny z městského 
rozpočtu. Ty však nejsou přehna-
né a odpovídají potřebám města. 
Při tom všem se městská policie 
neustále utváří, jak se říká, za pl-
ného provozu i se všemi problé-
my, které to provázejí. Městská 
policie tu je, plní své poslání. 
Měla by mít šanci naplnit všech-
ny vize, které si předsevzala 
a které městu prospívají.

Vítězslav Pokorný,
místostarosta města

Velkokapacitní parkoviště 
u nádraží v Úvalech otevřeno

O
d pondělí 1. 8. 2016 je ces-
tujícím na železnici (a ne-
jen jim) k dispozici velko-

kapacitní parkovací plocha přímo 
u nádraží. Celkem tak zde vzniklo 
117 parkovacích míst.

Až bude realizován převod po-
zemku, který v současné době pa-
tří stále Českým drahám (město 
jej má pronajatý), bude provedena 
fi nální úprava areálu na parkoviš-
tě 21. století.

Parkování je k dispozici zdar-
ma a věříme, že výrazně ulehčí 
okolí nádraží. Současně s tímto 
bude v nejbližší době přeměněn 
prostor pro parkování cca 6 aut 
bezprostředně u nádraží na parko-
viště K+R s možností parkování 
na 10 minut.

Petr Matura,
vedoucí odboru investic 

a dopravy

Úvaly mají Zásobník projektů města pro roky 2016–2020

P
oslední předprázdninové zastupitelstvo 
schválilo zásadní dokument pro rozvoj 
města v nejbližších letech. Připomeňme 

si, co to vlastně tento zásobník projektů je. 
Jedná se o dokument, který obsahuje sou-

pis projektů města, které je potřeba realizovat, 
abychom posunuli Úvaly blíže k městu 21. 
století. 

Zásobník projektů města Úvaly pro roky 
2016–2020 byl připravován během široké dis-
kuse s obyvateli i zastupiteli a členy komisí 
rady města během letošního jara a je základ-
ním dokumentem, který bude sloužit jako 
podklad pro realizaci projektů města. Obsahu-
je projekty v celkově odhadované hodnotě cca 
650 mil. Kč – 790 mil. Kč, z čehož je předpo-
klad spolufi nancování ze strany města Úvaly 
v hodnotě cca 256 mil. Kč – 386 mil. Kč. Niž-
ší částka se vztahuje k tzv. redukované verzi 
projektů, což zejména v případě komunikací 
znamená rekonstrukce formou lehčích staveb.

Zásobník projektů obsahuje jak projekty 
z větší části fi nancované za pomoci dotací, tak 

projekty fi nancované pouze městem Úvaly. 
Projekty v zásobníku se dělí do čtyř skupin:
1)     Komunikace: náklady 103–228 mil. Kč, 

podíl města 71–196 mil. Kč
2)      Chodníky, cyklostezky, křižovatky: náklady 

25–36 mil. Kč, podíl města 10–16 mil. Kč
3)     Bytový fond: náklady 37 mil. Kč, podíl 

města cca 25 mil. Kč
4)     Životní prostředí: náklady 132 mil. Kč, po-

díl města cca 71 mil. Kč
5)      Nebytový fond (zejména jde o investice 

v oblasti školství): náklady 352 mil. Kč, 
podíl města cca 78 mil. Kč

Realizace je rozvržena do let 2016–2020 a je 
vázána na aktuální rozpočtové období Evrop-
ské unie. Zásobník projektů města navazuje 
na stávající platný Strategický rozvojový plán 
města a na Integrovaný plán rozvoje města.

S ohledem na aktuální stav rozpočtu měs-
ta je navrženo převážně dluhové fi nancování. 
Aktuální dluh města je 82 mil. Kč /konec červ-
na 2016/, na konci roku by měl klesnout na 77 
mil. Kč. Dluhová služba je aktuálně na úrov-

ni 12,6%. Dluh na obyvatele činí v Úvalech 
částku 13 384 Kč. Za rizikovou hranici dluho-
vé služby považuje MF ČR úroveň 30%. Pro 
srovnání průměrný dluh obcí na obyvatele je 
nyní v ČR kolem hranice 5 800 Kč, nicméně 
v tom jsou zahrnuty i ty nejmenší obce. Pokud 
budou srovnávána města, je průměrná výše to-
hoto dluhu kolem 10–11 tis. Kč/na obyvatele.

Z jednání s bankami vyplývá, že akceptova-
telná hranice dluhu Úval pro banky je na úrov-
ni až do hranice 200 mil. Kč, tj. o cca 120 mil. 
Kč výše, než bude úroveň dluhu města na kon-
ci roku 2016. V rámci schváleného Zásobníku 
projektů města Úvaly pro roky 2016–2020 
zastupitelstvo schválilo, aby bylo fi nancování 
zajištěno úvěrem splatným po dobu maximál-
ně 20 let s tím, že kumulované zadlužení měs-
ta nesmí přesáhnout částku 200 mil Kč.

Zásobník projektů není uzavřeným doku-
mentem a bude průběžně na základě projed-
nání v orgánech města aktualizován a doplňo-
ván. Kompletní znění Zásobníku projektů si 
můžete stáhnout z webových stránek města.

Petr Borecký, starosta města

Úvaly začaly odstraňovat nelegální billboardy z veřejného prostoru

K
valita veřejného prostranství ve městě 
má spoustu podob. Určitě ji výrazně 
ovlivňuje, jak vypadají naše chodníky, 

ulice, jak je upravená veřejná zeleň, budo-
vy atd. Podobu veřejného prostranství však 
ovlivňuje i reklama, zejména ta venkovní. 

Problém ČR a jejích měst a obcí je, že 
regulace této venkovní reklamy moc nefun-
guje a mnoho billboardů a stojanů vzniklo 
načerno, mnohdy v provedení esteticky 
do...st pochybném a občas i vysloveně ne-
bezpečném pro chodce i řidiče. 

Proto jsme se zaměřili na venkovní rekla-
mu i v Úvalech. Začali jsme městskými po-
zemky, kde jsme zjistili, že je velké množství 
billboardů, které jsou na těchto pozemcích 
nelegálně, bez jakýchkoli povolení. Všich-

ni provozovatelé těchto ploch dostali výzvu 
k jejich odstranění do 31. 7., počínaje 1. 8. 
je na náklady těchto provozovatelů začnou 
odstraňovat naše technické služby.

Současně jsme ve spolupráci s dopravní 
policií, architekty města a odborem život-
ního prostředí začali vytipovávat plochy, 
kde by mohla venkovní reklama být legálně 
v důstojném provedení a kde by si zájemci 
mohli dostupnou plochu pronajímat. V kaž-
dém případě však chceme, aby živelné za-
plevelování veřejného prostoru reklamními 
plochami v Úvalech skončilo.

Věříme, že tak i touto cestou přispějeme 
ke zkulturnění veřejného prostoru v Úva-
lech.

Petr Borecký, starosta města
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Úvaly budou rozvíjet veřejnou zeleň

N
ěkolik měsíců v první polo-
vině letošního roku se rodil 
základní koncept pro péči 

o městskou zeleň, a to Generel ze-
leně. Dnes ho město již má a řídí 
se jím. Zpracovatelem generelu je 
Ing. Lukáš Štefl , Ph.D. z ateliéru 
pro zahradní a krajinnou tvorbu 
JARDINS.

Tento dokument pomůže městu 
vytvářet vizi dalšího rozvoje měst-
ské zeleně a péče o ni, napomůže 
ke zkvalitnění systému městské zele-
ně a jejich ploch a bude sloužit jako 
podklad pro zpracování další územ-
ně plánovací, technicko provozní 
nebo koncepční dokumentace při 
dalším všestranném rozvoji města.

Celkem bylo vymezeno 209 
ploch (objektů) zeleně o celkové 
výměře 646 886 m2 (646,9 ha).

169 objektů zeleně byly objekty 
plošné a 40 objektů zeleně byly ob-
jekty liniové (stromořadí) o celko-
vé délce 10 487 m (10,5 km).

Zpracovaný generel ukázal na to, 
že na území města Úvaly je vysoká 
variabilita jednotlivých funkčních 
typů zeleně. Vzhledem ke snaze 
snížení negativních vlivů především 
dopravy na obyvatele města je pro 
město Úvaly charakteristický vyso-

ký podíl ploch zeleně dopravních 
staveb (32% podíl z hlediska množ-
ství ploch, 13% podíl z hlediska 
výměry ploch) a ochranné zeleně 
(11% podíl z hlediska množství 
ploch, 10% podíl z hlediska výměry 
ploch). Dalším pro Úvaly charakte-
ristickým znakem je vysoký podíl 
zeleně vodotečí. Jedná se o liniové 
doprovody vodních toků, a přede-
vším pak o vegetační doprovody 
rybníků lokalizovaných v intravilá-
nu (8 % ploch z hlediska výměry) 
a extravilánu (9 % ploch z hlediska 
výměry). V Úvalech máme malý 

počet extenzivních ovocných sadů 
(3 plochy) a se svou rozlohou se po-
dílí 12% na celkové výměře ploch 
zeleně. Velmi významně jsou za-
stoupena stromořadí.

Stromořadí uliční, městské, tvo-
ří celkem 15 % ploch a stromořadí 
krajinné jen 4 % ploch.

Z hlediska rekreace, prostoro-
tvorné a estetické funkce zeleně 
na kvalitu prostředí města je důle-
žitý velmi nízký počet ploch par-
ků a parkově upravených ploch. 
Parkově upravené plochy tvoří 5 % 
z veškerých ploch. Takto nízký po-

čet i podíl těchto ploch je zapříčiněn 
patrně velkým množstvím rekreač-
ních příležitostí v jiných plochách 
zeleně přímo prostupujících do in-
travilánu města. Konkrétně se jedná 
o městské lesy a soustavu vodních 
ploch (rybníky – zeleň vodotečí). 

Co se dosud s pomocí Genere-
lu zeleně udělalo? V ulici Čechova 
bylo vysazeno 12 ks okrasných jab-
loní červenolistých. V současnosti 
se opravuje ulice Prokopa Velikého 
a zde se vysazuje 9 ks muchovní-
ku, v ulici Škvorecká a Pod Tratí 
se vysadilo 7 ks babyk a 7 ks hlohů. 
V ulici Alešova se vysadil za uschlý 
strom 1 javor, Pod Slovany 2 jeřá-
by, u Mateřské školy Cukrovar 2 ks 
dubů. V Aleji seniorů v Rosenbau-
mově parku při Klánovické ulici se 
dosadil 1 dub a navíc vysadil 1 buk.

Postupně bychom chtěli takto 
osázet všechny nově opravované 
ulice, včetně okrajových částí města, 
kde to jejich šířkový profi l a uložené 
inženýrské sítě dovolí. V řadě míst 
hodláme využít v uličním stromořa-
dí keřovou a květinovou podsadbu.

Generel zeleně najdete na www.
mestouvaly.cz

Vítězslav Pokorný, 
místostarosta města

Jak by mohla v nové koncepci zeleně v Úvalech vypadat třeba ulice 
Husova, si můžete udělat představu z tohoto obrázku (jedná se ulici 

v Dobřichovicích, která je o 2 m užší, než ulice Husova).

Umí starosta být dobrým hospodářem?

F
inanční výbor v první polovině 2016 
analyzoval podmínky úvěrového fi nan-
cování města a došel k závěru, že město 

svůj dlouhodobý úvěr (původně revolvingový 
na 80 mil. Kč, který se musel transformovat 
na investiční, ale již ve výší 110 mil Kč) fi xo-
vaný od března 2014 za 2,76 % p.a. do 2024 
a musí co nejdříve revidovat toto nastave-
ní. Město pomocí původní fi xované sazby 
(do roku 2024)  platí zhruba o Kč 1,5 mil 
úrokových nákladů ročně navíc. Dlouhodo-
bě, od začátku roku 2015, se úrokové sazby 

na bankovním trhu pro obdobné úvěry měst 
pohybují aktuálně mezi 0,5–1% p.a. 

O nevýhodném úročení úvěru města pro-
běhla informace již na únorovém zasedání fi -
nančního výboru, na které pravidelně dochází 
místostarosta, odpovědný za fi nance města.  
A nic se nestalo.

Členové fi nančního výboru, se souhlasem 
vedení města, následně zorganizovali několik 
schůzek se zástupci bank poskytujících fi -
nanční služby městu (Komerční banka, Česká 
spořitelna). 

Na základě vlastních rozborů nákladů měs-
ta informoval fi nanční výbor zastupitelstvo 
na téma nevýhodné úrokové sazby úvěru měs-
ta a následně doporučil zastupitelstvu města 
schválit úkol pro vedení města k zahájení jed-
nání s bankami. 

Opakovaně se členové fi nančního výboru 
scházejí se starostou a místostarostou města 
a nabízejí vedení města svou odbornou pomoc 
při jednání s bankovními institucemi s vyjed-
náním levnějšího úvěru. Nabídka nebyla ak-
ceptována. 

Akce je součástí Úvalského jabkobraní - viz strana 25
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Kam patří ...?
Vážení občané Úval, dovolujeme si vám nabídnout seriál o třídění od-
padů „KAM PATŘÍ…?“

V tomto díle seri-
álu vás seznámíme 
s papírem. V dal-
ším čísle Života 
Úval vás pak se-
známíme s ostat-
ním druhem odpa-
du, který můžete 
v domácnostech 
vyprodukovat, tří-
dit a svou malou 
kapkou tak přispět 
do velkého mlýna 
recyklace. Doufá-

me, že vás náš seriál stále zajímá a třeba někdy i poučí. Pokud ne, tak 
alespoň než odhodíte toto číslo Života Úval do „koše“, mějte na mysli 
„KAM PATŘÍ?“

KAM PATŘÍ papír?
Jak ho poznám a kam s ním?

Co je to papír? Papír je tenký hladký materiál vyráběný z buničiny, 
která je obsažena v dřevě stromů a dalších rostlin, popř. se užívá sekun-
dární materiál (sběrový papír). Historie papíru sahá až do 2. st. př. n. l., 
kdy byl papír vynalezen ve starověké Číně. Odtud se pomocí obchod-
níků dostal do zbytku světa, včetně Evropy. Výroba papíru pokročila 
značně dopředu, ale základy jsou pořád stejné. Papír můžeme rozdělit 
na dřevitý a bezdřevý. U dřevitého papíru se pro výrobu používá smrk, 
u bezdřevých bříza. Papíry dále dělíme na natírané a nenatírané. Kla-

sickým natíraným papírem je křídový papír. Papíry rovněž můžeme 
dělit na papíry přírodní a recyklované. Odpadní papír patří do modrých 
kontejnerů na papír. 

Kódy a označení papírového odpadu 

Do těchto nádob patří: noviny, časopisy, 
knihy bez desek, krabice, kartony, oba-
ly (od potravin a dalšího zboží), účtenky, 
složenky a papírové etikety, kancelářský 
papír i se sponkami, katalogy, sešity, diá-
ře, obálky i ty s okénkem a mnoho dalších 
papírových výrobků.  Nepleťte si nádobu se 
smetištěm! 

Rozhodně sem nepatří: znečištěný papír 
(od barev, olejů, krve…), laminovaný a voskový papír, kopírova-
cí papír, použitý toaletní papír a papírové kapesníky, další hygienické 
potřeby (vložky, pleny…), nápojové kartony (ty patří do oranžových 
kontejnerů), plata od vajec, roličky od toaletního papíru.

V Úvalech je na 33 místech rozmístěno 45 velkoobjemových mod-
rých kontejnerů a 4 nádoby o objemu 240l. Papíru se též můžeme zba-
vit ve sběrném dvoře. Rozhodně nedoporučujeme pálit různé druhy 
papírů a papírových obalů, jako jsou barevné letáky a časopisy nebo 
lepenky, a to ani v kamnech, ani na otevřeném ohništi. Při spalování 
unikají do ovzduší škodlivé látky, které vdechujete a z nichž mnohé 
jsou rakovinotvorné!!!

Renata Stojecová,
odbor životního prostředí a územního rozvoje

Při posledním jednání se starostou (konec 
června) oznamuje starosta, že se s Komerční 
bankou povedlo vyjednat snížení výše úroko-
vé sazby a dodatek ke smlouvě bude projed-
návat zřejmě mimořádné zastupitelstvo měs-
ta. Starosta zatím nekonkretizoval podmínky. 
Dodatek byl schválen na mimořádném zastu-
pitelstvu 2.8.2016.

Dalším úkolem, který fi nanční výbor do-
poručil zastupitelstvu města schválit, byl 
úkol k projednání podmínek pro možnost 

čerpání kontokorentu, také u účtu v Ko-
merční bance. Uvedený úkol byl uložen 
starostovi města a měl by ho realizovat 
v co nebližší době. Jedná se o úpravu do-
datku ke smlouvě, uzavřeného v roce 2009. 
Uvedený dodatek není pro město výhodný 
a dnešní fi nanční trhy nabízejí výhodnější 
podmínky. 

Finanční výbor věří, že v co nejkratší době 
se povede i toto napravit.

Ing. Helena Váňová,  
předsedkyně fi nančního výboru

Okresní soud Praha-východ požádal 
o  součinnost ve  věci získání nových 
přísedících výše uvedeného soudu. 
Žádáme případné zájemce o tuto funk-
ci, aby kontaktovali vedoucí úřadu na 
tel. 281  091  525 nebo 723  040  530,  
kde získají podrobnější informace. 

Vedení města

Přísedící

y,y,,y  
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ppapír

Naše město recyklací elektrospotřebičů výrazně 
ulevilo životnímu prostředí

L
oni občané odevzdali k recyklaci 459 televizí, 179 monitorů 
a 6 524,00 kg drobného elektra. Snaha obyvatel Úval recyklovat 
staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. 

Naše město obdrželo certifi kát vypovídající nejen o přínosech třídění 
televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru 
drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky environmentál-
nímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, 
o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme 
díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili v ekosystému Země. Víme 
také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO

2
 

nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové 
společnosti ASEKOL, která s naším městem dlouhodobě spolupracuje 
na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Z Certifi kátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL 
vyplývá, že občané našeho města v loňském roce vytřídili 459 televizí, 
179 monitorů a 6 524,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 
255,12 MWh elektřiny, 13 111,46 litrů ropy, 1 104,09 m3 vody a 9,29 
tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů 
o 55,06 tun CO

2
 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 219,75 tun.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, 
i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. 
Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotře-

bu elektrické energie pro domácnost 
až na 4 roky nebo ušetří přibližně 
400 litrů ropy potřebných např. až 
k sedmi cestám do Chorvatska, jsou 
to impozantní čísla. Pozitivní zprá-
vou pro uživatele počítačů také je, že 
odevzdání 10 vysloužilých monitorů 
ušetří spotřebu energie potřebnou pro 
chod notebooku po dobu necelých 5 
let. Všichni ti, kteří tříděním takto zá-
sadně přispívají k ochraně životního 
prostředí, si zaslouží obrovský dík.

Studie LCA posuzuje systém 
zpětného odběru CRT televizorů, 
počítačových monitorů a drobného 
elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamži-
ku fi nální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nové-
ho produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní pro-
středí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, 
emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla 
pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech 
aspektech.                                   Vítězslav Pokorný, místostarosta města
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Opět tu máme úvalské posvícení
„To je zlaté posvícení, to 
je zlatá neděle. Máme 
maso a zas maso, 
k tomu kousek pečeně. 
To je zlaté posvícení, to 
je zlaté pondělí. Máme 
maso a zas maso, jako 
včera v neděli.“

Podle legendy slavil první po-
svícení Šalamoun, když světil svůj chrám 
v Jeruzalémě. Každý rok v ten stejný den pak 
pořádal hostinu pro své přátele na počest vy-
svěcení chrámu.

Jak již tato legenda naznačuje, posvícení 
byla výroční slavností, která se slavila v ne-
děli před nebo po svátku světce, jemuž byl 
zasvěcen místní kostel.

Posvícení bývalo jedním z nejoblíbenějších 
svátků prostého venkovského lidu, kterým 
zároveň oslavovali ukončení polních prací. 
Posvícení v Čechách a hody na Moravě se sla-
vívaly na podzim, tedy v období, kdy již byl 
nový mák do buchet, zásoba čerstvé mouky 
a vajec, zralé švestky na povidla a vykrmené 

husy na pekáč, zkrátka ideální doba na posví-
cení.

Posvícení je katolickou tradicí. Jde 
o vzpomínkovou slavnost posvěcení 
kostela. Na rozdíl od poutě, kterou se 
připomíná světec, kterému je kostel za-
svěcen. Posvícení se slaví ve výroční den 

posvěcení kostela. Dostavba kostela byla 
i pro Úvaly mimořádná událost, jeho stavbě 

věnovali místní občané mnoho peněz a práce. 
Existence kostela vyzvedla význam městeč-
ka, vždyť se stal jedním z místních kulturních 
a společenských center. 

Za starých časů se posvícení slavilo téměř 
v každé farnosti v jinou dobu. Lidé chodili 
na posvícení konaná v okolních obcích nejen 
aby navštívili své příbuzné a přátele nebo aby 
něco utržili prodejem různého zboží, ale také 
proto, že se jim díky této slavnosti naskýtala 
možnost dobrého jídla a zároveň odpočinku 
od práce. A tím, jak se lidé bavili, pracovní 
morálka trpěla. Císař František Josef II. chtěl 
nějakým způsobem sjednotit oslavy v celé 
zemi, a proto roku 1787 vydal nařízení, kte-
rým lidu nařídil slavit posvícení v jeden čas. 
Termín stanovil na neděli po svátku svatého 

Havla. Poslušní poddaní přijali toto nařízení 
velice nadšeně. Od té doby slavili třetí neděli 
v říjnu tzv. „císařské hody nebo také havelské 
posvícení“ a mimo ně dál i svoje místní posví-
cení tzv. „naše posvícení“.

Úvalský kostel je zasvěcen Panně Marii. 
Svátek sv. Marie připadá na 12. září, a tak 
se místní posvícení slaví tradičně vždy dru-
hou zářijovou neděli. Nejinak tomu je i letos 
v Úvalech v neděli 11. září 2016. A tak se tě-
šíme na obvyklé atributy posvícení, jako jsou 
i dnes posvícenské koláče, místní speciality, 
kolotoče, dětské atrakce a další druhy zábavy. 
Samozřejmě i ohňostroj.

Úvalské posvícení pořádá svými pouťovými 
atrakcemi zejména pro mladé, děti i celé ro-
diny Lunapark Karel Helfer a synové. Letos 
atrakce v Úvalech spustí v pátek 9. 9. V so-
botu 10. září večer vypukne pravý ohňostroj. 
Proto sledujte plakáty a poutače společnosti 
p. Karla Helfera.

Děkuji všem organizátorům, kteří se na pří-
pravě letošního úvalského posvícení podíleli 
a přispěli k zábavě našich občanů.

Vítězslav Pokorný,
místostarosta města
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Uzavírky
Od pondělí 22.8.2016, bude uzavřena komunikace III/01214 

v ulici Riegerova, Dvořákova a Škvorecká od č.p. 65 po odbočku 
k Penny marketu. Jedná se o I. etapu, která by měla být ukonče-
na nejpozději do 31.1.2017. Posléze převezme KSÚS tuto část díla 
a bude možno tento úsek úplně otevřít. Navazovat bude II. etapa 
od Penny po světelnou křižovatku a most před č.p. 65. Tato etapa si 
vyžádá uzavírku nejpozději do 31.5.2017. Co se týče dopravy míst-
ních obyvatelů, bude jim umožněn průchod staveništěm v zabezpeče-
ném koridoru, tak aby nedošlo k pádu nebo jiným zraněním v místě 
staveniště. Za staveniště ponese plnou zodpovědnost dodavatel stav-
by a z tohoto důvodu nebude vjezd/průjezd automobilů (mimo stav-
bu) umožněn od 22. 8. 2016 do 31. 1. 2017.

Nicméně v současné době jednáme s dodavatelem stavby, aby pří-
jezd k nemovitostem byl umožněn mimo průběh stavebních prací,  
pokud bude průjezd možný. Zároveň jednáme s Penny marketem 
o možnosti využití části parkoviště pro parkování těch z vás, kteří 
budete mít znemožněn příjezd k nemovitosti. Tímto se vám za kom-
plikace spojené se stavbou omlouváme. O průběhu stavby vás bude-
me průběžně informovat na webových stránkách, facebooku města 
a v Životě Úval. V případě dotazů se prosím kdykoli obraťte na odbor 
investic a dopravy.

Petr Matura,
vedoucí odboru investic a dopravy

zprávy z města

Rozhovor s MUDr. Jiřím Marešem, provozovatelem úvalského 
zdravotního střediska

V
 červnovém Životě Úval se 
představilo zdravotní stře-
disko v nedalekých Jirnech. 

Nyní zůstaneme doma Úvalech. 
Panu MUDr. Marešovi, který pro-
vozuje úvalskou polikliniku jsme 
položili několik otázek.

1)  Dobrý den, zdravotní středis-
ko v Úvalech slouží občanům 
již více jak půl století. V jakém 
stavu je dnes objekt a jaké 
investice byly v posledních le-
tech realizovány ?
Dobrý den, dovolím si tvrdit, že 

současný stav objektu zdravotní-
ho střediska v Úvalech je po po-
měrně rozsáhlé rekonstrukci ve-
lice dobrý. V roce 2011 proběhla 

kompletní oprava vnějšího pláště 
původních budov, ale i vnitřních 
prostor včetně elektroinstalací, 
omítek, maleb, osvětlení spo-
lečných prostor, zřízen byl nový 
vnitřní orientační systém. V roce 
2012 vznikla v uvolněných pro-
storách v přízemí fyzioterapie 
včetně zázemí a tělocvičny, která 
byla vybudována z bývalé uhel-
ny. Naproti tělocvičně v přízemí 
byla v roce 2013 vybudována 
nová ordinace včetně zázemí, 
kterou nyní využívá z části Měst-
ská nemocnice Městec Králové 
jako detašované pracoviště s tím, 
že zde provozuje urologickou 
a chirurgickou ambulanci, jednak 
zde společnost Demalink, s.r.o., 

provozuje svou kožní ambulan-
ci pod vedením MUDr. Kristýny 
Baudyšové. V roce 2013 byla 
kompletně zmodernizována lé-
kárna, rekonstrukcí prošla, tu-
ším, v roce 2014 rovněž čekárna 
praktických lékařek MUDr. Ireny 
Těšíkové a MUDr. Petry Hrabán-
kové. Na zubním oddělení jsme 
nedávno zmodernizovali posled-
ní ze tří ordinací, současně jsme 
zakoupili nový rentgen. V souvis-
losti s nástupem nové praktické 
lékařky MUDr. Jany Schmidtové 
byly zrekonstruovány prostory 
ordinace a čekárny v 5. podlaží, 
které paní doktorka využívá spolu 
s internistou MUDr. Jaroslavem 
Hrabálkem. Lze tedy uzavřít, že 

rekonstrukcí postupně prošel celý 
objekt, a to jak vnější plášť budov, 
tak vnitřní prostory. 

2)    Které lékařské služby zde ob-
čané naleznou?
Své služby na zdravotním stře-

disku aktuálně poskytují 4 am-
bulance praktických lékařek pro 
dospělé, 2 ambulance praktických 
lékařek pro děti a dorost. Dále 
jsou zde provozovány interní am-
bulance, gynekologická ambulan-
ce, urologická ambulance, chirur-
gická ambulance, dermatologie, 
fyzioterapie a samozřejmě zubní 
oddělení, které zahrnuje 3 zubní 
ordinace včetně laboratoře a zá-
zemí. Služby na středisku rovněž 
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S
ekce údržby města má za se-
bou první půlrok činnosti 
v rámci Technických služeb 

města Úvaly, dovolte proto, aby-
chom vás blíže seznámili s pár za-
jímavými čísly. V souhrnu za celé 
první pololetí se 45 % veškerého 
času věnovalo údržbě veřejné ze-
leně – patří sem nejen prořezávky 
stromů, jejich sázení, údržba měst-
ských lesů, péče o květiny na obou 
úvalských náměstích, ale zejména 
pak sekání trávy. Toto je aktivita, 

která nás zaměstnává v podstatě 
od dubna až do konce září. Letos je 
díky bohatším srážkám boj se zele-
ní o to intenzivnější. Další podstat-
nou kategorií je čištění komunika-
cí, kterým jsme věnovali přibližně 
12 % času. Není tam však započí-
tána sezonní práce našich kolegů 
z agentury Rubikon, příp. z úřadu 
práce. V současnosti se čištění 
úvalských ulic denně věnuje cca 6 
pracovníků, nicméně jejich odpra-
cované hodiny nemůžeme začlenit 

do celkového 
přehledu, aby 
nedošlo ke zkres-
lení dat za samot-
nou VPS. Mezi 
další kategorie 
patří údržba ob-
jektů ve vlastnic-
tví města, tedy 
např. budovy 
městského úřadu.

Počet zaměst-
nanců věnují-
cích se údržbě 

vodohospodářské infrastruktury je 
několikanásobně nižší než u výše 
zmíněné údržby města, proto se 
zdá vykonávaná činnost poměrně 
stereotypní. Pravidelně se věnu-
jeme odkalování vodovodní sítě, 
údržbě čistírny odpadních vod, 
kontrole chlorování vodovodní-
ho řadu. V poslední době je velká 
pozornost zaměřena na výměnu 
vodoměrů. V oblasti Slovan jsme 
se rozhodli jít více s dobou a insta-
lujeme zde vodoměry na dálkový 
odečet. V praxi to bude fungovat 
tak, že již nebude potřeba, 
aby jednou za kvartál 
přišla paní „ode-
čítačka“ k dané 
šachtě a zapsala 
stav vodoměru. 
Nyní bude stačit, 
aby danou ulicí 
projelo auto na-
šich techniků, kteří 
budou mít s sebou 
notebook a stav jed-
notlivých vodoměrů se jim 

bude ukládat do počítače tak, jak 
budou postupně projíždět okolo 
vodoměrů. Do budoucna bychom 
chtěli, aby tyto typy vodoměrů byly 
v Úvalech častěji. 

Pro detailnější přehled našich 
aktivit včetně měsíčních přehledů 
o činnosti můžete navštívit naše 
webové stránky – http://www.
tsuvaly.cz/

Pavlína Slavíková, ředitelka TSÚ

nabízí lékárna a kosmetické a ma-
sážní studio Santé.          

3)     Počítáte s rozšířením stávají-
cích služeb? Přibudou nové 
ordinace praktických lékařů 
a specialistů?
Jsem velmi rád, že počínaje 

1.6.2016 zahájila svoji činnost 
na středisku praktická lékařka 
pro dospělé MUDr. Jana Schmi-
dtová, které bych tímto chtěl po-
přát do budoucna mnoho zdaru, 
a pevně věřím, že se paní doktor-
ka u nás dobře etabluje a stane 
se pevnou součástí lékařského 
kolektivu na středisku. Další no-
vinkou je pak oční optika, která 

vznikne vedle kosmetického stu-
dia Santé ve 3. patře, její otevření 
je plánováno v září. Co se týče 
dalšího rozšíření služeb, v sou-
časné době jsme limitováni stá-
vajícími prostorami zdravotního 
střediska, které jsou již plně vy-
tíženy. Jedinou alternativou tak 
je rozšíření jeho prostor, přičemž 
v tomto smyslu již více než rok 
jednáme s představiteli města 
Úval. Věřím, že se nám podaří 
dosáhnout dohody, která bude 
přínosem pro obě zúčastněné 
strany a zejména pak pro obyva-
tele Úval a okolí. Vize je jedno-
značná, na místě stávajícího par-
koviště za poliklinikou by měl 

vzniknout nový pavilon, který by 
nám dal nové možnosti k další-
mu rozšíření odborností na stře-
disku, ale i k vytvoření dalšího 
potřebného zázemí. Zvažujeme 
zde nejenom vybudování nových 
ambulancí, ale i zřízení rentgenu 
pro potřeby ambulantních speci-
alistů na středisku, případně zá-
krokového sálku.

4)     V současné „motorizované 
době“ vzrůstá poptávka po po-
hodlném parkování. Vnímáte 
tento problém i u úvalské poli-
kliniky. Jaké vidíte řešení?
Samozřejmě vnímám, že stav 

parkovacích ploch v okolí poli-

kliniky není optimální. Jednak 
stávající parkovací místa z ulice 
Pražská by si zcela určitě zaslou-
žila rekonstrukci, jednak by bylo 
vhodné počet parkovacích míst 
v bezprostředním okolí polikli-
niky rozšířit. Tato potřeba by sa-
mozřejmě byla tím intenzivnější, 
pokud by se skutečně podařilo 
realizovat projekt přístavby. Pro 
tento případ jsme si již s předsta-
viteli města Úvaly nastínili možné 
varianty řešení, avšak s ohledem 
na stále probíhající jednání by 
bylo předčasné je dále konkreti-
zovat. 

Děkuji za rozhovor.
Marek Mahdal

Pečovatelská služba města Úvaly je tu pro vás

Nezvládáte z důvodu věku nebo nepříznivého zdravotního stavu za-
bezpečit chod své domácnosti? 

Pečovatelská služba  města Úvaly vám může pomoci vzniklou situaci 
řešit. Pomoc vychází z individuálních potřeb a chrání vás před sociálním 
vyloučením tak, aby vám umožnila setrvat co nejdéle ve svých domovech.

 Pečovatelská služba je poskytována vyškolenými pečovatelkami, 
které poskytují ambulantní a terénní služby, a to v pracovních dnech 
od 7.30 do 16.00 hodin v domácnostech uživatelů, v Domě s pečova-
telskou službou a ve Středisku osobní hygieny v Domě s pečovatel-
skou službou v Úvalech. Pouze rozvoz obědů je zabezpečen denně, a to 
i v sobotu, neděli a o svátcích od 10.30 do 13.30 hodin. Služby jsou 
poskytovány převážně uživatelům z Úval a spádových obcí (Horouša-
ny, Šestajovice, Sibřina, Přišimasy, Tuklaty).

Každý uživatel si hradí služby sám, většina uživatelů je příjemcem 
příspěvku na péči a ten právě slouží k úhradě za jednotlivé služby. Sídlo 
Pečovatelské služby Úvaly se nachází v Domě s pečovatelskou služ-
bou, nám. Svobody 1570, Úvaly, kde je také technické zázemí pečova-
telské služby – středisko osobní hygieny, prádelna a pedikúra.

V současné době máme cca 140 uživatelů, kteří využívají služeb 
v rámci zákona i služby fakultativní. Jedná se převážně o donášku a do-

voz obědů, nákupy, pochůz-
ky (pošta, úřad, lékárna, 
atd.), praní a žehlení prádla, 
běžný úklid, dovoz k lékaři.  
Další hojně využívanou služ-
bou je osobní hygiena, kterou 
provádíme jak v domácnostech uživa-
telů, tak i ve středisku osobní hygieny, které 
je vybaveno převlékací kabinkou včetně věšáků 
na odkládání oděvů, sprchovým panelem a hydro- masážní vanou. 
Nově jsou nabízeny rašelínové a parafínové zábaly. Pedikúra je prová-
děna odbornou pracovnicí, a to každou středu po dohodě.

Věříme, že jste a i nadále budete s našimi službami spokojeni.

Zájemci o  poskytování pečovatelské služby se mohou obrá-
tit na  MěÚ Úvaly, Pražská 276, Úvaly – pí Ilona Hošková, tel. 
281 091 529, 723 308 432 nebo na  PS Úvaly, nám. Svobody 1570, 
Úvaly – pí Pavlína Frýdmanová, tel. 281 011 632, 721 912 263.

Odbor správní, oddělení pečovatelské služby

Informace z Technických služeb v Úvalech
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Dostavba obchvatu jasnou prioritou!

P
o několikaleté usilovné práci 
mnoha lidí to letos v květ-
nu opět vypadalo, že se ko-

nečně dostavba obchvatu Prahy 
mezi dálnicemi D1 a D11 (stavba 
č.511) včetně souběžné výstav-
by obchvatu Běchovic po Úvaly 
posune blíž k realizaci. Měla již 
podporu prakticky všech účast-
níků řízení, a to i dřívějších opo-
nentů, a vypadalo to, že vydání 
územního rozhodnutí se přiblíži-
lo. Bohužel se tak nestalo. Vláda 
nakonec vyčlenila tento projekt 
z prioritních staveb, které by ne-
musely znovu projít procesem 
dopadu stavby na životní prostře-
dí, tzv. EIA, a výjimku nezískala. 
V praxi to, pokud se něco nezmě-
ní, znamená návrat přípravy mi-
nimálně o dva roky zpět (ale dost 

možná mnohem více) a zahájení 
výstavby nejdříve po roce 2020. 

Krajští zastupitelé za ODS proto 
na červnovém jednání zastupitel-
stva předložili návrh, na zákla-
dě kterého byl hejtman pověřen 
jednáním s premiérem o změně 
stanoviska vlády. Premiérem ze 
stejné strany, mimochodem stejné 
jako náměstek pro dopravu v Pra-
ze. Navíc i ANO hlásá, že chce 
dálnice,dálnice,dálnice, tak proč 
jim rezort jejich ministra životního 
prostředí nedá zelenou i na tu nej-
důležitější z nich?! Jak je možné, 
že vláda chce budovat další dálnice 
a propojení do okolních zemí, které 
logicky přivedou více dopravy, více 
kamiónů, a neřeší tu jednu z nej-
důležitějších, ne-li nejdůležitější 
stavbu v celé zemi?! Vždyť neexis-

tence této části obchvatu způsobuje 
přetíženost krajských komunikací 
mezi těmito dálnicemi, zejména 
pak v těsné blízkosti Prahy. Díky 
tomu nám bude jezdit po krajských 
silnicích zejména v okolí Prahy, 
tedy u nás, stále více kamiónů, kte-
ré do Prahy nemůžou nebo nechtějí 
stát v nekonečných kolonách. 

Stejně smutná je nečinnost ve-
dení kraje směrem k rozhodnutím 
Prahy o zákazu vjezdu kamiónů, 
která by pro náš region byla kata-
strofou. Jsem proto rád, že staros-
tové měst a obcí, kterých se tíživá 
dopravní situace nejvíce dotýká, 
vzali za své i naše dřívější výzvy 
a dali o sobě hlasitě vědět. Smut-
ným mementem je i proklamativní 
prohlášení vedení kraje k vytváře-
ní parkovacích zón v Praze, kte-

ré alibisticky řeší proklamativní 
prohlášení v době jeho faktického 
zavedení, když Rada Prahy tak 
rozhodla již před několika měsíci. 
Je něco špatně v té krajské dopravě 
a je nutné to co nejdříve změnit!

Ing. Miloslav Šmolík, 
krajský zastupitel za ODS

Čisté Pošembeří

PP
ředposlední článek k projektu „Čisté Pošembeří = cesta k en-
vironmentální odpovědnosti“ má pro vás pár tipů na návště-
vu zajímavých míst v našem regionu. Jedná se pouze o malou 

ochutnávku zajímavostí z našeho území, protože zajímavých míst se 
zde najde rozhodně více. Místa, která vám představíme, jsou spjata 
s informacemi o životním prostředí, které má velký vliv i na kvalitu 
života nás všech. 

Co pro vás máme? Geocaching (čti geokešing). Jedná se o hru, která 
je kombinací turistiky, sportu a dobrodružství a je určena pro celé rodi-
ny. Součástí hry je hledání takzvaných keší neboli skrytých schránek, 
které se vždy, v rámci hry, umísťují na zajímavá místa. 

Máme připraveno 6 keší rozmístěných na zajímavých místech naše-
ho území. Zároveň je připravena i bonusová keška, která je větší veli-
kosti. Pro nalezení bonusové kešky je nutné nalézt všech 6 základních 
keší a opsat si číslo, které je umístěno na víčku každé keše. V každé 
keši jsou pro první tři nálezce připraveny bonusové mince.

 
Kam vás kešky zavedou? Kam vás kešky zavedou? 

Keš č. 1 (GC6MEQJ) – Vrch Zálužník u obce Kounice. Je zde 
krásná příroda a na fi nálním místě výhled do krajiny. 

Keš č. 2 (GC6M5X8) – Bývalá tvrz Týnice, kde nebudete mít 
problém zahlédnout, jak lidé dokáží zakládat černé skládky. 

Keš č. 3 (GC6M5YE) – Obec Hradešín, kde mají mimo jiné 
krásný kostel sv. Jiří s kamennou kazatelnou. Poblíž je nád-
herný výhled na Pošembeří. 

Keš č. 4 (GC6M9AD) – Přírodní park Škvorecká obora – Krá-
ličina, kde najdete spoustu zajímavostí a neporušenou přírodu. 

Keš č. 5 (GC6MERY) – Obec Šestajovice vám ukáže, jak lze 
vytvořit krásnou malou veřejně přístupnou botanickou zahra-
du s přiléhající in-line stezkou. 

Keš č. 6 (GC6MFFC) – V Českém Brodě se podíváte k pomní-
ku Mistra Jana Husa v Jiráskových sadech. 

Bonusová keš (GC6MJBA) – Tato keš vás zavede na místo 
bývalých vysílačů v Českém Brodě v městské části Liblice. 

Keše jsou v tuto chvíli ve fázi kontroly a aktivace a věříme, že budou 
brzy přístupné veřejně. O zpřístupnění budeme informovat na našich 
webových stránkách. 

Věříme, že všechna místa vás potěší a že se dozvíte něco zajímavého 
o našem regionu. Budeme rádi, když nám dáte vědět, zda se vám naše 
hra líbila, a uvítáme informace o životním prostředí z vašeho bydliště. 
A budeme se těšit, že se v roce 2017 zapojíte do dalšího ročníku úspěš-
né akce „Ukliďme Pošembeří“. Bližší informace o projektu „Čisté 
Pošembeří = cesta k environmentální odpovědnosti“ najdete na www.
posemberi.cz 

Za Region Pošembeří o.p.s. 
Gabriela Mannová 

Článek byl napsán v rámci projektu „Čisté Pošembeří = cesta k envi-
ronmentální odpovědnosti“
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Jak hodnotíte práci Městské policie v Úvalech?

I když názory ohledně založení Měst-
ské policie Úvaly nebyly jednotné 

ani v našem sdružení, s odstupem 
času lze vznik úvalské městské policie 
hodnotit pozitivně. Základní přínosem 
úvalských strážníků vnímáme především v oblasti parkování, do kterého 
byl vnesen pořádek, a v oblasti řešení drobných přestupků proti občan-
skému soužití, kde městská policie velmi dobře doplňuje policii státní. 
Bezpečnost školáků na přechodech je nesporným přínosem a je to i tím, 
že díky práci městské policie řidiči výrazně zvolnili rychlost v katastru 
našeho města. Spolupráce městské a státní policie je také na velmi dobré 
úrovni. V neposlední řadě činnost úvalské městské policie (na základě 
uzavřených tzv. „veřejnoprávních smluv“) za hranicemi katastru města 
je pozitivně vnímána ze strany starostů a občanů daných obcí a přispívá 
rovněž k lepším vztahům mezi Úvaly a sousedními obcemi. I když je 
vznik Městské policie Úvaly stále provázen „porodními bolestmi“ a za-
těžuje rozpočet města, mají naši strážníci v Úvalech své místo.

Marek Mahdal, Otevřené Úvaly

Městská policie v Úvalech vznik-
la zásluhou vedení radnice 

za starosty MUDr. Šťastného, ODS, 
a i nadále si myslíme, že to byl 
správný krok. Městskou policii mají 
v současné době prakticky všechna 
města o velikosti Úval, což je nepří-
mým důkazem toho, že svůj význam patrně má. Domníváme se, že 
tento význam ještě vzroste například v souvislosti s další výstavbou 
ve městě, rozšiřováním pražské integrované dopravy, vytlačováním 
kriminality z hlavního města do periferie a řadou dalších faktorů. 
Bohužel nežijeme v ideálním světě bez přestupků proti zákonu a zlo-
činnosti a dodržování pravidel se někdy musí i vynucovat. Úvaly 
jsou na tento vývoj připraveny a to místní sdružení ODS považuje 
za velmi pozitivní skutečnost.

MS ODS, MUDr. Jan Šťastný 
a Ing. Josef Martinovský

Jak posoudit dosavadní činnost městské policie? 
Především je nutné se vrátit do historie jejího 

vzniku. V době úvah o její nutnosti byly podstat-
né dva faktory. Katastrofální politika z hlediska 
státní policie. Výrazný podstav, zavírání služe-
ben a především totální podcenění bezpečnostní politiky. Velká šance 
vlastní městkou policii fi nančně zvládnout a organizačně zvládnout. 
Bylo to dáno správnou úvahou o potřebném přírůstku obyvatel (někam 
k 10.000 obyvatel), což by přineslo výrazné zvýšení státního příspěvku 
na konto města. Proto také zastupitelstvo města (i když ne jednohlasně) 
rozhodlo o jejím zřízení včetně nutných počátečních investic.
Po dobu jejího působení je nutné si uvědomit vývoj příjmů a výdajů 
na městskou policii.

Příjmy : 1-12/2015 615.958,00
 1-7/2016 376.200,00
Celkem   992.158,00

Výdaje : 8-12/2014 459.026,83
 1-12/2015 1.899.318,89
 1-7/2016 2.095.588,64
Celkem   4.453.934,36

Přehled investic za léta 2014-2016 do MP je snadno dohledatelný. Je 
jasné, že rozhodující příjmy jsou „neinvestiční transfery“ od obcí. Roz-
hodující výdaje jsou mzdové.

Vzhledem k naprosto změněné situaci v oblasti přístupu k bezpečnos-
ti země a rozsáhlým náborům do Police České republiky doporučuji 
městskou policii zrušit a využít fyzicky zdatných městských policistů 
k doplnění místní služebny a jednat o efektivním zvýšením jejich stavů 
v Úvalech. Peníze získané zcela jasnou úsporou uložit do rezervy a tam 
rovněž uložit uspořené peníze z předražených úroků Komerční banky. 
V první fázi by to bylo nejméně 5 milionů Kč, které by se mohly použít 
na základní práce k revitalizaci koupaliště. Další peníze lze získat zru-
šením stavební závěry.
Velmi bych uvítal, kdyby se občané více zabývali fi nanční situací města 
a nepodléhali cíleným snahám rozdělování na starousedlíky a náplavky 
a hlavně mladé a staré. Také by mne zajímaly skutečné příčiny odcho-
du velitele MP pana Galbavého, ale to nám občanům jistě pan starosta 
vysvětlí.                          MO ČSSD, Ing. Petr Jankovský

Hned úvodem článku musíme deklarovat, že práci městské policie nedokážeme ani při vší snaze s čistým svě-
domím nějak závazně ohodnotit, ať už dobře nebo špatně. Zatím jsme naštěstí nebyli v situaci, kdy bychom v 

Úvalech faktický zásah MP opravdu potřebovali. Jestli se celková bezpečnostní situace zlepšila nebo zhoršila také 
nedokážeme posoudit. Porovnatelné a ověřitelné statistiky stavu „před a po“ k dispozici nejsou a nám připadá situace 
víceméně stejná. Samozřejmě jsou to jen dojmy.
Čas od času vídáme členy MP ve městě,  občas je vídáme postávat po ránu u přechodu nebo hlídat jednosměrnou objížďku ve Škvorci, občas se někdo 
„pochlubí“ lístečkem za parkovací přestupek. Kontrolu parkování a předávání oznámení z úsekového radaru nepovažujeme za zásadní příspěvek ke 
zvýšení bezpečí a snížení kriminality v Úvalech obhajující výdaje na chod MP. 
My jsme pro vznik ani rozšíření MP, stejně jako pro rozšiřování její územní působnosti nehlasovali, ale argumentovali jsme, proč jsme (zatím) proti 
zřízení MP v Úvalech. http://www.otevreneuvaly.cz/rubrika/aktuality/clanek/346/proc-jsem-zatim-proti-mestske-policii-v-uvalech/ 
Za pár let fi nancování městské policie bychom měli třeba, tu tolik diskusí i emocí vzbuzující, opravu silnic, kanalizaci nebo rekonstrukci bazénů koupaliště. 
(Nutno poznamenat, že kolega Dvořáček je vůči MP obecně smířlivější, třeba i proto, že mu dnes strážník MP dovedl zpět psa, který má dvůr měst-
ského úřadu ze záhadných důvodů v oblibě.)

Zastupitelé PRO Úvaly

téma měsíce: úvalské koupaliště

PŘIJĎTE HLASOVAT V HISTORICKY PRVNÍM ÚVALSKÉM REFERENDU

Současně s volbami do zastupitelstev krajů se v pátek dne 7. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 8. října 
2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin v Úvalech koná místní referendum, ve kterém budou moci občané hlasovat o otázce:

„Jste pro, aby bylo obnoveno úvalské koupaliště, i když o náklady s tím spojené budou kráceny 
fi nanční prostředky určené na rekonstrukci infrastruktury a ostatního majetku města?“

Místnosti, ve kterých se bude hlasovat jsou totožné s volebními místnostmi pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje,  hla-
sovací lístek obdrží občan přímo ve volební místnosti.  

Hlasování bude umožněno občanovi poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským 
průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. V místním referendu může hlasovat i občan jiného členského státu EU, 
který je v Úvalech přihlášen k trvalému pobytu a požádal o zápis do dodatku stálého seznamu v termínu do 5. 10. 2016 do 16 hodin. 

Svou totožnost a občanství  prokáže průkazem o povolení k pobytu.

Přijďte rozhodnout o budoucnosti úvalského koupaliště.
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Občanská aktivita ZACHRAŇME KOUPALIŠTĚ se představuje
Během letních prázdnin vznikla nová občanská aktivita.

Jsme skupina Úvaláků různých zájmů, věku, životních a politických 
postojů. Jsme skupina, která se spontánně vytvořila v reakci na vyhlá-
šení referenda o koupališti v Úvalech a která se postupně rozrůstá, jak 
se o nás dozvídají lidé podobného smýšlení.

Chtěli bychom oslovit co nejvíce občanů Úval, aby přišli k referendu 
7. a 8. října 2016 a vyjádřili tím svůj názor na další osud koupaliště. 
A pokud jen to bude v našich silách, rádi bychom pomohli městu Úvaly 
při hledání optimální varianty pro obnovu našeho krásného koupaliště.

Úvalské koupaliště by letos oslavilo 75leté narozeniny. Stalo se 
ve své době tahákem nejen pro místní a okolní občany, ale také pro 
Pražáky, bylo místem setkání napříč generacemi. Kdosi ho nazval 
„úvalskými Hradčany“ a měl pravděpodobně na mysli unikátnost 
a přitažlivost místa, kde se koupaliště nachází. Mnohým zbyly krásné 
vzpomínky. Teď je ale 2. sezonu uzavřené, zarostlé, s polorozbořenými 
stavbami a sutí navezenou na hřišti, které mohlo být využívané. 

Co s ním?

Myslíme si, že by areál koupaliště se svojí hrabalovskou přírodní sce-
nérií a svým sportovně-společenským významem pro život Úvaláků 
měl být obnoven. Úvaláci si to zaslouží.

Otázka dnes nestojí KOUPALIŠTĚ, ANEBO SILNICE, ale otáz-
kou je: CO BUDE STÁT V AREÁLU KOUPALIŠTĚ? 
Obě varianty stojí peníze. Je na škodu, že město Úvaly nepřipravilo před 
referendem o koupališti podklad pro obě možná řešení. Bohužel, i „zakon-
zervování“ koupaliště stojí městský rozpočet peníze. Jen pro letošní rok bylo 
zastupiteli schváleno 200 000.– korun na odstranění stavební suti a úklid 

areálu. Budeme se snažit pomoci při hledání možnosti obnovy koupaliště, 
připravujeme vizi pro budoucnost a chtěli bychom vás s ní seznámit.

Naše občanská aktivita s názvem ZACHRAŇME KOUPALIŠTĚ je 
pro nás ohromnou osobní a občanskou zkušeností. Vylézt z ulit v sou-
časném světě individualistů, nebát se, naučit se formulovat svůj názor, 
umět ho vysvětlit či veřejně prezentovat a podpořit ho argumenty. A to 
vše ve svém volném čase. Nechceme být lhostejní ke svému okolí, 
a proto připravujeme pro úvalské občany fotosoutěž Zaostřeno na úval-
ské koupaliště a akci 24. 9. 2016 – Babí léto na úvalském koupališti, 
aneb „rozmarný“ odpoledne.

Srdečně vás a vaše rodiny zveme.

Podpořte nás a  zapojte se, pokud máte podobný názor a  jde 
vám také o naše koupaliště.

PŘIJĎTE 7. a 8. ŘÍJNA K REFERENDU O ÚVALSKÉM KOUPALIŠTI. 

ZACHRAŇME KOUPALIŠTĚ
občanská aktivita

 
zachranme@uvalskekoupaliste.cz

Proč referendum o koupališti?

Úvalské koupaliště ano či ne?

U
ž nějaký čas se v Úvalech 
diskutuje o osudu koupa-
liště. Zlé jazyky obviňují 

vedení města z toho, že má s po-
zemkem jiný úmysl a koupaliště 
chce zasypat. Jelikož jsem sou-
částí vedení města, šíření těchto 
nepravd se mě osobně dotýká, 
mrzí mě a zároveň uráží. 

Já chápu důležitost koupališ-
tě pro Úvaly, ale referendum je 
cestou pro vedení určit priority, 
co udělat prvně a co lze odložit. 
Na zastupitelstvu, jsem měl do-
jem, že občané si myslí, že vedení 
města nechce rekonstrukci koupa-
liště, a proto děláme referendum, 
ale na vedení města se debatovalo 

o tom, jestli je prioritou pro toto 
volební období udělat koupaliště 
nebo jiné projekty, a to je hlavní 
smysl referenda.

Město Úvaly je, co se týče in-
frastruktury, dlouhodobě zane-
dbané. Vedení města vede dis-
kuze o prioritách investičních 
projektů, jako jsou např. opravy 
ulic, rekonstrukce městských 
bytů, výstavba školy, kanalizace, 
koupaliště, investice do strojů 
pro Technické služby Úval, atd. 
Znovu musím zdůraznit, není prav-
da, že vedení města chce koupali-
ště zasypat. Pokud ale nebudou fi -
nanční prostředky na jeho opravu, 
objekt bude zakonzervován nebo 

použit pro sportovní a kulturní 
účely. Některým spolkům a stra-
nám má problematika koupaliště 
posloužit k získání politických 
bodů před volbami. Referendum 
však není boj, ale nástroj pro ob-
čana svobodně projevit svůj názor. 
I když já osobně nejsem vůbec za-
stáncem referenda, v demokratic-
ké společnosti musím akceptovat 
výsledek hlasování, a to se týká 
celého vedení města.

ODS je pro zachování koupali-
ště v případě, že město bude mít 
fi nanční prostředky na jeho úpl-
nou rekonstrukci, aby byl výsle-
dek této rekonstrukce reprezenta-
tivní a ne provizorní.

Pokud se v referendu občané 
vysloví pro rekonstrukci koupali-
ště, vedení města bude muset vůli 
občanů respektovat, najít v rozpoč-
tu fi nanční prostředky na jeho re-
konstrukci a ostatní projekty, např. 
ulice, atd. odložit. Z dosavadních 
diskusí vyplývá, že je zde skupina 
občanů pro rekonstrukci koupališ-
tě, avšak nikdo doposud nepředlo-
žil seriózní kalkulaci. Kolik to bude 
stát? Někdo tvrdí 5–10 mil. Kč, ně-
kdo 15 mil. Kč. Aby byl výsledek 
rekonstrukce na úrovni, osobně si 
myslím, že se budeme pohybovat 
mezi 15– 30 mil. Kč.

Ing. Alexis Kimbembe,
místostarosta města Úvaly

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás seznámil s postojem 

Otevřených Úval ke kauze „Úvalské koupališ-
tě“ „ANO či NE“.

Nejprve trochu historie. Koupaliště provo-
zoval na základě smlouvy s MěÚ Úvaly řadu 
let pan Polák. Je to shoda jmen, nemám s tímto 
pánem nic společného! Když OÚ přišly do ve-
dení města, chtěli naši zastupitelé změnit běh 
věcí. Jednou z nich byla snaha, aby nájemce 
platil své závazky dle smlouvy o nájmu  -  tzn. 
nájem, elektřinu a vodu.  Vzhledem k tomu, 
že se smluvní strany (MÚ Úvaly a p. Polák) 
nedohodly, byla smlouva nájemci vypovězena 
a smluvní vztah ukončen.

Po té začalo vedení města řešit otázku nové-
ho nájemce. Bylo uskutečněno poptávkové ří-

zení (průzkum trhu) se základními podmínka-
mi – nájem na 30 let  za 1 Kč ročně a investicí 
do rekonstrukce v rozsahu zhruba 30 mil. Kč. 
Přihlásil se jeden vážný zájemce, který přine-
sl zajímavý projekt. Město na podporu tohoto 
projektu zadalo vyprojektování cyklostezky 
kolem koupaliště, která by navazovala na již 
plánovanou síť cyklostezek. 

Vzhledem k tomu, že už jednu letní sezo-
nu bylo koupaliště zavřené a nový zájemce 
chtěl otevřít koupaliště již příští koupací se-
zonu 2016 a to v plném provozu, tak jsme mu 
vyšli vstříc, vzali na sebe zodpovědnost a pro 
urychlení rekonstrukce se dohodli na zbou-
rání všech staveb a přístřešků – po schvále-
ní VZZM. Bohužel do běhu věcí mimo jiné 
vstoupilo Koncesní řízení. Tady nastal zásadní 

zádrhel. Náš potencionální zájemce se do to-
hoto řízení vůbec nepřihlásil. A co teď???

Vzhledem k tomu, že si vedení města dalo 
jako prioritu posunout mnoho let zanedbanou 
městskou infrastrukturu, např. zásadní opravu 
komunikací a chodníků, pak na výraznou re-
konstrukci koupaliště není dostatek fi nančních 
prostředků.

Po jednání koaličních stran, stejně tak  
i v našem spolku Otevřené Úvaly, nedošlo 
k úplné shodě názorů na budoucnost koupa-
liště. Vzhledem k velkému objemu prostřed-
ků z městského rozpočtu a rozdělení občanů 
napříč městem i politickými stranami a spolky 
tak říkajíc 50 : 50, jsme se rozhodli, že na-
vrhneme referendum. VZZM toto referendum 
schválilo.
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S
tarosta a zastupitelé nás již dru-
hé léto připravují o možnost 
ochladit se, otužovat, posílit 

tělo kondičním plaváním či cviče-
ním ve vodě, vyhřívat a opalovat 
se v paprscích slunce. Pro mnohé 
z nás je pohyb ve vodě zvlášť bla-
hodárný a nenahraditelný. Senioři 
mohou kondičně plavat do vysoké-
ho věku na rozdíl od většiny jiných 
sportů. Mládence obdivujeme, 
když odvážnými skoky do hluboké 
vody přitahují pohledy přítomných 
slečen.  Malí se bezpečně naučí 
plavat nebo si házejí v dětském 
bazénu a výskají na skluzavce, nej-
menší se vydovádějí v brouzdališti. 
Plavání je vhodná forma pohybu 
pro mnohé zdravotně handicapo-
vané spoluobčany. Také „prostoro-
vě výraznějším“ je doporučováno 
v boji s nadbytečnými kilogramy, 
pohyb ve vodě nezatěžuje pohy-
bový aparát. Plavat sem chodí rády 
i nastávající maminky. Nemusí 
se bát, místa je pro všechny dost. 
Pěkné koupaliště plní také řadu so-
ciálních funkcí – nabízí nejen mož-
nosti k seznámení, ale i k setkávání 
všech věkových skupin obyvatel 
v příjemném prostředí i naladění. 
Společné vodní radovánky Úvaláky 
stmelují, stejně jako koncerty Divo-
kýho Billa nebo (vyhrané) fotbalo-
vé zápasy. Máme to na koupaliště 
kousek na kole i pěšky, není třeba 
se ve vedru trmácet bůhvíkam. Co 
pro nás znamená, popsala pěkně 
paní Janurová v květnovém ŽÚ. 

Po posledním zasedání zastu-
pitelstva reálně hrozí, že o kou-
paliště přijdeme navždycky. Za-
stupitelé evidentně nejsou ochotni 
zajistit chod obecně prospěšného 
rekreačního a sportovního areá-
lu, vybudovaného našimi předky 
a dlouhá léta provozovaného měs-
tem ke všeobecné spokojenosti pro 
posílení těla i ducha jeho obyvatel. 
Místo aby se urychleně snažili 
koupaliště znovu otevřít a napra-
vit chyby současného i minulého 
vedení města, zabránili další de-
vastaci areálu a provedli základ-
ní úpravy nutné pro jeho provo-
zování, zbavují se zodpovědnosti 
za jeho osud. 

V březnové webové anketě 
jsme dali jasně najevo, co si pře-

jeme. 182 spoluobčanů z 322 
účastníků ankety se vyslovilo pro 
rekonstrukci na náklady města 
i za cenu omezení jiných investic 
(dokonce i za uvedenou minimálně 
dvojnásobně předraženou cenu re-
konstrukce). Dalších 85 z nás chce 
koupaliště zachovat, zakonzervo-
vat a počkat, až se pro něj najde 
vhodná dotace, město bude mít víc 
peněz či se najde investor. Dalších 
39 spoluobčanů se vyslovilo pro 
přebudování koupaliště na bioto-
pové. Pouze 16 obyvatel, tj. 5 % (!) 
souhlasilo s jeho zrušením a pře-
budováním na jiný volnočasový 
areál. V anketě navíc nezmiňujete, 
že ani tato varianta by zřejmě nebyla 

zdarma a znamenala by omezení ji-
ných investic města. 

Pane starosto, ve čtvrtek 23. 6. 
2016 jste na zasedání zastupitelstva 
zbytečně a rázně ukončil možnost 
přítomných cca pěti (!) občanů se 
vyjádřit k otázce koupaliště před 
schválením referenda. Nedočkali 
jsme se ani odpovědí na některé 
otázky, položené před ukončením 
diskuse. Dokonce jste chtěl zabránit 
členům zastupitelstva v podání po-
změňovacích návrhů, když nebyly 
v souladu s vašimi záměry. Přiměl 
jste nás hledat, jak a proč mohla věc 
zajít tak daleko. Diskuse ke koupali-
šti prý proběhla již na minulém zase-
dání. Není to právě to zasedání, z ně-
hož neexistuje záznam, jelikož opět 
„vypadl zvuk“? Díky načasování 

schvalování referenda můžeme jen 
doufat, že článek v prázdninovém 
ŽÚ ještě otisknou.

Ještě v září loňského roku, 
po prvním parném létě bez koupa-
liště, jste nás zde uklidňoval, že ho 
nestihne osud toho českobrodské-
ho, že ho chcete otevřít a že probíhá 
jednání s několika investory o jeho 
provozování. Parametry výběrové-
ho řízení jste ovšem nastavili tak, 
že se staly pro potenciální investory 
nepřijatelné a nesplnitelné. Nejen 
příliš dlouhá doba pronájmu na 30 
let znamenala také změnu výběro-
vého řízení na koncesní, což jed-
nání zkomplikovalo a prodloužilo. 
O havarijním stavu koupaliště jste 

dlouhodobě věděl, přesto jste ne-
začali s opravami ani údržbou, ale 
nechali areál celý rok chátrat. Plně 
vás zřejmě zaměstnávala realizace 
nových projektů s přímým dopa-
dem do rozpočtu města.

V lednu 2016 byla náhle pro-
vedena demolice dřevěného srubu 
u vchodu, budovy se šatnami a kan-
celáří, snad i sprch a sociálního za-
řízení z doby poslední rekonstrukce 
na konci devadesátých let. Kdo 
o demolici rozhodl, z jakého dů-
vodu byla provedena dávno před 
rozhodnutím o osudu koupališ-
tě? Budovy mohly sloužit svému 
účelu mnoho dalších let, tvořily ko-
lorit koupaliště. Dáváme při trávení 
volného času přednost troše nostal-
gie a romantiky před architekturou 

„21. století“ (váš oblíbený termín). 
Je pravda, že byly budovy zničeny 
kvůli budoucí cyklostezce? Kde je 
uskladněno vybavení? Kdo nahradí 
vzniklou škodu v řádu minimálně 
statisíců korun? Odpovědi jste se 
na zastupitelstvu vyhnul ukonče-
ním diskuse. 

Jelikož jste koupaliště „neřešili“ 
v roce 2015, ocitla se jeho rekon-
strukce v tzv. Zásobníku projektů 
na roky 2016 – 2020. V první, čer-
nobílé verzi na webu města (sekce 
Projekty města) je rekonstrukce 
koupaliště zahrnuta i v redukova-
ném seznamu tzv. Doporučených 
projektů s nejvyšší prioritou. 

V únoru 2016 jste se na veřejné 
diskusi k projektům nejprve poku-
sil koupaliště vynechat, po dotazu 
od občanů jste náhle „ztratil hlas“ 
a předal slovo panu Pokornému 
(viz záznam). Pronesl cosi o jeho 
smysluplnosti a životaplnosti, kte-
ré jsou podle našeho názoru ne-
zpochybnitelné. Hovořil jste o in-
vesticích do cyklostezek/stezek 
ve výši 31 mil. s tím, že 50 – 60% 
nákladů by snad bylo možné získat 
z dotací. Dále o záměru vybudovat 
lesopark – park kultury a oddechu 
na Vinici s náklady ve výši 80 mil. 
Kč, s možnou dotační podporou až 
55 mil. Mluvil jste tedy v souhr-
nu o cca 40 milionech Kč z pro-
středků města, určených nikoli 
na rekonstrukci zanedbané in-
frastruktury, nikoli na opravy 
majetku města, ale na fi nanco-
vání zcela nových, zbytných pro-
jektů. Jejich přínos považujeme 
za velmi diskutabilní už proto, že 
ničí skutečnou přírodu jejím umě-
lým „vylepšováním“ pro potřeby 
člověka. Mimochodem, možná by 
účast na diskusi k tzv. Zásobníku 
byla větší, kdybyste věci nazýval 
pravými jmény. Zásobník ve vašem 
pojetí totiž nejsou projekty „do zá-
soby“, které budou realizovány až 
v případě, když nějaké prostředky 
zbudou (takto je termín „zásobník 
projektů“ používán v projektové 
terminologii). Ve vašem pojetí šlo 
mnohem spíše o plánované inves-
tice. V diskusi jste řekl zcela jasně, 
že se nechcete zbavovat odpověd-
nosti za rozhodování. Nyní chcete 
prosadit zrušení koupaliště, ale 

téma měsíce

Tímto bychom rádi deklarovali:
1)    Pokud občané rozhodnou v referendu 

„ANO“ – koupaliště má přednost před 
komunikacemi. Budeme do koupaliště 
investovat takové peníze, aby splňovalo 
všechny zákonné i hygienické normy, 
které jsou platné v současnosti, a tudíž 
odpovídalo 21. století. Nebudeme budo-
vat nějaká provizoria a odkládat problém 
do blízké či vzdálenější budoucnosti. 
Rozpočet města budeme připravovat tak, 

aby byl schopen pokrýt pravděpodobnou 
roční ztrátu na jeho provozu. Připravíme 
dostatek parkovacích stání, aby návštěv-
níci koupaliště neobtěžovali v okolí žijící 
obyvatele. Zajistíme provozovatele kou-
paliště – Technické sl. Úvaly, ale budeme 
i nadále hledat potencionálního nájemce.

2)    Pokud občané rozhodnou v referendum 
„NE“ – koupaliště bude zakonzervováno. 
Nebude zasypáno, nebude prodáno!!! Pro-
stor koupaliště bude oplocen, bazény budou 

zakonzervovány, prostor koupaliště pravi-
delně sekán!
Bude vyvíjena maximální snaha o rychlé 

a zásadní řešení tohoto prostoru, aby nedochá-
zelo k jeho další devastaci. Budeme i nadále 
hledat partnera či investora pro tento krásný 
prostor.

Jožka Polák,
člen Rady MěÚ Úvaly,

člen spolku Otevřené Úvaly

Referendum? Řízená likvidace koupaliště!

Foto: Vladislav Procházka

zari_2016.indd   13zari_2016.indd   13 31.8.16   0:0631.8.16   0:06



14

Život Úval 9/2016téma měsíce

zodpovědnost za toto nepopulární 
rozhodnutí přenést na občany.

„Zásobník“ předložený zastupi-
telstvu 23. června 2016 ke schvále-
ní byl jiný. Rekonstrukce koupaliště 
se v něm ocitla zcela na konci se-
znamu mezi „červenými“ projekty 
s prakticky nulovou šancí na realiza-
ci. Jak k tomu mohlo dojít, když 
jste měl už jen díky výše zmiňova-
né anketě jasný signál o tom, že je 
pro občany prioritou? Máte naše 
zájmy chránit. Proč jste nás opako-
vaně vyzýval k aktivní účasti na roz-
hodování o budoucí podobě našeho 
městečka? Zde jste názor obyvatel 
očividně ignoroval, protože se vám 
nehodil. Proč jste takový zásobník 
schválili vy, naši zastupitelé? I vy 
byste měli jednat ve veřejném zá-
jmu. O zásobníku se hlasovalo dříve 
než o referendu, takže pokud chtě-
li zastupitelé dát koupališti aspoň 
malou šanci, museli potom schválit 
referendum.

Žádáme o zrušení usnesení 
o schválení referenda i revokaci 
usnesení o schválení zásobníku 
a vrácení koupaliště mezi prio-
ritní plánované investice. Do re-
ferenda nás tlačíte vy. Je unáhlené, 
nedomyšlené, zbytečné a drahé. Ne-
máme k němu dost informací, na zá-
kladě kterých bychom mohli zodpo-
vědně rozhodnout. Co se s areálem 
stane, když rekonstrukci odmítne-
me? Kolik to bude stát? Na zase-
dání zastupitelstva 28. 4. 2016 jste 
po dotazech ze strany zastupitelů 
všechny ujišťoval, že občané budou 
mít informace o možných varian-
tách před případným referendem 
k dispozici. Nic takového nemáme. 

Rozdělujete vlastní občany na dva 
tábory. Jen se podívejte, co proved-
lo neuvážené referendum s Británií. 
Pokud se vám zdá vzorek obyvatel 
z ankety moc malý, snad by šla ně-
jak zopakovat v širším měřítku. Do-
stanete objektivnější odpovědi než 
na jedinou manipulativní otázku, 
kterou nám chcete v referendu po-
ložit. Není třeba přestat opravovat 
chodníky, jak nám podsouváte. 
Stačí vyškrtnout výše zmíněné 
lesoparky a podobné megaloman-
ské nápady. Referendum by byl 
pouze nerovný boj mezi příznivci 
koupaliště a vámi. Snaha o záchranu 
něčeho, co jste odepsali.

Proč nerovný boj? Například 
z těchto důvodů :

1. Z titulu svých placených 
funkcí máte nesrovnatelně vět-
ší možnosti (materiální, fi nanční, 
časové, přístup k informacím,…) 
a zkušenosti s ovlivňováním roz-
hodnutí obyvatel než my jako běžní 
občané. Na diskusích ve vybra-
ných čtvrtích jste již s kampaní 
proti koupališti začali. Stačí pře-
ce pohrozit, že když budou oby-
vatelé hlasovat pro koupaliště, 
nezbudou prostředky na nějakou 
potřebnou investici v jejich čtvrti. 
Výběr míst, která objíždíte, zřejmě 
není náhodný – jsou to právě no-
vější čtvrti mimo centrum městeč-
ka, ve kterých je potřeba zlepšení 
infrastruktury veliká. Jak jsme již 
uvedli, pro rekonstrukci koupaliště 
nemusíte použít prostředky určené 
na tyto základní věci. Pokud byste 
koupaliště udržovali s péčí řádného 
hospodáře, náklady na jeho zpro-
voznění mohly být ještě menší. 

2. Otázku referenda jste for-
mulovali vy a občané neměli 
žádnou možnost ji změnit. Je 
manipulativní, protože opět pod-
miňujete rekonstrukci koupaliště 
snížením investic pouze v oblasti 
infrastruktury a majetku města.

3. Referendum jste schválili 
na posledním předprázdninovém 
zasedání a stanovili jeho konání 
na začátek října. Zbývá minimál-
ní čas pro ty, kdo by chtěli vaše 
rozhodnutí zvrátit. Nedali jste nám 
prostor pro argumentaci proti refe-
rendu ani na zasedání, navíc je dáv-
no po uzávěrce prázdninového čísla 
Života Úval. Můžeme jen doufat, 
že v něm článek ještě otisknou.

4. Tiše spoléháte na to, že účast 
nebude dostatečná pro uznání jeho 
výsledků, i když se většina hlasují-
cích vyjádří pro zachování a obno-
vu koupaliště. Skutečně by nebylo 
lehké podmínky splnit.

5. Máte na rozdíl od nás alespoň 
rámcovou představu o případném 
náhradním využití areálu a nákla-
dech s tím spojených.

6. Máte možnosti a zkušenosti 
s čerpáním různých forem dotací 
/ podpory z evropských strukturál-
ních a investičních fondů i z jiných 
zdrojů a doufáme, že i přehled v této 
oblasti. Možná byste vhodný dotač-
ní titul ke snížení nákladů na obno-
vu koupaliště našli, kdyby bylo vaší 
prioritou. Vlastní koupaliště má 
a zvládá ho provozovat i mnoho 
menších obcí, než jsou Úvaly.

Referendum je nebezpečný ná-
stroj, který by se měl používat jen 
ve zcela výjimečných případech. 
Přímá demokracie zpravidla vy-

hovuje diktátorům. Nechápeme, 
proč máme tímto způsobem roz-
hodovat právě o koupališti. Ne-
delegovali jste na nás rozhodnutí 
při zřizování městské policie, při 
transformaci VPS na TS Úvaly 
ani v jiných případech, které mají 
větší vliv na hospodaření města. 
Proč najednou chcete, abychom 
hlasovali o investici ve výši 10 
– 15 milionů korun? Některé re-
dukované odhady a nabídky, které 
jste zmiňovali na zastupitelstvu, se 
pohybují i v rozmezí 5–10 milionů. 
Mimochodem, technické služby by 
se snad mohly o koupaliště docela 
dobře v budoucnu starat, tak jako 
dříve VPS.

Ještě jedna věc bohužel na za-
sedání před ukončením diskuse 
nemohla zaznít. Zrušení koupališ-
tě by mělo nepochybně negativní 
vliv na hodnotu místních nemo-
vitostí. V nabídkách realitních kan-
celáří téměř nikdy nechybí zmínka 
o koupališti a lese jako nesporných 
přednostech bydlení v Úvalech. 

Věříme, že nás vyslyšíte, po zvá-
žení našich argumentů referendum 
zrušíte a postaráte se, abychom si 
mohli jít příští rok v létě zase za-
plavat jako během posledních ně-
kolika desítek let. Nejsme nároční, 
stačí nám čistá voda v bazénech, 
tráva a základní vybavení.

D. Horňáková, H. Šťastná, 
J. Gebhartová, E. Valešová, 

J. Šindelářová, V. Baumanová, 
početná rodina Štěpánkových 

a mnoho dalších obyvatel

(27. 6. předáno do redakce Života 
Úval, článek bohužel neotiskli)

Referendum o koupališti není boj
Reakce na článek „Referendum? Řízená likvidace koupaliště!“

N
a předchozích stránkách jste si mohli pře-
číst článek „Referendum? Řízená likvi-
dace koupaliště!“ Rád bych teď na tento 

článek po dohodě s kolegy/ kolegyněmi ve ve-
dení města reagoval a vyjádřil se k tvrzením, 
která jsou v něm obsažena. 

1. Starosta ani zastupitelé nikoho o koupa-
liště nepřipravili svévolně. Rozhodnutí zavřít 
koupaliště vyplynulo z jeho naprosto nevy-
hovujícího technického a hygienického stavu. 
Koupaliště se léta předtím neřešilo, a to, že 
jej bylo nutné uzavřít, byl mimo jiné důsledek 
předcházejících let.

2. V březnové anketě hlasovalo přes 300 re-
spondentů, pro obnovení koupaliště bylo 182 
respondentů, což jsou 3 % obyvatel Úval. To 
je, při vší úctě, trochu málo na to, aby město 
šlo do projektu, který bude vyžadovat vysoké 
investiční náklady a bude do budoucna gene-
rovat každoroční provozní ztrátu vysoko přes 
500 000 Kč (odhad je kolem cca 1 mil. Kč – 
více na http://www.mestouvaly.cz, sekce roz-
voj města, projekt rekonstrukce koupaliště). 
K takovému rozhodnutí je vhodné mít mandát 
většiny obyvatel, a proto se zastupitelé na ná-

vrh vedení města rozhodli pro vyhlášení refe-
renda. Pokud tu vůle obnovit koupaliště je a je 
většinová, koupaliště bude obnoveno. Pokud 
ne, bude zakonzervováno, přičemž i nadále po-
čítáme s rozvojem „nekoupací části“.

3. V článku jsem jako starosta města obvi-
ňován z toho, že jsem o havarijním stavu kou-
paliště věděl, a přesto jsem jej nezačal rekon-
struovat. Chátrání koupaliště není záležitost 
posledního roku a půl, ale několika předchá-
zejících desetiletí, kdy se koupaliště neudr-
žovalo, ale fl ikovalo (jinak se ty opravy a ani 
opravy z přelomu tisíciletí nazvat nedají). Již 
předcházející vedení města si uvědomovalo, že 
situace koupaliště je neudržitelná, a proto ne-
chalo zpracovat studii na jeho rekonstrukci (rok 
2013), která však vzhledem k vysokým nákla-
dům nebyla provedena. Demolice objektů 
koupaliště byla provedena především z bez-
pečnostních důvodů, objekty byly v havarij-
ním stavu, a to zejména jejich elektroinstalace 
(riziko požáru, úrazu). To, že byly tyto objekty 
v minulosti provozovány a „nic se nestalo“, 
bylo spíše dílem náhody než systematického 
přístupu k údržbě. Mluvit o vzniklé škodě je 

v tomto kontextu zcela nesmyslné. O připravo-
vané demolici objektů na koupališti bylo zastu-
pitelstvo informováno na zasedání v září 2015,  
ostatně stačí si jako důkaz stáhnout zápis ze dne 
24.9.2015 (je i na webových stránkách města).

4. Pokud se týká samotného výběrového ří-
zení na provozování koupaliště, jeho parame-
try byly nastavovány ve spolupráci s odbornou 
fi rmou (VRV) a také dialogem s potenciálními 
zájemci o provoz. Délka pronájmu (30 let) byla 
kalkulována tak, aby umožňovala alespoň ně-
jakou návratnost investice z „nekoupacích“ 
aktivit při očekávaných nákladech na celkovou 
rekonstrukci koupaliště v rozmezí 25 – 30 mil. 
Kč. Nebo si snad někdo myslí, že čím kratší 
doba pronájmu, tím výhodnější podmínky pro 
nájemce a lepší návratnost? Asi ano, ale jen 
tehdy, pokud by nájemce nenesl náklady s re-
konstrukcí,  údržbou a provozem koupaliště = 
tyto náklady by opět neslo město. Je zcela ab-
surdní si myslet, že město nastavilo podmínky 
koncesního řízení schválně tak, aby „to nevy-
šlo“.

5. Město disponuje určitým objemem pe-
něz, a když se zrealizuje jeden projekt, je nut-
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Koupaliště v Úvalech ano, či ne?

M
yslím, že takto otázka ne-
stojí. Otázka je, jak a kdy 
úvalské koupaliště uvést 

do stavu použitelnosti pro širokou 
veřejnost.

Koupaliště je sportovní a spo-
lečenské centrum pro mládež, 
rodiny s dětmi, tedy pro všechny 
Úvaláky, jež nemá na trase Pra-
ha –Kolín obdoby. Vše kultivo-
vaně popsal Ing. I. Černý v čísle 
7/8 ŽÚ. Budeme hledět na svět 
jen očima fi nančního úspěchu 
a výkonu? Kde je služba sprave-
dlnosti?

Koupaliště bylo vybudováno 
před 75 lety v době ohrožení čes-
kého národa. Našim pradědům 
bylo německou okupační správou 
povoleno, aby si vybudovali kou-
paliště. Každý muž z Úval ve stáří 
od 18 do 60 let musel odpracovat 
48 hodin, nebo se vykoupit 5 pro-
tektorátními korunami za každou 
neodpracovanou hodinu. Dělnické 
platy se ve 30. letech pohybovaly 
od Kč 100 do 800,- za měsíc.

V 80. letech zbouralo vede-
ní města bez odporu veřejnosti 
historickou budovu zájezdního 
hostince U Českého lva. V 50. 

letech přebudovali úvalští muži 
znárodněný majetek, konkrétně 
Kombercovu restauraci, na Kul-
turní dům M. Majerové. Rodač-
ka a spisovatelka Marie Maje-
rová věnovala na přestavbu Kčs 
248 000 v nové měně. Měsíční 
platy byly v 50. letech hluboko 
pod Kčs 1 000. Kulturní dům 
nemáme díky sebejistotě komu-
nistů, kteří vyvlastněný maje-
tek nikdy vlastnicky nepřevedli 
na město, a právním nárokům 
dědiců, od nichž jsme divadelní 
scénu na republikové úrovni ne-
dokázali odkoupit. Teď důstojný 
sál v Úvalech chybí.

Nyní uvažujeme o zničení je-
dinečného koupaliště v uzavře-
ném údolí Výmoly.   V září 2015 
rozhodlo zastupitelstvo většinou 
hlasů včetně starosty o zničení 
šaten, a tak technické služby vše 
zbouraly, aniž bylo rozhodnuto 
o budoucnosti posledního spo-
lečenského zařízení v Úvalech. 
O co nám jde? 

Zničit jedinečné místo a za 10 
let budovat v lomu nové sportovi-
ště? Nebudou náklady vyšší, než 
by činily dnešní opravy?

V debatách o opravě koupali-
ště jsem se doslechla o investici 
30 miliónů. V průběhu času se 
začalo mluvit o nižší částce ko-
lem 20 miliónů včetně pro ve-
řejnost velmi citlivé poznámky 
o krácení výdajů na infrastruktu-
ru. Za 20 miliónů lze vybudovat 
bezprašný povrch asi tak ve dvou 
ulicích. 

Sedmého a osmého října máme 
v referendu bez jasných fi nanč-
ních a technických znalostí roz-
hodovat o zachování, nebo zniče-
ní koupaliště, které by již nikdo 
v tak výhodné lokalitě neobnovil. 
Asfaltu v ulicích se dočkáme, 
koupaliště už ne. 

Opozice má připraven pro-
jekt za Kč 14,3 miliónů včetně 
DPH.

Ohledně rekonstrukce koupa-
liště je každá rada drahá. Dotace 
nelze získat. Máme hledat něja-
kého sponzora, uspořádat sbírku, 
loterii, nějaká vystoupení?

Šlo by to svépomocí? Nevím, 
zda by místní mladí muži namísto 
do fi tnes centra šli betonovat nebo 
přehazovat stavební materiál. Dě-
dové a pradědové to dokázali. 

Zvolili si účetního, správce, ved-
li evidenci. Pracovali bezplatně 
všichni. 

Nevím, zda se ve svém věku 
ještě vydám v plavkách na místní 
koupaliště. Nechci se však dívat 
do tázavých očí našich vnuků, 
kteří se v době prázdninových ve-
der ptají: 

„A kam mám jet, co mám dě-
lat?“

Vedení města zvažovalo mno-
hé, peněz se nedostává, vím. My-
slím, že konkrétní kroky jednoho 
pověřeného zapáleného patriota 
by mohly být úspěšné. Mohl by 
oslovit sportovce, hasiče, maji-
tele stavebních fi rem, které mají 
stroje, zkušené prodejce bazé-
nů... Koupaliště zachrání jas-
ný názor, že jej musíme někdy 
opravit. Nikoliv zda ano, či ne. 
Samozřejmě ano, pokud si my-
slíme, že Úvaly jsou kulturním 
městem, kde se obyvatelstvo cítí 
jako ve vlastním domově a chová 
se zodpovědně. Nejsme majiteli, 
jen správci zděděného majetku, 
který máme předat dalším gene-
racím.

PhDr. Lenka Mandová

né vyškrtnout jiný, to je zřejmé. Jsou ovšem 
projekty, k jejichž realizaci se již město zavázalo 
nebo má povinnost je uskutečnit, a takové pro-
jekty jsou součástí zásobníku projektů. Zásobník 
projektů považuji já i mí kolegové za jednu ze 
zásadních věcí, kterou se podařilo v Úvalech do-
hodnout a schválit a která přesahuje toto volební 
období. Občané byli od začátku vyzýváni k ak-
tivní účasti na jeho tvorbě (konali jsme veřejnou 
diskusi, v každém čísle Života Úval, počínaje 
dubnem, byli občané vyzýváni k připomínková-
ní, samotné zastupitelstvo bylo o tvorbě zásob-
níku pravidelně informováno, informace visely 
a visí na webu města). To, že se fi nální podoba 
zásobníku projektů liší od původního návrhu, 
je jen logické – zásobník byl připomínkován 
a bylo nutné redukovat projekty, na které ne-
zbývaly peníze.

Ve svém článku autoři zmiňují megalo-
manské projekty, kvůli kterým nechce vedení 
města realizovat rekonstrukci koupaliště. Bo-
hužel již nepíší, jaké jsou to projekty. Možná 
je to jen nedorozumění v obsahu slov. Jsou to 
cyklostezky, jak autoři uvádí? A pokud si pod 
slovem cyklostezka (= fi nancovatelný projekt 
z dotací) představíme například propojovací 
chodník mezi ulicemi Purkyňova x Klánovická 
nebo propojovací stezka pro pěší a cyklisty po-
dél II/101 do čtvrti U Horoušánek, je to srozu-
mitelnější? Je megalomanským projektem re-
konstrukce hrází úvalských rybníků, které jsou 
v havarijním stavu a mohou se při větších zá-
plavách protrhnout?  Za megalomanský projekt 
je uváděna plánovaná výstavba nové městské 
knihovny. Postřehli ale autoři článku, že tento 
projekt je plánován na období po roce 2021, 
tedy po skončení platnosti stávajícího zásobní-
ku projektů a vůbec tedy fi nance na případnou 
rekonstrukci koupaliště neovlivňuje?

Argumentovat, že máme hájit veřejný zájem 
tím, že zařadíme projekt rekonstrukce koupali-
ště mezi prioritní projekty, je zcela unfair. Je to 
v tuto chvíli pouze názor autorů článku, který 
nelze vydávat za obecný veřejný zájem. Jestli 
je veřejným zájmem koupaliště nyní rekon-
struovat, to rozhodnou občané Úval v refe-
rendu. 

6. Autoři článku dále vytýkají vedení 
města, že proti zastáncům koupaliště vede 
nerovný boj. Vedení města nerealizuje žád-
nou kampaň proti koupališti. I když by tak 
někteří možná rádi, nevnímáme ve vedení 
města referendum o koupališti jako boj. 
Z našeho pohledu se jedná o rozhodování 
o prioritách. Ale chceme, aby si občané uvě-
domili, že nelze mít sklenici zároveň plnou 
i prázdnou. Prostě je skutečností, že peníze, 
které budou utraceny za rekonstrukci koupa-
liště, nebudou moci být utraceny za jiné pro-
jekty. Jelikož však drtivá část projektů jsou 
projekty, které „musíme“ udělat (dostavba 
vodovodu a kanalizace ve čtvrtích, kde ještě 
nejsou, výstavba základní školy, rekonstruk-
ce průtahu městem, oprava havarijního stavu 
hrází rybníků atd.), tak peníze, které použije-
me na koupaliště budeme muset „stáhnout“ 
zejména z peněz určených na ulice. Tedy … 
je to o prioritách.

7. Představy, že se koupaliště dá zrekon-
struovat za pár jednotek milionů, jsou sice 
představy lákavé, ale nereálné – opět by šlo 
fl ikování a touto cestou jít nechceme. Má-li 
úvalské koupaliště vypadat jako koupaliště 21. 
století, pak jeho oprava opravdu nebude stát 
7 – 8 mil. Kč, ale cca kolem 20 - 25 mil. Kč. 
A na tom se shoduje více nezávislých nabídek. 
(a to i ve verzi biotop).

Další věc je, že zprovoznění úvalského kou-

paliště nelze oddělit od civilizovaného řešení 
parkování. Zde se tedy jednoznačně bavíme 
o pozemku uhelných skladů, které by město 
pro tento účel muselo koupit (cca 9 mil. Kč 
pořizovací cena + náklady na vybudování par-
kovací plochy) nebo se dohodnout s majiteli 
o dlouhodobém pronájmu. Zde existuje variant 
více, ale i tak, určité náklady s tím spojené bu-
dou vždy existovat.

8. Co se stane, pokud referendum ne-
bude platné nebo se většina hlasujících 
rozhodne hlasovat proti koupališti? Určitě 
nebudeme bazény zavážet. V jižní části kou-
paliště protáhneme cyklostezku (což bychom 
dělali i v případě jeho rekonstrukce, abychom 
celý areál lépe zpřístupnili). V západní části 
bychom postupně i za pomoci dotací začali 
budovat volnočasový areál – hřiště pro volej-
bal, nohejbal, tenis, minigolf, letní scénu atd. 
– zde není podoba ještě jasná a určitá. Samot-
né bazény bychom zakonzervovali s tím, že 
po roce 2021 tak zůstane prostor po dokon-
čení zásobníku projektů se k případné rekon-
strukci koupaliště vrátit. Upozorňujeme jen 
na jedno: na rekonstrukci samotné „koupací“ 
části nelze v rozpočtovém období 2014 – 2020 
čerpat od EU žádné dotace – tyto možnosti 
město mělo v období 2000 – 2013.

Deklarovali jsme však, že jelikož ani ve ve-
dení města nepanuje na revitalizaci koupaliště 
jednotný názor, rozhodli jsme se volit cestu pří-
mé demokracie. Nikomu nebráníme, aby dělal 
kampaň pro koupaliště ☺.

Za nejdůležitější považujeme, aby k referen-
du přišlo co nejvíce občanů a aby referendum 
bylo platné. Ať již bude jeho výsledek jakýkoli, 
my se tohoto výsledku nebojíme. 

Za vedení města
Petr Borecký, starosta
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Pokud chceme ve městě cestovní ruch, zachovejme koupaliště

U
poutal mne článek pana místostarosty  
Pokorného  o úvalském kulturním dě-
dictví, zvláště odstavec: „Kulturní ak-

tivita a kulturní počiny jsou také nedílnou 
součástí společenského života ve městě 
a v budoucnu i možného cestovního ruchu 
a na nich pak lze stavět nabídku pro jednot-
livé skupiny občanů města i jeho návštěv-
níků.“ Dále se uvádějí historické i součas-
né objekty, historické i současné kulturní 
aktivity, ale byla opomenuta, domnívám se 
že ne záměrně, historie i současnost naše-
ho koupaliště! Vždyť pokud chceme mluvit 
o cestovním ruchu a návštěvnících měs-

ta, je právě koupaliště tím místem, které 
k nám turisty vždycky lákalo.

Již po I. světové válce měl městys Úvaly 
sokolské koupaliště. Za II. světové války 
bylo vybudováno to současné. Je staré 75 
let, několikrát opravované, ale snad se ne-
musí proto rušit. Ani v tom moderním ne-
ustále se rozvíjejícím šest a půl tisícovém 
městě, jak uvádí dříve citovaný text, nemá 
každý zahradu s bazénem. Roky sem jezdi-
li koupající se z Újezda a Klánovic. Bude-
me teď my jezdit k nim? 

Při pořádné organizaci by po opravě ne-
muselo být koupaliště tak prodělečné. Vy-

žaduje to sice další náklady na obnovení 
volejbalových hřišť, vybudování pořádného 
a dobře zásobeného kiosku, možná restau-
race, noční hlídání, ale hlavně zájem o jeho 
obnovu a udržení.  Nestálo by to za zamy-
šlení? Už vzhledem k onomu předpokláda-
nému cestovnímu ruchu, jak bylo uvedeno 
výše.

Námitky, že tam není parkoviště, se dají 
řešit.  U Úvaláků třeba  chůzí pěšky nebo 
jízdou na kole. Udělejme něco pro své 
zdraví.

Zdeňka Ulrichová

Koupaliště

P
rohlížím si fotky starých 
Klánovic. To, co dříve Klá-
novice měly, je o hodně 

zajímavější, než co mají teď. 
V osmdesátých letech zde zpla-
nýrovali a rozparcelovali zbytek 
vodního areálu. Jistě to bylo lo-
gické a efektivní, ale zrušili si 
něco, co už nikdy nebudou mít. 
Co mohli mít, uvidíte ve Mšeně, 
tam nebourali. Koupaliště může 
být prodělečné, ale dělá z města 
víc než pouhou noclehárnu.

Úvaly mají lepší krajinný po-
tenciál než Klánovice. Umístění 

i velikost úvalského koupaliště 
jsou jedinečné. To místo má ta-
kovou atmosféru, že se vlastně 
nemusí navyšovat žádnými me-
gastavbami. Stačí převlékár-
na, záchody, sprcha a kiosek 
s buřtem a limonádou. Vím, že 
to vše stojí peníze a ty nejsou. 
V obci Třebnouševes – to je 
kousek od Hořic – mají požární 
nádrž, co vypadá jako koupali-
ště. Obec jenom pronajímá tam 
stojící restauraci, kdo se koupe, 
tomu v tom nebrání, prostě šel 
si zaplavat do požární nádrže. 

Ta nádrž má i tobogan. Vstup je 
na vlastní riziko, jako když se jde 
do rybníka či řeky. Netřeba platit 
plavčíka.

V referendu budu hlasovat pro 
zachování koupaliště. Budu hla-
sovat pro zachování, aby Úvaly 
nepřišly o unikát. Budu hlasovat 
pro zachování, s vědomím, že 
sám si koupaliště už moc neuži-
ju, ale Úvaly se nepřipraví o je-
den ze svých trumfů. I když budu 
možná dál jezdit po rozbitých 
cestách. Jenže opravená cesta 
bude za dvacet let opět rozbitá. 

Koupaliště, i kdyby bylo dvacet 
let zakonzervované, tak může 
ožít a dát Úvalům hodnotu, které 
jinde jen těžko dosáhnou.

Děkuji každému, kdo to četl. 
Je to můj subjektivní pohled. 
V referendu každý hlasující má 
možnost si sám na sobě ověřit, 
jestli je ten děda, co sází stromy, 
jejichž plody neuvidí, nebo ten, 
co prodá zahradu, aby si přilepšil 
důchod. Hlasování v takovémto 
referendu poví něco vám, hlavně 
vám.

S pozdravem Martin Kuchař
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Ptáte se starosty… Facebook … zasedání …

B
ýt tazatelem v posledních 
dnech, tak asi budu mít chuť 
zalézt 10 sáhů pod zem.

Pan starosta asertivně, 
s úsměvem na rtech, který je vi-
dět i na papíře, vybruslí z kaž-
dé otázky. Pochopitelně říká, 
že vše vyřeší referendum. Tak 
co chcete? Vidíte, pane staros-
to, co jste způsobili vyhlášením 

referenda? Co se rozjelo tím, že 
jste neodpověděl nikdy na otáz-
ku, co bude místo nebo vedle 
koupaliště, když je v zásobníku 
na červených místech, zatímco 
stezky aj. na místech možných 
k realizaci. Kdo bude investo-
rem případného sportoviště či 
něčeho, VYVÍTEČEHO? Bude 
tam lebeda? To určitě v zámě-

rech města není. Bude tam cosi, 
na co dostanete dotace? Máte 
fi nance na spoluúčast dotací? 
Má město zpracovaný plán boje 
proti extrémům počasí – sucho 
– povodně? To navazuje další 
nezodpovězená otázka, kte-
rou jsem vznesla. Všichni jsme 
účastni dění ve městě, ale zod-
povědní jste vy, jako zastupite-

lé, kterým jsme dali ve volbách 
důvěru v to, že budete rozumně 
vážit a rozhodovat dobře za nás. 
Váš argument, že právě to dě-
láte, je pravdivý, ale jen do ur-
čité míry. Jsou rodinná stříbra, 
která nesmíme ztratit, zaprodat. 
A i opozice má být konstruktiv-
ní oběma směry.

Alena Janurová

Ohlasy veřejného zasedání aneb Referendum 
o existenci koupaliště bude

N
a veřejném zasedání 23.6. úvalští za-
stupitelé rozhodli o vyhlášení referen-
da o budoucnosti koupaliště. Na misku 

vah při hlasování vedle sebe položili obnovu 
koupaliště za desítky milionů korun  a využi-
tí těchto prostředků na infrastrukturu města, 
která bezesporu další investice potřebuje. Pro 
upřesnění. Nejprve  podle vedení města mělo 
být na rekonstrukci potřeba  30 mil. Kč, dnes 
již jsou k dispozici návrhy min. o 10 mil. Kč 
levnější, pokud by město ukvapeně nezboura-
lo existující stavby šaten, mohla by být inves-
tice do rekonstrukce ještě nižší. Když nemám 
fi nance, snažím se přece obnovu provádět po-
stupně a neodstraňuji funkční, byť již zastaralé 
vybavení.

Zmizelé koupaliště má nahradit nové spor-

toviště. Možná jsem to přehlédla, ale v zásob-
níku projektů tato položka nefi guruje a tím 
pádem si těžko udělat srovnání, o jak velkou 
částku bude třeba snížit  jiné investice, na kte-
ré se bude odvolávat referendum. 

 Zatím také nebyla zveřejněna koncepce 
konkrétního využití prostoru. Nechápu, jak 
je možné hlasovat o likvidaci něčeho dříve, 
než vím, čemu má stávající využití ustoupit. 
Nevíme, jaké nové sporty na tomto unikát-
ním prostoru budeme moci provozovat a zda 
to opravdu budou aktivity pro širokou veřej-
nost a všechny věkové kategorie nebo jen pro 
úzkou skupinu zájemců, pro které by se spor-
toviště mohlo zřídit někde na „zelené louce“. 
Nic z toho nevíme,  ale budeme hlasovat o li-
kvidaci koupaliště.

Pokud bych měla o této záležitosti rozho-
dovat, tak bych neřešila, jestli koupaliště ano, 
či ne. Určitě bych nechtěla být tím, kdo se 
zaslouží o zničení tohoto unikátního místa, 
které nám jako jednu z mála věcí  lidé z okolí 
závidí.  Pro mě by otázka zněla, kdy a v ja-
kém rozsahu to budu schopna udělat. Milov-
níci zmíněného místa jistě pochopí, že budou 
muset chvíli počkat a chodit do tohoto jinak 
udržovaného prostoru jako do parku. Pochopí,  
že je třeba se zamyslet i nad dalšími aktivi-
tami, kterými by se využití prostoru rozšířilo. 
Pochopí stejně jako já, že nejsou prostředky 
nyní, ale asi těžko pochopí, proč je celá věc 
vyhrocená tak, že buď  uděláme celou rekon-
strukci za velké peníze nyní, nebo nikdy.

Zdeňka Havránková

Ohlas na veřejné zasedání zastupitelstva

B
yla jsem poprvé na VZZ a nabyla jsem dojmu, že je chybou, 
když se občané neúčastní a nechávají věci na bedrech zastupite-
lů. Ukázalo se, že připomínky občanů jsou vyslyšeny, odpovědi 

sděleny, ale je-li připomínek víc a debata by byla delší, je z moci ve-
dení VZZ starostou ukončena, aniž se občan domohl odpovědi. Proto 
ani dnes nevím, zda má město v rámci dobře a moudře zpracované 
vize investic (Zásobník projektů) místo i pro investici vybudování 
sportoviště nahrazující nynější vybavení zbavené koupaliště (o které 
bojuji), stane-li se výsledek referenda občanů jeho pohřebištěm. 
V zásobníku ani není úvaha o optimalizaci vodního režimu krajiny 
– povodí Výmoly právě v oblasti našeho úvalského koupaliště, jak 
uvádí MŽP ve svém dotačním programu LIFE (včetně pomoci při ob-
nově rybníků, jehož program v ZP máte). Zásobník je po připomínce 
paní Martinovské označen jako fl exibilní/indikativní, a tak doufám, 

že se v něm jako důležité objeví i nejnovější úsilí vlády o péči o ži-
votní prostředí týkající se náhlých a patrně dlouhodobých událostí 
– povodní a sucha. Zatím je úvalské koupaliště označeno v zásobníku 
červeně, jako nejméně podstatná investice. Chápu, že občané nena-
vštěvují VZZ, jsou to dlouhotrvající jednání a oni, myslím,  předpo-
kládají, že se nemusí ve volnu večer zatěžovat „schůzováním“, proto-
že si přeci zvolili svoje zástupce a ti jednají ve prospěch nich a obce. 
Mnoha věcem, zejména ekonomickým, nerozumím, a proto věřím, že 
zastupitelé a komise dokáží běh obce vést optimálně. Z TV vím, že 
existuje nějaký koefi cient zadluženosti obcí, který je rozumný a dluh 
splatitelný. Věřím, že tentokrát všichni občané vyjádří nezaujatě svůj 
názor v referendu a podřídíme se jeho výsledku, který by měl ale být 
velmi zřetelný.

Alena Janurová

kultura a volný čas

Obdivuji

O
bdivuji každé jaro před-
zahrádky v Jiráskově ulici 
proti nádraží. Klenou se 

tu růžové keře v kaskádách barev 
a skalničky zdobí zídky plotů.  I za-
mračený den je hned krásný. Jedna 
z předzahrádek patří k domu paní 
Zemanové, kterou jsem navštívila 
a požádala ji o zapůjčení pamět-
ní knihy jejího tchána. Knihu již 
do Života Úval v minulosti postup-
ně přepsal ing. Vladislav Procház-
ka, ale na živo ji vidět na výstavě 
městských kronik, to bude, kromě 

nich, další unikát. Kniha není vlast-
ně ani kronikou v pravém slova 
smyslu, ale je pracovním deníkem, 
rozšířeným vyprávěním o pohledu 
na Úvaly z výšky. A precizně čitel-
ným rukopisem zapsaným panem 
Josefem Zemanem – mistrem po-
krývačským, právě jehož zálibou 
bylo zaznamenávat události. Zde 
v knize počínají rokem 1910, kdy 
Josef Zeman přišel do Úval poprvé 
na posvícení. Paní Marii Zemanové 
je letos už 91 let a stále je to milá 
čilá paní s hezkým úsměvem, která 

si ráda popovídá. Probraly jsme ně-
kolik vzpomínek na tchána, Úvaly 
za dob jejího mládí, její kamarádky, 
vrstevnice (má už jen čtyři) a udá-
losti, které se jí dotkly. Pamatuje 
Němce, když zabrali Úvaly, přísun 
zajatců, uprchlíků, pušky naházené 
za plotem, kůlnu na dvoře, která 
sloužila jako šatna a úschovna kol 
pro cestující vlakem z Úval. Sama 
pracovala roky v pokladně na nádra-
ží. Vzpomíná na nešťastné židovské 
transporty, to je jí smutno. Všechno 
to vlastně viděla z oken domu, kte-
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rá směřují k budově nádraží a vla-
kovým kolejím. Vzpomíná taky 
na vlakové neštěstí v roce 1984. 
„Seděly jsme s vnučkou a dcerou 
na dvorku a vypeckovávaly třešně. 
Najednou se ozvala obrovská rána 
a zvuk, jako když železo drhne o ká-
men, objevil se obrovitánský mrak 
prachu. Běžely jsme domů a z okna 
patra jsem uviděly tu hrůzu. Loko-

motiva nikde, vagón převrácený, ná-
stupiště zřícené … za chvíli houkaly 
sanitky, raději jsme nikam nešly. To 
jsme ani nevěděly, že následky ne-
hody byly utajované.“ A nakonec 
něco veselého přeju si na závěr. Paní 
Marie se zamýšlí: „Ráda vzpomí-
nám na školníka, když jsem chodila 
do měšťanky v Úvalech. Pan Sou-
kup. Prodával mléko a pečivo. V po-

ledne jsme k němu chodili na párek 
a jedli jej společně se spolužáky 
v hájku a bylo hodně veselo. Taky 
vzpomínám na jediný školní výlet, 
na kterém jsme byli vlakem na dva 
dny v Prachovských skalách a Adr-
špachu. Vedl nás tenkrát pan ředitel 
školy Josef Jánský. Tehdy žádné au-
tobusy nevozily děti na výlety.“

Děkuji paní Zemanové a navozu-

ji tímto rozhovorem na další, které 
bych ráda uskutečnila s jiným deva-
desátníkem a pamětníkem z Úval. 
Připomínám jako členka Letopisec-
ké komise a prosím, ptejte se svých 
rodičů a prarodičů, dokud jsou mezi 
námi, a předávejte paměti svým dě-
tem a archivu městských kronik. 

Alena Janurová 
alena.janurova@centrum.cz

Akce KuK v letním období

Petra Tvrdíková – beseda
Stává se dobrým zvykem  pití čaje a na-

bídka místních  pochutin aneb Pod Jižním 
křížem.

V pátek 17. 6. 2016 se konala v sálku DPS 
beseda, v jejímž podnázvu znělo – Vyprávě-
ní o zemi, kde ani jeden okamžik pohledu se 
nikdy neopakuje  a nedá se s ničím zaměnit.

Petra Tvrdíková s manželem Martinem už 
15 let jezdí do Argentiny a okolních zemí 
a svým vyprávěním jen potvrdili podtitul 

z plakátu. Bývalá a oblíbená učitelka na ZŠ 
Úvaly, která v současné době učí cizince češ-
tinu, jezdí coby tlumočník a dokumentarista 
a absolvuje nadšeně společné dobrodružné 
cesty.  Fotí rozmanité záběry – lidi, květiny, 
zvířata, architekturu, hory, lesy, jezera, násled-
ky povodně, … Její informace jsou takříkajíc 
žensky vypovídající, obsahují vše a spojitě, 
prolínají se. Takže jsme zase chytřejší, víme 
něco o historii Argentiny, horopisu a příro-
dopisu, státnosti, hospodářství, osobnostech, 
obyvatelstvu, životních hodnotách. Informace 
Petra Tvrdíková  podává tak, jak jde a jede 
cestou po rozmanité zemi, kde ráno můžete 
být ve 4000 metrech n.m. a večer se koupat 
v moři, potkat hady i tučňáky nebo cestou re-
laxovat v minerálních pramenech, tvořících 
nádherné kaskády chladnoucí od výronu.

Čaj maté z cesmíny a sladké koláčky a slané 
taštičky podle místních argentinských receptů 
ochutnala třicítka návštěvníků. Perfektně při-
pravená přednáška s následující besedou se 
protáhla téměř na tři hodiny.

Foto Alena Janurová

Radka Fišarová – recitál
Očekávání programu recitálu v dvojím náhrad-

ním termínu, tentokrát 22. 6. 2016 v „65“, bylo 
překonáno skvělým vystoupením zpěvačky Rad-
ky Fišarové za doprovodu kytaristy Mirka Linky 
a Aliaksandra Yasinski na akordeon. A z jakého 
soudku repertoár tentokrát? Z francouzského! 
Šansony Edith Piaf, kterou a které zpěvačka milu-
je, střídaly vlastní skladby v témže duchu a písně 
Mireille Mathieu a Charlese Aznavoura. Doplně-
no sólovým skladbami obou hudebníků. Cestou 
domů jsem si broukala známou píseň Vrabčáka, 
která byla přídavkem prima večera.

Alena Janurová, foto Vladislav Procházka

Z
dravím všechny 
příznivce naše-
ho letního kina 

a ostatní fi lmové nad-
šence. V tuto chvíli 
je již letošní 2. ročník 
úvalského fi lmové- ho 
maratonu za námi, ale 
v době, kdy jsem psala 
tento článek byl těs-
ně za svou polovinou, 
proto mi dovolte pouze 
krátké shrnutí dosavadního prů-
běhu.

Počasí si s námi i přes původní 
předpovědi meteorologů o horkém 
suchém létě pěkně pohrává. Každý 
týden s napětím sledujeme před-
povědi a někdy s obavami také 
oblohu. Zatím jsme ale měli velké 
štěstí, po uplynulých 7 projekcích 
nepadla ani kapka, i když na di-
vácké návštěvnosti bylo občas znát 
chladné počasí a přeháňky, které 
během projekčního dne proběhly.

Při jedné z projekcí jsme měli 
možnost vyzkoušet, troufnu si 
říci, maximální kapacitu prosto-
ru, který máme pro účely rea-
lizace letního kina k dispozici. 
Abych nepředbíhala celkovému 
zhodnocení celého ročníku, uve-
du na ochutnávku pouze jeden 

Pozvání na bezplatnou vycházku 
18. září do zámku TrójaLetní kino 

Úvaly 2016

údaj. Během tohoto ročníku jsme 
zaznamenali rekordní účast 250 
návštěvníků na jednu projekci, 
což je myslím možné považovat 
za úspěch.

Ráda bych tímto za celý reali-
zační tým velmi poděkovala všem 
návštěvníkům letního kina za to, 
že se nenechali odradit letošním 
aprílovým počasím ani jinými 
komplikacemi a přišli tento pro-
jekt podpořit. Děkujeme vám 
za vaši přízeň a těšíme se na vi-
děnou u dalšího ročníku letního 
kina, na jehož přípravě začneme 
co nejdříve pracovat.

Celkové shrnutí letošního 2. roč-
níku letního kina vám přineseme 
v říjnovém čísle Života Úval.

Krásný zbytek léta vám přeje 
Markéta Rydvalová

 Zvu všechny Úvaláky na prohlídku barokního zámku Trója dne 
18. září od 14,30 h. Zaměřím se na barokní fresky evropské úrovně, 
projdeme se po italské zahradě a  barokním schodišti se sochami an-
tických bohů. Setkáme se u pokladny v cca 14,45 h. Vstup činí Kč 
120, sleva Kč 20 pro majitele Opencard, skupina 20 dospělých platí 
Kč 96 za osobu. Studenti a senioři mezi 60. a 65. rokem platí Kč 60, 
nad 65 let Kč 30. Rodinné vstupné je Kč 250,-. V případě nenadálého 
komerčního využití zámku navrhnu náhradní program.

Vlak odjíždí z Úval ve 13,15 h a potom doporučuji tramvaj č. 24 
k nádraží Holešovice. Ze zastávky metra Holešovice odjíždí autobus 
č. 112 na konečnou před ZOO. 

Na setkání se těší Lenka Mandová
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Výstava městských kronik aneb Co by na výstavě být mohlo, 
a co tam skutečně bude

L
etopisecká komise ve spo-
lupráci s Komisí pro kultu-
ru Rady města Úvaly zve 

všechny občany i děti na jedineč-
nou výstavu u příležitosti předání 
městských kronik k digitalizaci 
a uložení do Státního okresního 
archivu.

Zcela určitě uvidíte unikát-
ní soubor městských kronik 
od roku 1780 do současnosti, 
které byly naposledy  vystavo-
vány v roce 2000. Aby nedošlo 
k poškození  našich pamětních 
knih, budou umístěny v uzamy-
katelných vitrínách a nebude 
možno v nich listovat. Budou 
otevřeny na místech, která za-
chycují některá ze stěžejních 
historických období, a další 
zajímavé stránky budou naske-
novány a jejich kopie umístěny 
na panelech či stěnách výstavní 
místnosti v sálku DPS. Další 
kroniky poskytne úvalská zá-
kladní škola, respektive Státní 
okresní archiv (SOkA) ve Zdi-
bech, kde jsou kroniky ulože-
ny. Ze SOkA získá letopisecká 
komise řadu dalších zajímavých 
materiálů, např. plány na pře-
stavbu stávající hlavní budovy 
základní školy z konce 30. let, 
kompletní dokumentaci výboru 

na stavbu sochy Arnošta z Par-
dubic, stojící dnes na náměstí 
a mnoho dalších, z nichž vý-
běr nebude snadný. Chceme se 
však zaměřit na nejdůležitější 
krok – „rozloučení se“ s měst-
skými kronikami „důstojným“ 
způsobem. Proto uvítáme co 
největší účast na slavnost-
ním zahájení výstavy v  sálku 
DPS, náměstí Svobody, den 
2. září 2016 a následně na vý-
stavě samotné, která bude ote-

vřena do  11. 9., v  sobotu 
a  v  neděli od  14 do  18 ho-
din, ve  všední dny odpoled-
ne od  14 do  15,30 hodin pro 
veřejnost a  dopoledne pro 
školu. 

Kromě uvedených artefaktů 
uvidíte i kopii listiny Vladislava 
Jagellonského, kterou uděluje 
pánu ze Stěžova právo vybírat 
mýto na mostě přes potok Vý-
molu, ukázky historických map, 
dobové fotografi e zaniklých 

i některých stávajících objektů 
a míst.

Druhého září můžete, napo-
sledy na dlouhou dobu, spatřit 
naše městské kroniky. Další 
vhodná doba k podobné výsta-
vě nastane nejspíš až při 750. 
výročí založení Úval. Kdoví.

Sledujte prosím také, kdo může-
te, stránky města na internetu.

Za Letopiseckou komisi 
Alena Janurová

FRANTIŠEK KOLLMANFRANTIŠEK KOLLMAN
dynamika v obrazechdynamika v obrazech

VERNISÁŽ 70. výstavyVERNISÁŽ 70. výstavy
Františka KollmanaFrantiška Kollmana

Úvodní slovo Ivan Mládek (Banjo Band)
Richard Tesařík

Tomáš Juřička – hosté
Hudební doprovod – MONOGRAM

(Jahoda – Malina) – blue grass

Umělec namaluje obraz pro aukci s výtěžkem 
jako dar ZŠ Úvaly

Vernisáž 8. září 2016 v 17.30 hVernisáž 8. září 2016 v 17.30 h
Centrum volnočasových aktivit „65“, Centrum volnočasových aktivit „65“, 

Riegerova ul., ÚvalyRiegerova ul., Úvaly
Derniéra 29. 9. 2016 v 18.00 h

Pozvánka do divadla
na představení 

V rytmu swingu
buší srdce mé

Swingový muzikál o osudu pianisty, skladatele 
a textaře Jiřího Traxlera,

za doprovodu orchestru Melody Makers
Ondřeje Havelky

Hrají a zpívají: Igor Orozovič, Jan Bidlas, Pavla 
Beretová, Karel Dobrý, Martin Zbrožek a další.

Dne 30.10.2016 (neděle) od 19.00 hodin
Národní divadlo 
Národní 2, Praha 1

Prodej vstupenek: MěÚ  podatelna, Pražská 276, 
Tel.: 281091560-1

cena 590,- Kč
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V
 prvním srpnovém týdnu proběhl v MDDM Úvaly Street-arto-
vý příměstský tábor. Zúčasnila se ho skupinka dětí, jež vytvářela 
objekty do veřejného prostoru města Úval. V rámci týdenní práce 

vznikly celkem tři objekty, které jsou od konce srpna umístěny v parku 
u hasičárny. Největší z nich je socha, která postupem času obrostla trávou 
a lépe tak zapadla do prostředí parku. Kontrastuje pouze stylizovanou 
sukní, která je vytvořena ze starých CD. Druhým objektem je „červ“, 
který je čistě klučičí prací a zaujme svou nadživotní velikostí oproti sku-
tečným červům. Poslední objekt je zavěšený na jednom z mnoha stromů. 

Všimli jste si ho? Kdo ano, ví že se jedná o objekt z drátů, starých CD 
nosičů a nabarvených sáčků od čaje. Třetí objekt reaguje na povětrnostní 
podmínky, a tak je možné ho pozorovat, jak se hýbe ve větru. Na všechny 
objekty byly použity převážně odpadní materiály.

Děti na táboře zjistily, že street art není pouze o sprejování a do ve-
řejného prostoru se dá zasahovat i jiným způsobem. Objekty budou 
v parku k vidění, dokud je nedostihne ruka času či vandalů.

Za MDDM Úvaly
Hana Novosádová

Příměstský tábor – Street-art

ZÁPIS DO KROUŽKŮ MDDM ZÁPIS DO KROUŽKŮ MDDM 
ÚVALY PROBĚHNEÚVALY PROBĚHNE

VE ČTVRTEK  8. 9. 2016VE ČTVRTEK  8. 9. 2016
OD 16.00 DO 21.00 HODIN.OD 16.00 DO 21.00 HODIN.

ROZPIS KROUŽKŮ BUDE ROZPIS KROUŽKŮ BUDE 
ZVEŘEJNĚN 5.9. NAZVEŘEJNĚN 5.9. NA
  www.mddmuvaly.cz  www.mddmuvaly.cz

školství

Nový školní rok v úvalské škole

A
 je to tady! Prázdniny jsou 
za námi a začíná nový škol-
ní rok. Jaký bude? Určitě 

takový, jaký si ho sami uděláme. 
My učitelé spolu s dětmi a rodiči. 

V oblasti řízení školy chceme 
přispívat k pozitivnímu klimatu 
na škole, budovat dobré vztahy 
s kolegy, dětmi i rodiči. Chce-
me i nadále úzce spolupracovat 
se zřizovatelem (městský úřad) 
na kulturním životě a projektech 
našeho města. Myslím, že nemlu-
vím jen za sebe, když vyzdvihnu 
pozitivní a vstřícný přístup všech 
zaměstnanců úřadu k naší škole.

Chceme spolupracovat s výbo-
rem rodičů, komisí pro kulturu, 
okolními školami i dalšími sub-
jekty v Úvalech i okolí. 

Dále chceme sledovat vyhlašo-
vané projekty z fondů EU a vyhle-
dávat příležitosti pro naši školu, 
vybavovat školu novými pomůc-
kami, doplňovat školní knihovnu 
i čítárnu novými knihami.

V oblasti vzdělávání chceme 
vytvářet příležitosti pro všechny 
žáky včetně žáků nadaných, ale 
i těch, kteří potřebují speciální 
pomoc z důvodu výukových nebo 
výchovných potíží.

Chceme podporovat činnost 

školního poradenského centra, 
které výrazně pomáhá žákům, ro-
dičům i učitelům.

V jedenácti třídách 1. i 2. stup-
ně školy bude v letošním školním 
roce pracovat 10 asistentů pe-
dagoga. Ti ve třídách pomáhají 
dětem při pochopení zadaných 
úkolů, učí děti samostatnosti, 
pomáhají také při konfl iktních 
situacích, při budování třídního 
kolektivu tak, aby žádné dítě ne-
bylo vyčleňováno. Asistent sledu-
je dění ve třídě často i o přestáv-
kách, ví, kde mohou vzniknout 
problémy, předchází jim.

I na 2. stupni mají žáci mož-
nost účastnit se různých projektů, 
připravují referáty, vyhledávají 
informace z různých zdrojů, cvičí 
se v prezentaci svých prací i v po-
zitivní diskuzi o svých postojích, 
v obhajování svých názorů. Žáci 
se opět budou účastnit různých 
soutěží a olympiád.

V letošním školním roce žáci 
na 2. stupni školy vyzkouší 
novinku. Byli zvyklí pracovat 
v menších skupinách při hodi-
nách anglického jazyka. Letos 
budou opouštět své kmenové 
třídy a vytvářet jiné skupiny 
při českém jazyce a matemati-

ce, a to dle nadání a úspěšnos-
ti v těchto předmětech tak, aby 
byly jejich vzdělávací před-
poklady a zájem o předmět co 
nejvíce rozvíjeny. Často bývá 
žák, který pracuje průměrně 
v českém jazyce nebo má i po-
tíže v tomto předmětu, nadaný 
v matematice nebo naopak. Tyto 
skupiny umožní lepší zaměření 
různě nadaných dětí v českém 
jazyce a matematice.

Mým názorem je, že naše děti 
odchází často po páté třídě před-
časně. Stává se, že gymnázium 
pro takto malé děti ještě není 
vhodné, děti nejsou zralé nejen 
na způsob gymnaziální výuky, 
která bývá založena na pamětném 
osvojování látky, ale ani sociálně. 

Na 2. stupni základní školy se 
děti přirozeně rozvíjejí, učí se 
dětem formou vhodnou a přiro-
zenou. V patnácti letech už spíše 
vědí, která střední škola je pro ně 
vhodná.

Dle statistických šetření se 
neliší u maturit na gymnáziích 
úspěšnost studentů osmiletého 
a čtyřletého cyklu ani úspěšnost 
při přijímání na vysoké školy. 

Je pěkné pozorovat šikovné 
děti u nás ve škole i na 2. stupni. 

Vynikají výsledky studia, naučí 
se pracovat v týmu, prezentovat 
své práce i názory, účastní se růz-
ných soutěží, pracují na školních 
projektech, ve školním parlamen-
tu, reprezentují školu na veřej-
nosti,…

Důležitou oblastí školního ži-
vota našich žáků je jejich osob-
nostní růst. První týden v září se 
naše děti neučí podle rozvrhu, se 
svými třídními učiteli i asistenty 
zahajují nový školní rok týdnem 
osobnostní výchovy. V tomto 
týdnu probíhají akce, hry a růz-
né projekty, při kterých se bu-
dují vztahy v kolektivu. Znovu 
se bude otevírat téma třídních 
pravidel a etického kodexu školy 
„Máme všech pět pohromadě“, 
který tvořili žáci, učitelé i rodiče 
a který je vodítkem pro chování 
všech těchto skupin. Na konci 
srpna proběhl v naší škole pro 
učitele seminář na téma etická 
a sociální výchova, který usnad-
nil učitelům přípravu na tento 
úvodní týden. 

Přeji žákům mnoho úspěchů 
v tomto školním roce, prima ka-
marády i učitele a rodičům hodně 
radosti ze svých dětí. 

Mgr. Lenka Foučková
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Nabídka volného pracovního
místa

– nástup září 2016
ZŠ Úvaly, okres Praha – východ,

přijme od září 2016

asistenta pedagoga

 Životopis zašlete na zsuvaly@zsuvaly.cz
nebo volejte na č. 281 981 946.

Kroužky školní družiny 
ve školním roce 2016/2017

I v letošním školním roce nabízí ŠD kroužky, pro družinové 
děti, které vedou vychovatelky ŠD v odpoledních hodinách. 

Přehled kroužků je zveřejněn na stránkách ŠD a zápis do nich 
proběhne v pondělí 19. 9. 2016 od  17:30 do  19 hodin 
na budově D. Pro zapsání dítěte do kroužku je třeba nahlásit: 
jméno a  příjmení dítěte, oddělení ŠD, třídu a  telefonní 
spojení na  oba rodiče. V případě, že se zápisu nemůžete 
zúčastnit osobně, je možné požádat například rodiče spolu-
žáků, je však potřeba, aby měli k dispozici požadované údaje. 
V případě náhlého zrušení kroužku nám správné údaje velmi 
usnadní řešení situace. Děkujeme vám za spolupráci.

Za ŠD Dana Váňová

Věda nás baví na ZŠ Úvaly
Ve školním roce 2016/2017 se žáci mohou vzdělávat hravou 
formou v kroužcích VĚDA NÁS BAVÍ. 
1. Kroužek  Věda nás baví (určen pro žáky I. stupně) 
   V kroužcích Věda nás baví se v minulém školním roce 

hravou formou vzdělávalo více než šedesát dětí z prvního 
stupně. 

      Žáci se prostřednictvím pokusů seznamují s vědními obory 
– fyzikou, chemií, biologií, vědou o Zemi a dalšími. Provádějí experi-
menty zabývající se vulkanismem (postaví si např. „sopku“), mecha-
nickou energií, vlastnostmi pevných látek, kapalin a plynů a dalšími 
jevy kolem nás.  Principy a fungování jevů žáci postupně vyvozují 
na základě prováděných pokusů, nebo jim jsou postupně v rámci po-
kusů srozumitelnou formou  objasňovány. Žáci tak přirozenou cestou 
získávají pozitivní vztah k přírodním jevům a k přírodě vůbec. 

2.     Pro žáky 4.–6. ročníku je určen kroužek Přijď si pohrát, HEJBNI 
MOZKEM a rozsvítí se ti!

     Interaktivní kroužek, v němž si žáci zábavnou formou zlepší 
své studijní dovednosti (prezentace  vlastních projektů, práce 
s informacemi, myšlenkové mapy, paměťové hry, týmová spo-
lupráce …).

Mgr. Růžena Kondelíková

církev

HUSOVA KAPLE V ÚVALECH
– Pražská 180 – Úvaly

pořádá 

od 2. poloviny září pro školní děti 2. – 4. třída

KROUŽEK –  BIBLE ANEB POZNÁVÁME
BIBLICKÉ PŘÍBĚHY

začínáme v úterý 13. září od 16  do 17 h

Přihlášení dětí je možné osobně v Husově kapli
ve dnech  5. – 9. září   17 – 19 h

nebo telefonicky na č. 601344038
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Církev československá husitská v Úvalech
Malé ohlédnutí zpět aneb Husův kámen v Úvalech

Dne  29.června 2016  se konalo  v  Rosenbaumově parku v Úvalech veřejné shromáždění k odhalení Husova kamene za 
přítomnosti starosty města Úvaly Mgr. Petra Boreckého a místostarostů Ing. Alexise Kimbembe 

a Dr. Vítězslava Pokorného.
Tento Husův kámen byl instalován k příležitosti šestistého výročí upálení Mistra Jana Husa. Každoročně bude příležitostí 

k setkávání úvalských občanů a věřících CČSH k připomínce Husova výročí a jeho odkazu pro současnost.

organizace a spolky

Úvalští hasiči získali od města automatický 
elektronický defi brilátor

O
d počátku srpna jsou úvalští hasiči vyba-
veni tzv. AED, což je malý, lehký a jedno-
duše ovladatelný přístroj, který je určen 

k použití proškoleným laikům při záchraně lid-
ského života při náhlé zástavě srdce. AED vede 
zachránce krok za krokem zvukovými a obrazo-
vými povely. Přes elektrody nalepené na hrud-
níku pacienta zaznamenává a analyzuje srdeční 
rytmus a v případě potřeby vyzve zachránce 

k poskytnutí elektrického výboje, který automa-
ticky připraví.

Kromě úvalských hasičů jsou AED vybaveni 
i městští strážníci. 

Doufáme, že ani jedna z těchto složek nebude 
muset tento přístroj často používat, ale je dobré 
vědět, že jej zde v Úvalech máme a kde jej máme.

Krajské kolo v požárním sportu dospělých
Ve dnech 18. a 19. června se konalo 

ve Vlašimi krajské kolo v požárním sportu 
dospělých. Náš sbor reprezentovalo pou-
ze družstvo žen, které na „kraj“ postoupilo 
po vítězství v okresním kole. Holky posíli-
ly tým o členky sborů SDH Vyšehořovice 
a SDH Tehov, ale 
pro změnu domácí 
posily se nakonec 
potýkaly s různými 
zraněními, tak byly 
šance pro vzornou 
reprezentaci už pře-
dem hodně oslabe-
né. Další problém 
nastal brzy ráno při 
odjezdu, kdy nám 
nenastartovala plně 
naložená a připra-
vená hasičská do-
dávka. Naštěstí nám 
přispěchali na po-
moc členové našeho 
sboru a půjčili nám 
svoji dodávku – tím-
to děkujeme Janě 
a Milanovi Šveňho-

vým, bez jejichž pomoci by naše krajské 
zápolení skončilo dříve, než začalo...Přes 
všechny problémy jsme tedy v počtu deseti 
žen a jednoho vedoucího dorazili na místo, 
prošli prezencí a po nástupu čekali na prv-
ní disciplínu – běh na 100 m s překážkami 

jednotlivců. Následovala štafeta 4x 100 m 
s překážkami a v průběžném pořadí po prv-
ním dni bylo naše družstvo na 9.–10. místě 
z celkem 12 družstev žen. Rozhodující dis-
ciplínou byl nedělní požární útok, který nám 
na krajské soutěži nikdy nevyšel. Celkem 
nám do karet hrála změna pravidel, když 
už se místo jednoho pokusu běhaly pokusy 
dva. V prvním pokusu jsme totiž doplatily 
na starý materiál- jedna hadice nám podél-
ně praskla a nemohly jsme pokus dokončit. 
Ve druhém pokusu jsme však zabojovaly, 
a i když se nějaké chybičky našly, dosáhly 
jsme slušného času a odpovídajícího umís-
tění. V celkovém součtu tak úvalské druž-
stvo žen obsadilo 10. místo! Považujeme to 
za veliký úspěch, který se nám na krajské 
soutěži ještě nikdy nepovedl! Za zmínku 
stojí také další úvalská krajská účast- te-
prve ještě dorostence Petra Zetka si půjčil 
vítězný tým z Tehovce. Petr na 100 m s pře-
kážkami (oproti dorostu na velkých překáž-
kách) zaběhl osobní rekord 17,74 s., což je 
bezesporu nový úvalský rekord a pomohl 
tehovecké štafetě ke třetímu místu. Muži 
z Tehovce pak v celkovém pořadí skončili 
na krásném čtvrtém místě.
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Medaile z mistrovství ČR po deseti letech!
Na přelomu června a července vrcholila 

celoroční soutěž dorostu v požárním sportu. 
Z okresního kola nám do krajského postou-
pili pouze jednotlivci. V kategorii starších 
dorostenek závodila Veronika Šveňhová, 
která chtěla návazat na loňský úspěch a opět 
postoupit na MČR. V závodě na 100 m 
s překážkami a ve dvojboji bojovala sice 
statečně, ale na letošní konkurenci už nemě-
la. Nicméně celkově skončila na krásném 
5. místě ze dvanácti zúčastněných. Želízko 
v ohni jsme však měli v kategorii středních 
dorostenců. Petr Zetek nás sice chvíli napí-
nal, ale ve druhém pokusu na 100m s pře-
kážkami zaběhl osobní rekord, na který už 
soupěři nedokázali odpovědět, a ve dvojboji 
zvedl laťku hodně vysoko hned v prvním po-
kusu. Nicméně konkurence byla a rozhodně 
ne slabá. Do třetice všeho dobrého však Petr 
letos zvítězil a postoupil na mistrovství Čes-
ké republiky, které se konalo začátkem čer-
vence v Českých Budějovicích. Soutěž byla 
rozdělena do dvou dní, v pondělí 4.7. se bě-
haly „stovky“, Petr měl 13 soupeřů, ale vů-
bec se jich nezalekl a hned v prvním pokusu 
si zaběhl osobní rekord 17,06 s. Byl zatím 
na pátém místě a mohl zariskovat ve dru-

hém pokusu, což také udělal. Nakonec však 
jeho druhý pokus byl neplatný, protože 
Petr nedonesl do cíle všechno náčiní.....to 
se stane tak jednou za 1000 pokusů, Petra 

to mrzelo, ale už se s tím nedalo nic dělat. 
Další den jednotlivci běhali dvojboj- 100m 
s oknem a přenesením hasicího přístroje. 
Po prvních pokusech bylo jasné, že Petr má 
jen jednoho soupeře, který je mu schopný 
konkurovat, ve druhém pokusu však zaběhl 
čas, na který už nikdo neodpověděl, a stal 
se tak MISTREM REPUBLIKY v této dis-
ciplíně! Dokonce měl rychlejší čas než kluci 
ze starší kategorie! V celkovém součtu pak 
Petr obsadil krásné 3. MÍSTO! Přivezli jsme 
tedy z „republiky“ dvě medaile a usměva-
vého kluka, který byl spokojený, že to ko-
nečně dokázal! Porazil kluky, kteří jsou 
v reprezentaci ČR, netrénují na hrbolaté 
zahradě, ale na tartanové dráze, mají lep-
ší podmínky. Pro náš sbor Petr vybojoval 
medaili z „republiky“ po deseti letech, kdy 
překonal svoji trenérku, která byla ve dvoj-
boji „až“ druhá. 

Sezona pro Petra však neskončila a dva týd-
ny po MČR si spravil chuť na Českém poháru 
v Bludově, kdy zaběhl na stovkách čas 16,81 s., 
poprvé pod 17 s! Porazil celou řadu reprezen-
tantů a umístil se na třetím místě- první pohár 
na této soutěži a navíc splněná podmínka pro 
nábor do reprezentace ČR. Petrovi držíme palce!

Deset posledních dní v červenci se konal už 18. 
letní hasičský tábor! Letos jsme se stali piráty, pluli 
jsme po všech mořích světa, dopluli jsme do Šan-
ghaje, do Antarktidy, na Madagaskar, na pustý ost-
rov, na celodenní výlet do Cartageny.  Užívali jsme 
si prázdninovou pohodu jako každý rok. Nechyběla 
celotáborová hra, ve které soutěžilo proti sobě pět 
družstev. Vedoucí vymysleli nové hry nebo zopa-
kovali osvědčené oblíbené. Hráli jsme také turnaj 
ve vybíjené a živém fotbálku, po třech letech nám 
vyšlo také přespání pod širákem na nedalekém kop-
ci Čapíku. Navštívili jsme po letech také hrad Český 
Šternberk. Na závěr jsme konečně posbírali všechny 
potřebné indicie a vydali se za sladkým pokladem 
pirátů. Nechyběla ani tradiční olympiáda a také zá-
věrečná pouť a večerní diskotéka. I ten letošní tábor 
se vydařil, vedoucí a ostatní pracovníci tábora jsou 
dobrá parta, která se schází celý rok v hasičárně. 
Děti už zlobí jen malinko. Jenom je škoda, že to 
vždycky tak rychle uteče. Tak příští rok zase, a po-
kud to ještě jde, tak i lépe!

Alena Tesařová, SDH Úvaly

Letní hasičský tábor ve Stříbrné Skalici

Klub důchodců Úvaly pořádá dne 27.září 2016 (úterý) vý-
let do Nižboru u Berouna a do zámku Zbiroh. Dopoled-

ne si prohlédneme známé sklárny RÜCKL a zámek v Nižboru 
s  výstavou Keltská Evropa. Odpoledne navštívíme zámek 
Zbiroh, kde např. v secesním salonku je ukázka tvorby Alfon-
se Muchy.

Odjezd od Městského úřadu v Úvalech v 7,15 hod. s mož-
ností nastoupení v 7,00 hod. na zastávce Skeříkov a v 7,05 hod. 
na zastávce u nákupního centra PENNY v Úvalech. Zájemci se 
mohou přihlásit vždy ve středu od 14,00 do 15,00 hod. u pí. Ha-
vlíkové v sálku Domu s pečovatelskou službou v Úvalech, nám. 
Svobody 1570 nebo u p. Loskota na Slovanech. 

 Za Klub důchodců Havlíková Eva

Klub důchodců pořádá výlet
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700. výročí narození Karla IV.
historie

C
elý letošní rok je věnován oslavám 700. 
výročí narození, jak právem říkáme, jed-
né z nejvýznamnějších postav českých 

dějin, Karla IV. Rád bych proto i na stránkách 
Života Úval k tomuto výročí přispěl a připo-
mněl některé okolnosti kolem této zajímavé 
osobnosti.

Karel IV., král český a římský a císař 
Svaté říše římské, ovlivnil tvář zemí Ko-
runy české jako málokdo. Karel IV. z rodu 
Lucemburků je jedním z největších panovní-
ků české historie a postavou, která dokázala 
výrazně promlouvat i do dějin Evropy. Kar-
lovi se také podařilo najít kompromis mezi 
panovnickou mocí a politickými nároky české 
šlechty, posílil tím centralizovanou monarchii. 
Zasadil se o to, aby papež povýšil pražské bis-
kupství na arcibiskupství. Tím českou církev 
osvobodil od německého diktátu. Přítel Karla 
IV. biskup Arnošt z Pardubic se stal prvním 
pražským arcibiskupem. Praha se za jeho vlá-
dy stala sídelním městem a centrem českého 
království a později celého císařství. Kromě 
toho je důležité, jakou roli při dnešním hod-
nocení Karla hraje ten středověký stát, králov-
ství, dávná samostatnost pro moderní český 
národ. Jsem přesvědčen, že zásadní. Karlova 
velká výhoda je, že je vlastně fyzicky přítom-
ný. V Praze stojí katedrála, hrad, most, uni-
verzita. To všechno můžeme vidět, sáhnout 
si na to a je to přítomno. Karel také vydal 
důležité listiny, založil mnoho institucí a dal 

postavit další významné stavby. Velmi se zají-
mal o historii, podporoval vznik kronik, které 
vyzdvihovaly jeho panovnické úspěchy. Po-
kládal kroniky za důležitý zdroj informací pro 
nové generace. Nejlépe napsanou kronikou té 
doby je kronika Přibíka Pulkavy z Radenína. 
Dovedl svým vladařským uměním hospodář-
ství českých zemí k prosperitě.

Karel IV. patří nejen k výjimečným osob-
nostem, jak jsem již uvedl, ale jako výrazná 
osobnost v sobě spojuje také řadu zdánlivých 
protikladů. Je bez diskuze, že byl vysoce vzdě-
laný, vroucně věřící, ale i drsně 
pragmatický. Tento ambiciózní 
vladař, prozíravý politik a ur-
banistický vizionář byl i  odda-
ným křesťanem. Byl však také 
skutečným Evropanem, jemuž 
byla vlastní nejen kultura česká, 
ale také německá, francouzská 
i italská. Hovořil pěti jazyky. 
Své evropské vzdělání, rozhled 
a zkušenosti dokázal brilantně 
využít k povznesení všech úze-
mí, jimž vládl – zejména pak 
zemí Koruny české.

Dnes se již ví, že Karel byl 
bezpochyby cholerikem. Prav-
děpodobně to bylo rodinné za-
tížení celého rodu Lucemburků. 
Týkalo se to jeho otce i jeho 
synů, u kterých, jak víme, pro-

pukaly záchvaty hněvu. Např. existují zprávy, 
že dal někomu facku nebo reagoval nepřimě-
řeně, ale jsou to velmi ojedinělá svědectví. 
Na druhé straně Karel podléhal záchvatům 
přehnané činorodosti. 

Karel, jak stárnul, si postupně uvědomo-
val, že on jako panovník má povinnost být 
v souladu s běžným životem, nepoddávat se 
pomíjivosti, vrtkavosti a marnosti. Byl si vě-
dom, že vladařův úspěch přímo souvisí s bla-
hem každého obyvatele tak rozsáhlé říše. 
Z jeho každodenních činů je patrné, že byl 

schopen se přizpůsobo-
vat nečekaným situacím 
a uměl bystře improvizo-
vat. Uznával jedinou au-
toritu, a to Ježíše Krista, 
Božího syna, jehož podo-
bu a úřad, jak rád říkával, 
zastával na zemi.

Osobnost Karla IV., 
jeho činy, odkaz, dědic-
tví jsou i po sedmi sto-
letích inspirací pro mo-
derní dnešek, a proto je 
tak důležité je neopo-
míjet, ale čas od času si 
je připomenout a čer-
pat z nich sílu pro další 
život.

Vítězslav Pokorný,
místostarosta městaKarel IV. – Simona Jáchimová, 12 let
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Poznáte se, poznáte je? 
Co a kdo to je?

U
vádíme pravidelnou rubriku 
Letopisecké komise pro úpl-
né zpracování archivu kro-

niky města Úvaly. V ní budeme 
uveřejňovat zajímavé dokumenty 
a fotografi e, u kterých neznáme 
původ, a požádáme vás o spo-
lupráci při jejich identifi kaci. 
Zároveň apelujeme na váš vztah 
k historii města a sdělujeme, že 
rádi přijmeme (darem nebo k za-
půjčení a skenování) jakékoliv 

staré artefakty, kterými doplníme 
vzniklý a rozrůstající se digitali-
zovaný archiv.

Jako první uvádíme dvě foto-
grafi e: na jedné jsou ženy na scho-
dech hotelu Budka, na druhé dívky 
cvičenky na spartakiádě, ale rok 
a druh sešlosti a akce neznáme. 
Všechny informace můžete předat 
v podatelně MěÚ na Pražské ul. 
nebo napsat na e-mailovou adresu 
alena.janurova@centrum.cz

sport

SK Úvaly – fotbal jaro 2016
Vážení příznivci úvalského fotbalu, začíná nový ročník 2016-2017 
a jistě jsme všichni rádi, že družstvo „A“ se udrželo v divizi, družstvo 
„B“ pokračuje po úspěšném ročníku 2015-2016 v okresním přeboru 
a vítězní žáci v dorostenecké krajské I. A třídě skupina C. Informace 
na nástěnce u nádraží díky dlouhodobé výstavbě jsou ztraceny (nástěn-
ka zmizela v souvislosti se zbouraným plotem). Proto hledejte aktuální 
informace na webech SK Úvaly http://www.skuvaly.cz/ a http://www.
skuvaly-dorost.estranky.cz/  a hlavně choďte na zápasy a aktivně fan-
děte. Nostalgické vzpomínky na minulost nejsou  nic platné. Mysleme 
na budoucnost a pomáhejme oddílu fotbalu dle svých možností.

Muži „A“ :
Ne 14. 8.  17:00 Úvaly – Velvary  2:1 (1:0)
Příští zápas:
So 20. 8. 10:15 Neratovice – Úvaly

Účastníci divize:
SK Štětí; Sokol Brozany; SK Úvaly; SK Kladno; SK Český Brod; TJ 
Tatran Rakovník; FK Meteor Praha VIII; Sokol Hostouň; FK Baník 
Most 1909; SK Polaban Nymburk; FK Baník Souš; Slovan Velvary; 
FK Neratovice – Byškovice; FC Chomutov; Sokol Libiš; FC Nový Bor

Muži „A“:
Příští zápas:
So 27. 8. 17:00 Vyžlovka – Úvaly „B“

Dorost – I.A třída skupina C:
Rozpis mistrovských zápasů:
So  27. 8. 2016  10:15 TJ Sokol Kostomlaty nad Labem – SK Úvaly
So  3. 9. 2016  10:15 SK Úvaly – FK Červené Pečky
So  10. 9. 2016  10:15 TK Slovan Lysá nad Labem – SK Úvaly
So   17. 9. 2016  10:15 SK Úvaly – SK Viktorie Jirny
Ne  25.  9. 2016 10:15 TJ Slavoj Vrdy – SK Úvaly

Stř  28.  9. 2016 10:15 AFK Pečky – SK Úvaly
So   1. 10. 2016  10:15 SK Úvaly – SK Městec Králové
So   8. 10. 2016  10:15 SK UNION Čelákovice – SK Úvaly  
So  15. 10. 2016  10:15 SK Úvaly – TJ Sokol Jestřabí Lhota
Ne  23. 10. 2016  10:15 FK Viktorie Velký Osek – SK Úvaly  
Pá    28. 10. 2016  10:15 SK Úvaly – TJ LITOL
So  29. 10. 2016  10:15 SK Úvaly – SK Český Brod
Ne   6. 11. 2016  10:15 FC Velim – SK Úvaly
So  19. 11. 2016  10:15 SK Úvaly – TJ Kouřim

Jako poděkování za krásný výsledek starších žáků v okresním přeboru 
bez porážky a remízy musím zveřejnit situační fotografi i družstva s tre-
néry a soupisku všech hráčů, kteří se na výsledku podíleli.

Příjmení Jméno Post
mistrovské 

zápasy
branky

přátelské
zápasy

branky

Borecký Tomáš obránce 15 0 9 0

Borecký Martin obránce 13 1 7 0

Bubák Adam brankář 22 0 10 0

Buček Tomáš obránce 14 3 5 0

Čaban Aleš obránce 16 0 7 0

Fischer Josef záložník 3 2 0 0

Fuchs Vítek záložník 20 18 6 0

Rais David obránce 3 1 6 0
Komínek Lukáš záložník 21 46 10 5
Kulhavý Zdeněk útočník 6 0 3 0
Mcdonald Cameron záložník 4 0 0 0
Neubert Vojtěch obránce 12 2 4 0
Novák Kuba obránce 20 2 10 0
Oulík Kuba záložník 18 1 5 1
Pakosta Patrik útočník 22 28 8 6
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Pik Denis záložník 17 44 8 8
Poděbradský Jára záložník 8 2 9 1

Řehák Honza obránce 20 9 9 0
Sirka Miky útočník 8 0 5 0
Štrynek Patrik útočník 10 6 0 0
Teplý Filip útočník 14 0 9 0
Tomečka Martin záložník 19 20 7 0
Vobiš Martin útočník 18 0 9 1

 
Závěrem chci popřát všem družstvům SK Úvaly úspěšnou sezonu 
a mnoho radosti pro věrné diváky. Pokud budu mít včas informace o zá-
pasech v dalším období, jsem schopen zařídit jejich prezentaci na webu 
města.

Ing. Petr Jankovský

Letní soustředění pro malé děti Sport Úvaly ve Starých Splavech

L
éto patří pohybu, veselé nála-
dě a krásným zážitkům. S lé-
tem jsou spjata i soustředění, 

která pravidelně pořádáme pro 
členy našeho klubu. Po úspěš-
ném loňském ročníku soustředění 
s malými dětmi jsme letos v čer-
venci znovu vyrazili na náš oblí-
bený „Mácháč“.

32 dětí z Úval ve věku od 6 do 13 
let si užilo nádherných 5 dnů 
ve Starých Splavech. Malí bojov-
níci byli od rána do večera v po-
hybu: 2x denně trénovali, chodili 
plavat, soutěžili v atletických dis-
ciplínách, hráli různé hry a vyšli si 
na celodenní výlet do Selské rokle. 

Vrchol výcviku představoval turnaj v karate. Všichni závodníci před-
vedli výborné výkony. Ti nejlepší pak vybojovali nejcennější ocenění:
mini žáci 0 kyu kata:     1. místo Carlsson Sebastian, 2. místo Duchoň 

Jáchym
mini žáci 0 kyu kumite:       1. místo Duchoň Jáchym, 2. místo Carlsson 

Sebastian
mini žáci a mini žákyně 9. kyu kata:      1. Hurda Matěj, Schleps Max, 

3. Jaklová Lucie
mini žáci 9. kyu kumite:    1. Hurda Matěj, 2. Synek Šimon, 3. Schleps 

Max
mini žákyně 9. kyu kumite:  1. Jaklová Lucie, 2. Herelová Barbora, 

3. Hynarová Karolína 
mini žáci a mini žákyně 8. kyu kata:      1. Coufalíková Anna, 2. Havlíková 

Magdaléna, 3. Kadlubová Natálie 
mini žáci 8. kyu kumite:     1. Pavelek Jonáš, 2. Adam Jakub, 3. Chval-

kovský Bruno
mini žákyně kumite 7. – 8. kyu:     1. Kadlubová Natálie, 2. Havlíková 

Magdaléna, 3. Coufalíková Anna
mini žáci a mini žákyně kata 6. – 7. kyu:     1. Janík Adam, 2. Vašek Ri-

chard, 3. Richter Miroslav
mini žáci kumite 6. – 7. kyu:     1. Vašek Richard, 2. Janík Adam, 3. Herel 

Jan
mladší žáci a žákyně kata:   1. Mastná Gabriela, 2. Hostáková Eliška, 

3. Csatlos Julie
mladší žákyně kumite:      1. Hrušková Darja, 2. Hostáková Eliška, 3.Csat-

los Julie 
mladší žáci kumite:   1. Chudiváni Milan, 2. Merta Jiří

Bojová umění by měla rozvíjet tělo i ducha. Po celou dobu nás pro-
vázel kodex bojovníka a samurajské ctnosti. Dětem byla představena 
středověká a novověká historie Japonska. Byly seznámeny s životem 
samuraje, s jeho postavením ve společnosti, výzbrojí a dovednostmi. 
Staré japonské šlechtické rody Togugawa, Ašígaga, Hideoishi, Take-
da, Fudžiwara a Daimyo mezi sebou soupeřily o titul bojovníka sou-
středění.

Bojovníci sbírali body za tréninkové nasazení, soutěže a aktivity, kte-
ré probíhaly během dne.

Vítězné družstvo Daymjo v čele s kněžnou Eliškou Hostákovou zís-
kalo sladkou odměnu a Eliška společně s Mírou Richterem a Darjou 
Hruškovou vybojovala titul velkých bojovníků a získali unikátní klu-
bové batohy (ano – nelze je nikde koupit). Malými bojovníky se stali 
Lucinka Jaklová a Matěj Hurda. Domů jim přibyl malý plyšák a krásné 
samolepky z Japonska.

Soustředění uběhlo jako voda. V mém životě pedagoga se zařadilo 
mezi krásné vzpomínky. Poslední rok mají naše soustředění jiný náboj. 
Jsme jeden tým, jedna rodina. Těším se na další společně strávený čas.

Děkuji trenérům Sport Úvaly: Tondovi Brožíčkovi a Honzovi Hou-
žvičkovi (a jeho milé Haničce), karatistické praktikantce Aničce Hir-
šlové, fotografce Jitce Houdové a v neposlední řadě nejen zdravotnici, 
ale i všudybylce Janičce Oktábcové. 

Mgr. Jana Konečná, předsedkyně Sport Úvaly
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Nábor mladých házenkářů
Vždy v úterý a pátek od 15:15 můžete přivést chlapce ročník 

narození 2006 a 2007 do házenkářské haly, kde se kluci 
od prvního tréninku budou učit základy pohybové a míčové 

techniky, budou hrát hry k naučení prostorové orientace 
a mnoho dalšího a to vše pod vedením mladých,

 ale i zkušených trenérů. 
Kontakt na 777 690 814 nebo na www.hazena-uvaly.cz.

Házená má od podzimu 3 ligové 
soutěže, přijďte fandit
Úvalští muži se představí ve druhé lize, starší dorostenci hrají nejvyšší 
soutěž a mladší dorostenci budou bojovat ve druhé lize (hracím dnem 
domácích zápasů je vždy sobota od 13, 15 a 17 hodin). Starší žáci se bu-
dou snažit o postup do žákovské ligy, mladší žáci a mini žáci se představí 
ve společné soutěži středních a východních Čech. Dění v házenkářském 
klubu sledujte na www.hazena-uvaly.cz.                   Jiří Dráb

2. liga muži 1.liga starší dorost 2.liga mladší dorost

ne 18.9. 16:00
Lovosice B – Úvaly

ne 18.9. 14:00 Lovosi-
ce - Úvaly

so 24.9. 17:00
Úvaly – Pardubice

so 24.9. 13:00
Úvaly – Frýd. Místek

so 24.9. 15:00
Úvaly –   Pardubice

so 1.10. 18:00
Ústí n.L. – Úvaly

so 1.10. 16:00
Strakonice – Úvaly

so 1.10. 16:00
Ústí n.L. – Úvaly

so 8.10. 17:00
Úvaly – Kolín

so 8.10. 13:00
Úvaly – Karviná

so 8.10. 15:00
Úvaly – Kutná Hora

so 15.10 17:00
Jablonec – Úvaly

so 15.10 17:00
Jičín – Úvaly

ne 23.10.
17:00 Slavia – Úvaly

so 22.10. 16:00
Nové Veselí – Úvaly

so 22.10. 15:00
Dvůr Králové – Úvaly

so 12.11. 7:00
Úvaly – Loko Vršov.

so 12.11. 13:00
Úvaly – Kopřivnice

so 12.11. 15:00
Úvaly – Loko Vrš.

pá 18.11. 19:00
Louny – Úvaly

so 19.11. 15:00
Ostrava – Úvaly

pá 18.11. 17:00
Louny – Úvaly

so 26.11. 17:00
Úvaly – Dukla B

so 26.11. 13:00
Úvaly – Dukla

so 26.11. 15:00
Úvaly – Sokol Vrš. B

so 3.12. 16:00
Náchod B – Úvaly

ne 3.13. 15:00
Zubří – Úvaly

so 3.12. 11:00
Náchod – Úvaly

so 10.12. 17:00
Úvaly – Ml. Bol.

so 10.12. 13:00
Úvaly – Plzeň

so 10.12. 15:00
Úvaly – Bělá p.B.

Tenisové kempy v Úvalech

B
ěhem letních prázdnin pro-
běhly 3 turnusy příměstských 
tenisových kempů, kterých 

se zúčastnilo přes 70 dětí. Řada 
z nich jsou členy Tenisové školy 
Úvaly, ale nemalé množství se při-
šlo s tenisem seznámit, aby zjistilo, 
zda je bude tenis v budoucnu bavit 
a rozšíří řady úvalských tenistů.

Během každého týdne se no-
váčci seznámili se základy tenisu, 
rozvíjeli koordinaci s tenisovou 
raketou a míčem, trénovali pohyb 

po dvorci a nechybělo ani posi-
lování a kompenzační cvičení. 
Zkušení tenisté navíc sehráli řadu 
tréninkových zápasů.

V pátek děti čekala tradiční 
bojovka v lese, na jejímž konci 
našly sladký poklad. Poté jsme se 
rozoučili u táboráku, kde jsme si 
společně opekli buřty.

Věříme, že příští rok se opět se-
tkáme a užijeme si s dětmi krásné 
sportovní léto!

Jitka Martinovská za TŠ Úvaly

Postup družstva MINITENISU
Naši minitenisté postoupili mezi 8 nejlepších ve Středočeském kraji, 
když skončili druzí ve své skupině!

Čvrtfi nálové utkání proběhne dne 27. srpna na kurtech LTC Rudná. 
Výsledky najdete na nástěnce tenisového klubu a na našich webovýh 
stránkách www.tsuvaly.webnode.cz.

Přejeme hodně štěstí!
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Kanál La Manche – další výzva

Po úspěšném absolvování předloňského 
Ironmanu na Havaji stojí před tebou další 
výzva. Můžeš nám přiblížit, o co jde?

Jde o překonání mořské úžiny mezi anglic-
kým přístavem Dover a francouzským Calais. 
Zkráceně přeplavat kanál La Manche. To je 
sen každého plavce, který se věnuje nejen dál-
kovému plavání. V triatlonu se mu v poslední 
době extra věnuji. Je to stále vedle kola a běhu 
má nejslabší disciplína. Přeplavání populární-
ho kanálu se stalo mojí další výzvou.    

Můžeš nám kanál trochu přiblížit?
Mořská úžina – kanál La Manche (anglicky 

The English Channel) měří na mapě vzdušnou 
čarou 34 km. Tato vzdálenost je pro plavce ztí-
žena silným přílivem, odlivem a takřka stovkou 
nevyzpytatelných proudů zejména u francouz-
ského pobřeží. Plavec je zanášen těmito prou-
dy, protože v porovnání s jejich rychlostí plave 
pomaleji. Další, s čím je třeba počítat, jsou vlny 
a hlavně lodní doprava. Velmi záleží na štěstí 
v těchto podmínkách. Vlivem zmíněných okol-
ností je třeba překonat ve skutečnosti vzdále-
nost až okolo 50 km. Počítám v průměru se 13-
14 hodinami pobytu ve slané vodě o maximální 
letní teplotě jen 16°C. Doposud se o to pokusilo 
mnoho lidí z 50 zemí světa, přičemž uspělo jen 
něco málo přes 10%. Všichni asi známe prv-
ního českého přemožitele Františka Venclov-
ského před 35 lety (1971 15:26h). Nejznámější 
českou přemožitelkou je Yvetta Hlaváčová, 
držitelka řady plaveckých rekordů. Kanál pře-
plavala 5. srpna 2006 v ženském rekordu za 7h 
25min 15s!

Překvapivě malá úspěšnost přes 10%, exis-
tují nějaké statistiky?

Pro objektivní zhodnocení podaného výko-
nu byla v roce 1927 zřízena Channel Swim-
ming Association (www.channelswimmin-
gassociation.com), která povoluje, organizuje 
a sleduje všechny pokusy o přeplavání kanálu. 
Každý zájemce o úspěšné zdolání se musí 
s dostatečným předstihem registrovat na in-
ternetových stránkách asociace a objednat 
doprovodný člun (tzv. lodivoda). Ten „prý do-
káže“ načasovat nejvhodnější podmínky. Pla-
vec na něm má doprovod, který za předepsa-
ných pravidel podává veledůležité občerstvení 
a při potížích zasáhne. Jediná možnost je tedy 
vydat se s dostatečným předstihem letecky 
do Anglie a čekat. Francouzská strana přepla-
vání opačným směrem nepovoluje.

Kdy to máš v plánu?
Přeplavání mám v plánu za 3-4 roky, chci 

si ho nadělit ke čtyřicátinám. Momentálně po-
stupně navyšuji plavecký objem. Jsem na cca 
80km/měsíc. Účastním se za 1. PKO (I. pla-
vecký klub otužilců Praha) akcí dálkového 
plavání a začínám s otužováním. Z toho mám 
největší respekt. Pro úspěšné zdolání totiž 
nesmí být použit neopren. Zhruba rok před 
pokusem mám v plánu věnovat se jen plavání 
pod trenérským vedením. Rád bych to absol-
voval na první pokus.
A co fi nance spojené s touto další výzvou?

Tato záležitost vyjde po propočtech 
a konzultacích s přemožiteli na cca 200tis. 
Kč. Založil jsem, stejně jako u Havaje, 
další projekt s názvem Kanál La Manche 
se spořícím účtem, na který může kdoko-
liv přispět. Uvítám jakoukoliv sebemenší 
částku. Držím se opět hesla: „Nemusí pr-
šet, hlavně když kape.“ Naspořené finanční 
prostředky chci použít výhradně na výdaje 
(letenky, ubytování, lodivod,...), spojené 
s pokusem. Všichni, kdo jakýmkoliv způ-
sobem pomohou, budou s jejich souhla-
sem uvedeni na mých osobních webových 
stránkách www.ondrateply.cz/lamanche. 
Tam je možno sledovat veškeré dění kolem. 
Přispěvovatelům předem moc díky. Navíc 
na účet přidávám price money (finanční 
ohodnocení za přední umístění), které se 
mi v poslední době občas podaří na závo-
dech získat.

Manželka, dvě děti a stálé zaměstnání. 
Také sportují? Jak to vše zvládáš?

V tomto směru mám obrovské štěstí, pro-
tože manželka Jana má ke sportu také dost 
blízko. Předcvičuje v úvalském fi tku Ma-
mut, ve kterém mám velikou podporu. Děti 
už jsou ve svých 11 a 14 letech samostatné, 
případně vydatně pomáhají babičky a dědo-
vé. Na závody často jezdíme společně celá 
rodina. Dcera Magdaléna od mala plave 
za oddíl v Kolíně a chodí na atletiku do ne-
dalekého Újezdu nad Lesy. Syn Filip hraje 
fotbal za úvalské starší žáky. Pracuji ve sta-
vební fi rmě v Úvalech. Do práce to mám 
z domova kousek, ušetří to spoustu času. 
Šéf má pro mé sportovní počínání pochope-
ní. Sport je pro mě stále životní styl, který 
uspokojuje a baví. U toho chci zůstat a přes 
podobné další akce se podívat po světě. 

Na závěr aktuální otázka. Co s naším vy-
hlášeným koupalištěm?

Obrovsky mi chybí. Nechodil jsem tam odpo-
čívat, ale trénovat. V naší lokalitě je to se zdra-
vým plaváním problém. Bazény a čisté přírodní 
vody jsou daleko. Jednoznačně upřednostňuji 
celkovou, i když nákladnou rekonstrukci. Pod-
zimní referendum snad tento problém k spoko-
jenosti všech občanů-uživatelů vyřeší.   

Ať se příprava daří. Po úspěšném překonání 
kanálu budeme opět čekat prezentaci. 

David Valach

zari_2016.indd   29zari_2016.indd   29 31.8.16   0:0631.8.16   0:06



30

Život Úval 9/2016sport

333333330000000

Když se žije hokejem

M
ožná nevíte, že v Úvalech 
máme velmi úspěšného 
hráče ledního hokeje. 

Zatím sice v žákovských kate-
goriích, ale za pár let třeba.....  
Jmenuje se Vojtěch Bednarčík, 
je mu 12 let a hraje ligu jako 
obránce v klubu HC Slavia Pra-
ha. Vojta se před pár dny vrátil 
z hokejového turnaje „BAUER 
& BHA Invitational Minor Hoc-
key Tournament“ v Pekingu, 
kterého se zúčastnil se svým 
mateřským hokejovým týmem. 
A vrátil se jako vítěz katego-
rie U12, tj. žáci narození 2004 
a 2005.  Jeho mužstvo prošlo 
celým turnajem bez jediné po-
rážky! Takže je potřeba využít 
chvíle, kdy je ještě plný dojmů 
a je ochotný se o ně podělit.

Vojto, jak dlouho už hokej 
hraješ a jak ses k němu do-
stal?

Letos hraju osmou sezonu, 
dostal jsem se k němu přes 
mámu a přes tátu – táta monto-
val něco u známých a od nich 
se vrátil domů s bruslema. Tak 
jsme se šli podívat na Slávii a už 
to bylo.

Co tréninky? Já jsem od své 
dcery byla zvyklá, že hokejo-
vé tréninky jsou buďto hodně 
brzo ráno nebo hodně pozdě 
večer. Předpokládám, že vy 
máte „normálnější“ časy.

Teď nám zrovna začala sezo-
na - pondělí, úterý a středa asi 
od jedné odpoledne a čtvrtek 
a pátek ráno ještě před školou.

Jak jste se vlastně na turnaj 
do Pekingu dostali? Na zákla-
dě čeho jsou družstva zvána?

Čína vlastní fotbalovou Sla-
vii a teď nově mají i hokejovou 
Slavii. Takže proto nás pozvali. 
Náš trenér (Tomáš Kucharčík) 
pak nanominoval hráče a mezi 
nima i mě.

Vašimi soupeři byly týmy 
z USA, Kanady, Švédska, Fin-
ska a  Ruska – takže v podsta-
tě kompletní světová špička. 
Vy jste všechny svoje soupeře 
porazili. Které vítězství bylo 
nejtěžší?

Hrál tam ještě domácí Peking. 
A překvapí tě to, ale nejtěžší byl 
ten Peking. Měli dobrou taktiku 
a dostávali se hodně do brejků. 
Dobře hrálo i Finsko.

NY Islanders jste porazili do-
konce 18:0. To je velmi slušná 
nálož.

Oni NY Islenders byli pozva-
ní ještě na jiný turnaj naší ka-
tegorie, kam jeli. Takže museli 

do Číny poslat mladší ročník. 
Náš trenér na led pak pouštěl 
hlavně ty, kteří ještě nedali gól, 
tak aby si ho taky dali.

Nemrzí tě, že spíš než obránci 
jsou většinou pak oceňova-
ní útočníci, protože prostě 
dávají góly?

Ne, nemrzí mě to, protože mě 
trenér na turnaji dával i do úto-
ku a budu hrát i jako útočník. 
Ale ani když jsem obránce, tak 
mě to nevadí.

Určitě byly na programu i ně-
jaké poznávací výlety. 

Byli jsme na Velké čínské 
zdi, tam jsme si to prošli a pak 
jsme jeli autobusem do Letního 
paláce, viděli jsme sídlo císaře 
a jeho gardy. Pak jsme jeli na je-
zero. Čínská zeď je bez zatáček 
3000 km a se zatáčkama přes 
8000 km. Taky jsme šli do mu-
zea Pekingu, tam je model ce-
lého Pekingu, který svítil. Měli 
tam udělané i osvětlené mra-
kodrapy. Byli jsme se podívat 
v ZOO na pandy, což se mi taky 
líbilo. Chovají tam jenom pandy 
a bíločerného tygra.

A taky jsme chodili po ná-
kupních centrech, kupovali jsme 
rodičům a známým dárky. Ono 
se tam smlouvá. Mají kalkulač-
ku, kam prodavačka napíše cenu 
a ty jí můžeš upravit na lep-
ší (nižší). Ale je tam hnusný 
ovzduší a přes smog vůbec není 
vidět sluníčko. Byly zrovna 
povodně a po silnici teklo asi 
30 cm vody. 

Co jste tam jedli zajímavého?
Žížaly, červíky a mušle. Ží-

žaly byly smažený, byly do-
cela dobrý. Kamarád ochutnal 

i hada. Dobrá byla taky ryba 
ve sladkokyselé omáčce. Všech-
no jsme jedli hůlkama .....(a 
Vojta si hned bere do ruky hůlky 
a ukazuje mi, jak perfektně je 
ovládá).

No a co je v plánu dál? 
Dorost, junioři, repre nebo 
alespoň extraliga?

Takhle daleko ještě nepře-
mýšlím. Další sezona bude urči-
tě ve Slavii.

Tak díky za rohovor a ostré 
brusle.

Vojty Bednarčíka se ptala 
Jana Horová
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V září 2016 bude úvalské aikidó slavit dva roky své působnosti a stá-
lo by za rekapitulaci, co všechno se za těch 24 měsíců událo.

V dětech je budoucnost, 
a tak jsme začali právě 
s nimi. Tréninky probíhaly 
dvakrát týdně v tělocvičně 
ZŠ Úvaly a pohybovou pří-
pravkou prošla 4 děvčata 
a 11 kluků. Na konci června 
2015 v rámci ukončení sezo-
ny proběhly první zkoušky, 
na kterých děti obdržely své 
první dětské stupně od 12. 
do 8. kyu. 
(Na fotografi i vlevo nejsou 
všichni členové Aikidó Úva-
ly, protože málokdy jsme se 

na tréninku sešli v kompletní sestavě.)
Drtivá většina z nich pokračovala i v další sezoně, kdy jsme rozšířili 

hodiny a přibrali i dospělé. Zároveň se objevilo několik akcí naší ma-
teřské organizace České asociace aikidó (ČAA), na které jsme vyrazili.

V lednu 2016 proběhla dětská stáž v Praze, na kterou kromě praž-
ských dětských oddílů a zástupců z Říčan vyrazili i tři odvážní kluci 
z Úval. 

Červen 2016 
začal Bez-
pečnou sobo-
tou, na které 
v rámci uká-
zek bojových 
umění skupin-
ka dětských 
a dospělých 
aikidistů zapl-
nila připravené 
tatami. V pat-
náctiminutovém bloku se přihlížejícím předvedly nejprve děti, které 
ukázaly část rozcvičky a cvičení technik ve dvojicích. Poté se k nim 
přidali dospělí a ve skupinkách pokračovali s dalšími technikami. Děti 
si pak šly odpočinout a dospělí ve dvojicích tuto půli zakončili. Ve dru-
hé polovině předvedli učitelé oddílu Aikidó Úvaly různé útoky a celou 
ukázku zakončili předvedením zbraní, se kterými v aikidó cvičíme (tj. 
dřevěný nůž, meč a krátká tyč).

V polovině června pro-
běhla pod záštitou ČAA 
velká akce mezinárodní-
ho dosahu, kdy k výročí 
„více než 20 let ČAA“ 
byl do Prahy pozván 
pan Mitsuteru Ueshiba 
(Waka sensei), pravnuk 
zakladatele aikidó Mori-
heie Ueshiby. Naše hlav-
ní město se tak na jeden 
víkend stalo centrem 
evropského aikidó, kdy 

na cvičení s Waka senseiem dorazili kromě českých aikidistů i účast-
níci ze Slovenska, Polska, Německa, Švýcarska, Francie, Belgie, Ru-
munska, Nizozemí, Ruska, Irska a Japonska. 

Z našeho oddílu si přijelo zacvičit několik dospělých, po sobotním 
cvičení však proběhla ukázka (embukai) aikidistů ČAA, na které vy-
stoupily i děti z Úval (na fotografi i vpravo). 

Naši čtyři stateční se tako-
vého množství neznámých 
lidí nezalekli, perfektně uká-
zali, jak v Úvalech cvičíme, 
a nakonec se i vyfotili s histo-
rickým bubnem pana Vlastislava Matouška, docenta etnomusikologie 
na AMU v Praze. (více informací k této akci na www.waka2016.cz) 

V průběhu celého června opět probíhaly zkoušky nejenom v Úva-
lech, ale i v Praze, kam se vypravila početná skupinka dospělých členů 
a přivezla si jedno 5. kyu a čtyři 6. kyu. Děti následně v rámci posled-
ního nedělního tréninku se zkouškami obdržely dětské stupně od 12. 
do 8. kyu.

Prostým součtem jsme na konci školního roku zjistili, že se nám zá-
kladna rozrostla na 25 členů.

Sezona úzce 
spojená se škol-
ním rokem 
skončila, tatami 
bylo odvezeno 
zpět do Prahy, 
v červenci nás 
ale čekala ještě 
jedna pravidelná 
akce – týden-
ní Letní škola 
ČAA v Karlo-
vých Varech pod 
vedením pana 
Daniela Vettera 
(6. Dan Aikikai 
ze Švýcarska), 
ředitele Technic-
ké komise ČAA, 
a pana Mirosla-

va Kodyma (6. Dan Aikikai), prezidenta a sekretáře Technické komise 
ČAA.

Úvalští ani na této akci nemohli chybět a kromě cvičení i zjišťovali, 
zdali by bylo možné zapojit do týdenního intenzivního cvičení i děti. 
Organizátoři i učitelé byli této myšlence nakloněni, takže doufejme, 
že se počet dětských akcí v českém aikidó rozroste o další zajímavou 
událost. 

Pavel Skalický, vedoucí Aikidó Úvaly 
(www.aikido-uvaly.cz) 

Autoři fotografi í: Aleš Bambula, Otakar Horejš, 
Eva Hozová

Dva roky úvalského aikidó
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ZÁŘÍ 2016
Vítáme nové spoluobčánky
Lucie Pekárková
Matyáš Navrátil
Julie Görögová
Amálie Görögová
Adina Heřmanovská
Natálie Haužvicová
Melanie Moravcová
Ludmila Michalíková
Emma Včeláková
Daniel Kubín
Adam Voňavka
Karel Toulec
Ella Čapková
Jonáš Martinovský
Lucie Mišoňová
Matylda Marková
Jaromír Pilný

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

Zářijová životní jubilea
70 let – Marie Frýdmanová
 Miloš Rais
 Karel Trejbal
 Růžena Vrbová
 Zdeněk Paul
75 let – Jana Benáková
 Sylvia Gilbertová
80 let – Miroslav Balek
 Jiřina Pavlíčková
 Eva Kohoutková
83 let – Jan Votava
84 let – Zdeňka Škvorová
85 let – Jiří Svinka
 Jiří Hásek
 Jitka Malinová
86 let – Jarmila Mandová
 Jarmila Vorlíčková
88 let – Zdeňka Pokorná 
 Josef Černý
90 let – Božena Kubcová 
91 let – Jiřina Líbalová 
95 let – Marie Moižischová
96 let – Josef Vyskočil

Všem jubilantům přejeme hodně 
štěstí, zdraví a spokojenosti do 
dalších let.

Navždy jsme se rozloučili
Tomáš Netušil
Helena Kostková
Petr Urban
Marta Havlíková
Marie Pavlíková
Karel Skorkovský
Emanuel Mrázek
Josef Palicska
Hermína Hásková
Jarmila Herrmannová
Všem pozůstalým vyslovujeme 
upřímnou soustrast.

Upozornění
Občané, kteří nechtějí být 
uváděni ve společenské kroni-
ce (narození, jubilea, úmrtí), 
ať tuto skutečnost nahlásí na 
správním odboru MěÚ Úvaly, 

tel. 281 091 528, 281 982 485 
nebo mobil 723 929 928, vždy 
do 15. dne předcházejícího mě-
síce. Pokud nám nebude ozná-
men nesouhlas, budou tato vý-
ročí v Životě Úval uváděna.

Marie Černá – matrikářka

Půjčovna čistících strojů
Kärcher na koberce

a čalounění

Tel.: 604 841 686

Úvaly

PV-INTERIERY

PŘIJME TRUHLÁŘE.

VÍCE INFO NA

TEL. 777 804 630.

PŘÍPRAVNÉ KURZY NA 
OSMILETÁ

GYMNÁZIA

V PŘÍPADĚ ZÁJMU NÁS 

KONTAKTUJTE

DO 10. 10. 2016 

pripravse@gmail.com 

M. Havelková,

H. Korbelová

Angličtina a švédština
v Úvalech.

Individuální i skupinová výuka
důslednost a komunikace

přijatelné ceny

Tel.: 602 974 684

19 let praxe

Rádi bychom koupili
menší byt v Úvalech

pro naši babičku.

Platíme v hotovosti
(bez hypotéky).

Tel.: 725346702.
Zbyšek Kordač 

inzerce

osobní
29. 9.

to bude 60 let, co si na ko-

línské radnici řekli „ANO“ 

Jarmila a Josef Žebrovi.

Děkuji panu starostovi 

Petru Boreckému

a městskému úřadu

za květiny a blahopřání 

k mým 94. narozeninám.

Miroslava Žabová
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Hledám k pronájmu
nebo k odkoupení malý 

domek nebo byt se zahrádkou 
v Úvalech.

Děkuji za nabídky.

Telefon: 776 780 084

KOMINICTVÍ NĚMEC
 čištění, revize, opravy,

telefon 775 132 921

Opravy praček
automatických a vířivých

Josef Táborský,
Praha-Újezd nad Lesy,

Žichlínská 1670

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

PROJEKTY STAVEB
rodinných domů, rekonstrukcí, 

přístaveb, garáží a drobných 
staveb.

projekt.tof@gmail.com
Tel. 606 451 641

Pro kancelář v Úvalech hledáme do našeho 
realitního týmu nové kolegy.

Zkušenost v oboru není podmínkou. 
Pro více informací volejte

na tel.: 604700022,
své životopisy zasílejte

na mail: info@elanreality.cz
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Hloubkové čištění koberců 
a čalouněného nábytku 

mokrou cestou

Mokrá cesta je opravdové praní s využitím 
jedinečné technologie a použitím vysoce 

účinných a ekologických přípravků.

Čistíme na tlakovém principu s následným 
odsáním nečistot. 

Čistíme koberce, sedací soupravy, nebo 
jiné čalouněné vybavení Vaší domácnosti, 

kanceláře, hotelového zařízení i jinak 
komerčně využívaných prostor. 

Kontakt: 736 205 854
michaelachnapkova@gmail.com

Jsme mezinárodně úspěšná fasádní fi rma 
SIPRAL a děláme projekty doma i v Evropě, 
navíc s vynikajícími světovými architekty. 
To, co dokonale navrhneme, musíme také 
dokonale vyrobit. 

Do naší továrny v Jirnech u Prahy hledáme 

zámečníky, CNC obráběče 

a skladníky.

Nabízíme: ohodnocení úměrné pracovnímu 
výkonu, příspěvek na dopravu, odměny 
za dobře a včas vykonanou práci, odměny 
za noční směny, stravenky v hodnotě 90,- Kč, 
výuku angličtiny.

V případě zájmu nám, prosím, zašlete svůj 
životopis na 

jobs@sipral.com nebo na tel.: 296565125
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Profesionální tenisová škola Oáza Říčany – přihlášky již nyní
Děkujeme za váš zájem o naše letní sportovní příměstské tábory a dovolte, abychom vám připomněli, 
že již nyní můžete své děti přihlašovat do profesionální „zimní“ tenisové školy, která začne v říjnu 2016. 
Neváhejte, místa se rychle plní. Přihlášky je možné podávat do 25. září 2016.

 Tenisová škola je určena pro děti ve věku od 4 do 15 let. Vybrat si můžete individuální výuku, či skupiny 
nejvýše do pěti dětí (nebo můžete tréninky kombinovat – jednou individuálně, jednou ve skupině). Tré-
ninky se konají na vnitřních profesionálních kurtech v hale pod vedením kvalifi kovaných trenérů a jsou 

vhodné jak pro děti, které s tenisem te-
prve začínají, tak i pro ty, které hrají zá-
vodně a  chtějí se zdokonalit. Pro nové 
zájemce jsou připraveny zkušební hodi-
ny s trenérem zdarma.

Další výhody:

   Pravidelná kondiční příprava 
v tělocvičně.

 Možnost využití sauny a whirpoolu 

    v areálu OÁZY včetně sportovních 

    masáží.

       Pro všechny naše hráče připravujeme 
Vánoční tenisový turnaj.

    Veškeré informace ochotně 
zodpoví šéftrenér Vítek Ptáček, 
tel.: 721 948 396

Kosmetický salon Amile 
 
Nabízí tyto služby: 

Pracuji s kosmetikou Janssen a Skeyndor 

Kosmetické ošetření 

Depigmentační ošetření s AHA kyselinami 

Diamantovou dermabrazi 

Laser 

Manikúra+ zábal, gel lak on off  

líčení svatební, večerní, slavnostní, denní 

lymfodrenáž obličeje 

depilace teplým i studeným voskem 

prodej pěstící i dekorativní kosmetiky 

dárkové poukazy 

nyní dárek pro vás 10% sleva na jedno kosmetické 
ošetření platnost do 30. 10. 2016 

Těším se na vaší návštěvu 

provozní doba od pondělí do pátku 
8–20 dle dohody 

Andrea Lehečková 
Seifertova 594 

Jirny 25090 

Tel.: 602195164 
www.amile.cz
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