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Slovo starosty
Milé Úvalačky, milí Úvaláci,
uplynulý měsíc říjen byl ve znamení krajských voleb a u nás
v Úvalech především ve znamení
historicky prvního referenda, a to
o úvalském koupališti. K referendu vás přišlo opravdu hodně (přes
50 %) a 75 % hlasujících jasně
řeklo: chceme, abyste rekonstruovali koupaliště! V následujících
týdnech tedy spolu s občany
z iniciativy Zachraňme koupaliště
a zastupiteli města budeme hledat
nejvhodnější řešení celého areálu,
který nebude jen o koupališti, ale
také o jeho dotvoření do podoby
volnočasového areálu umožňujícího sport a relaxaci po většinu
roku. Nutně také budeme muset
řešit navazující parkování, určitě nikdo nechce, aby se přes léto
u koupaliště opakovala „parkovací divočina“ jako v létech minulých.

Když jsme u toho parkování –
parkování v okolí nádraží se stává
velkou výzvou. Již na jaře jsme
očekávali, že otevření parkovací
plochy u nádraží pomůže s parkováním jen na pár týdnů, a tak se
i stalo. Zavedení parkovacích zón
v Praze celý problém jen zhoršilo,
takže parkování u nádraží je stejný problém jako předtím. Více si
budete moci přečíst v tomto Životě Úval.
Parkování a dopravu v centru města samozřejmě ovlivňují
i probíhající rekonstrukční práce
na komunikacích a chodnících
v centru města. Zde jednoznačně
platí úsloví, že musí být hůře, aby
pak mohlo být v budoucnu lépe.
Jsme-li u té budoucnosti, tak
bych rád zmínil, že v říjnu proběhly dvě zásadní veřejná diskusní setkání, která se oné budoucnosti týkají. První setkání

se týkalo výstavby nové svazkové základní školy na Slovanech,
(na kterou mají Úvaly a spoluinvestující obce příslib dotace
od ministerstva školství) a kde se
části občanů vůbec nelíbí, že by
tato nová škola měla stát v sousedství jejich domů. Architekti
a urbanisté hledají možná řešení,
která by umožnila rozumný kompromis, protože nepostavení nové
školy přivede město Úvaly do téměř neřešitelné situace s kapacitou základního školství. Druhým
takovým projektem je revitalizace
areálu městského úřadu v Riegerově ulici, která je součástí regenerace městského centra.
A máme zde pozvánku další! Ve dnech 4.–11. listopadu
bude probíhat výstava soutěžních návrhů na novou městskou knihovnu a společenské
centrum na náměstí Arnošta

z Pardubic. Tato nová stavba
by se měla stát jednou z nejvýznamnějších městských staveb
a do značné míry by měla nahradit doposud chybějící společenské centrum, jakým býval
dům M. Majerové, jehož ztráty
mnozí Úvaláci doposud litují.
7. listopadu od 18:00 budou své
návrhy prezentovat přímo autoři oceněných návrhů. Současně
s touto výstavou bude probíhat
výstava oceněných prací studentů z Technické univerzity v Liberci, autorkou jedné z nich je
i studentka z Úval.
Listopad je zároveň měsícem,
kdy začíná advent. Těším se proto, že se společně potkáme při
slavnostním rozsvěcení vánočního stromu v Úvalech o první adventní neděli, tedy 27. listopadu.
Petr Borecký,
starosta města

Informace o výsledku voleb do zastupitelstev krajů
konaných dne 7. 10. – 8. 10. 2016
Město Úvaly
Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

4 771

2 421

50,74

2 415

2 353

97,43

Kandidátní listina
číslo

název

Platné hlasy

37

Komunistická str.Čech a Moravy

95

4,03

celkem

v%

41

Národní demokracie

1

0,04

1

Volte Pr. Blok www.cibulka.net

9

0,38

43

Úsvit s Blokem proti islamiz.

17

0,72

2

Občanská demokratická strana

366

15,55

52

Svobodní a Soukromníci

65

2,76

11

OBČANÉ 2011

3

0,12

67

NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI

24

1,01

12

Česká str.sociálně demokrat.

243

10,32

70

SPR-RSČ M.Sládka,Patrioti,HOZK

6

0,25

26

Koruna Česká (monarch.strana)

7

0,29

72

Koalice KDU-ČSL, SZ, SNK ED

73

3,10

28

Romská demokratická strana

6

0,25

75

DSSS-Imigranty,islám nechceme!

11

0,46

30

ANO 2011

387

16,44

78

Koalice SPD a SPO

74

3,14

32

TOP 09

231

9,81

81

SPR-REP.STR.ČECH,MORAVY,SLEZ.

1

0,04

34

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

622

26,43

82

Česká pirátská strana

112

4,75

Jana Tesařová,
tajemnice MěÚ
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Výsledek hlasování v místním referendu
Ve dnech 7. 10. a 8. 10. 2016 hlasovali občané města Úvaly v místním
referendu o otázce:
„Jste pro, aby bylo obnoveno úvalské koupaliště, i když o náklady
s tím spojené budou kráceny ﬁnanční prostředky určené na rekonstrukci infrastruktury a ostatního majetku města?“

Počet oprávněných osob, kterým byly vydány hlasovací lístky a úřední
obálky bylo 2404 z celkového počtu 4785 oprávněných osob zapsaných ve výpisu ze seznamu oprávněných osob, což je 50,24 % oprávněných osob zapsaných v seznamu oprávněných osob.

Místní referendum je PLATNÉ.
Celkový počet oprávněných osob zapsaných v obci ve
výpisech ze seznamu oprávněných osob
Celkový počet oprávněných osob, kterým byly vydány
hlasovací lístky a úřední obálky
Celkový počet odevzdaných úředních obálek
Celkový počet platných hlasů
Celkový počet hlasů pro odpověď ANO
Celkový počet hlasů pro odpověď NE
Počet oprávněných osob, které neoznačily křížkem žádnou
odpověď na otázku a zdržely se tak hlasování

4785
2404
2400
2303
1803
488

Rozhodnutí v místním referendu je závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina oprávněných osob, které se referenda zúčastnily, a alespoň 25% oprávněných osob zapsaných v seznamu oprávněných osob.
Celkový počet oprávněných osob zapsaných ve výpisech ze seznamu
oprávněných osob byl 4785. Celkový počet platných hlasů pro odpověď ANO byl 1803, což je 37,68 % oprávněných osob zapsaných v seznamu oprávněných osob a 75 % oprávněných osob, které se místního
referenda zúčastnily.

12

Rozhodnutí v místním referendu je ZÁVAZNÉ.
PLATNOST A ZÁVAZNOST MÍSTNÍHO REFERENDA
K platnosti rozhodnutí v místním referendu je třeba účasti alespoň 35%
oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob.

Jana Tesařová,
tajemnice MěÚ

O čem jednali zastupitelé dne 13. 10. 2016

D

ne 13. října 2016 se na svém
mimořádném zasedání sešli
úvalští zastupitelé. Jediným
bodem jednání byl materiál, týkající se změny obecně závazné
vyhlášky o systému nakládání
s odpady.
Nově schválená obecně závazná vyhláška č. 1/2016 nově počítá
se zpoplatněním vybraných druhů
odpadů – stavební odpad a objemný odpad, a to částkou 150
Kč/tuna bez DPH. Důvodem pro
schválení je možnost předložení
žádosti o dotaci na OPŽP na vybudování sběrného dvora. Dalším

Rozklikávací
rozpočet města
na webu opět
o něco
podrobnější

P

očínaje měsícem říjnem umožňuje rozklikávací rozpočet
města na webu města selekci
výdajů až na úroveň jednotlivých
položek a faktur. Hospodaření města je tak pro vás, obyvatele našeho
města, opravdu jak na dlani. Můžete
tak nyní z pohodlí svého domova
kontrolovat, jak město hospodaří
a za co své (vaše) peníze utrácí.
Za zavedení tohoto systému
do praxe bych rád poděkoval paní
Jitce Hájkové, Monice Šimonové,
Daně Kyralové, Janě Teplé a Michaele Nezavdalové z ekonomického odboru města. Nebylo to málo
práce, ale její výsledek stojí za to.
Petr Borecký, starosta města

kritériem pro podpoření projektu je skutečnost, zda v okruhu
plánovaného sběrného dvora je
do vzdálenosti 10 km jiný sběrný
dvůr, kde je umožněno občanům
obce zdarma odevzdávat odpad.
Díky zpoplatnění výše uvedených
druhů odpadů tak bude zamezeno zamítnutí žádosti do OPŽP.
Částka je nastavena i na základě
diskuze se stávajícím provozovatelem sběrného dvora. Pro občany
by neměla znamenat významný
dopad. Platnost vyhlášky je od
1. listopadu 2016.
Starosta dále informoval o prv-

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

ve čtvrtek
10. 11. 2016
od 17 hodin
v sále domu
s pečovatelskou
službou.

ních krocích, týkajících se dalšího
vývoje kolem úvalského koupaliště po říjnovém referendu. Pan
Kolařík informoval o provedených aktivitách v areálu koupaliště, které zamezí škodám před
zahájením vlastní rekonstrukce.
Ing. Váňová se dotazovala na archivaci videozáznamu z jednání
zastupitelstva. Přítomní občané se dotazovali na nekvalitně
provedenou reklamační opravu
v ulici „28. října“ a regulaci parkování v oblasti okolo nádraží
a řešení parkování v širší oblasti
Úvalska. Další dotazy se týkaly

návrhu streetartu v oblasti podjezdu Na Spojce. Tento podjezd,
respektive předmětná zeď patří
soukromým vlastníkům, kteří
se ohradili proti tomuto návrhu.
Další dotazy ze strany občanů se
týkaly hlučnosti provozu z železniční trati.
Videozáznam z řádného jednání
ze dne 13. 10. 2016 je zde:
https://www.youtube.com/watch?v=w97OYR3sV-Q
(délka trvání 55 min.)
Marek Mahdal
(redakce Života Úval)

Proběhla první jednání
o rekonstrukci koupaliště

N

a základě výsledků referenda
o koupališti se sešli 13. října
představitelé vedení města
Úvaly se zástupci občanské iniciativy „Zachraňme koupaliště“ a zastupiteli Janem Černým, Vojtěchem
Dvořáčkem a Miloslavem Kolaříkem.
Na této schůzce přítomní projednávali možnosti dalšího postupu při
rekonstrukci koupaliště. Shodli se,
že je pozitivní, že referendum proběhlo za hojné účasti občanů a že je
tedy platné a závazné. Představitelé
města prohlásili, že ač referendum
nestanoví žádný termín, do kdy má
být koupaliště opraveno, chtějí realizovat jeho opravu co nejdříve, tj.
mezi roky 2017–2018.
Představitelé města dále navrhli
přítomným zástupcům občanské
iniciativy a zastupitelům, aby byl
zřízen buď výbor zastupitelstva
nebo komise rady, kde by byli za-

stoupeny jak radnice, tak zástupci
Zachraňme koupaliště, tak opozice.
Předsednictvím tohoto výboru nebo
komise navrhli zástupci města pověřit zastupitele pana Jana Černého.
Cílem je, aby navržená rekonstrukce
koupaliště proběhla za co největšího
konsensu jak co do rozsahu, tak termínu, životnosti a ceny opravy.
Tento výbor / komise by měl
zpracovat a předložit jednu nebo
více variant rekonstrukce celého
areálu koupaliště s tím, že by tyto
varianty posoudil nezávislý expert,
na němž se členové komise / výboru shodnou. Toto řešení by spolu
s vyjádřením experta odsouhlasilo
zastupitelstvo města a následně rada
města by zajistila realizaci.
Další závěry z těchto jednání proběhly až po uzávěrce tohoto čísla
Života Úval, pro aktuální informace
proto prosím sledujte web a facebook města.
Vedení města
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Informace o modernizaci průtahu městem

V

měsíčníku Život Úval
jsme vás informovali o zahájení stavebních prací
na akci „III/01214 Úvaly u Prahy, průtah – úsek č. 3“. V souladu s touto skutečností vás tímto
informujeme, jaké práce pro-

bíhají a budou probíhat v listopadu tohoto roku (od vjezdu
do PENNY k vjezdu do městského úřadu v Riegerově ulici):
proběhne demolice a výstavba
propustku z rybníku Kalák.
Dále bude provedeno veřejné

osvětlení od supermarketu PENNY k technickým službám.
Zároveň budou zrealizovány
chodníky od stavebnin k technickým službám. Také budou
provedeny přeložky plynu, kabelu ČEZ a O2 na mostě u čp. 12.

V návaznosti na tuto skutečnost
bude provedena demolice mostu u čp. 12. Také bude provedeno propojení přeložky vodovodu pod supermarketem PENNY.
Odbor investic
a dopravy

Opravy silnic a chodníků poškozených stavbou ,,Modernizace
traťového úseku Praha Běchovice – Úvaly – oprava komunikací“

S

polečnost Strabag Rail, a.s., realizuje
opravy silnic a chodníků poškozených
stavbou ,,Modernizace traťového úseku
Praha Běchovice – Úvaly – oprava komunikací“. Při těchto pracích jsou nutná omezení
ke zdárnému provedení stavby.
O pracích v ulici Klánovická 2. část vás
bude informovat společnost Strabag Rail, a.s.,
minimálně týden předem.

Informace BUS:
Ve dnech 20. 10. 2016 – 21. 10. 2016
a 28. 11. 2016 – 30. 11. 2016 bude zrušena
zastávka u železniční stanice Úvaly – ta bude
přemístěna do ulice Wolkerova.
Ve dnech 11. 11. 2016 a 12. 11. 216 bude
zcela zrušena zastávka u průmyslového areálu
Úvaly (v ulici Klánovická).

Termíny prací na silnicích:
Ulice Denisova je 3. 10. 2016 uzavřena pro
dopravu, majitelům nemovitostí v této ulici
bude vjezd umožněn po domluvě. Dne 20. 10.
2016 a 21. 10. 2016 bude položena nová vozovka – neprůjezdné pro všechny. Od 22. 10.
2016 bude ulice otevřena pro dopravu, ale budou se dláždit chodníky, a tak je nutné počítat
s pohybem pracovníků.
Ulice Sovova je 3. 10. 2016 uzavřena pro
dopravu, majitelům nemovitostí v této ulici
bude vjezd umožněn po domluvě. Dne 12. 11.
2016 a 14. 11. 2016 bude položena nová vozovka – neprůjezdné pro všechny. Od 15. 10.

2016 bude ulice otevřena pro dopravu, ale budou se dláždit chodníky, a tak je nutné počítat
s pohybem pracovníků.
V ulici Klánovická / Jiráskova u podjezdu – část 1. ( severní větev ulice Na Spojce
+ ulice Klánovická od křižovatky Bezručova
až za ulici Kožíškova ) budou od 11. 10. 2016
prováděné práce na chodníkách a bude omezen provoz. Ve dne 18. 10. 2016 a 19. 10.2016
bude provedeno vyfrézování staré vozovky –
provoz bude řízen pracovníky kyvadlově. Dne
20. 10. 2016 a 21. 10. 2016 bude položena
nová vozovka – neprůjezdné pro všechny, vyjma integrovaného zásahového systému (autobus má povolení průjezdu od 19:00 do 7:15).

V ulici Škvorecká budou probíhat přípravné
práce od 1. 11. 2016 bez omezení provozu.
Ve dnech 26. 11. 2016 a 27. 11. 2016 bude
provedeno vyfrézování staré vozovky – provoz bude řízen pracovníky kyvadlově. Dne
28. 11. 2016 a 29. 11. 2016 bude položena
nová vozovka – neprůjezdné pro všechny.
Ulice Vydrova bude od 31. 10. 2016 uzavřena pro dopravu, majitelům nemovitostí
v této ulici bude vjezd umožněn po domluvě.
Dne 22. 11. 2016 a 23. 11. 2016 bude položena nová vozovka – neprůjezdné pro všechny.
Od 24. 10. bude ulice otevřena pro dopravu,
ale budou se dláždit chodníky, a tak je nutné
počítat s pohybem pracovníků.

V termínu 8. 11. 2016 a 9. 11. 2016 bude
provedeno od silnice 101 v ulici Klánovická
až po ulici Bezručova frézování staré vozovky. Dne 11. 11. 2016 a 12. 11. 2011 bude
položena nová vozovka – neprůjezdné pro
všechny, vyjma integrovaného zásahového
systému (bus má povolení průjezdu od 19:00
do 7:15).

V ulicích Nerudova a Komenského budou
probíhat přípravné práce od 31. 10. 2016 bez
omezení provozu. V termínu 15. 11. 2016 –
27. 11. 2016 budou tyto ulice vždy uzavřeny
pro veškerou dopravu od 7:00 hod do 18:00
hod. Ve dnech 28. 11. 2016 – 30. 11. 2016
bude položena nová vozovka – neprůjezdné
pro všechny.

V ulici Pražská II. a ulici Havlíčkova probíhají od 3. 10. 2016 práce na chodníkách.
Od 7. 11. 2016 do 8. 11. 2016 bude provedeno vyfrézování staré vozovky - průjezd bude
povolen jen majitelům okolních nemovitostí.
V termínu od 9. 11. 2016 do 10. 11. 2016
bude položena nová vozovka – neprůjezdné
pro všechny.

V ulici Jiráskova budou od 31. 10. 2016
prováděny práce na chodníkách omezující
provoz. V termínu 24. 11. 2016 – 27. 11. 2016
bude provedeno vyfrézování staré vozovky –
provoz bude řízen pracovníky kyvadlově. dne
28. 11. 2016 – 30. 11. 2016 bude položena
nová vozovka – neprůjezdné pro všechny.
Odbor investic a dopravy

Proběhly tahové zkoušky u stromů na náměstí Arnošta z Pardubic

R

ekonstrukce náměstí Arnošta z Pardubic a ulice
Husova se pomalu, ale
jistě blíží /v tuto chvíli předpokládáme zahájení prací v létě
roku 2017/. Součástí této rekonstrukce bude i rekonstrukce
veřejné zeleně. Již teď víme,
že značnou část stromů na náměstí, zejména pak před školou
bude nutno především z důvodu jejich špatného stavu vykácet a nahradit stromy novými,
minimálně část stromů bychom
však rádi zachovali (jedná se
především o lípy před restaurací Trincea a budovou radnice
č.p. 95).
Z tohoto důvodu jsme necha-

li v říjnu provést tzv. tahové
zkoušky, kterými specializovaná firma ověřila skutečný zdravotní stav testovaných stromů.
Na základě výsledku těchto
zkoušek určí dendrolog, jestli
jsou tyto stromy perspektivní
a budou schopné se dlouhodobě
vyrovnat s provedením rekonstrukčních prací na náměstí,
které budou nutně znamenat
i zásah do jejich kořenových
systémů. Výsledky těchto zkoušek nemáme v době uzávěrky
Života Úval k dispozici, pro aktuální informace proto prosím
sledujte web a FB města.
Petr Borecký,
starosta města
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Zpoplatnění určitých druhů odpadů ve sběrném dvoře v Úvalech

N

a mimořádném zasedání zastupitelstva,
které se konalo dne 13. října, byla odsouhlasena změna obecně závazné
vyhlášky o systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Úvaly.
Doposud mohli úvalští občané ve sběrném dvoře v Úvalech odevzdávat jakýkoliv
druh odpadu zdarma. Nově od 1. listopadu
budou vybrané druhy odpadů zpoplatněny
částkou 150 Kč bez DPH za 1 tunu odpadu. Částka se bude poměrně započítávat
dle množství přivezeného odpadu. Mezi

zpoplatněné druhy tak budou nově patřit 4 kategorie stavebního odpadu – beton
(kód odpadu 17 01 01), cihly (kód odpadu 17 01 02), tašky a keramické výrobky
(kód odpadu 17 01 03) a směsný stavební odpad nezahrnující nebezpečné odpady
(kód odpadu 17 01 07). Dále bude zpoplatněna i kategorie objemný odpad (kód odpadu 20 03 07). Důvodem je jak občasné
zneužívání současného systému, kdy je
na sběrný dvůr odkládáno zejména velké
množství objemného a stavebního odpadu,
tak zejména splnění pravidel Státního fondu životního prostředí pro nově vypsanou

Výzvu k dotačnímu titulu týkajícímu se
vybudování nových sběrných dvorů. Město
Úvaly chce v listopadu podat žádost o dotaci na vybudování vlastního sběrného dvora a aby dosáhlo na tuto dotaci, je nutné,
aby v současnosti byly některé druhy odpadů na jiných sběrných dvorech pro úvalské
občany zpoplatněny. Abychom splnili tuto
podmínku, nastavili jsme zpoplatnění jen
pro určité druhy odpadů a částka je zároveň taková, aby měla na občany minimální
dopad.
Pavlína Slavíková,
Technické služby města Úvaly

Řešení dopravy na nádraží ve středních Čechách musí obcím
pomoci řešit Středočeský kraj

V

tomto Životě Úval si můžete přečíst článek předsedy
Komise pro dopravu – Jiřího
Vomáčky o plánovaném zavedení
regulace parkování u nádraží. Zavedení této regulace je však jen
vyústěním dlouhodobě neřešeného problému s budováním kapacit
P+R a dopravních terminálů nejen
na železničním koridoru procházejícím Úvaly, ale téměř na všech
páteřních železničních tratích
Středočeského kraje. Situaci navíc
od září dramaticky zhoršilo zavedení parkovacích zón v Praze, které nebylo se Středočeským krajem
nijak konzultováno.
Následky jsou zřejmé, totálně zaplněné ulice v okolí nádraží v Klánovicích, Úvalech, Tuklatech a zaplněná parkoviště v Českém Brodě.

Kudy z toho ven?
Na začátek pár čísel. Jen úvalské
nádraží obsluhuje cca 11 000 obyvatel, v pracovních dnech tato stanice
obslouží přes 5 500 cestujících denně. V současnosti jen v okolí nádraží
parkuje přes 260 automobilů denně
a poptávka je mnohem větší. Je zřejmé, že parkovací plocha u nádraží
s kapacitou 110 parkovacích míst
nemůže stačit.

Nabízí se jednoduché řešení –
zvýšit počet parkovacích míst.
Toto však není řešení. Nová parkoviště totiž přitáhnou nová auta
a stav se po pár týdnech vrátí tam,
kde byl – přecpané ulice a zvýšený
provoz v centru města. Jako ukázkový příklad může sloužit v tomto
ohledu Český Brod. V uplynulých
letech město investovalo přes 20 milionů do vybudování parkovišť u nádraží s celkovou kapacitou cca 300
parkovacích míst a kapacita přesto
opět nestačí, navíc na křižovatce
u nádraží dochází ke kolapsovým
stavům v dopravě. A to nemá Český
Brod parkoviště v centru města ...

Cestou tedy není neustálé
navyšování parkovacích
kapacit. Dobrá, jaká je tedy ta
cesta?
Vyjděme ze současného stavu.
Okolo nádraží nyní parkuje ve všedních dnech cca 260 aut. Toto je zhruba maximální rozumné množství,
které centrum a okolí nádraží snese. Naším cílem tedy musí být buď
vybudovat menší parkovací dům
na stávající ploše u nádraží, nebo
získat plochu areálu uhelných skladů, která by mohla sloužit v letních
měsících i jako zázemí pro parkování návštěvníků rekonstruovaného
koupaliště a kde na těchto plochách
budou auta umístěna, aby se uvolnil
prostor v ulicích. Zde však budeme
nutně potřebovat pomoc od Středočeského kraje a ministerstva dopravy. Nebudete tomu věřit, ale České
dráhy odmítly dát městu Úvaly souhlas ke zpracování projektové dokumentace na P+R Terminál u nádraží
na jejich pozemcích. Naprosto nepochopitelné jednání! Vedení města proto bude o tomto skandálním
přístupu v listopadu jednat právě
na ministerstvu dopravy a s novým
vedením kraje.
Další cestou je vybudování nového velkokapacitního parkoviště P+R
u obce Tuklaty (u železniční stanice
směr k Přišimasům). Toto parkoviště by mohlo přitáhnout zejména
obyvatele Škvorce, Přišimas a Zlaté.
A konečně, je třeba posunout první
pásmo jízdného až do Českého Brodu. U všech těchto akcí: vybudování P+R Terminálu v Úvalech, P+R
v Tuklatech a protažení prvního pásma do Českého Brodu bude nutné
řešení v rámci Středočeského kraje.
Věříme, že nové vedení bude lépe
rozumět tomu, že se nejedná o problém jednotlivých obcí, ale kraje.
Stejná situace – jak přes kopírák - totiž panuje v ostatních částech středních Čech přiléhajících ku Praze.
Kromě řešení automobilové do-

pravy je však třeba obyvatelům nabídnout i jiné, pohodlné možnosti
dopravy na nádraží a z nádraží domů.
Naším cílem je, aby se postupně navyšoval počet autobusových linek
tak, aby ideálně na každý vlak navazoval autobus či minibus. K postupnému navyšování těchto linek by
mělo začít docházet již od prosince
letošního roku a na tomto výrazně
spolupracujeme s okolními obcemi.
Současně chceme usnadnit cestu cyklistům. Zde se jedná především o postupné budování bezpečných přístupových tras pro cyklisty
z okrajových částí města k nádraží
(především od oblastí U Horoušá-

nek – Hájovna – Zálesí, dále pak
od Slovan) a vybudování parkoviště
pro kola. Toto parkoviště by mělo
vzniknout spolu s propojovacím
chodníkem od nádraží do 30.6.2017.
Jak je z výše uvedeného textu
zřejmé, řešení výše uvedených problémů nebude jednoduché a nebude
ani během na krátkou trať. Pro vedení města se ale jedná o jeden z nejdůležitějších úkolů. Rád bych při této
příležitosti poděkoval kolegyním
a kolegům z dopravní komise, kteří jsou nám v tomto velkou oporou
a pomocí.
Petr Borecký,
starosta města

Aktuální informace o příjezdu
a odjezdu vlaků na webu města
Díky tipu od pana Františka Mourka máte nyní
možnost přímo na stránkách města vidět aktuální
informace o odjezdech a příjezdech vlaků,
včetně případných zpoždění. Tyto informace jsou
dostupné na titulní stránce vlevo. Věříme, že vám
nová funkce na našich stránkách bude užitečná.
Vedení města

NABÍDKA VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST
Město Úvaly má vyhlášeno výběrové řízení na obsazení
pracovních pozic – vedoucí odboru a samostatný odborný referent – na odboru životního prostředí a územního
rozvoje MěÚ Úvaly. Nástup dohodou.
Bližší informace www.mestouvaly.cz (úřední deska) nebo
tel. 281 091 525.
Jana Tesařová,
tajemnice MěÚ
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Jak řešit parkování u železniční stanice Úvaly?

Ž

elezniční stanice Úvaly má
za sebou kompletní rekonstrukci, stavba již uvolnila
většinu parkovací plochy. Zbytek
plochy bude uvolněn po dokončení oprav přilehlých ulic, což předpokládáme někdy počátkem roku
2017. Celková kapacita parkoviště tak dosáhne cca 110 vozidel.
Nicméně již nyní je vidět, že
parkovací kapacita stačit nebude
a že zaparkovaných vozidel přibylo – a situace v ulicích v blízkosti nádraží se příliš nezměnila.
Komise pro dopravu a město
Úvaly proto navrhuje regulaci
parkování v okolí nádraží.
Situace je ale komplikována
několika faktory. Jedním z nich
jsou majetkoprávní vztahy parkovací plochy u železniční stanice
– která patří ČD, navíc se stane
předmětem převodu na SŽDC,
takže případný převod na město
Úvaly bude záležitostí na delší
dobu. Současně České dráhy nedovolují na parkovací ploše eko-

nomickou činnost, tudíž regulace
zde nepřichází v úvahu. Parkoviště u nádraží tak alespoň prozatím
musí zůstat ve stavu, jak je, tedy
bez regulace.
V krátkodobém horizontu lze
tedy realizovat jediné, a to je regulace parkování v přilehlých ulicích, abychom tak ulevili jejich
obyvatelům. Regulace je navržena
pro ulice: 28. října, Vojanova, Alešova, Vítězslava Nováka, dolní část
Pražské, Havlíčkova, Čechova, část
Žižkovy, Vydrova, Denisova, Smetanova a Fügnerova / Tyršova.
Systém regulace je navržen
obdobně jako na náměstí a v ul.
Husově – tedy parkovací zóny
s parkovacím kotoučkem, parkování povoleno na 2 hodiny ve všední dny a pracovní době, o víkendech bez omezení. Obyvatelé ulic
si budou moci zakoupit parkovací
kartu za roční poplatek (navrženo
500 Kč za první vozidlo, zvýšené
poplatky pak za další vozidla, podobně jako v Husově a na náměs-

tí Arnošta z Pardubic).
Navíc oproti současnému
systému je navržena
možnost zakoupení
parkovací karty platné pro okolí nádraží i pro
ostatní občany Úval, aby i oni
měli možnost zaparkovat u nádraží. Z pozorování totiž vyplývá, že parkoviště u nádraží, (které
i nadále zůstane kvůli nepružnosti
Českých drah neregulované), se
zaplňuje již kolem 7:30 hodin,
z velké části vozidly přijíždějícími z okolních obcí. Občané Úval,
kteří jedou později, třeba z důvodu odvozu dětí do škol a školek,
by již neměli možnost zaparkovat
vůbec.
Cena za parkovací kartu pro
ostatní obyvatele Úval je navržena na 1 000 Kč za rok, s tím, že
na jednu bytovou jednotku (vázáno na plátce odpadů) bude možno

si koupit pouze jednu kartu – bez
možnosti parkování pro více automobilů v domácnosti.
Od tohoto opatření si slibujeme zmírnění dopadů parkování na obyvatele okolních ulic,
a současně zachování možnosti
dopravy pro občany zejména
okrajových částí Úval, kteří to
z různých důvodů v každodenním
životě potřebují.
Zavedení systému předpokládáme v 1. polovině roku 2017,
stále však máte možnost jej připomínkovat, a to na mailové adrese podatelna@mestouvaly.cz
Jiří Vomáčka,
předseda komise pro dopravu

Příběhy Pierre Mallemorta oživí úvalský podchod u závor

P

o úspěchu s historicko-uměleckým osvěžením podchodu u železničního nádraží připravuje vedení města v rámci projektu Street Art Úvaly proměnu podchodu u závor v Husově ulici. Ze všech návrhů nakonec zvítězila koncepce od umělecké skupiny Leviathan, která v listopadu
během několika dní tmavý prostor pod tratí změní k nepoznání.
Rádi bychom vám na následujících řádcích ve stručnosti popsali projekt
kolektivu Leviathan. Jak říká hlavní autor návrhů podchodu Kryštof Kotík:
„Většina maleb v podchodech vám toho moc nepoví, ale my jsme se snažili
vytvořit prostor, který vám může při každé cestě jeho útrobami opravdu
vyprávět.“
Všechny příběhy, které umělci nanesou na stěny podchodu obyvatelům
Úval, spojuje postava fenomenálního milovníka, světoběžníka, vynálezce
a mystiﬁkátora Pierra Mallemorta. Ten přináší všem procházejícím lidem
ilustrace míst, artefaktů a osobností, které jsou výběrem toho nejlepšího, co
na svých cestách poznal. Každá z maleb bude doprovázená Mallemorto-

vými komentáři,
které se svou poetikou a smyslem
pro humor velice
podobají jiné české osobnosti: Járovi Cimrmanovi.
Mezi
všemi
poznatky ze světa
budou v podchodu vyobrazená
i místa z Úval
a symboly české kultury, které cestovatele zaujaly natolik, že se je rozhodl
do svého výběru zahrnout. Tím podle autorů uměleckého projektu Pierre Mallemort vyjadřuje jistým způsobem komplimenty zemi, kde žijeme
a také samotnému městu Úvaly, které navštívil a jež ho na první pohled
zaujalo.
„Pierre Mallemort přinese všem úvalským obyvatelům, co podchodem
projdou, vlastně velice jednoduché poselství: svět okolo nás je krásný,
úžasný a plný poznání. I přesto, že něco nikdy na první ani druhý pohled
absolutně nepochopíme,“ přibližuje svůj projekt Kryštof Kotík, zatímco se
potutelně usmívá.
Jako ochutnávku přinášíme prvních pár obrazů ....
Kryštof Kotík, Leviathan Crew
Eva Chvalkovská, Street Art Úvaly

Děkujeme
Místní sdružení ODS děkuje občanům Úval za vysokou účast ve volbách do Zastupitelstva Středočeského kraje a v místním referendu
o budoucnosti koupaliště. Zejména pak děkujeme těm z vás, kteří podpořili kandidáty ODS.
Výsledek referenda je jednoznačný a ODS se prostřednictvím svých zastupitelů bude účastnit hledání takového způsobu obnovy koupaliště, který povede k co nejmenšímu krácení prostředků na zlepšování stavu infrastruktury města. Věříme, že v nebližším čase utichnou
emoce a všichni společně začneme pracovat na kvalitním projektu obnovy koupaliště. Určitě nebudeme podporovat žádné megalomanské stavby, ale budeme chtít zachovat přírodní ráz koupaliště, doplněný o smysluplná sportoviště. Je však zřejmé, že některé zamýšlené
investiční akce bude nutné buď zrušit, nebo alespoň posunout v čase.
ODS bude upřednostňovat zachování rekonstrukcí komunikací, chodníků a výstavby inženýrských sítí, což jsou podle našeho názoru
projekty, které patří ke kvalitě života v 21. století. Věříme, že se najde rozumný kompromis v investičních prioritách, který bude mít
Za ODS Úvaly
maximální podporu zastupitelů a povede ke spokojenosti obyvatel Úval.
Ing. Josef Martinovský a Josef Krutský
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Poděkování Mgr. Aleně Janurové a Ing. Vladislavu Procházkovi
V říjnu oznámili oba dlouholetí výše uvedení členové komise pro kulturu a volnočasové aktivity Rady města Úvaly
svoji rezignaci na členství v této komisi. Oba byli po celou dobu velmi aktivními členy a podíleli se téměř na každé
pořádané kulturní akci.
Vedení města a členové kulturní komise jim tímto děkují za dlouholetou práci v komisi a přínos v oblasti kultury.
Za vedení města a kulturní komisi
Jana Tesařová, tajemnice MěÚ

zprávy z města

Babí léto na úvalském koupališti
aneb „rozmarný“ odpoledne
24. 9. 2016 proběhl na úvalském koupališti happening s dětskými
soutěžemi, hudbou, módní přehlídkou historických koupacích úborů
a plavek místního ochotnického souboru Oudiv.
Byly vyhlášeny výsledky fotograﬁcké soutěže. Účastníci vybírali
„svého favorita“ mezi soutěžními fotograﬁemi, poslouchali kapely,
zacvičili si jógu, s napětím sledovali letovou ukázku úvalského modelářského klubu, mohli se občerstvit v tradiční koupališťové pobočce Orange Baru.
Na Babím létě bylo také účastníky vytvořeno společné výtvarné
dílo. Každý, kdo chtěl podpořit koupaliště, stvrdil svůj názor barevným otiskem dlaně.
Děkujeme všem, kteří se na přípravě i realizaci akce nejen bezplatně podíleli či ji sponzorsky podpořili, ale také všem, kteří přišli,
a přikládáme „ochutnávku fotograﬁí“ .
Zdenka Havránková, iniciativa „Zachraňme koupaliště“
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Výsledky fotografické soutěže „Zaostřeno na koupaliště“
Fotografická soutěž byla zaměřena na unikátní historické fotografie a momentky z úvalského koupaliště. Porota o složení Jiří Hlaváček, Vladislav Procházka a František Smolík vybírala z 56 fotografií od 12 autorů. Vedle historických fotografií se sešly momentky
z „největší slávy koupaliště“ i snímky ze současnosti. Každý z těchto tří okruhů fotografií hodnotili porotci samostatně. Přímo na koupališti návštěvníci vybírali svého favorita. Stejně jako při posuzování porotci byly hodnocené fotografie označeny pouze číslem. Autor
byl odtajněn až po uzavření výsledků.
Zde jsou vítězové:
Kategorie „Historický unikát“

1. místo Markéta Řepková,
foto rok 1944

2. místo Jindřich Lízner,
foto rok 1950

3. místo Václava Baumanová – chytání
kaprů, foto rok 1994

Kategorie „Momentka z koupaliště do roku 2014“

1. místo Markéta Hranická
Pochmanová

2. místo Jan Snitr

3. místo Václava Baumanová

Kategorie „Momentka z uzavřeného koupaliště“

1. místo Peter Kytlica

2. místo Ester Šťastná

3. místo Lukáš Rubeš

Fotografie „Nebreč..“ od Petera Kytlici získala i nejvíce hlasů od návštěvníků.
Děkujeme sponzorům Janu Snitrovi a Miloši Pálkovi za ceny pro oceněné.
Za občanskou aktivitu Zachraňme koupaliště
Zdenka Havránková
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Poděkování
Děkujeme všem občanům, dobrovolníkům, sponzorům a příznivcům, že přišli k historicky prvnímu referendu v Úvalech.
Ceníme si vašeho zájmu, pomoci a aktivní podpory. Máme novou
cennou zkušenost ze vzájemné komunikace a spolupráce.
Společně se nám podařilo přesvědčit vedení města, že většina občanů města si přeje, aby bylo koupaliště obnoveno a znovu otevřeno.
K referendu se dostavilo 50,24% oprávněných voličů a pro obnovu koupaliště hlasovalo 75% z nich.
Vedení města vydalo prohlášení, že referendum je platné a pro
představitele města závazné a že začne v nejbližší době pracovat
na obnově koupaliště.
Jsme připraveni spolupracovat s představiteli města na optimálním řešení rekonstrukce koupaliště a informovat všechny občany
Úval, jak tento projekt pokračuje.
Koupališti zdar!
Občanská aktivita
Zachraňme koupaliště

Život Úval 11/2016
Víte že?
Naše aktivita Zachraňme koupaliště byla spontánní reakcí na odhlasování referenda na veřejném zasedání zastupitelstva města 23. 6. 2016.
Poprvé jsme se sešli 13. 7. 2016. Bylo nás celkem 32 Úvaláků různého věku.
Ne všichni jsme se do té doby znali osobně. V současné době je lidí
ochotných pomoci více než 50.
Společným cílem naší občanské aktivity bylo informovat obyvatele Úval
o vyhlášeném referendu a povzbudit je ve snaze začít se aktivně zajímat o obnovu a zachování areálu koupaliště.
1. 8. 2016 jsme spustili webové stránky www.uvalskekoupaliste.cz a Facebook, kde jsme představili naši aktivitu a začali zveřejňovat články
na téma koupaliště – o historii koupaliště, odborné názory, rozhovory,
fotogalerii. V poslední době přibyla i videa.
19. 8. 2016 jsme vyhlásili fotografickou soutěž„Zaostřeno na koupaliště“,
které se zúčastnilo 12 soutěžících, kteří přihlásili do soutěže 56 fotografií.
1. 9., 3. 9., 12. 9. jsme představili aktivitu „Zachraňme koupaliště“ na náměstí A. z Pardubic veřejnosti.
24. 9. 2016 jsme zorganizovali akci Babí léto na úvalském koupališti
aneb „rozmarný“ odpoledne. Návštěvnost Babího léta odhadujeme
na 1 000 lidí, z toho bylo asi 450 dětí.
Naše aktivita dostala grant od Nadace VIA ve výši 20 tis. Kč na podporu akcí na záchranu koupaliště. O udělení grantu pro aktivitu požádal
spolek PRO Úvaly. Mnoho Úvaláků přispělo nejen finančně, ale také
materiálně a svou prací při přípravě akce na koupališti a přípravě referenda. Ještě jednou děkujeme!
Fotografie pořízené na Babím létě na koupališti jsme představili veřejnosti 1. 10. ve stánku před Orange Barem na Husově ulici. Úvaláky
jsme zároveň pozvali na referendum.
Na propagaci referenda jsme vyvěsili 6 bannerů a dobrovolníci roznesli do schránek místních občanů 2 800 letáků.
Referendum se konalo 7.–8. 10. 2016 a své ANO koupališti řeklo 1 803
Úvaláků z celkového počtu 2 404 občanů, kteří měli oprávnění hlasovat. Děkujeme!
Již při první schůzce si účastníci aktivity byli vědomi, že referendem
jejich práce nekončí a nyní jsou připraveni se účastnit jednání na zadání projektu opravy koupaliště, aby bylo otevřeno nejlépe v roce 2017.
První setkání s vedením města se konalo 13. 10. 2016. O práci pracovní
skupiny vás budeme pravidelně informovat v Životě Úval a na našich
stránkách www.uvalskekoupaliste.cz a Facebooku.
Za občanskou aktivitu Zachraňme koupaliště
Zdenka Havránková

Módní přehlídka na úvalském koupališti
Pojďte se s námi podívat, jak se v průběhu času měnily oblečky, které posléze zlidověly pod pojmem „plavky“.

Víte, že:

• módním trendem na za-

čátku dvacátého století
bylo tloustnutí do plavek?

• plavecký úbor musel zahalovat ramena?
• součástí plaveckého úboru byly také boty, ve kterých se skutečně plavalo?

• moderním vzorem plavek
byly tlusté proužky?
společenské
mravy vyža•

dovaly, aby u dam mezi
kolenem a koncem plavek
nebylo více než 15 cm?

• až do 50. let se nosily výhradně jednodílné plavky?
• dvojdílné plavky tzv.„biki-

ny„ proslavila až v polovině 50. let herečka a sexysymbol Bridget Bardot?
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Jak by se dala podpořit činnost a rozvoj zájmových spolků
a organizací v Úvalech?

T

ato otázka je velmi jednoduchá a zároveň složitá. V Úvalech funguje relativně mnoho sportovních spolků a sdružení, a proto je rozdělím podle činnosti a zaměření. Pokusím se i naznačit, co v Úvalech schází.
a) Sportovní oddíly:
Aikidó Úvaly, z. S.; Amatérský klub Úvaly – tenis; Cyklistický klub Úvaly; SK Úvaly – fotbal; SKST Úvaly
– oddíl stolního tenisu; Sport Úvaly, o. s. – karate; TC Úvaly – tenis (nemá web); TJ SOKOL Úvaly – házená;
TRIAL Úvaly, o. s.
Činnost těchto oddílů je na úvalské poměry dobrá, ale měla by se výrazně zvýšit spolupráce mezi nimi, se ZŠ Úvaly a školami v okolí, a to zvláště ve
vztahu k záměru vybudovat svazkovou školu. Bylo by záhodno iniciovat vytvoření alespoň jedné sportovní třídy. Také je důležitá spolupráce s MŠ ve
vyhledávání pohybově nadaných dětí.
b) Zájmová sdružení:
Český rybářský svaz – místní organizace Úvaly; Český svaz chovatelů – ZO Úvaly (nemá web); Český kynologický svaz; Český svaz včelařů;
Divadelní spolek OUDIV, z. S. (nemá web); DULEK, z. S.; Junák- český, středisko Jiřího Bubáka; Klub důchodců Úvaly (nemá web); Klub přátel
historie a přírody Úval a okolí (nemá web); Leteckomodelářský klub Úvaly (nemá web); Sbor dobrovolných hasičů Úvaly; Sdružená obec baráčníků
J.A.Komenského (nemá web); Úvalský spolek akvaristů (nemá web); Úvalský rarášek, z. S.
Z rámce uvedených činností vybočuje Junák a SDH, kteří provozují velmi aktivní a chvályhodnou činnost, ale i jim schází komunikace s ostatními
organizacemi.
Tady je třeba poukázat i na ty organizace, které nemají svůj web a jejichž činnost je tím značně ochuzena. Ostatním schází pravidelná prezentace jejich
práce. Většinou se o nich dovídáme při požadavcích na přidělování ﬁnančních prostředků.
Chtěl bych ještě zmínit aktivní šachový kroužek, který přitáhl spoustu nových hráčů a pořádá dobré turnaje.
c) Občanská sdružení:
Mámy v Úvalech, o. s.; Spolek Jonatán, o. s. (nemá web)
Mámy v Úvalech dělají mnoho dobré práce, ale myslím si, že by do ní měly zatáhnout i táty. Spolek Jonatán svou jednorázovou akcí získal dlouhodobě
dobrou pověst.
d) Církve:
Římskokatolická farnost Úvaly; Církev československá husitská; Církev bratrská
Spolupráce církví s občany a radnicí by měla být mnohem lepší tak, jak je v civilizovaných státech běžné. Tady je mnoho k napravování.
e) Organizace řízené městem:
MDDM Úvaly; ZŠ ÚVALY; MŠ Úvaly; DPS Úvaly
MDDM je výkladní skříní tanečního sportu a kulturních akcí a je to marketingově nejlepší organizace ve městě. ZŠ se stále zlepšuje, ale má ještě mnoho
co dohánět ve spolupráci se sportovními oddíly. Velkým pozitivem je vydávání školního časopisu jako součást výchovy k dobrému vyjadřování. DPS
má velmi mnoho rezerv, ale snad největší je neschopnost platit na účet internetovým bankovnictvím a objednávání pomocí webového formuláře.
Co v Úvalech schází?
Jsou to 4 základní věci:
1. Komunikace s velkými podnikateli a společné řešení zásadních otázek.
2. Komunikace s drobnými podnikateli a probírání jejich problémů
3. Komunikace s obyvateli jednotlivých částí Úval a to jak jednotlivě, tak i na společné schůzce zástupců všech.
4. Spolek, který by programově hájil zájmy životního prostředí a ochrany přírody na Úvalsku, který by se přihlásil do řízení u našeho stavebního úřadu
jako stálý účastník řízení podle § 70 zákona o ochrany přírody a krajiny.
5. Pravidelné mezigenerační komunikace.
Tedy srozumitelná a pravdivá komunikace s občany, což je jeden ze základů demokracie.
Za MO ČSSD Ing. Petr Jankovský
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becně se dá říct, že spolO
ková a zájmová činnost
je nedílnou součástí Úval,

rádi, že v Úvalech funguje tolik
Jtřebasme
spolků a klubů, a na prvním místě je
poděkovat všem funkcionářům, či-

pokud nemá toto město být
pouhou noclehárnou Prahy.
Z tohoto pohledu je velmi pozitivní, že právě tato oblast
občanské aktivity má v Úvalech dlouhou a bohatou tradici, na kterou navazují i aktivity nové (hudba, divadlo, pouliční umění, sportovní kluby…). Mnoho lidí rozumí pod
pojmem „podpora od města“ především podporu ﬁnanční, ale není to jen o tomto. Město může poskytovat (a také
poskytuje) spolkům a dobrovolným aktivitám občanů
i podporu v oblastech, jako je pomoc s dotačním managementem, právní poradenství, poskytování prostor města
pro spolkovou činnost nebo i pomoc při proﬁnancování
větších investičních akcí (naposledy třeba sportovní hala
TJ Sokol Úvaly). Tento vztah však není jednostranný. Občané a spolky na druhou stranu obohacují kulturní a společenský život ve městě, mnoho občanů pomáhá ve svém
volném čase spoluorganizovat různé zájmové, kulturní
a sportovní aktivity. Za to jim samozřejmě náleží velký
DÍK ☺. V tomto ohledu si proto můžeme jen přát, aby
i nadále se spolupráce dařila jako doposud. Samozřejmě,
je to i o ﬁnancích, proto současná koalice ve vedení města
schválila mechanismus postupného navyšování podpory
města pro podporu těchto aktivit z původních 600 tis. Kč
až na 1 mil. Kč v roce 2018.
Marek Mahdal, Otevřené Úvaly

novníkům, trenérům, instruktorům, členům a ostatním lidem, kteří v nich pracují většinou zadarmo a ve svém volném čase. Bez těchto důležitých lidí
by žádný spolkový život v Úvalech neexistoval.
Město má několik možností, jak nadále podporovat činnost a rozvoj
spolků. Samozřejmě nejpotřebnější a nejvítanější jsou pro všechny většinou ﬁnanční prostředky. V tomto volebním období se podařilo navýšit
příspěvek od města pro rok 2017 až na 1 mil. korun. Doufáme, že v roce
následujícím to bude opět více. Na základě potřeb našeho města je cílem ODS do roku 2022 zvednout ﬁnanční objem na dvojnásobek, a to
na 2 mil. korun.
Úvaly by měly používat v podpoře spolků i městského projektového
managera, hlavně při získávání a administrací dotací. To je dle našeho názoru jeden z nejdůležitějších prvků pro další rozvoj. Opravený
majetek, rekonstruované areály a moderní zázemí je i pro město skvělou vizitkou. Klíčová je i ze strany města podpora v získávání povinné
spoluúčasti pro obdržení dotace. V zimním období chceme iniciovat
setkání všech úvalských spolků a klubů s vedením města a projektovým
managerem za účelem možnosti spolupráce při získávání dotací.
A v neposlední řadě je to možnost využívání technických služeb, jejich
techniky a zkušeností při opravách a údržbě majetku spolků. Pokud
i zde město pomůže, spolky budou mít více času na svoji hlavní činnost.
Věříme, že se i nadále bude spolkový život v našem městě rozvíjet, aby
byly Úvaly pro jeho občany atraktivní i po této stránce.
Za úvalskou ODS Josef Krutský

N

evíme, zda je otázka dobře položena, protože dnes již město spolky a další organizace podporuje.
Podporuje je různými formami a je třeba vést debatu, na které formy klást důraz a jak být efektivní. Každý si při slově podpora hned vybaví peníze. Těch se rozděluje letos už docela dost. Kromě
900 tisíc ve standardním řízení o přidělení prostředků získali fotbalisté jednorázově navíc ještě 200
tisíc na novou sekačku. V součtu tak jde o skoro nejvyšší částku rozdělenou spolkům v novodobé
historii. Nesmíme zapomínat, že město také dříve výrazně podpořilo novou halu TJ Sokol pro házenkáře a provoz haly podporuje tím, že si ji dopoledne pronajímá pro školu.
Podporovat činnost sportovních, kulturních i jiných volnočasových spolků lze třeba i tím, že jim budou k dispozici za rozumných podmínek prostory pro jejich aktivity. To se děje a mělo by se na tom dále pracovat. Pokud město přispívá na investice – např. nová hala,
zázemí fotbalistů a tenistů a rekonstrukce klubovny Junáka – mělo by hledět na jejich efektivitu. Nemáme na mysli počítat hřebíky
nebo pytle cementu – v tom věříme místním spolkům, že obracejí každou korunu dvakrát. Pokud se staví sportoviště či jiná volnočasová zařízení, měli bychom se podívat na jejich vytíženost a také sledovat jejich dostupnost široké úvalské veřejnosti. V neposlední řadě
by mělo platit (a nyní tomu tak prakticky je), že tato sportoviště či zařízení může využít kterýkoli Úvalák. Prostě přispějme na to, co
dává smysl z pohledu celého města a nejen jednoho spolku.
Rozhodně jsme pro přiměřené zvyšování podpory spolků, tak jak nevyhnutelně bude růst naše město, třeba určením nějakého pevného
procenta z rozpočtu města.
Za Pro Úvaly – Jan Černý, Naďa Kouklová, Vojtěch Dvořáček a Jaromír Gloc

názory čtenářů

Koupaliště zachráněno – zdravý rozum zvítězil

V

první řadě bych chtěl poděkovat všem Úvalákům, kteří
se nezalekli nátlaku a neuvěřili často protichůdným informacím
o tom, jak je strašně výhodné koupaliště tzv. zakonzervovat, a hlasovali v referendu pro ANO, tedy pro
opravu a obnovu koupaliště.
Jistě, i silnice a chodníky je
třeba stále opravovat. O tom není
sporu. Je ale třeba si uvědomit, že
naše město není a nesmí být jen
noclehárnou Prahy. Město netvoří
jen silnice a chodníky. Není to jen
síťová infrastruktura (voda, kanalizace), do které se v posledních
letech, i díky ODS, investovaly
stovky milionů korun, pokryté
z větší části z dotací. Město, to
je především životní prostor, kde
žijí lidé. Nikoliv pouhá ubytovna
či hotel. Do tohoto životního pro-

storu se vracíme, zde žijeme, zde
máme své rodiny.
Z tohoto pohledu je koupaliště
jednou ze základních hodnot města. Základní občanská vybavenost,
která zkrátka k městu naší velikosti
a významu patří. Proto mě udivila
chvílemi až nenávistná polemika
a snahy o faktickou likvidaci (omlouvám se, zakonzervování) koupaliště
ze strany některých zastupitelů a zástupců města. Přijde mi to asi stejně
smysluplné, jako hádat se s pekařem,
jestli se má těsto dělat z mouky? Již
přinejmenším posledních 10 let se
společně s ODS snažíme vytvořit
z Úval město rekreačního typu, město zelené, město příjemné pro život.
A koupaliště je hodnotou, která by se
měla rozvíjet! Nikoliv ničit!
Je pravda, že stav koupaliště je
špatný a dlouhodobá absence řádné

údržby ze strany tehdejšího nájemce
vyhrotila technický stav do té míry,
že jej bylo nutné uzavřít. Na druhou
stranu však zde máme jedinečnou
příležitost vybudovat v Úvalech letní
venkovní areál, jehož součástí mimo
jiné bude také soustava venkovních
bazénů pro malé i velké návštěvníky. V tomto areálu by ale měla být
také plnohodnotná restaurace, malé
podium pro hudebníky, sportoviště
– např. plážový volejbal, minigolf,
tenisový, případně badmintonový
kurt, nohejbal, ale třeba také letní kino či menší koncerty. Je třeba
na koupaliště nahlížet jako na multisportovní a kulturní areál a jako takový ho komplexně řešit. Investice
to budou určitě nemalé, ale pokud
se nám to podaří správně vymyslet
a nastavit, provozní hospodaření tohoto areálu musí skončit v černých

číslech. Tedy v zisku. Pokud bude
město dobře hospodařit, je více než
jisté, že se mu v dlouhodobém horizontu podaří umořit i větší část investice, kterou teď musí provést.
Odhlédnu-li jen od faktické ﬁnanční stránky, je koupaliště dlouhodobou hodnotou, která posouvá
naše město ve významu i ve vztahu
k okolním obcím. Přirozeně posiluje stránku kulturního, sportovního
a společenského centra úvalského
regionu. Posiluje nezávislost na Praze a vytváří vlastní životní prostor
pro trávení volného času. A to je přece úloha města - životního prostoru,
ve kterém žijeme a chceme žít.
Děkuji všem, kteří pomohli a jistě
i nadále budou pomáhat při obnově
a rozvoji našeho čím dál hezčího
města.
Josef Štěpánovský
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Jak jsem nezachránil úvalské koupaliště

O

proti jiným chci být stručný:
Z článku paní kronikářky Mandové,
ale i z jiných zdrojů vyplývá, že město
Úvaly za doby mého starostování neinvestovalo do rekonstrukce koupaliště potřebné ﬁnanční prostředky a nevyužilo možných dotací,
které se nabízely.
Ano, je to pravda.
Pokud však někdo řekne „A“, měl by
k tomu dodat i „B“, zejména pak kronikář:
V období, kdy jsem stál v čele města, se podařilo něco nevídaného – co se
ve městech podobné velikosti jako Úvaly
rozhodně nepodařilo: získali jsme 80 milionů od developera výstavby na Hostíně.
Ovšem s jednou podmínkou: Prostředky

půjdou na dostavbu a rekonstrukci technické a sociální infrastruktury. Bohužel,
do této kategorie oprava koupaliště skutečně nepatří.
Když se k sumě 80 milionů přidaly vlastní
ﬁnanční prostředky a prostředky z úvěru,
bylo na spoluﬁnancování rozsáhlých investičních akcí na výše zmíněné infrastruktuře
za více než 600 milionů Kč. Do vodohospodářství (pitná voda z káranských řadů, kanalizace, dostavba ČOV, rekonstrukce vodovodní
sítě) tak šlo cca 420 milionů Kč, do školství
(MŠ Kollárova, ZŠ včetně školní jídelny) cca
150 milionů Kč. Dalších přibližně 45 milionů Kč šlo na rekonstrukci rybníků Kalák a Fabrák, na zdravotnictví a na sociální služby.

Trochu „navíc“ snad byla jen rekonstrukce
„Pětašedesátky“ za cca 19 milionů Kč, ale
i tady získalo město slušnou dotaci – a kdo
není rád, že ji máme, nechť se přihlásí.
Závěrem následující: Jak již doufám vyplynulo z mého článku v Životě Úval, hlasoval jsem
PRO zachování koupaliště. Je to „rodinné stříbro“, nic jiného historického Úvaly v podstatě
nemají. Podle mého názoru bylo zásadní chybou
uzavření smlouvy s takovým nájemcem, který
nebyl povinen investovat do rekonstrukce (tato
povinnost setrvala na rozpočtu města), nýbrž jen
„vyzobávat třešničky na dortu“. V této chvíli jen
hasíme požár, který již doutnal v devadesátých
letech minulého století, paní nová kronikářko.
MUDr. Jan Šťastný, MBA

ze zápisníku policie

Oslavte s námi 10. výročí Policie ČR Úvaly

V

souvislosti s 10. výročím od založení Obvodního oddělení Policie České republiky v Úvalech srdečně zveme nejen širokou
veřejnost, ale i všechna školská a neškolská zařízení dne 11. listopadu od 9:00 – 12:00 na Den otevřených dveří Policie ČR v Úvalech. Všichni návštěvníci si budou moci prohlédnout nejen prostory
obvodního oddělení, široký vozový park, ale i vybavení policie. Děti

si mohou prověřit své znalosti v dopravě, vyzkoušet výstroj a výzbroj
policistů a zasoutěžit o drobné dárky.
Všechny vás srdečně zveme a těšíme se, že společně strávíme příjemné
dopoledne.
Policie České republiky Úvaly

Chcete mít přehled, co se ve městě
děje?
Zcela nové stránky www.bezpecneuvaly.cz
jsou zde pro vás.
Město Úvaly společně s Policií ČR a městskou policií chtějí
zajistit občanům větší bezpečnost a z tohoto důvodu vstoupily
do projektu Bezpečné město.
Hlavní myšlenkou projektu Bezpečné město Úvaly je úzká
spolupráce mezi městem Úvaly, Policií ČR a městskou policií
při řešení bezpečnostních problémů na území města. Cílem
projektu je především zvýšení pocitu bezpečí obyvatel a jeho
návštěvníků a tím zvýšení i kvality života. Díky webovým
stránkám www.bezpecneuvaly.cz mají občané možnost nejen
sledovat aktuální dění ve městě na úseku kriminality, prevence, sociální oblasti, ale především se mohou sami podílet a přispívat poznatky, ale i nápady na zlepšení bezpečnosti a života
v Úvalech.
Co vše na webových stránkách můžete vidět?
– Místa, kde v daný týden Policie ČR a městská policie bude
provádět měření rychlosti
– Aktuální případy řešené Policií ČR a městskou policií
– Žádost o pomoc občanů při pátrání po pachatelích či odcizených věcech (možnost anonymních příspěvků v této rubrice)
– Mapy prevence kriminality
– Preventivní rady a projekty a další informace ...
Naším cílem bylo vytvořit společný prostor, kde by byla soustředěna veškerá činnost směřující k bezpečí ve městě, kterou
vnímáme jako základ spokojeného a ničím nerušeného života
všech obyvatel i návštěvníků města.
Odkaz na stránky Bezpečné Úvaly najdete přímo na webu
města.
por. Bc. Eva Kropáčová, komisař
tisková mluvčí Policie ČR Praha venkov – východ
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Akce komise pro kulturu
v říjnu 2016

Č

trnáctého října v sálku DPS
si podmanil nevidomý
charismatický zpěvák,
hudebník a skladatel, srdce přítomných posluchačů
i mluveným slovem a příjemným a skromným vystupováním, přestože by mohl
mít takříkajíc „hvězdné
manýry“. Zahrál a zazpíval
romské, slovenské a české
písně, a to originální či svoje skladby. Texty v romštině
přeložil, bývají jednoduché,
například ten o červené sukni.
„Žena by ráda červenou sukni,
žádá muže, aby ji koupil, ten
chce mít klid, tak sukni koupí.“ Bylo
to milé a úsměvné. Tleskali vřele všichni dospělí i malí návštěvníci, ocenili výjimečnou romskou osobnost – Mária Biháriho.
Foto Alena Janurová

Život Úval 11/2016

Kino v Úvalech v létě i v zimě

Z

dravím letos již naposledy všechny příznivce našeho letního
kina a také všechny ostatní ﬁlmové nadšence. Jak jsem slíbila
v zářijovém vydání ŽÚ, přináším vám celkové shrnutí letošního 2. ročníku.
V letošním roce jste měli v naší režii možnost zhlédnout celkem 9
projekcí, převážně českých titulů. Návštěvnost byla k naší velké radosti
oproti loňskému ročníku vyšší, přišlo téměř 1000 diváků a my velmi
doufáme, že tento trend bude dále pokračovat i během příštích ročníků,
na kterých už v tuto chvíli začínáme pracovat. Zaznamenali jsme dokonce jeden rekord, o který bych se s vámi ráda podělila, a to v počtu
návštěvníků na jednu projekci, kdy nás přišlo podpořit 246 platících
diváků.
Ráda bych tímto poděkovala všem, kteří se podíleli a umožnili realizaci tohoto projektu. Mezi jinými panu Drábovi ze Sokola, který
poskytl areál, kde se letní kino realizuje, panu Krutskému za zapůjčení buňky na uskladnění materiálu, MDDM Úvaly za poskytnutí stolů
a lavic, zaměstnancům Technických služeb města Úvaly za jejich každotýdenní pomoc při údržbě a přípravě areálu, pracovníkům Městského
úřadu Úvaly za jejich podporu a pomoc při komunikaci s vámi, diváky,
a v neposlední řadě také vám, kteří jste i přes nepřízeň počasí, která
některé z projekcí provázela, vždy přišli a prožili s námi několik příjemných ﬁlmových večerů, všem vám velmi děkuji.
Závěrem bych vás předběžně ráda pozvala na připravované ZIMNÍ
FILMOVÉ PROJEKCE, které chystáme na začátek roku 2017, podrobnosti budou s dostatečným předstihem zveřejněny na FCB a WEBu
města Úvaly, v ŽÚ a také na vývěskách města. Jako malou ochutnávku
bych ráda uvedla, že se bude jednat o klubobou záležitost s výběrem
ﬁlmů pro náročného diváka.
Ráda bych tímto ještě jednou za celý realizační tým velmi poděkovala všem návštěvníkům letního kina za to, že se nenechali odradit letošním aprílovým počasím ani jinými komplikacemi a přišli tento projekt
podpořit. Děkujeme vám za vaši přízeň a těšíme se na viděnou u zimních projekcí nebo třeba u dalšího ročníku letního kina.
Krásný podzim vám přeje
Markéta Rydvalová

Pozvánka do divadla
na představení

Noc bláznů
Komedie Louise Nowry Noc bláznů stírá hranici mezi
tím, co je vlastně normální a co ne. Hra vás zavede
do prostředí psychiatrické léčebny a zároveň nabídne
možnost nahlédnout do divadelního zákulisí. Mladý
nezkušený režisér totiž jako svou první práci dostane
za úkol režírovat hru v prostorách místního psychiatrického ústavu. Jak nakonec představení dopadne,
uvidíte v Divadle Rokoko.

Hrají: Pavel Juřica, Veronika Gajerová,
Henrieta Hornáčková, Michael Vykus
a další

Dne 19. 11. 2016 (sobota)
od 17.00 hodin
Divadlo Rokoko
Václavské náměstí 38, Pasáž ROKOKO
Prodej vstupenek:
MěÚ podatelna, Pražská 276,
Tel.: 281091560-1
cena 320,- Kč
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Sobota 3. 12. 2016 v 17.00 hod.,
sál DPS nám. Svobody 1570
Vstupné dobrovolné
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Tradiční prosincový vánoční koncert
T
Dr přátelé a milovníci nejen klasické hudby,
Drazí
rá
rád bych vás touto cestou pozval na svůj vánoční koncert konaný v sobotu 17. prosince od 19:00
vú
úvalské sokolovně.
Na celé akci už od léta intenzivně pracujeme společně s mou manažerkou a bývalou spolužačkou
z úvalské
základní školy, Petrou Franclovou. Připravujeme pro vás další kulturní zážitek, který bude
ú
stát
stá určitě za to.
Do programu jsme mimo jiné zahrnuli několik Mozartových čísel z Únosu ze Serailu a Kouzelné
é
flétny,
Smetanovu Prodanou nevěstu a v neposlední řadě i úryvek z naší nejznámější vánoční mše
od Jana Jakuba Ryby.
Rá
Rádi bychom z tohoto koncertu vytvořili předvánoční společenskou událost. A protože atmosféru
ne
netvoří
jen účinkující, ale i vy, poprosili bychom vás o dodržení společenského dresscodu.
Dveře
Dv sokolovny se pro vás otevřou v 18:30. Informace o prodeji a ceně vstupenek budou zveřejněny
v prosincovém
p
Životě Úval a na plakátech koncertu.
Jse přesvědčen, že se máte letos na co těšit!
Jsem
Martin Vydra

okénko knihovny
Nabídka výpůjčních střed pro rodiče
s malými dětmi
Jelikož se v poslední době v knihovně zvýšila návštěvnost rodičů
s předškolními dětmi, opět nabízíme možnost výpůjční doby jen pro ně.
K dispozici jsou hračky, zvukové knížky, ohrádka pro batolata. Děti zabavíme a vy budete mít čas v klidu vybírat knížky, začíst
se, nechat si doporučit. To vše v klidu a
pohodě, bez spěchu mezi kojením, nebo
obavou, kam dítko vyleze, spadne, odejde …. Protože knihovna nemá z prostorových důvodů oddělen dětský a dospělý
provoz, maminky tak nemusí mít strach,
že někomu bude vadit pobíhání nebo hlasité dětské projevy.
Případný zájem o tento speciální výpůjční čas nahlaste knihovnicím při návštěvě
knihovny, nebo napište e-mail. Pokud bude
zájem, rády mimořádnou výpůjční dobu obnovíme.

Spolupráce s kavárnou Bamani
Pro milovníky kávy a dobré knihy máme příjemnou zprávu. Naproti knihovně byla letos otevřena kavárna Bamani, kde si v příjemném
prostředí můžete dát nejen kávu, ale také přečíst pěknou knížku nebo
časopis. Po domluvě s majitelkami vznikla v prostorách kavárny malá
knihovnička, kterou budeme postupně doplňovat a obměňovat knížkami a časopisy různých literárních žánrů. Věříme, že tuto drobnou službu
ocení nejen naši čtenáři, ale i ti z vás, kteří si ke kávě rádi přečtete povídku, článek či kousek dobrého románu.

Od 1. 12. 2016 budou knížky
opět upomínkovány
Upozorňujeme všechny čtenáře, že od 1. 12. 2016 budou půjčené knížky opět upomínkovány.
Pohlídejte si, prosím, zda knížky půjčené před letní rekonstrukcí máte
již vráceny.
Tímto ještě jednou děkujeme všem našim čtenářům, kteří nám svými početnými výpůjčkami výrazně pomohli. Věříme, že odměnou je pěkné a kulturní
prostředí knihovny.
Knihovnice Městské knihovny Úvaly

zprávy z MDDM

Dřevořezby Františka Frühaufa

V

lídná a bezprostředně milá nálada doprovázela vernisáž výstavy Františka
Frühaufa, která proběhla v pátek 7. října
ve zcela zaplněné galerii MDDM. Pod prostým
názvem Dřevořezby byla vystavena díla vytvořená v průběhu několika desítek let až do současnosti a jež některá byla zapůjčena ze soukromých sbírek. Vtisknout myšlenku do kusu dřeva
je celoživotní zálibou pana Frühaufa. Výsledky
jeho amatérské činnosti snesou srovnání s profesionálními výtvarníky. Jsou přesvědčivou
výpovědí člověka, který chce okolí něco příjemného sdělit. Zaujmou na první pohled pečlivým řemeslným zpracováním a rozmanitostí
námětů vycházejících z přírody, ze života nebo

historické architektury. Velmi proporcionálně zdařilé jsou také ﬁgurální motivy ve formě ženských aktů.
Autor náměty téměř neopakuje, protože podle jeho názoru není kopie
tak kvalitní jako originál. Nebrání se
přijímat kritické připomínky od zkušených odborníků, což se projevuje
na konečném díle.
Stalo se už tradicí, že setkávání
s uměním v galerii MDDM jsou
vždy příjemná. Na výstavě Dřevořezby tomu nebylo jinak.
Text a foto Pan Frühauf se svými dětmi a vnučkou Verunkou, kterou přiveVladislav Procházka dl k řezbařině
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Úspěšný Úlet 2016, který nepokazila ani nepřízeň počasí

S

edmnáctého září se konal tradiční minifestival …tak trochu Úlet. V budově MDDM
byly výstaveny artefakty malířů, sochařů,
keramiků, fotografů a platnéře, přednáška lovce bouřek, děti z dramatického kroužku zahrály
divadlo, promítaly se ﬁlmy Lubomíra Krupky,
hráli zde písničkáři a pro ty, kteří rádi tvoří, Renata Theimerová přichystala úžasný workshop
– korálkování. Koncerty kapel Nekru, Hékelen Tékelen, Blues Klan a The Snails proběhly
v sále hotelu Budka. Přišli malí i velcí návštěvníci a každý si našel to své. Děkuji všem vystupujícím – ať už dětem nebo dospělým, všem vystavujícím, muzikantům, mistru zvukaři a jeho
pomocníkovi, týmu zajišťujícímu občerstvení,
fotografovi, kameramanovi, mým kolegyním
a přátelům, kteří mi pomáhali s realizací téhle
velké akce. Velký dík patří panu Václavu Kopačovi za operativní zapůjčení sálu.
Mám radost, že mohu opět říci: „Zase bylo
na Úletu dobře.“ A vám, vážení čtenáři, se po-

Šité sperky R. Theimerové i fotografický projekt
„Piha“ M. Szabové zaujaly mnoho návštěvníků.

Divadélko pro děti (víla – Kačka Theimerová,
vodník - Anička Irová, ježibaba – Magda
Skočdopolová)

kusíme zprostředkovat úletovou atmosféru prostřednictvím několika fotograﬁí Radka Navrátila
a Ing.V.Procházky. Jinak fotograﬁe z Úletu i bližší
informace o vystavujících autorech najdete v naší
fotogalerii 2016 na www.mddmuvaly.cz.
Jana Pospíšilová

Blues Klan a jejich elektrické blues
foto R. Navrátil

Krásné portréty Elišky Zradičkové
foto Ing. Procházka

Hékelen Tékelen
foto R. Navrátil

Kočka talentované desetileté Elly Krejsové
foto Ing. Procházka

Koncert v hotelu Budka zahájili NEKRU
foto R. Navrátil

The Snails jsou pořád ve formě
foto R. Navrátil
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25 let taneční
skupiny Rytmus

V

neděli 16.10.2016 se to stalo.
Úvalská taneční skupina Rytmus,
již založila Alena Navrátilová pod
záštitou MDDM, oslavila čtvrt století
své existence. Za tu dobu si vysloužila
své místo a respekt v tanečním světě.
Myslím, že se zde podařilo vybudovat
něco neuvěřitelného. Nejen že zde byl
vytvořen prostor pro zájmovou činnost
a zábavu. Dnes je již mezi dětmi považováno za prestiž, když se dostanou
do jedné ze skupin TS Rytmus a mohou
zde tančit. A co víc. Její tanečníci a formace se pravidelně umisťují na stupních vítězů. I to je obrazem kvality, ale
především radostí obětavé práce Aleny
Navrátilové a jejích choreografů a vedoucích jednotlivých skupin, které si
v naprosté většině sama vychovala již
od raného dětství.
Samotné představení bylo koncipováno podobně jako každoroční výroční taneční akademie. Jistý rozdíl zde však byl. Byla to oslava tanečního
kumštu, kterému se v Úvalech již 25 let daří a který Alena svojí neutuchající pílí a chutí stále rozvíjí. Na rozdíl od klasické akademie zde bylo
možné zhlédnout retrospektivní taneční formace, které mezitím trochu
povyrostly, taneční čísla z počátku skupiny, ale také úspěšné novinky ze
současnosti. Třešinkou na dortu byla vystoupení vedoucích jednotlivých
tanečních formací a také jedinečné premiéry dosud neviděných čísel.
A bylo na co koukat téměř tři hodiny, aniž by se divák nudil.
Je na místě poděkovat Aleně Navrátilové a celému jejímu týmu vedoucích za jejich úžasnou práci a chuť, se kterou se pouští do nových tanečních dobrodružství. Za to, že dokážou nadchnout stovky dětí a juniorů
a motivovat je k těm nejlepším výkonům. A v neposlední řadě je třeba
také ocenit výkony všech tanečníků, kteří předvádějí svůj um. Všem patří
velký dík. A samozřejmě velké přání, aby se i v dalších letech dařilo naplňovat srdce tanečníků a jejich vedoucích a choreografů radostí z pohybu
a úspěchu.
Josef Štěpánovský

školství

Podzim zaťukal školce na vrátka

S

létem jsme se rozloučili a už se za dveřmi ukázal podzim. Díky barvám, kterými
toto období čaruje, se dětem otevírají neomezené možnosti různých výtvarných možností. Své výtvory děti prezentovaly i na oblíbeném X. úvalském jabkobraní a zúčastnily se
výtvarné soutěže. Všichni jsme jim drželi palce a vyplatilo se, děti obsadily všechny stupně vítězů v kategorii kolektiv MŠ. Děti nejen
tvořily, ale upekly i štrůdl – jablečnou dobro-

tu, která zachutnala
porotcům
natolik,
že získala
ve své kategorii ocenění nejvyšší. Oko a hrdost dětí pod-

pořil pohár a bříško zase dobroty, které vyhrály. Dětem i učitelkám za jejich úsilí děkujeme
a k umístění moc gratulujeme!
A protože děti nejen vyrábí, ale také se
i rády baví a zasmějí, navštívilo je několik divadelních spolků. Na budově Kollárova to bylo
představení Princezna Zpěvanka se spoustou
písniček, na budově Pražská se představilo Liduščino divadlo s pohádkou Skřítek Třešnička.

Jako každý rok i letos se nad školkou proháněly různé druhy dravců. Ale odchytovou stanici jsme volat nemuseli, protože se jednalo
o organizované představení sokolníka a jeho
cvičených sokolů, sov, poštolek a orla. Některé děti zapomněly údivem zavřít pusu, jiné si

před řevem ptáků zacpávaly uši a ti největší
odvážlivci si mohli ptáky i pohladit. Největší
odvahu předvedly učitelky, které se do představení zapojily, a získaly si tak obdiv dětí.

Jak bylo v minulém čísle avizováno, spustila MŠ Úvaly internetové stránky s přehledem plateb. V tomto systému mají rodiče přehled o všech platbách školného a stravného
a v rohu si jedním rychlým pohledem mohou
zkontrolovat stav svého přeplatku nebo nedoplatku. Přihlašovací údaje rodiče již obdrželi
a v případě jakýchkoli dotazů se prosím neváhejte obracet na vedoucí stravovny.
V měsíci říjnu se již rozběhly kroužky na jed-
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notlivých budovách MŠ Úvaly. Jedná se o kroužky angličtiny nebo keramiky, které probíhají v odpoledních hodinách v prostorách MŠ. Informace
rodiče najdou na nástěnkách svých tříd.

V dnešní počítačové době je pohybová průprava a vedení ke sportu důležitější než kdykoli jindy. A čím dříve, tím lépe. Předškolní
děti mají možnost účastnit se plaveckých kurzů, které pořádá školka ve spolupráci s plaveckým bazénem v Čelákovicích. Radost dětí
z této aktivity je zřejmá a je vidět, že si vodu
užívají. A to je hlavní!
Pravidelně každý rok v říjnu chystáme
v prostorách budovy Kollárova pozimní burzu
dětského oblečení a vybavení. Věříme, že si
maminky dobře nakoupí, u toho si povykládají s přáteli a svým nákupem přispějí na dobrou
věc, na naše nejmenší!
Začátkem listopadu se již podruhé, a věříme
ne naposledy, koná pod záštitou Výboru rodičů
podzimní brigáda na budově Kollárova. Občerstvení zajistíme, o krásné počasí poprosíme sluníčko a o kus práce a přátelskou atmosféru se už
musíme postarat společně, rodiče a školka.
Kolektiv MŠ Úvaly

Pozvánka
na adventní koncert
žáků a učitelů
Základní umělecké
školy,
který se koná dne
27. 11. od 18.00 h.
v kostele Panny
Marie/ Zvěstování
Páně/
v Úvalech.

Zamyšlení nad společným vzděláváním

S

polečné vzdělávání v rozumné míře přináší mnoho výhod
a nutí i k zamyšlení nad pozitivy a negativy zřizování výběrových
základních škol, studijních a nestudijních tříd a víceletých gymnázií a nad tím, zda nejsou krokem
směřujícím přesně proti soudobým
tendencím.
Jako ředitele běžné základní školy mě trápí hromadné odchody žáků
z pátých tříd na víceletá gymnázia,
protože tato realita má negativní
vliv na atmosféru nových tříd i kvalitu výsledků práce na 2. stupni.
Mnozí žáci a jejich rodiče, dle
mého názoru, volí víceleté gymnázium neuváženě.
Víceletá gymnázia jsou určena
pro nadané studenty, u kterých se
předpokládá budoucí vysokoškolské studium. Na studenty víceletých gymnázií je vyvíjen větší tlak
a jsou na ně kladeny větší nároky.
Platí tedy myšlenka, že mám-li dítě,
které se na 1. stupni velmi dobře
učí, je nejlepší poslat ho na víceleté gymnázium? Tak jednoznačné to
bohužel vůbec není a přestup dítěte na víceleté gymnázium bychom
měli velmi dobře zvážit!
Velmi důležité je, jak se dítě dokáže adaptovat v novém, konkurenčním prostředí, jak zvládá zátěžové
situace. A právě rodiče by měli zvážit, zda přechod na víceleté gymnázium je pro jejich děti to pravé.
Rozhodně by rozhodujícím faktorem neměly být nenaplněné touhy
a ambice rodičů.
Dítě žije svůj vlastní život a může
být velmi nešťastné, pokud je nuceno žít vysněný život kohokoli jiného.
Proto doporučuji zodpovědně
zvážit všechna PRO (prestiž, ambice, větší znalosti, …?) a PROTI
(šťastnější dětství,…).

Z pohledu ZŠ vidím některá nega- cioložky Jany Strakové ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR
tiva:
víceletá gymnázia odvádějí na- ale dokazuje, že dnes tomu tak už
dané žáky druhých stupňů ZŠ není.
a snižují tak kvalitu a také pověStudie Jany Strakové poukadomí veřejnosti o kvalitě výuky zuje na klesající úroveň vícena ZŠ
letých gymnázií i na to, že ZŠ
dochází k předčasné selekci dětí
a čtyřletá gymnázia naučí žáka
na ZŠ je zdravě rozvrstvené so- totéž, co osmileté gymnázium.
ciální prostředí, čili jsou zde děti „Víceleté a čtyřleté studium je
chytré, méně chytré, děti různých ve vyšším gymnáziu realizováno
rodičů, děti tiché i hlučné, děti ve stejných podmínkách, podle
pomalé i rychlejší a tak je tomu víceméně stejných osnov a se steji v životě
nými učiteli. Víceletá gymnázia
i na ZŠ se děti mohou dobře roz- proto není možno označit za školy,
víjet, učí tam odpovědní kvaliﬁ- které slouží k urychlení rozvoje
kovaní učitelé, kteří mají o svou mimořádně nadaných žáků,“ tvrdí
práci zájem a dělají ji poctivě
ve své práci.
v patnácti letech není na rozhodPráce Jany Strakové poukazuje
nutí, kam jít studovat, pozdě, je také na snižující se kvalitu uchazelepší vyčkat a nechat dítě žít, nic čů, kteří chtějí na víceletém gymnámu neuteče
ziu studovat. O přijetí dnes usilují
vzhledem k vysokým nárokům i žáci, kteří mají průměrné až podna studenty na víceletém gymná- průměrné výsledky.
ziu většinou děti přijdou o většiSocioložka se zabývala i srovnánu svých dosavadních zálib a ko- ním úspěšnosti studentů čtyřletých
níčků, nemají na ně čas, místo a osmiletých gymnázií v přijímatoho se musí učit
cím řízení na vysoké školy. Výslednezanedbatelná je také ztráta ky výzkumu prokázaly, že jediným
času, který dítě ztratí dojížděním, oborem, ve kterém jsou lepší absolčasto musí vstávat velmi brzy venti víceletých gymnázií, je právo.
a velmi pozdě jezdí domů
Naopak v pedagogických, humanitdítě ztratí kontakt se svými vrs- ních a přírodovědně-zemědělských
tevníky, většinou kamarády již oborech jsou úspěšnější absolventi
ze školky, s novými kamarády čtyřletých škol.
na „gymplu“ bude trávit podstatně méně času.
Jak se to pokusit změnit?
Pokud chceme něco změnit, je
Rozhodnutí je vždy na rodičích, třeba se zaměřit na stálé zkvalitňona jejich přístupu a pokud možno vání vzdělávání na druhém stupni
objektivním zvážení všech PRO základní školy. Trochu se však doa PROTI. Každopádně by se ale stáváme do začarovaného kruhu.
na volbě tohoto důležitého kroku Když nám velká část nejcílevědomělo podílet i samo dítě.
mějších žáků podporovaných i cíleOsmileté gymnázium bylo od- vědomým rodinným zázemím odejakživa považováno za výběrovou jde, jsme při srovnávání s výsledky
školu, na kterou se dostanou pouze žáků víceletých gymnázii pochopiti nejlepší z nejlepších. Studie so- telně v nevýhodě.

Ale i u nás na 2. stupni takoví
žáci zůstávají a pomáhají udržet
vysoký standard. Důkazem jsou jejich výborné výsledky v mnohých
soutěžích, které jsou srovnatelné
a mnohdy i předčí výsledky soutěžících žáků z víceletých gymnázií.
Vysoký standard se snažíme
docílit prostřednictvím kvalitních
pedagogů, rozmanitou výukou
a nesnižováním nároků, diferencovaných dle schopností jednotlivých
žáků.
Od letošního školního roku rozšiřujeme a zkvalitňujeme nabídku
pro nadané děti i děti se speciálně
vzdělávacími potřebami (PLPP, nabídka soutěží, olympiád, projektů
s vrstevnickým učením, spolupráce
s Mensou, Centrem nadání, IVP, náprav SPU,…).
Rozšiřujeme nabídku rozsahu
výuky (M, Čj a Aj) na 2. stupni,
spojenou s dělením žáků od 6. tříd
ve vybraných hodinách, zavádíme
zpracovávání oborových prací žáků
2. stupně, snažíme se navázat spolupráci se zahraniční školou a zaměříme pozornost na výchovu ke zdraví
– usilujeme o zkvalitnění zdravého
stravování ve škole a podporu pohybových aktivit.
Rozvíjet budeme i to, co se
osvědčilo – efektivní metody výuky, výuku osobnostní i etické výchovy, konverzaci v hodinách anglického jazyka s rodilým mluvčím,
matematiku prof. Hejného, vzdělávací kurzy, celoškolní a třídní
projekty,…
Děkuji všem, kteří se podíleli
na přípravě nového školního roku,
a přeji všem žákům, rodičům, zaměstnancům i příznivcům školy
pevné zdraví, hodně optimismu
i chuti k vzájemné efektivní spolupráci.
Mgr. Jaroslav Březka
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Divadelní představení ve školní družině

V

pátek 23. 9. k nám do školní družiny přijelo Divadlo Hračka. Představení „Pohádky
kolem křižovatky“ bylo pro všechny nové
žáčky – prvňáčky. Všichni se moc těšili a byli
překvapeni, jak se může naše tělocvična proměnit
v divadlo. Herci, Milada Matuchová jako kočička a Václav Svěrák jako pejsek, nám zahráli čtyři pohádky – Pohádky o značkách, O myším
princi, O světýlkách z křižovatky a O Červené
karkulce.
Děti s velkým nadšením a radostí hádaly hádanky, soutěžily, poznávaly dopravní značky.
Měly opravdu hodně znalostí, jak bezpečně přecházet a na co si dávat pozor v silničním provozu. Bylo to velice příjemně prožité odpoledne.
Za školní družinu Šárka Klocová

Návštěva u malíře Františka Kollmana

J

akožto známá třída Picassů a Mánesů měla naše 8. A možnost zúčastnit se výtvarné dílny s malířem a nesporně interesantním člověkem Františkem Kollmanem, která proběhla u příležitosti jeho
výstavy v „65“.
Ač nás máloco udiví, byli jsme překvapeni stylem a rychlostí práce
pana Kollmana. Nejenže je schopen kreslit oběma rukama naráz, ale
on maluje kávou, kterou při práci upíjí. S tím zřejmě souvisí fakt, že je
schopen celý obraz vytvořit za několik málo minut.
Pokoušeli jsme se napodobit jeho výtvarnou techniku a ztvárnit jeden
z jeho korábů, ale ukázalo se, že mnoho z nás inklinuje spíše k jiným
technikám, zejména k dadaismu a naivismu.
Každopádně však pro nás byla tato akce velmi zajímavou zkušeností.
Umělci z 8. A a Mgr. Bohdana Valášková

Základní škola Úvaly přijme:
od 1. 2. 2017 kvalifikovaného učitele (učitelku) na 1. stupeň
od 1. 11. 2016 vyučeného kuchaře (kuchařku) do školní
kuchyně
ihned pomocného kuchaře (kuchařku), i nevyučenou, na
občasný krátkodobý zástup
Životopis zasílejte na zsuvaly@zsuvaly.cz, popř. volejte na tel.
č. 281 981 946 nebo 777 629 619

Co nás čeká v listopadu?
1. 11. Labutí princezna – Divadlo U Hasičů – 3. třídy
Výři nesýčkují – beseda s autorkou a ilustrátorkou knihy – 3., 4. třídy, 5. A, B, C, S2
2. 11. Židovské muzeum – exkurze 9. tříd
3. 11. Nebojsa – Divadlo Minor – 2. A
13. 11. Muzikál Fantom opery – Klub mladého diváka
14. 11. Broučci – Divadlo Horní Počernice – S1
22. 11. Moderní je nekouřit – přednáška – 6. třídy
Svět kolem nás – Peru – kino Český Brod – 6.,
7., 8., 9. třídy a S2
24. 11. Okresní kolo ﬂorbalu
Vánoční dílny – 1. stupeň
25. 11. Vánoční dílny – 2. stupeň
27. 11. Vánoční jarmark ve škole, program při rozsvěcení vánočního stromu na náměstí v Úvalech
Mgr. Lenka Foučková

organizace a spolky

Okrsková soutěž v Šestajovicích
V sobotu 10. září se v Šestajovicích konala okrsková soutěž
v požárních útocích dospělých.
Jednalo se o první stupeň soutěže, z kterého vítěz kategorie a pár
dalších družstev podle speciﬁckého postupového klíče postupují
do okresního kola. Již tradičně
jsme měli na startu družstvo žen
mladších a družstvo mužů mladších. Nejdříve začali závodit
muži. Našim klukům se ani jeden
pokus nepovedl úplně perfektně,
nicméně do okresního kola se

probojovali z druhého místa, kdy
zůstali poraženi jen velmi mladým družstvem z Čelákovic.
Holky zaváhaly v prvním pokusu, kdy malinko selhaly jistoty.
Avšak ve druhém pokusu bylo vše
napraveno a opět jsme si na otázku „Kdo jsou nejlepší ženy mladší?“ mohly odpovědět: „Holky
z Úval!“
Na jaře tak obě dospělá družstva čeká okresní kolo, kde už
pouze vítěz postupuje do kola
krajského.

O pohár starosty okresního
sdružení a Maxíkův pohár
Dvě soutěže v požárních útocích
v jedné se konaly v Brandýse v sobotu 17. září pro kategorie mládeže.
Přihlásili jsme družstva ve všech kategoriích (dorost bez rozlišení pohlaví). Tradičně začali závodit mladší

žáci, u kterých se nejvíce projevuje
přechod těch nejstarších od začátku září do kategorie starších. Naše
družstvo mladších žáků však žádnou
ostudu neudělalo, když v nabité konkurenci skončilo na šestém místě.

Starší žáci začali závodit vzápětí.
Mezi soupeři měli mimo jiné i družstva, která se účastní ligových kol
v požárním útoku, mají techniku
na úplně jiné úrovni a svou suverénní pozici neváhali potvrdit. I přes to
se úvalští neztratili, když vybojovali
bronzové medalie!
V následující malé pauze se
rozhodčí šli naobědvat, technická
četa prodloužila trať a zanedlouho
začali závodit dorostenci a dorostenky v jednotné kategorii. Našimi

největšími soupeři byli dorostenci
z Čelákovic, kteří se však nejspíš nesešli v ideální sestavě a nepředvedli
zrovna svůj nejlepší výkon. Zato
našim klukům a holkám se dřinu
z tréninku podařilo prodat parádně a dorosteneckou soutěž ovládli.
Byla to první vlaštovka, po letech
nedostatku členů, družstvech lepených na poslední chvíli, se úvalský
dorost zase vzmáhá a začíná vítězit.
Věříme tomu, že na tu vítěznou vlnu
navážeme i na jaře.
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Závod požárnické všestrannosti
– VELMI ÚSPĚŠNÍ MLADÍ HASIČI
Je to paradox, hasičská sezona v podstatě končí, technika se
ukládá na zimu, překážky se rozebírají a opravují… Ale ani jsme
nevydechli po začátku nového
školního roku a už nám začíná
nová sezona – celoroční soutěž
2016/2017 se rozjíždí podzimním kolem – závodem požárnické
všestrannosti. Bývala to soutěž
na dopoledne, sjelo se pět družstev v každé kategorii, za 4 hodiny bylo hotovo a jelo se domů.
A pamatuji i vyhlášení. Nyní je to
nepředstavitelné, vyhlášení je až
na jaře, protože se týká celkového
pořadí za obě části sezony a navíc
zpracování výsledků tohoto závodu trvá skoro týden.
Letos jsme se sešli v hasičárně
v 6:30 a vrátili se v 17:00, máme
totiž zastoupení ve všech kategoriích a vzájemně si fandíme celý
den. I když toho moc nevidíme,
protože v tomto závodu družstvo
zaběhne do lesa a asi tak půl hodiny je nevidíme. Ani nemůžeme,
na trati se smějí zdržovat pouze
rozhodčí a s velkou výjimkou
fotografové, kteří si však nesmí
dovolit někomu poradit. Družstva
mladších a starších žáků střílí ze
vzduchovky, poznávají topograﬁcké a technické značky, určují
hasební prostředky, ošetřují zranění, přelézají lano a vážou uzly.
Dorostenci a dorostenky v kategoriích družstev a jednotlivců
mění uzly za optické signály,
šplhají na svislém laně, zdolávají
vodní příkop a vůbec mají o něco
těžší zdravovědu i značky.
A jak jsme letos uspěli 8. 10.
v Křížkovém Újezdci? To stojí
za přečtení. V mladších žácích
závodilo 17 sborů, každý mohl
postavit dvě pětičlenná družstva
a výkon rychlejšího se počítal
do celkového hodnocení. V této
obrovské konkurenci naši nejmladší hasiči vybojovali skvělé
3. MÍSTO!
MÍSTO Starší žáci vybíhali

na trať s vědomostmi nabytými na víkendovém soustředění.
Na startu se sešlo 19 družstev.
A po týdnu jsme ve výsledcích
v kolonce pořadí objevili: 1. V takové konkurenci vyhrát je opravdový úspěch, jde o děti v pubertálním věku, které se někdy chtějí
něco naučit, někdy nechtějí, které
někdy běží jako o závod, jindy se
slzami v očích přísahají, že rychleji jak chůzí opravdu nemohou.
Letos se našim vedoucím starších žáků – Vendy a Evě povedlo
všechny ukočírovat, bezchybně
je vše naučit a hlavně namotivovat. Při pohledu do výsledkové
listiny navíc zjistíme, že nejbližší
konkurence v součtu doběhla až
za tři minuty, což je celkem velký
rozdíl na tuto věkovou kategorii.
Až v odpoledních hodinách vybíhal na trať náš jediný dorostenec – jednotlivec Petr Zetek. Měl
4 soupeře a jasný cíl – zvítězit
v první disciplíně do další sezony,
ve které chce Petr opět na mistrovství České republiky a hlavně
tam uspět více než v sezoně letošní. Nebudu vás napínat, zvítězil.
Petr byl letos jediným jednotlivcem v našem sboru, protože SDH
Úvaly spojilo síly s SDH Vyšehořovice a pod společným názvem
ÚVICE startovala družstva dorostenců a dorostenek. Do každého
družstva je potřeba pět závodníků
a bohužel ani v jednom sboru bychom to sami neposkládali. Začíná
tak nová kapitola úvalského dorostu s jasným cílem – postupem
do krajského kola. Dívky začaly
krásně, porazily tři družstva a naprosto nekompromisně si zapsaly
vítězství v první disciplíně. Holky to „nandaly“ i našim klukům
– dorostencům, kdy je na čas a se
součtem trestných bodů porazily o 8 minut. Kluky ale bohužel
porazilo i konkurenční družstvo
z Čelákovic a opravdu chybělo jen
malinko. Do jara budeme doufat,

že co jsme nenastudovali, to za půl
roku uběháme. Závěrem moc
a moc gratuluji všem úvalským
družstvům a také jejich vedoucím,
opět budeme na jaře patřit k horkým favoritům na celkovou výhru

ve všech kategoriích, našlápnuto
máme pěkně, ale do jara, čeká nás
ještě hodně poctivé hasičské dřiny.
Ale ta nás přece baví!
Alena Tesařová
SDH Úvaly
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Brigáda v lesíku
Chtěli jsme v Úvalech udělat něco, co bude vidět. Něco, z čeho budou
mít radost a užitek i ostatní obyvatelé Úval. Pokládat asfalt ani opravovat kanalizaci neumíme. Vzít si ale na paškál kus lesa a pořádně jej
vyčistit, to zvládneme!
V sobotu 1. října jsme se proto za vydatné pomoci rodičů našich dětí,
vrhli na lesík za školkou v ulici Pražská. Dohromady nás bylo asi 30
a nutno říct, že lesnické dovednosti z táborů se nám dost hodily ☺.
Vyčistili jsme kus lesa od náletů akátů a ostružin. Teď jen stačí počkat,
než hromady seschnou, aby se mohly odvézt, a park bude připraven pro
spoustu her, zábavy i odpočinek.

Přespání v nové klubovně
V pátek 30.9. proběhlo první přespání vlčat v Bubudomě. Kluci si
poprvé vyzkoušeli, jaké to je, spát a vařit si v nové klubovně a potvrzují, že je to skvělé. Aby jenom pořád nebyli zalezlí vevnitř, vyšli si před
spaním na noční vycházku, potmě do Klánovického lesa. Cestu zvládli
statečně i bez baterek.
Max Kovykov

Rybářské závody – 2016

Již tradičně uspořádala MO ČRS ÚVALY koncem září rybářské závody v lovu udicí pro děti a seniory.
Celá akce je každoročně rozdělena do dvou dnů, kdy se jeden den konají závody seniorů a druhý den závody dětí. Účelem závodů je umožnit členům organizace sportovní vyžití a výboru organizace poskytnout
obrázek o rybí osádce před podzimními výlovy, ze kterých se zarybňují
sportovní pražské revíry.
V sobotu 24. 9. 2016 přišli jako první na řadu senioři, kteří chytali
na rybníku Lhoták.
Na ranní zápis se dostavilo 17 závodníků. Ulovilo se 72 kusů ryb.
Pořadí tří nejúspěšnějších rybářů:
1. Jindřich Říha
– 481 bodů
2. Václav Moravec – 373 bodů
3. Václav Mašek – 328 bodů
Neděle 25. 9. 2016 patřila závodům dětí z našeho rybářského kroužku.
Z důvodu snížení hladiny rybníku Lhoták byly jejich závody uskutečněny na rybníku Horní úvalský. I přes brzké ranní vstávání dorazilo 18
závodníků. Ulovilo se 28 ryb, nejdelší měřila 61 cm.
Pořadí tří nejúspěšnějších:
1. Adam Kořínek – 269 bodů
2. David Petráček – 258 bodů
3. Jakub Novák – 166 bodů
U obou kategorií byl hodnocen 1 cm délky ulovené ryby jako 1 bod. Během závodů bylo soutěžícím podáváno občerstvení a seniorům byl navíc
podáván po skončení závodů slavnostní oběd v podobě tradičního kapra
s bramborovým salátem, vše z prostředků MO.
Roman Petříček
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Jabkobraní po desáté

J

ubilejní Desáté úvalské jabkobraní byla opět podařená akce. A to
nejen díky pořadatelům, základní škole a svatému Petrovi, který
nám je už roky nakloněn, ale především díky stovkám návštěvníků,
kteří přišli.
A vy, co jste nepřišli, jste přišli o hodně. Jedlo se, zpívalo a pilo,
tančilo, tvořilo a soutěžilo.
Několikrát za den jsme se za zvuku bubnů a dud přenesli na skotská
vřesoviště díky hudební skupině The Rebel Pipers oblečené do tradičních kiltů. Bohužel se mi nepodařilo zjistit, jak je to doopravdy s tím
oblečením pod kostkatou sukní...
Nad hlavou se nám proháněli dravci, my se proháněli na koloběžkách, pan Psota nás proháněl po památkách Úval. Kdo chtěl zůstat sedět, mohl popíjet mošt, ochutnávat jablka ze sadů z Limuz nebo opékat
buřty. Nikdo si nespálil prsty u mistra kováře ani v alchymistické dílničce a všichni si snad přišli na své u stánků se vším možným.
Děti opět nezklamaly a my doslova ztráceli dech nad jejich nápaditostí a výtvory, které přinesly do soutěže. Být v takových soutěžích
porotcem je velmi nevděčná pozice, to mi věřte.
p dí
po
díle
leli
li,, ať
li
A tak ještě jednou díky všem, kteří jste se na jabkobraní podíleli,

už organizací nebo návštěvou. A díky také městu, které se na pořádání
této akce ﬁnančně podílí.
Těšíme se na viděnou zase příště!
Za spolek Jonatán
Mart
Ma
rtin
ina Bedrnová,
e
, foto
f Vladislav Procházka
Martina
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Září v barvách aikidó

Z

áří v aikidó kalendáři bývá obvykle trochu klidnější. V létě se totiž konají různé delší akce (např. týdenní Letní škola ČAA v Karlových Varech), které obvykle nemohou proběhnout ve školním
roce, a v prvním měsíci po prázdninách si tak může aikidóka trochu
vydechnout. Obvykle...
Po prázdninách jsme v sobotu 3. září na výjezdu do sousedního Bříství neoﬁciálně zahájili aikidó sezónu, abychom děti trochu seznámili
s novými krátkými tyčemi (jo), které jsme přes prázdniny na cvičení
pořídili. Sice jsme se nesešli všichni, ale dorazivším se cvičení pod
odpoledním sluníčkem na trávě bez tradičního oblečení líbilo. A následující grilovačka také ☺.

O týden později v neděli jsme už začali oﬁciálně. Nové členy jsme
lákali nejen na čerstvě zakoupené tatami, na které nám přispělo i město
Úvaly a které si nováčci mohli hned vyzkoušet. Zájemců bylo hodně
a nově přidaná hodina pro úplné nováčky se rychle zaplnila. V týdnu
od 12. září jsme tedy začali cvičit již třikrát týdně (středy, čtvrtky a neděle).

Publicitě věnujeme péči a začíná se nám to úročit. Hned na první
nedělní trénink dospělých se nám totiž na návštěvu přihlásil zahraniční
host. Až ze Srbska si do Úval přijel zacvičit Jovan Jovanovič, bývalý
člen srbského parlamentu a aktuální srbský velvyslanec v Indonésii.
Někteří nováčci z něj byli vyjukaní, zkušenější však jeho návštěvu využili a vyzkoušeli, jak se cvičí v zahraničí. Jovan totiž jezdí po světě
a nevynechá jedinou příležitost na cvičení v místních oddílech.

Poslední týden v září se pak nesl v duchu mezinárodního aikidó.
V japonském Takasaki se totiž konal 12. kongres International Aikido Federation (IAF), na který Česká asociace aikidó vyslala dva zástupce – prezidenta Miroslava Kodyma a sekretáře Pavla Skalického.
Hned na nádraží nás čekala velká cedule s japonskou a českou vlajkou,
o čemž jsme ještě dlouho diskutovali, jestli to byla náhoda nebo úmysl.
Kromě veřejných akcí a cvičení jsme se sešli ještě s několika důležitými lidmi a prodiskutovali fungování České asociace aikidó a spolupráci
České republiky a Japonska na poli aikidó do budoucna.

Pavel Skalický, vedoucí Aikidó Úvaly (www.aikido-uvaly.cz)
Autoři fotograﬁí: Pavel Přibyl, Pavel
Skalický, Ondřej Skalický a Lucie Arlethová

SK Úvaly – fotbal podzim 2016
Vážení příznivci úvalského fotbalu, informace na nástěnce u nádraží díky
dlouhodobé výstavbě jsou stále ztracené (nástěnka 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 fanděte. Mysleme na budoucnost
a pomáhejme oddílu fotbalu dle svých možností a hlavně dbejme na to,
aby se co nejvíce našich odchovanců uplatňovalo v družstvech mužů.

Muži „A“ :
Výsledky:
Ne
So
Ne
So
Ne
Ne
St
Ne
Ne

14. 08.
20. 08.
28. 08.
03. 09.
11. 09.
25. 09.
28. 09.
02. 10.
09. 10.

17.00
10.15
17.00
17.00
17.00
16.30
15.00
16.30
16.00

Úvaly – Velvary
Neratovice – Úvaly
Úvaly – Chomutov
Souš – Úvaly
Úvaly – Štětí
Úvaly – Rakovník
Mostecký FK – Úvaly
Hostouň – Úvaly
Úvaly – Nový Bor

2:1 (1:0)
0:1
0:1 np
2:1
4:1
1:0
2:0
1:2
odloženo

Další zápasy:
So
Ne
Ne
Ne
Ne

15. 10.
23. 10.
30. 10.
06. 11.
13. 11.

10.15
15.30
14.30
14.00
14.00

Kladno – Úvaly
Úvaly – Český Brod
Brozany – Úvaly
Úvaly – Libiš
Úvaly – Nymburk

Muži „B“ :
Výsledky:
So
Ne
So
So
So
So
So

27. 08.
04. 09.
10. 09.
17. 09.
24. 09.
01. 10.
08. 10.

17.00
17.00
17.00
17.00
16.30
16.30
16.00

Vyžlovka – Úvaly B
Úvaly B – Zeleneč
Hrusice – Úvaly B
Úvaly B – Kunice
Kostelec – Úvaly B
Úvaly B – Radonice
Zápy – Úvaly B

1:2 NP
1:3
3:1
4:2
1:2 NP
4:0
odloženo
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Další zápasy:
Ne
So
So
So
So
So

16. 10.
22. 10.
29. 10.
05. 11.
12. 11.
19. 11.

16.00
15.30
14.30
14.00
14.00
13.30

So 1. 10. 2016 10:15 SK Úvaly
– SK Městec Králové
So 8. 10. 2016 10:15 SK UNION Čelákovice
– SK Úvaly

Úvaly B – Senohraby
Mnichovice – Úvaly B
Úvaly B – Škvorec
Hovorčovice – Úvaly B
Odolena Voda – Úvaly B
Úvaly B – Mukařov

2:1 (2:1)

Další zápasy:

Dorost – I. A třída skupina C:
Výsledky:
So 27. 8. 2016 10:15 TJ Sokol Kostomlaty n. L.
– 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
Ne 25. 9. 2016 10:15 TJ Slavoj Vrdy – SK Úvaly
Stř 28. 9. 2016 10:15 AFK Pečky – SK Úvaly

3:3 (2:1)

0:2 (0:1)
7:2 (2:1)
0:4 (0.2)
9:0 (3:0)
5:0 (4:0)

So
Ne
Pá
So
Ne
So

15. 10. 2016
23. 10. 2016
28. 10. 2016
29. 10. 2016
6. 11. 2016
19. 11. 2016

10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15

SK Úvaly – TJ Sokol Jestřabí Lhota
FK Viktorie Velký Osek – SK Úvaly
SK Úvaly – TJ LITOL
SK Úvaly – SK Český Brod
FC Velim – SK Úvaly
SK Úvaly – TJ Kouřim

Čtenářům se chci omluvit za to, že jsem musel vynechat jedno číslo
ŽÚ. Zasáhla vyšší moc. Byl jsem v nemocnici na operaci srdce. Teď už
mohu psát a doufám, že to bude do konce sezony.
Potěšitelné jsou výsledky mužů a to A i B. Dorost má velkou konkurenci a věřím, že na jaře to bude mnohem lepší.
Ing. Petr Jankovský

Pohár Posázaví zná vítěze
Dne 24. 9. 2016 se uskutečnil další ročník tradičního silničního závodu o Pohár Posázaví v délce 100 km. Jelikož
vítěze nečekala ﬁnanční odměna, tak
bohužel z dalekého Ria na tento závod
do Úval nikdo nedorazil. Za zmínku
však jistě stojí účast bývalého profesionálního cyklisty Petra Benčíka, který
je trojnásobným mistrem ČR v silniční
cyklistice (z let 2008, 2010 a 2011).
Zde jsou jeho dojmy ze závodu:
„Na Pohár Posázaví jezdím hrozně rád,
protože se jede v nádherné krajině kolem
Ondřejova, Českého Šternberku a Sázavy.
Minimální provoz, více než přátelská organizace závodu, setkání cyklistů z okolí
Úval a skvělé zajištění trati během závodu, to vše mě vždy nadchne. Děkuji pořa-

datelům za jejich energii závod stále pro
nás cyklisty pořádat. Tak zase za rok!“
Do cíle dojela jako první skupina
1) Tomáš Kotrlík
2) Petr Benčík
3) Libor Janoušek
Všichni v čase 2:46. Jako nejlepší
Úvalák se umístil Ondřej Teplý s časem
3:05, který mu zajistil 9. místo. Tímto
chci poděkovat všem kamarádům a rodině za pomoc při pořádání závodu.
Dále také ﬁrmě cyklosport ORG Říčany za poskytnutí cen. Samozřejmě také
děkuji všem účastníkům závodu a doufám, že se za rok opět sejdeme.
Miloslav Zelenka

historie

17. listopad
17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii je státním
svátkem České republiky.
Slaví se jako připomenutí dvou
událostí moderních českých dějin.
První se vztahuje k 17. listopadu 1939, kdy popravou devíti
studentů vyvrcholily nacistické represálie vůči studentům,
kteří se účastnili protinacistické
demonstrace při příležitosti pohřbu Jana Opletala; událost se
také připomíná jako Mezinárodní den studentstva.
Co tomu předcházelo. Po záboru našeho pohraničí podle
mnichovské smlouvy mezi Německem, Anglií, Francií a Itálií
okupovalo fašistické Německo
15. března 1939 i zbytek ČSR;
Slovensko se osamostatnilo
a Němci zřídili Protektorát Če-

chy a Morava, který později začlenili do své říše. Hitlerovské
Německo 1. září 1939 přepadlo
Polsko, čímž začala 2. světová
válka a okupace i dalších zemí.
Hitlerovci pronásledovali odbojné občany a také studenty. U nás
na ně posílali nejen vojsko, ale
i studenty pražských německých škol. Přitom byl zabit mladý dělník Václav Sedláček a 13
studentů bylo zraněno. Student
medicíny Jan Opletal na následky zranění zemřel. Rozloučení
s Janem Opletalem 17. 11. 1939
bylo demonstrací, kterou Němci
potlačili; 9 studentů popravili
a české vysoké školy zavřeli. To
mělo Čechy zastrašit. Tento čin
národy světa odsoudily, a proto
tehdy byl 17. listopad delegáty 26
států světa v Londýně, za účasti
naší exilové vlády a prezidenta

Beneše, vyhlášen Mezinárodním
dnem studentstva.
Vzpomínkové slavnosti se
17. listopadu konaly každý rok
i za minulého režimu. Po vpádu
sil Varšavské smlouvy r. 1968
bylo těchto slavností využito
k demonstracím proti komunistické diktatuře a nesvobodě.
Student Jan Palach se 11. ledna
1969 na protest proti nové okupaci upálil. Odboj organizovala
tzv. Charta 77 za podpory západních zemí.
Druhá událost se vztahuje k 17. 11. 1989. Tehdy proti
manifestačnímu průvodu, organizovanému studenty navečer,
zakročily na Národní třídě jednotky tehdejší Veřejné bezpečnosti a v této nepřehledné situaci
pan Petr Uhl rozšířil rozhlasem
pro Svobodnou Evropu zprávu

o zabití studenta Šmída. Byla to
lež, ale dala podnět ke generální
stávce a ukončení vlády jedné
strany. Do dějin se toto nekrvavé
lidové vystoupení zapsalo jako
Sametová revoluce.
V letošním roce si připomínáme již 77 let od událostí v listopadu 1939 a 27 let od pádu
komunismu a brutálního zásahu
jednotek Veřejné bezpečnosti
na Národní třídě proti studentům, kteří si pochodem připomínali smrt Jana Opletala v r. 1939
a požadovali uvolnění poměrů
v zemi. Výsledkem brutality se
stalo nastartování období hlubokých společenských změn v celé
republice.
Po revoluci a upuštění od komunistického řízení státu v politickém
i ekonomickém aspektu se začala
československá společnost trans-
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formovat na nově vzniklé podmínky. Bylo potřeba přeměnit řízené hospodářství na tržní model,
ve kterém by stát měl jen minimální možnost zasahování. Proces
transformace hospodářství proběhl ve formě privatizace státního
majetku a jeho převedení do soukromého vlastnictví, které proběhlo ve dvou vlnách kupónové
privatizace v letech 1992 a 1994.
Ústřední postavou přechodu hospodářství se stal ekonom Václav
Klaus. Společně začala probíhat
vlna restitucí soukromého majetku
původním majitelům vyvlastněným během znárodnění.

Život Úval 11/2016
Prohlubující
nespokojenost
Slovenska
s
federativním
uspořádáním republiky vedla v roce 1992 k rozpadu Československa a vzniku dvou
nezávislých států: České republiky a Slovenské republiky. Obě země pokračovaly
ve snaze o začlenění do evropských struktur, což vedlo
ke vstupu do NATO (České
republiky v roce 1999 a Slovenska v roce 2004) a ke společnému vstupu do Evropské
unie v roce 2004.
Vítězslav Pokorný,
místostarosta města

Církev československá husitská v Úvalech
HUSOVA KAPLE – Pražská 180, Úvaly
pořádá

Setkání s Olgou Nytrovou
a její poezií
neděle 6. listopadu 2016
ve 14.30 h

poznáte se?

Poznáte se, poznáte je? Co a kdo to je?

T

entokrát vzpomínka na budování tolik diskutovaného koupaliště.
Na jedné fotograﬁi diskutuje nad plány stavby koupaliště pan Václav Klučina, tehdy stavbyvedoucí a patrně zády k nám stojí stavitel
pan Votava, ostatní pánové????
Na druhé fotograﬁi je plno ctihodných pánů a dam z Úval, že by
radní na místě výkopu???
I to může být tentokrát jednoduché pátrání, není to doba tak vzdálená, kolem roku 1940. Fotograﬁe poskytla do archivu kroniky paní
Brokešová.
Jestliže budete znát některé odpovědi, dejte prosím opět vědět do podatelny městského úřadu nebo na adresu alena.janurova@centrum.cz

V reakci na pátrání ze zářijového ŽÚ se ozvala paní Jitka Literová, která pečlivě očíslovala postavy na fotograﬁi a popsala jmény 17 žen, které
poznala. Dále poslala e-mail paní Roulová, která poznala paní Mandovou-Pokornou a sdělila, že pokud jde o členky ČSČK, tak jim doma říkali „křížalky“. Její maminka byla také členkou, na fotograﬁi však není,
takže pátráme dál, čí že to byla „sešlost“? Další pamětnice navštívila paní
Gebhartová se zvětšenou fotograﬁí a daly dohromady další jména deseti
„děvčat“ na fotce. Zde je silueta s čísly a jmény zatím zjištěných účastnic.
Předem děkuji všem, kdo se zapojí do pátrání, díky vám se v archivu
kroniky města vyplní „bílá místa“ v jeho paměti.
Alena Janurová

Popis fotografie – Znovu otištěná fotografie „děvčat na schodech
hotelu Budka“ s čísly pro jmenovité rozlišení
Paní – 1. Žabová, 5. Bylanská s dcerou 6., 7. Sušírová, 8. Marková,
9. Kučerová, 12. Eliška Kotlabová, 13. Votavová, 15. Senecká,
17. Jitka Mandová-Pokorná, 18. Mašínová, 21. Prchalová provd.
Menclová, 22. Antonie Svobodová, 23. Kvízová, 24. Bílková,
26. Vlasta Koblížková, 28. Bubáková, 32. Řezáčová, 33. Samková,
35. Wildová, 37. Křelinová, 49. Stárková
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Jaroslava Tourka jsem samozřejmě znal před 17. listopadem
1989, i když jen zběžně. V listopadu 1990 se konaly první svobodné volby do zastupitelstev
měst a obcí. Jaroslav Tourek,
který byl kandidátem Občanského fóra (OF), byl i na základě
velkého počtu preferenčních
hlasů zvolen členem zastupitelstva. Následně na prvním
zasedání zastupitelstva byl
zvolen zástupcem starosty, tudíž i do rady města. Až v tomto
období jsme se více poznali. I když byl mezi námi určitý věkový
rozdíl, měli jsme na správu města v drtivé většině případů shodný
názor. Jaroslav Tourek nebyl tzv. uvolněným zástupcem starosty,
takže dojížděl do Prahy do svého zaměstnání, ale nic kvůli tomu
neošidil. Pravidelně několikrát za týden přicházel na městský úřad
a pomáhal řešit situace přicházející s nástupem samosprávy, ať už
to byl zásadně nový způsob hospodaření města, nakládání s jeho
majetkem, nové uspořádání vztahů mezi městem a organizacemi
ve městě atd. Učili jsme se„za pochodu“. A právě Jaroslav velmi pomohl v těchto situacích svou životní zkušeností a svým přístupem
k řešení problémů. Neměl ve zvyku dlouho mluvit nebo rozsáhle
diskutovat. Velmi rychle si udělal svůj úsudek a stručně ho sdělil.
Když jsme se na něčem domluvili, vždy už potom stál za tím a svojí
autoritou podporoval naše stanovisko. Musím se přiznat, že mít
takovou oporu v radě a v zastupitelstvu mi pomáhalo. A hlavně to
bylo důležité pro jednání a jeho výsledek.
Jaroslav nebyl sentimentální a tak mě vlastně nenapadlo mu
osobně poděkovat, určitě by k tomu měl sarkastickou poznámku. Ale teď, když odešel z tohoto světa, si myslím, že je dobré
si ho připomenout a aspoň symbolicky mu poděkovat za práci
pro Úvaly.
Ing. Ivan Černý

LISTOPAD 2016
Vítáme nové spoluobčánky
Tomáš Lukavský
David Kroutil
Natálie Bártová
Dominik Kosztolányi
Štěpán Štěpánek
Jan Vilímek
Všem dětem přejeme, aby vyrostly
ve zdravé a šťastné občany našeho
města.
Listopadová životní jubilea
70 let – Marie Křemenová
Júlia Majerníková
80 let – Anna Šámalová
81 let – Zdenka Sušírová
82 let – Jiří Voňavka
Ján Hrušovský
Zdeňka Černá
83 let – Miloslava Martínková
85 let – Irena Konečná
Marie Křížová
86 let – Jaroslav Vlček
87 let – Ludmila Urbanová
Anna Černá
89 let – Stanislava Kubů
90 let – Jaroslav Horálek
91 let – Marie Zemanová

Navždy jsme se rozloučili
Hynek Beck
Jaroslav Tourek
Antonie Těšíková
Ladislav Janáček
Miroslav Šmejkal
Jiřina Vokounová
Milada Kučerová
Kamil Veselý
Všem pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.
Upozornění
Občané, kteří nechtějí být uváděni ve společenské kronice (narození, jubilea, úmrtí), ať tuto skutečnost nahlásí na správním odboru
MěÚ Úvaly, tel. 281 091 528,
281 982 485 nebo mobil
723 929 928, vždy do 15. dne předcházejícího měsíce. Pokud nám
nebude oznámen nesouhlas, budou
tato výročí v Životě Úval uváděna.
Marie Černá – matrikářka

zahrajme si šachy
V pozici na diagramu černý, který
je na tahu, útočí na bílého krále
a jeho výhra je na spadnutí. Najdete správné pokračování?

VZPOMÍNKA
Rádi vzpomínáme na osobnosti, které pro společnost něco
udělaly. Rádi si připomeneme jejich prospěšnost i oblibu zvlášť
tehdy, když je ztrácíme. Bratři Tourkovi oblíbení i městu prospěšní byli. Jaroslav 22. září zemřel.
Odešel člověk společenský a srdečný, s darem sarkastického humoru, kterému dámy říkají úvalský. Většina z nás si
připomene, jakým byl úspěšným sportovcem. Hokejistou,
klub SK Úvaly měl pár metrů od domova, ale především výborným hráčem házené. Dva roky hrál za Duklu Plzeň, byl
stálým členem krajského družstva a reprezentantem proslulé házené Sokola Úvaly. Když stáří pokročilo, pokládal
za samozřejmé předat své zkušenosti mladým. A nemohu
pominout, že byl nepostradatelným zpěvákem našich klubových posezení. Ti starší z nás si pamatují také to, s jakou
samozřejmostí přijal politickou roli po listopadovém převratu.
V prvních svobodných volbách byl Občanským fórem nominován do nového zastupitelstva, byl zvolen a stal se zástupcem
starosty města. Funkcionářem nesmlouvavým, ale vstřícným,
dobře chápajícím starosti svých spoluobčanů.
Dnes, tak trochu pod vlivem pocitu osamění, který nás přece jen
při odchodu přátel přepadne, bychom chtěli připomenout jeho
osobnost a poděkovat za to, jakým byl kamarádem a jakým byl prospěšným, stmelujícím a oblíbeným členem naší úvalské rodiny.
Miroslav Masák

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

Správné řešení úlohy z minulého
čísla je 1….Jh3! 2.Dxe4 (2.gxh3
Jxf2+ 3.Kg1 Jxe4) fxe4 s rozhodující materiální převahou
Petr Slavík

inzerce

KOTLÍKOVÉ DOTACE
Na Váš nový kotel a solární systém
dotace až 227 500 Kč
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OSOBNÍ VZPOMÍNKA
NA JAROSLAVA TOURKA

Návštěva technika u Vás doma
a cenová nabídka ZDARMA
Volejte +420 777 770 992
Pište dotace@propuls.cz

Naši topenáři mají kvalifikaci pro dotace dle zákona!
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Opravy praček
automatických a vířivých
Josef Táborský, Praha-Újezd
nad Lesy, Žichlínská 1670
Tel.: 602 949 765
Tel.: 246 082 355

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

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

Pavel Kos

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

AUTODOPRAVA
-nonstop-

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

Milan Petružálek
Praha 9 – Běchovice
Český Brod

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

142

milanpetruzalek@sute-pisky.cz

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16
602 429 913
605 977 191
606 784 088
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studio LEVANDULE
roh ulic Husova/Smetanova, Úvaly - rezervace na tel. 720 020 224
k dispozici dárkové poukazy, výhodné permanentky, příjemné prostředí i pro vaše děti

revoluční podtlakový pohybový systém,
trénink probíhá formou svižné chůze
v podtlaku po dobu 30-ti minut

masážní a rekondiční přístroj BodyRoll

parafínové zábaly
na ruce a nohy

na stroji Power Plate lze vykonávat
různé druhy cvičení, používá se k
protahování, posilování, masážím a
relaxaci

k dispozici
dětský koutek
lymfatické masáže aktivující správné proudění lymfy
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Katalog
soutěže
na výstavbu knihovny
a společenského centra v Úvalech,
nám. Arnošta z Pardubic čp. 18
11. 4. – 14. 6. 2016

Slovo na úvod
Když jsme se před více než rokem rozhodli, že si město Úvaly a jeho občané zaslouží konečně
důstojné místo pro městskou knihovnu a společensko-kulturní centrum, chtěli jsme, aby vznikla
stavba, která bude toto místo důstojně reprezentovat a zároveň přispěje ke kultivaci veřejného
prostoru v centru Úval.
Přemýšleli jsme, jakou cestou se vydat. Vypsat klasické výběrové řízení na projekt? Oslovit výzvou vybrané architekty a projektanty? Nakonec jsme se po dlouhých diskusích na návrh kolegy Černého z úvalského zastupitelstva rozhodli pro architektonickou soutěž. Měli jsme
(a máme stále) trochu obavy, jestli nás soutěž dovede k úspěšnému cíli, kterým je nová městská
knihovna, ale věřím, že až novou knihovnu dokončíme, tak zjistíme, že tyto obavy byly zbytečné.
Již teď však můžeme říci, že architektonická soutěž na novou knihovnu byla přínosem. Jednak nás samotný fakt, že musíme připravit řádně zadání (stavební program), donutil, abychom
se důkladně zamysleli, jak má nová knihovna fungovat a vypadat. Zjistili jsme, jak je důležité,
aby porota byla dobře obsazena. Jak ze strany zástupců města, tak nezávislými odborníky. Bylo
inspirativní vidět, jak se členové poroty důkladně zabývají jednotlivými návrhy z mnoha hledisek
- architektonických, technických, provozních i kulturních. Potěšilo, že přišlo relativně hodně návrhů, ze kterých jsme mohli vybírat. Věřím, že jsme nakonec vybrali návrh, který, ač pro mnohé
kontroverzní, se ukáže být tím nejlepším pro naši knihovnu a město.
Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem, kteří nás celou soutěží prováděli: pracovníkům
a spolupracovníkům Společnosti Petra Parléře, jmenovitě panu dr. Allanu Gintelovi, úvalskému
rodákovi a porotci prof. Ing. arch. Miroslavu Masákovi a všem členkám a členům poroty za inspirativní spolupráci.

Stručná zpráva o průběhu
architektonické soutěže v Úvalech
Mgr. Petr Borecký

Ing. Jan Černý

Iva Krňanská

Soutěž probíhala od 11. 4. 2016 do 14. 6. 2016, soutěžící měli na vypracování návrhů celkem 64 dní. Podklady k soutěži si vyzvedlo 89 zájemců. Celkem bylo soutěžícími položeno 13 doplňujících dotazů. Dne
9. 5. 2016 se konala komentovaná prohlídka území, které se zúčastnilo 23 zájemců. Do soutěže odevzdalo
soutěžní návrh 23 týmů. Všechny návrhy byly odevzdány osobně, kromě jednoho v poslední den lhůty.
Jeden tým bohužel odevzdal návrh 11 minut po skončení lhůty, a jeho studie proto nemohla být řádně posuzována. Přezkoušení soutěžních návrhů proběhlo hned 15. 6. 2016 Ing. Jiřím Kubátem.
Soutěžní porota se k hodnotícímu zasedání sešla v Úvalech až 27. 6. 2016 a hodnocení nakonec trvalo
dva dny. První den porota zasedala od 9.25 hod. do 18.00 hod. Zasedání se zúčastnili všichni členové
poroty, přezkušovatel, odborný znalec a sekretář.
Druhý den hodnocení návrhů se konal 28. 6. 2016, zasedání bylo zahájeno v 9.15 hod. a skončeno
v 13.30 hod. Zasedání se kromě jednoho člena, kterého zastoupil náhradník, opět zúčastnili všichni členové poroty, odborný znalec a sekretář.
Ing. arch. Petr Brožek _ sekretář soutěže

Mgr. akad. arch. Roman Brychta

Petr Borecký _ starosta města

Soutěžní porota a spolupracovníci
Řádní členové poroty: Mgr. Petr Borecký (závislý), Ing. Jan Černý (závislý),
Iva Krňanská (závislá), Mgr. akad. arch. Roman Brychta (nezávislý) – předseda poroty,
Ing. arch. Ondřej Chybík (nezávislý), prof. Ing. arch. Miroslav Masák (nezávislý),
Ing. arch. Marek Štěpán (nezávislý)

Ing. arch. Ondřej Chybík

Náhradníci poroty: Dr. Vítězslav Pokorný (závislý), Ing. arch. Ivo Herman (nezávislý)
Sekretář soutěže: Ing. arch. Petr Brožek
Odborný znalec: RNDr. Tomáš Řehák
Prof. Ing. arch. Miroslav Masák

O soutěžních návrzích a práci porotců

Mgr. akad. arch. Roman Brychta   Vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze a AVU
Praha – Školu architektury prof. Emila Přikryla. Působil v Galerii Jaroslava Frágnera, poté
v AK Architekti. Je zakládajícím členem Projektil architekti s.r.o. a vede ateliér Architektura 4,
UMPRUM.

Ing. arch. Ondřej Chybík  Po studiích architektury v Brně a Štýrském Hradci v Rakousku
absolvoval postgraduální studium urbanismu na prestižní ETH Curych ve Švýcarsku. Působil
ve vídeňském ateliéru PPAG. V roce 2010 založil společně s Michalem Krištofem architektonické studio CHYBIK+KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS.

Ing. arch. Marek Štěpán

Prof. Ing. arch. Miroslav Masák  Zakládající člen ateliéru SIAL a Školky SIAL. Později
poradce prezidenta Václava Havla a profesor Fakulty architektury VUT v Brně.

Ing. arch. Marek Štěpán   Moravský architekt, který ve svých projektech a myšlenkách
rozvíjí osobní archetypální pojetí architektury v moravsko-austriackém regionu. Jeho doménou
jsou sakrální stavby, novostavby i rekonstrukce, zabývá se i dalšími občanskými a obytnými
stavbami (např. koncepce minimálního bydlení Freedomky) nebo veřejným prostorem.
Ing. arch. Ivo Herman   Po získání diplomu u prof. Jana Bočana působil jako asistent na fa-

Dr. Vítězslav Pokorný

Ing. arch. Ivo Herman

kultě architektury (prof. Jan Bočan, doc. Milan Hon a arch. Jan Aulík). Při samostatné praxi se
začal zabývat i projektovým managementem. Je členem komise územního rozvoje a životního
prostředí P14, člen stavební komise obce Radonice.

Průběh porotování byl pro mne velmi pozitivní zkušeností. Obdrželi jsme 23 návrhů a po prvním zhlédnutí
nikdo z porotců neměl jasného favorita. V tento moment jsme si všichni uvědomili, že nás čeká velmi těžká
práce. Jako velmi pozitivní vnímám moment rozhodnutí, že se porota rozdělí do tří pracovních skupin, které se zaměří na jednotlivá hodnoticí kritéria: 1. architektura a urbanismus, 2. provozní a dispoziční řešení
hlavně z pohledu uživatele, tedy především knihovníků a za 3. ekonomicko-provozní potenciál návrhu.
Jako předseda jsem nebyl zařazen do žádné pracovní skupiny a měl jsem během odpoledne možnost
sledovat a zasahovat do debat v jednotlivých skupinách. Po tomto prvním kole začala společná debata
a hodnocení jednotlivých návrhů. Debaty byly delší i kratší, hlasovalo se a revokovalo a znovu debatovalo… Nechtěli jsme rozhodnutí uspěchat, a tak jsme se dohodli, že budeme v jednání pokračovat druhý
den. Tato pauza, kdy si můžete myšlenky a názory o řešeném místě a návrzích utřídit do druhého dne, byla
velmi přínosná. Jsem rád, že jsme nakonec našli vítězný návrh, a přeji městu Úvaly zdárné dokončení
projektu.
Chtěl bych poděkovat všem, kdo zaslali své návrhy do soutěže a podnítili tím velmi bohatou debatu.
Velké uznání patří městu Úvaly, že se rozhodlo hledat řešení nové budovy knihovny a společenského
centra formou anonymní architektonické soutěže.
Mgr. akad. arch. Roman Brychta _ předseda poroty

RNDr. Tomáš Řehák Ředitel Městské knihovny v Praze od r. 2002, člen Ústřední knihovnické
rady (poradní orgán ministra kultury, od r. 2004), člen Standing Committee MetLib section of
IFLA (2009–2015), člen rady (2004-2015) a předseda Sdružení knihoven ČR (od r. 2015).

Přehled všech návrhů a další dokumentaci k soutěži naleznete na webových stránkách
Společnosti Petra Parléře – organizátora soutěže (www.cenapp.cz) a města Úvaly (www.mestouvaly.cz).
Ing. arch. Petr Brožek

RNDr. Tomáš Řehák

č. 17

3

Oceněné a odměněné návrhy
1. cena

Autoři _ A.LT Architekti, v.o.s, Ing. arch. Peter Lacko
Spolupráce _ Filip Tittelbach, Lenka Dvořáková, Michala Slynková,
Martina Svobodová, Ondřej Hlaváček

dání knižních regálů a studijních míst je variabilní a lze je přizpůsobit aktuálním potřebám knihovny. Požadované kapacity počtu knižních jednotek,
studijních a odpočinkových míst jsou splněny a umožňují i případné navýšení.
Prioritou návrhu je rovnoměrné prosvětlení všech výpůjčních prostorů, kterého primárně docilujeme horním prosvětlením skrze převýšené
světlíky.
Interiér i exteriér objektu navrhujeme světlý, jediným výrazným prvkem jsou knihy a orientační systém.

Autorská zpráva

Konstrukční řešení

(návrh č. 17) _ 200 000 Kč

Urbanistické, architektonické a dispoziční řešení  
Pro urbanistický koncept navržené knihovny je rozhodující pěší propojení
náměstí Arnošta z Pardubic s prostorem městského úřadu za potokem
Výmola. V budoucnu by v prostoru za úřadem mohly vzniknout i záchytné
parkovací plochy pro centrální část Úval, čímž by tato spojka pro pěší
významově ještě posílila.
Půdorys objektu je v 1NP na celou hloubku parcely odsazen od pozemku
budoucí radnice ve vzdálenosti o cca 3–4 m. Vytváří se tak souvislý průchod vnitroblokem. Toto spojení uzavírá centrální „úvalský okruh“, ve kterém se propojují všechny významné instituce centra.
Objekt společenského centra a knihovny má dvě hlavní strany. Severní strana orientovaná do provozně živého městského náměstí je reprezentativní a umožňuje lidem co nejjednodušší vstup do objektu. Jižní
strana směřující do nivy potoka Výmoly je naproti tomu orientována do zeleně. Je klidná s příjemnou, až relaxační atmosférou uprostřed vnitřních
zahrad. Východní odstoupená strana objektu lemující průchod parcelou
slouží pro doplňkové boční prosvětlení a zásobování knihovny přes radniční dvůr s průjezdem.
Architektonický koncept v plné míře respektuje charakter místa.
Navrhujeme dobře prosvětlenou, provozně jednoduchou budovu, která svým výrazem a formou vyjadřuje důležitost instituce, ale na druhou
stranu svým měřítkem zásadně nevybočuje z kontextu souvislé okolní
zástavby.
Hlavní prostory objektu (vstupní vestibul s občerstvením a internetem a téměř celý blok tzv. volného výběru knihovny spolu s čítárnou)
jsou umístěny na úrovni vstupu z náměstí. Poměrně velkorysý krytý vstup
pokračuje společným vestibulem, přes kontrolní bod knihovny navazuje
na blok volného výběru a je zakončen letní čítárnou s výhledy do zeleně.
Klidová část knihovny se studovnou a odbornou literaturou klesá
o patro níže a navazuje tak na úroveň jižní zahrady. Prostory knihovny tady
plynule přechází přes druhý kontrolní bod do zahradního pódia a dále
do zahrady. Pódium lze využívat na různé sezónní kulturní akce.
Na této úrovni jsou i sklady a katalogizace knihovních fondů.
Do 2NP přístupného ze vstupního vestibulu umísťujeme společenský
sál se zázemím a salonek, do samostatného bloku administrativu. Blok
sálu je propojen přes foyer s výstavním prostorem s budovou radnice.
Prostorový koncept objektu vychází z modulu 4 × 4 m.
Hlavní prostory vestibulu a knihovny jsou umístěny uprostřed dispozice. V postranních pozicích jsou v místech snížení stropu uzavřené
/ polouzavřené bloky / kóje pro hygienické zázemí, šatnu, bar, vertikální
komunikace a více separované funkce knihovny (nevidomí, audio, kout
pro děti, mládež).
Celý prostor je bezbariérový.
Návrh respektuje požadované ukazatele stavebního programu. V celkové užitné ploše o výměře 1491 m² je v rámci rezervy „ostatních ploch“
posílen blok vstupních a vzdělávacích prostor (o cca 100 m²) a částečně
i blok služebních prostor (navýšení o 38 m²). Užitková plocha knihovny,
skladů a technických prostor odpovídá doporučeným výměrám. Uspořá-

4

Vzhledem k absenci geologického průzkumu nelze přesně domyslet založení objektu. Dům se nachází v těsném kontaktu s rozlivovou údolní nivou
potoka Výmoly, a lze tak předpokládat výskyt sedimentů, náplav a tím pádem méně stabilní základové poměry na jižní hraně pozemku. Vhodným
založením v těchto podmínkách se jeví piloty, které by kromě zajištění stability založení objektu mohly plnit i funkci zemních vrtů (tzv. energopiloty).
Objekt jinak počítá s využitím standardních materiálů a konstrukcí.
Navrhujeme použít masivní konstrukce na stěny, případně části stropu (železobetonové, keramické), které by zároveň sloužily pro akumulaci
tepla, resp. chladu.
Stěny jsou zateplené a opatřené strukturální omítkou.
Vzhledem k požadavku flexibilního půdorysu knihovny navrhujeme pro
zastřešení použít ocelové vazníky na rozpon 16 m, které zároveň vytváří
prosvětlovací světlíky. Střecha je z trapézových plechů zalitá betonem.
Z akustických důvodů je pod střechou akustický podhled.

Energetický koncept
Zvolené stavebně architektonické řešení objektu nebrání provedení velmi
úsporné, energetické koncepce. Všechny jižní prosklené plochy jsou zastíněny venkovními stínicími prvky.
Uvažujeme s tepelným čerpadlem se zemními vrty, v případě potřeby
aplikovat speciální založení na pilotách i s energopiloty.
Čerpadlo v zimě vytápí a v létě chladí. Chlazení bude probíhat přirozeným způsobem, tj. voda z vrtů nebo energopilot bude přes deskový
výměník proudit přímo do koncových prvků. Pro potřebu chlazení se tudíž
nebude spouštět kompresor.
Do masivních konstrukcí umísťujeme vedení tepla, resp. chladu, a primárně tak využíváme jejich sálavé složky. Zároveň využíváme masu konstrukce k překlenutí výkonových špiček, čímž se sníží velikost tepelného
čerpadla. Toto řešení způsobuje tzv. efekt masivního chladného domu.
Použití masivní konstrukce jako akumulátoru tepla vyžaduje erudované zpracování měření a regulace. Uvažujeme s tzv. prediktivním řízením,
kdy systém předchlazuje, nebo předtápí konstrukce dle předpovědi počasí, následně vyhodnocuje dopady těchto kroků a pro příští nastavení
přeprogramovává své algoritmy. Tímto způsobem řízení lze snížit u dobře nastaveného domu až 30 % ročně spotřebované energie na vytápění
a chlazení.
V meziobdobí využíváme k ochlazování a přirozenému provětrání
aeraci. Na východních stěnách jsou větrací otvory pro vstup čerstvého
vzduchu a v horních světlících jsou automaticky otevíravé otvory pro výstup. V knihovně je pro větrání použita rekuperační jednotka pro hygienické provětrání prostoru.
Ve společenském sálu je použito nucené cirkulační větrání s přimícháváním čerstvého vzduchu řízené dle koncentrace CO2. Jednotka bude
vybavena ohřevem i chlazením, bude tudíž sloužit jak pro hygienické větrání, tak pro přípravu prostoru na určenou teplotu. Mimo hlavní provoz je
sál v úsporném režimu.
Takto navržená koncepce energetického hospodářství objektu v maximální možné míře minimalizuje tok energií do objektu a z objektu, přispívá tím k minimalizování dopadů provozu budovy na životní prostředí
a zároveň minimalizuje provozní náklady.

Hodnocení poroty _ Uliční fasáda působí přesvědčivě, městsky
a reprezentativně. Sál, který je umístěn do druhého nadzemního patra,
se vizuálně stává součástí náměstí a tím potvrzuje svoji veřejnou funkci. Sál může fungovat samostatně, tedy nezávisle na provozu knihovny a předsálí je možné propojit s budovou městského úřadu. Jedná se
o formálně srozumitelné řešení. Dvorní fasáda nabízí fyzický kontakt se
zahradou v parteru i vizuální v patře. Porota doporučuje přeřešit vnitřní
dispozice tak, aby více komunikovala s navrženým průchodem a dvorem radnice a posílila tak živost veřejného městského parteru. Vnitřní
prostor je navržen flexibilně a disponuje možností reagovat na konkrétní
dispoziční požadavky klienta. Prostor knihovny je jednoduše propojen
s kavárnou, která je v přímém kontaktu s náměstím. Porota doporučuje
zoptimalizovat prosvětlené plochy světlíků, aby nedocházelo k přehřívání vnitřních prostor. Návrh splňuje očekávání a je přínosem pro zkvalitnění veřejného městského prostoru.

č. 17

3. cena

2. cena

(sdílená – návrh č. 20 a návrh č. 2) _ každá 90 000 Kč

nebyla udělena

Autoři _ Ing. arch. Filip Havliš, Ing. arch. David Zámečník
(atelier NEW HOW)
Spolupráce _ Ing. arch. Ondřej Novosad, Martin Janoušek, Jan Havlíček
(návrh č. 20)

OStatní návrhy
č. 1

č. 3

Autoři _ CMC architects, a.s., Vít Máslo, David R. Chisholm, Adriano
Ferrer Escayola Spolupráce _ Zuzana Kodešová, Yulia Pozynich

Autoři _ Ing. arch. Jindřich Starý, Ing. arch. Michal Schwarz,
Tomáš Starý, (Lennox architekti, s.r.o.)

č. 4

č. 5

Autoři _ Ing. arch. Petr Kordovský, Bc. Petr Čmolík

Autoři _ Ing. arch. Martin Poledníček, Ing. arch. Ondřej Ženožička,
Ing. arch. Petr Levý, Ing. arch. Zdeněk Janeček

č. 6

č. 7

Autor _ Ing. arch. Martin Mihály

Autoři _ Ing. arch. Marcel Ružička, Ing. arch. Tomáš Netušil

č. 8

č. 9

Autor _ Ing. arch. Michal Grošup

Autoři _ Ing. Mgr. akad. arch. Ivo Kraml, Ing. arch. Patrik Šarmír,
Ing. arch. MgA. Květa Čulejová

č. 10

č. 11

Autoři _ Ing. arch. Richard Héger, Ing. arch. David Kazický,
(RichardDavidArchitekti)

Autoři _ AF atelier, s.r.o., Ing. arch. Adam Fröhlich, Bc. Petr Srogončík

Anotace _ Knihovnu a společenské centrum navrhujeme jako výrazný
městský dům, který by se měl stát ústředním objektem náměstí Arnošta
z Pardubic. Na charakter převažující zástavby náměstí navazujeme orientací hlavní hmoty domu podélně s uliční frontou, členěním hmoty domu
na parter, korpus, střechu a průjezd do zadní části pozemku. Nejde však
o pouhou citaci, ale posunutí blíže potřebám dnešní doby. Vnitřní křídlo
domu se do zahrady projevuje jako pavilon obtékaný terasami a zelení.
Jednotlivé vrstvy domu mají moderní architektonický výraz a tvarosloví.
Průjezd je povýšen na krytou piazzetu vstupu do domu. Chceme dům,
v parteru maximálně otevřený veřejnosti, v přímé návaznosti na náměstí,
s adekvátním prostorem, umožňujícím pohodlný vstup/východ, průchod
i setkávání. Prostor vestibulu plynule přechází z exteriéru v interiér a zpět.
V přízemí jsou skrze volnou dispozici přístupné jednotlivé funkční části
domu. V přízemí navazující společenský sál a v patrech klidnější režim
knihovny. Vše navrženo jako přehledný prostor s vloženými prvky mobiliáře. Věříme, že se dům začlení do okolí, bude lidem dobře sloužit a stane
se vizitkou města Úvaly.

Hodnocení poroty _ Koncepce pracuje s vhodným měřítkem do
ulice i dvora. Vnitřní uspořádání se jeví logické ve vztahu k architektonickému prostoru. Porota doporučuje větší kázeň v materiálech. Jako
problematické se jeví umístění prostoru knihovny od 2NP a slepé fasády
do dvorního traktu. Vestibul budovy se rozlévá do okolních veřejných prostor (pasáž, terasa, loubí) a tím může iniciovat oživení daného místa.

č. 20

č. 2
Autoři _ CUBOID ARCHITEKTI, s.r.o., Ing. arch. Aleš Papp,
Ing. arch. Milan Vít, Ing. arch. Magdaléna Pappová
Spolupráce _ Ing. arch. Ondřej Zavřel
(návrh č. 2)

Anotace _ Hmota knihovny a společenského centra reflektuje charakter místní historické architektury. Dům svou půdorysnou stopou, římsou
i hřebenem střechy navazuje na sousední radnici a na lokální historickou parcelaci. Architektura budovy odráží její vnitřní strukturu. Akcentem upozorňujícím na veřejný charakter stavby je motiv knihy na fasádě
do náměstí.

Hodnocení poroty _ Navržený objekt dispozičně vhodně navazuje na náměstí. Do parteru umísťuje kavárnu, která je v přímé vazbě
na knihovnu. Forma navrženého objektu reaguje na okolí rozpačitě. Navržený objekt z pohledu z náměstí až příliš splývá s okolím. Motiv rozevřené knihy je příliš ilustrativní. Jako velké pozitivum bylo hodnocené vnitřní uspořádání dispozic, které se jeví jako efektivní a flexibilní. Umístění
společenského sálu ve druhém patře je vhodné. V parteru by bylo dobré
posílit komunikaci mezi vnitřním prostorem knihovny a prostorem zahrady
a nádvoří městského úřadu.

Odměna

(návrh č. 13) _ 60 000 Kč

Autoři _ Akad. arch. Jiří Deýl, Ing. arch. Martin Štrouf,
Ing. arch. Ondřej Zdvomka, spolupráce Ing. arch. Kristýna Vítů,
Vojtěch Jelínek, Ing. arch. Petr Uhlíř

Anotace _ Tvrdá hmota odstupuje. Je prosvětlena. Ulička spojuje
všechny prostory v sousedství. Spojení vytváří předprostor domu. Dům je
pevný a jednoduchý, ale jemný, napojený do živelnosti okolí, jeho měkké
atmosféry. Je zabalený do látky. Zdá se malý, stejně jako okolí. Přízemí
slouží obci, v patře je knihovna.

Hodnocení poroty _ Návrh, který vyvolal velkou diskuzi v porotě.
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č. 13

Byl oceněn hlavně jiný a svěží pohled na urbanistické řešení lokality.
Nabízí velkorysý veřejný prostor, který prostupuje řešeným územím k zahradě a posiluje tak význam knihovny jako veřejné instituce. Do tohoto
prostoru orientuje dlouhou fasádu objektu, který v sobě skrývá flexibilní
dispoziční řešení, které je možné dál rozvíjet či měnit. Jako hlavní nedostatek bylo nepřesvědčivé řešení fasády jako celku a dále pak ve vztahu
k sousední parcele fary.
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OStatní návrhy
č. 12

č. 14

Autoři _ Ing. arch. Michaela Roženská, Ing. arch. Tomáš Wožniak,
Ing. arch. Jakub Žoha

Autoři _ Atelier 322, s.r.o., Ing. arch. Tomáš Kužel
Spolupráce _ Ing. arch. Michaela Kuželová, Anthony Stehlin

č. 15

č. 16

Autoři _ M.A. Svatopluk Sládeček, Ondřej Králík, Františka Podzimková
Spolupráce _ Bc. Jiří Šnerch

Autoři _ Ing. arch. Ing. Tomáš Lohnický, Ing. arch. Ing. Eva Kováříková,
Ing. Pavel Hecht, Ing. Aleš Tuček

č. 18

č. 19

Autoři _ Atelier bod architekti, s.r.o., Ing. arch. Vojtěch Sosna,
Ing. arch. Jakub Straka, Ing. arch. Jáchym Svoboda, Ing. Jan Svoboda

Autoři _ Petr Křehnáč, Ing. arch. Miroslav Krátký

č. 21

č. 22

Autoři _ Ondřej Císler, Josef Choc, Filip Rašek, Markéta Poláčková,
Vojtěch Ružbatský, Alexandra Jamnická

Autoři _ Ing. arch. Tomáš Zavoral
Spolupráce _ Ing. arch. akad. arch. Jan Hendrych, František Košňar

č. 23
Autoři _ Ing. arch. Jan Šorm, Ing. arch. Pavel Zamazal
Spolupráce _ Ing. arch. Michaela Kloudová
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