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Radostné a spokojené vánoční svátky, zdraví, životní pohodu
a optimismus, úspěchy v roce 2017 Vám přeje vedení města Úvaly,
pracovníci městského úřadu
a členové redakční rady
Života Úval.
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Slovo starosty
Slo
Milé Úvalačky, milí
Úval
Úvaláci,
na
naše město má
za sebou rušný
ro
rok. Rok ve znam
mení
rozjezdu
mnoha
dopravních
a infrastrukturních staveb. Rok,
ve kterém proběhlo historicky první úvalské referendum o koupališti.
Rok, kdy byla dokončena stavba
železničního koridoru. Rok, kdy
se naplno rozjel projekt vytvoření
technických služeb města. Rok,
kdy jsme zahájili projekt zasíťování
Úval optikou. Rok rozjezdu projektu svazkové školy, která výrazně
zkvalitní podmínky pro základní
školství v regionu. Rok, kdy jsme
připravili řadu koncepčních dokumentů, ze kterých budou moci čerpat i zastupitelstva v dalších volebních obdobích (Generel a Pasport
zeleně, Dopravní generel, Koncep-

ce rozvoje komunikací, Technická
mapa města a pasport infrastruktury, Studie nového společenského
střediska a knihovny, Studie revitalizace objektů Riegerova atd.).
Posun k lepšímu životu v našem
městě je viditelný, i když aktuálně
spíše platí, že musí být chvíli hůře,
aby pak mohlo být lépe. To vše by
však nebylo možné bez spolupráce
nás všech, Úvalaček a Úvaláků.
Chci proto teď na tomto místě
poděkovat.
Poděkovat vám všem, obyvatelům našeho města za trpělivost, se
kterou snášíte realizaci různých staveb v našem městě – ať již jsou to
opravy ulic, vodovodu a kanalizace, rekonstrukční práce na průtahu
Úvaly nebo jiné další stavby.
Poděkovat kolegyním a kolegům
ze zastupitelstva za, až na výjimky,
převážně věcnou a konstruktivní
spolupráci, i když se pochopitelně

nelze vždy a všude na všem shodnout.
Poděkovat svým kolegyním
a kolegům z rady města a městského úřadu, protože bez jejich práce,
nasazení a trpělivosti by veškeré
projekty zůstaly pouze v rovině
zbožných přání (a stále platí to, co
loni – starosta je občas „poděs“).
Poděkovat všem občanům, kteří se ve svém volném čase účastní
práce redakční rady Života Úval,
komisí rady, výborů zastupitelstva
a veřejných diskusí, protože díky
nim máme bohatý kulturní, společenský a sportovní život a v neposlední řadě získáváme cenný korektiv naší práce.
Takže, velké díky vám všem!!
Toto slovo starosty čtete v adventním čase, což je podle křesťanské liturgie doba radostného
očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba

rozjímání a dobročinnosti…. Přál
bych si, aby pro nás všechny byl
advent obdobím zklidnění těla i ducha, kdy se budeme věnovat svým
blízkým a nezapomeneme přitom
na svoji lidskost vůči těm, kteří
měli ve svém životě méně štěstí.
Hledejme v době adventu to lepší
v nás. Rozum, ohleduplnost a lidskou slušnost budeme potřebovat
i po celý příští rok. Vánoce nám tyto
vlastnosti nepřičarují, ale mohou
nám pomoci najít tu správnou cestu
k nim.
Věřím, že i v roce 2017 uskutečníme naše společné i osobní cíle.
Milé Úvalačky, milí Úvaláci,
přeji vám a vašim blízkým jménem
svým i jménem představitelů města
Úvaly krásné prožití Vánoc, splnění vašich přání a vše dobré v roce
2017.
…. a přejte si něco navíc ☺.
Petr Borecký, starosta města

O čem jednali zastupitelé dne 10. 11. 2016

V

e čtvrtek 10.11.2016 se opět sešli úvalští
zastupitelé. Na programu jednání bylo více
jak 15 bodů. Nejprve přítomní vyslechli a vzali na vědomí zápis z jednání ﬁnančního
výboru ze dne 1.11.2016 a kontrolní zprávu ﬁnančního výboru. Výbor se v uplynulém období zabýval aktuálním čerpáním rozpočtu města
za první tři kvartály letošního roku a návrhem
rozpočtového opatření č.5/2016, stejně tak jako
kontrolou nákladů města na zajištění činnosti
projektového managementu dotací. Diskuse se
týkala i mzdových nákladů na zaměstnance úřadu. Následně bylo schváleno rozpočtové opatření
č. 5/2016 ve výši: příjmy a výdaje 143 177 074
Kč. Následovala série usnesení, ve kterých zastupitelé schválili kupní smlouvy na pozemky
pod úvalskými komunikacemi, a to v ulicích
Na Spojce, Jedlová a v ulici Václava Špály. Výkup je prováděn za cenu 100 – 160 Kč/m2 (dle
lokality). Zastupitelé také schválili odkoupení
pozemku pod bytovým domem č.p. 1346 v ulici
Erbenova, který je ve vlastnictví města. Výkup
je prováděn za celkovou cenu 60 740 Kč. Jedná
se o 46 m2 zastavěné plochy a 272 m2 plochy zeleně. Zastupitelé také schválili přijetí daru na pozemek o výměře 13 m2 pod budovou v užívání
Technickými službami Úvaly. Dále byl přijat dar
v podobě pozemku o výměře 2 m2 pod chodníkem na rohu ulic Mánesova a Denisova.
Nově zařazený bod jednání se týkal informace
o aktuálním postupu v přípravách rekonstrukce
úvalského koupaliště. V řadách publika byli pří-

tomní zástupci z iniciativy „Zachraňme koupaliště“. Celý proces bude mít standardní postup
z hlediska řízení. Odborníci s více než 30 letou
praxí v oboru udělají kompletní technický posudek stavu koupaliště s dvěma „kulatými razítky“
(týkající se bezpečnosti provozu + stavební části). Současně se bude dělat geologický průzkum,
sonda do betonových van a rozbory vody ze
studní. Na základě toho všeho budou připraveny
tři různé cenové varianty rekonstrukce. Technické služby okamžitě zabezpečí přístup (vrata)
do areálu koupaliště. Dotazy a nesouhlasné připomínky přítomných občanů se týkaly trasování
budované cyklostezky přiléhající k současnému
oplocení areálu koupaliště. Vedení města argumentovalo tím, že tato cyklostezka naopak koupaliště zatraktivní a lépe zpřístupní. Zprovoznění
koupaliště už v letní sezoně 2017 je dle vedení
města nereálné, předpoklad je rok 2018.
Zastupitelé následně diskutovali a vzali na vědomí „Pasport technické infrastruktury města
Úvaly“ zpracovaný společností DIPRO, spol.
s.r.o. První část se týká pasportu pozemních
komunikací. Zastupitelé si dále vyžádali doplnění o další chybějící komunikace. Současně
je zpracováván „Dopravní generel Úval“. Tento
dokument bude dokončen v půlce prosince 2016
a 9. ledna 2017 proběhne jeho veřejná prezentace. Generel dopravy se zabývá všemi aspekty
dopravy, parkování, řešení nebezpečných křižovatek, návrhem veřejné dopravy, trasování linek
PID, návrhy nových linek atd. Tento dokument

bude sloužit jako podklad pro žádosti o čerpání
nejrůznějších dotací směřujících do oblasti dopravy a zároveň identiﬁkuje kritická místa v dopravě v Úvalech.
Důležitý bod jednání se týkal budoucnosti
zdravotního střediska. Vedení města totiž přišlo
s projektem jeho rozšíření. Zastupitelé schválili
vyhlášení záměru budoucího pronájmu dostavby
zdravotního střediska s těmito parametry: doba
nájmu 25 let, prvních 15 let nájmu bude činit minimální nájemné částku 1,26 mil. Kč ročně bez
služeb a DPH. Tato částka bude každoročně valorizována o meziroční míru inﬂace stanovenou
ČSÚ. Běžnou údržbu a opravy do 10 000 Kč
na jednotlivý případ bude zajišťovat nájemce.
Ten se rovněž zaváže poskytovat v novém objektu služby především rozsahu 2x praktik, 2x
pediatr, 1x zubař, 1x oftalmolog, 1x kožní, 1x
chirurgie (+ rentgen), 1x ortoped, 1x ORL, 1x
neurolog, 1x alergolog, 1x geriatr, 1x psychiatr. Investice do rentgenového zařízení bude plně
v režii nájemce. Současně zastupitelé souhlasili
s vypsáním výběrového řízení na realizaci přístavby zdravotního střediska s tím, že toto výběrové
řízení bude obsahovat alespoň následující kritéria.
Partner splní veškeré
podmínky stanovené
zákonem o veřejných zakázkách pro
investice o objemu

Měsíčník pod názvem Život Úval – periodický tisk územně správního celku města Úvaly vydává Město Úvaly, IČ 002 40 931. Adresa vydavatele: Městský úřad Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly, tel. 281 981 401, 281 091 526, fax 281 981 696, e-mail: sekretariat@mestouvaly.cz. Internetová adresa měsíčníku: www.mestouvaly.cz/zivot-uval. Ročník 57, č. 12. Měsíčník vychází vždy nejpozději do 10. dne v měsíci, v nákladu 2 800 kusů. Distribuce ve městě Úvaly. Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha – východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem MKČRE12703. Redakční rada
ve složení: Josef Štěpánovský (vedoucí redaktor), Mgr. Romana Vorlíčková (zástupce vedoucího redaktora), Mgr. Milan Bednář, Ing. Petr Jankovský, Mgr. Marek Mahdal, DiS., Ing. Radek Netušil, Jan Poledník. Příspěvky se přijímají výhradně na e-mail redakční rady: zivotuval@seznam.cz. Rukopisy se nevracejí. Zveřejňované příspěvky nemusejí vyjadřovat názory redakční rady. Tisk Tiskárna Úvaly, spol. s r. o., graﬁcká úprava Marta Frnková. Adresa redakce:
Městský úřad Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly. Inzerci a osobní zprávy přijímá odbor správní – podatelna Městského úřadu Úvaly, tel. 281 091 560, e-mail:
lenka.platzova@mestouvaly.cz, nebo podatelna@mestouvaly.cz. Vydavatel neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v reklamě a v inzerci. Nezveřejněné a zkrácené příspěvky jsou v plném znění zveřejněny na www.mestouvaly.cz v sekci Život Úval. Redakční uzávěrka lednového vydání je v pondělí
12. prosince 2016. Příspěvky zaslané po tomto datu nebudou v lednovém čísle otištěny.

2
prosinec_2016.indd 2

11/29/16 12:06 AM

městský úřad

Život Úval 12/2016
maximálně 23 mil. Kč. Zahájení stavby projektu nejpozději v prvním pololetí roku 2018.
Objekt splní parametry pro umístění rentgenového pracoviště. Partner poskytne na objekt záruku v době trvání alespoň 15 let. Celková výše plateb partnerovi v období 15 let.
Zastupitelé schválili uzavření dodatků
k veřejnoprávním smlouvám o činnosti Městské policie Úvaly na území obcí Zlatá, Květnice, Sibřina, Dobročovice, Škvorec, kterými
dochází k úpravě podílu obcí na výši vybraných pokut. 15% z vybraných pokut na území obce bude vráceno příslušné obci.
Zastupitelé rovněž vzali na vědomí informaci Mgr. Dany Polákové o investičních prioritách projektu MAP Brandýs nad Labem
– Stará Boleslav. Školská komise se schází
pravidelně, během školního roku 2015–2016
se členové komise postupně seznámili se všemi školskými zařízeními zřizovanými městem Úvaly a soukromou MŠ Soﬁa. Členové
komise tak mají dobrý přehled o aktuální
situaci a potřebách jednotlivých školských
zařízení. Jednání komise přispívá i k velmi
dobré koordinaci aktivit do kalendáře akcí
ve městě a slouží i k výměně informací. Úvalská školská zařízení přistoupila k naplnění
této šablony velmi zodpovědně, byly zařazeny projekty, které nejsou žádným způsobem
nadnesené, vycházejí z reálných potřeb. Pokud by byl dodržen příslib, že existuje reálná
šance dosáhnout na ﬁnanční prostředky, které
budou do této šablony zanesené, jednalo by
se o zaokrouhlenou částku 750 mil. Kč, která
by měla být v horizontu do roku 2023 v našem městě proinvestována.
Zastupitelé udělili ocenění Junior města
Úvaly 2016 Břetislavu Hájkovi za mimořádný úspěch v oblasti vědy a techniky – vynikající umístění v soutěži Google Code-in
a vyslovili poděkování a uznání Ondřejovi
Charvátovi a Barboře Brázdové za vynikající
studijní výsledky a úspěchy v oblasti sportu –
karate. Ocenění bylo předáno na akci Advent
v Úvalech dne 27. 11. 2016.

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

ve čtvrtek
8. 12 . 2016
od 17 hodin
v sále domu
s pečovatelskou
službou.

Zastupitelé delší dobu diskutovali a následně odsouhlasili podnět paní Tesařové, že
zápis z průběhu zasedání zastupitelstva bude
obsahovat údaj o počtu přítomných členů
zastupitelstva, schválený pořad jednání, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení,
dále podstatu projednávané věci, projevy
zastupitelů a občanů výslovně požadované
k uvedení do zápisu. Úplné znění diskusí
a dotazů zastupitelů a občanů k jednotlivým
bodům jednání je obsaženo v nepřerušovaném a kompletním záznamu zasedání zastupitelstva umístěném na internetových stránkách
města a uloženém na městském úřadě. Tento
záznam je veřejnosti dostupný k nahlédnutí
buď dálkovým přístupem, nebo na vyžádání
na městském úřadě na záznamovém médiu.
Pan zastupitel Gloc vznesl technické podněty
k úpravě a zkvalitnění záznamu z jednání zastupitelstva. Paní Váňová vznesla připomínku
ohledně záznamu diskuse občanů do zápisu
z jednání.
Dotazy (pan Havel) se dále týkaly nově
instalovaného radaru v oblasti horní části
ulice Pražská. Cílem je zklidnění dopravy
a zvýšení bezpečnosti v oblasti. Paní Mandová se vyjádřila k úpravám okolí poloviny ulice Čechova, pan Gloc se dotazoval
na výsledky zátěžových zkoušek vzrostlých stromů na náměstí Arnošta z Pardubic. Tři lípy na náměstí jsou ve velmi
špatném stavu a brzy se bude muset přistoupit k jejím pokácení. Paní Horňáková
se dotazovala na výšku obrubníků v ulici
Bezručova. Paní zastupitelka Kouklová
vznesla připomínku ohledně rychlosti průběhu probíhající rekonstrukce první části
průtahu městem.
Videozáznam z řádného jednání ze dne 10.
11. 2016 je zde: http://www.youtube.com/
watch?v=5AxYMFHHuE8
(délka trvání 4:11 hod.)
Marek Mahdal
(redakce Života Úval)

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme, že POKLADNA
bude v tomto roce naposledy
otevřena ve středu 21. 12.
2016.. Po tomto datu bude
2016
možné platby provést
poštovní poukázkou nebo
bezhotovostně na účet města:
transparentní účet
č. 19-1524201/0100,
popř. netransparentní účet
č. 5000128584/0600
Pokladna bude
opět otevřena
v pondělí 2. 1.
2017

Poděkování města
vlastníkům pozemků
Město Úvaly i v letošním roce realizuje výkup pozemků pod komunikacemi
za účelem sjednocení vlastnických práv
a povinností. Děkujeme všem vlastníkům
za vstřícný přístup při jednáních a řešeních
tohoto problému. Zejména bychom rádi poděkovali těm vlastníkům, kteří své pozemky
pod komunikacemi městu darovali: panu
JUDr. Ing. Petru Petržílkovi, Ph.D. z Úval
a paní Jitce Vyskočilové z Úval a samozřejmě všem ostatním.
Vedení města

Co nového okolo úvalského koupaliště?

Z

ima za rohem, mohlo by se
zdát, že téma úvalského koupaliště může spát zimním
spánkem. Opak je pravdou. Co
se tedy v uplynulém měsíci a půl
dělo? A co se dít bude?
Nejprve jsme se setkali se zástupci občanské iniciativy Zachraňme koupaliště. Představitelé vedení
města Úvaly se sešli se zástupci
občanské iniciativy „Zachraňme
koupaliště“ (pí. Wojciková, pí. Kytlicová a p. Vosecký) a zastupiteli
p. Černým, p. Dvořáčkem a p. Kolaříkem.
Představitelé města navrhli
přítomným zástupcům občanské
iniciativy a zastupitelům, aby byl
zřízen buď výbor zastupitelstva
nebo komise rady, kde by byli zastoupeni jak představitelé radnice,
tak zástupci Zachraňme koupaliště, tak opozice. Předsednictvím
tohoto výboru nebo komise navrhli
zástupci města pověřit zastupitele
pana Jana Černého ze spolku Pro

Úvaly. Cílem bylo, 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 odsou-

hlasilo zastupitelstvo města a následně rada města by zajistila realizaci. Důvodem byla jednoznačně
skutečnost, že ze strany některých

členů iniciativy Zachraňme koupaliště a zastupitelů kolem pana Jana
Černého zaznívaly na adresu města
názory zásadně zpochybňující výši
investic nezbytných pro opravu
koupaliště a chtěli jsme tak dát příležitost přetavit tyto názory v konkrétní činy a společně s městem
hledat společného jmenovatele.
Tato nabídka však byla odmítnuta s tím, že iniciativa Zachraňme
koupaliště i zastupitel Jan Černý
jsou názoru, aby tato investice
probíhala jako jakákoli jiná –
tedy standardním projednáním
v orgánech města (rada, komise
rady, zastupitelstvo). Rozhodnutí
neúčastnit se práce ve speciálně
vytvořeném orgánu a nevést jej,
které jsme obdrželi, tedy vnímáme tak, že právo a odpovědnost takto rozhodnout je vloženo
do rukou vedení města a zastupitelstva. Toto právo a tuto odpovědnost
přijímáme a nezříkáme se jich.
Úvalskou veřejnost, a tedy vás
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všechny budeme o rekonstrukci
koupaliště a připravovaných variantách opravy včas informovat standardními způsoby (web, Život Úval)
a jednotlivé varianty oprav budou
projednávány standardně v komisích rady města a v zastupitelstvu.
A jaké jsou tedy další kroky?
V současné době je koupaliště
napuštěné a zakonzervované.
V následujících týdnech:
1) Bude proveden znalecký audit
technického stavu koupaliště.
Současně proběhnou geologický
průzkum, sondy betonu bazénových van a kompletní rozbor
vody ze studny na koupališti.
2) Na základě výše uvedených
informací budou stanoveny tři
varianty rekonstrukce s uvedením kladů a záporů jednotlivých
variant: náklady na rekonstrukci/
kvalita areálu/ životnost/ provozní náklady.
3) Z těchto variant následně zastupitelstvo zvolí variantu, která
bude naprojektována a následně
realizována.

Život Úval 12/2016

Předpokládáme, že tyto kroky by
měly být provedeny do konce února 2017. Samotná rekonstrukce by
pak probíhala v II. polovině roku
2017 a koupaliště by mohlo být
znovuotevřeno v červnu 2018.
Spolu s rekonstrukcí koupaliště
chceme v jeho jižní části u úpatí
kopce realizovat cyklostezku, která propojí areál koupaliště s Hodovem a severními částmi města
na straně jedné a centrem města
na straně druhé. Tato cyklostezka
zabere cca 470 m2 z areálu o ploše
12 000 m2 (2 000 m2t z toho jsou
bazény), tedy cca 4,7% plochy.
Na stranu druhou tak výrazně kou-

paliště zpřístupníme pro pěší, cyklisty a rodiny s kočárky. Plocha
zabraná cyklostezkou je plocha,
kde se nalézaly kiosky a jedná se
prakticky o stále zastíněné místo –
více napoví mapka.
Pokud se týká zázemí pro par-

koviště, v současné době rozpracováváme plán, že bychom
parkoviště realizovali v prostoru
pozemků za čistírnou odpadních
vod u staré střelnice (auta by přijížděla ulicí Muchova), kde by tak
mohla vzniknout parkovací plocha
pro cca 100 aut. Návštěvníci, kteří
přijedou autem, by pak mohli dojít
ke koupališti práve po nově budované cyklostezce, jejíž základy již
v prostoru kolem čističky máme
připravené.
Další informace budeme přinášet
průběžně.
Petr Borecký,
starosta města

Graffiti v Úvalech – odměna 20 000,- Kč za informace
vedoucí k dopadení vandalů

V

Úvalech se poslední dobou vyskytují
ve zvýšené míře problémy se sprejery, kteří ničí fasády soukromých domů, obecních
budov a plochy v okolí nádraží.
Jedná se o několik jedinců, ale výrazně hyzdí
tvář našeho města. Nejvíce o sobě dávají vědět
sprejeři s pseudonymem AiK (ALK?), SYKES,
MDK15, SICK. Jejich stopy
po vandalském řádění jsou
vidět takřka na každém kroku.
Kdyby byla jejich obětí pouze
zanedbaná místa, dalo by se to
pochopit jako výzva k nápravě. Sprejeři (writeři) v Úvalech si však vybírají čerstvě
opravené objekty. Naposledy
se obětí sprejera stalo zdravotní středisko a úvalské nádraží.
Každý autor si volí své jméno, pseudonym, které se stává načas jeho
erbem a obvykle textovým obsahem grafﬁti. Jedná se o krátká slova nebo zkratky,
často anglicky znějící slova nebo slova
bez původního významu komolený výraz. Důležitou roli hraje zvučnost a věrnost jménu. Vytvoří-li autoři seskupení,
volí také společné jméno, často složené
z počátečních písmen původců, zpravidla
2 až 4 klíčových členů, počet písmen nemusí
odpovídat počtu autorů. Tím se grafﬁti zcela zásadně odlišuje od street artu, se kterým je někdy
zaměňováno.
Od roku 2011 je grafﬁti trestným
činem, a to bez ohledu na způsobenou škodu. Sprejery je možné postihovat na základě trestního zákona
České republiky. Ten umožňuje
autora nechtěných nápisů obvinit
za trestný čin poškozování cizí věci.
Pokud je i Váš soukromý majetek

počínáním sprejerů poškozen, je doporučeno
podat trestní oznámení na Obvodním oddělení policie ČR
v Úvalech.
Město Úvaly
v současné době
jedná o zapojení

h téh pokrytí
k tí oblasti
bl ti daty
d t
licií ČR. V případěě hustého
umožňuje vyhledat místa s největším aktuálním
přírůstkem tagů a odhalovat rizikové
časy. Tímto je umožněno lepší nastavení represivních i preventivních opatření na daném místě.
Město Úvaly je rozhodnuto s grafﬁti
bojovat.
Technické služby města počínaje
listopadem začaly systematicky likvidovat grafﬁti z veřejných budov. Rada
města se zároveň rozhodla vypsat odměnu ve výši 20 000 Kč za jakékoli
informace vedoucí k dopadení autorů
grafﬁti zveřejněných na fotograﬁích
v tomto článku. Informace předávejte na městskou policii. Kontaktní e-mail je: mestskapolicie@mestouvaly.cz; telefon 603 560 008
V případě, že se autoři výše uvedených grafﬁti
dobrovolně přihlásí, je město Úvaly po splnění
určitých podmínek ochotno netrvat na jejich
trestním stíhání.
Vedení města

VOLNÉ PRACOVNÍ
MÍSTO
do programu TagBust. TagBust je počítačový
systém, který dokáže automaticky hledat podobnost mezi jednotlivými grafﬁti tagy na základě
rukopisných prvků za účelem identiﬁkace pachatele a především náhrady způsobených škod. Umožňuje propojovat jednotlivé tagy mezi
sebou a sledovat spojitosti mezi
autory jednotlivých tagů. V případě
dopadení pak velmi účinně dokáže usvědčovat autory jednotlivých
maluvek, a je proto využíván i Po-

Město Úvaly přijme pečovatelku pro Pečovatelskou službu Úvaly, pracovní poměr
na dobu neurčitou, pracoviště Úvaly včetně smluvního obvodu. Nástup možný od
1.12.2016 nebo dohodou. Jedná se o práci
v terénu. Podmínkou je ŘP sk. B a kladný
vztah k seniorům. Výhodou je certiﬁkát
pracovníka v přímé péči. Nabízíme dobré
pracovní podmínky a beneﬁty.
Bližší informace na tel. 723 040 530 vedoucí úřadu MěÚ Úvaly.

4
prosinec_2016.indd 4

11/29/16 12:06 AM

městský úřad

Život Úval 12/2016

Jak to bude se stromy na náměstí Arnošta z Pardubic?

V

souvislosti s chystanou rekonstrukcí úvalského náměstí a ulice Husova si město Úvaly nechalo zpracovat odborné zhodnocení stavu jednotlivých stromů v předmětné lokalitě.
Cílem bylo zjistit skutečný zdravotní stav a kondici stromů a následně vyhodnotit tzv. provozní
bezpečnost stromů.
Provozní bezpečnost vyjadřuje,
jaká je pravděpodobnost mechanického selhání stromu nebo jeho
části (vývrat stromu, rozlomení
koruny, pád silných větví apod.)
a míra možného rizika ve vztahu k lokalizaci stromu (blízkost
cesty, frekvence pohybu lidí pod
stromem apod.). Zjednodušeně
řečeno: dle stavu stromu stanovujeme, jaká je míra rizika, že strom
někoho ohrozí újmou na majetku, zdraví či na životě. Jedná se
o standardní způsob hodnocení
a provozní praxe uplatňované
v českých městech.
Z výsledků této odborné expertizy vyšlo, že většina vzrostlých
stromů je ve špatném zdravotním stavu. Ten je dán především
vyšším věkem stromů a množstvím negativních vlivů v jejich
okolí (sešlap, pojezdy, zimní údržba, stavební práce v okolí stromů
v minulosti, soubor negativních
vlivů městského prostředí obecně) a dále pak absencí odborné
péče v minulosti. Část novějších výsadeb mladých hlohů má
sníženou perspektivu v důsledku
poškození bází kmenů. Funkční
stromová kostra celého náměstí
je narušena, perspektiva starších
stromů je vlivem jejich obecně
špatného zdravotního stavu silně
narušena. V prostoru zcela chybí
kvalitní nová výsadba dlouhověkých stromů, které v budoucnu zaručí stabilitu a funkčnost celého prostoru náměstí. Výsledky
jednoznačně dokládají, že řešené
území vyžaduje silný zásah v podobě pěstebních opatření a kácení
stromů a současně v podobě nových výsadeb vhodných druhů
stromů. Bez těchto zásahů bude
stabilita a funkčnost celého prostoru dlouhodobě narušena.
Výsledky tohoto hodnocení
byly poté konfrontovány s návrhem plánované rekonstrukce
úvalského náměstí. Část novějších výsadeb hlohů na náměstí
Arnošta z Pardubic bude přesazena. V prostoru před budovou
školy a navazujícího okolí pomníku padlým v 1. světové válce je
navrženo odstranění stávajících
stromů. Důvodem je špatný stav
většiny vzrostlých stromů a dále
pak snaha o opětovné otevření pohledu na budovu školy. Historická

budova školy představuje z architektonického i historického pohledu jednu z nejcennějších staveb
ve městě. Budova školy je však
zcela zakryta za dodatečně vzniklou výsadbou stromů. Do toho
prostoru budou stromy v rámci
rekonstrukce náměstí navráceny,
avšak v jiné struktuře a rozmístění, s ohledem na výše popsané.
Velká část z předmětných
vzrostlých lip a javorů v tomto
popisovaném segmentu náměstí má pokročilé hniloby kmene,
koruny a kosterních větví, hrozí
u nich především rozlomení nos-

zzerií a dále vzrostlé lípy lemující sochu Arnošta z Pardubic).
U těchto stromů předmětná analýza provozní bezpečnosti konstatovala vysokou pravděpodobnost
narušení kořenového systému
a současně poškození dřeva stromů z důvodů otevřené hniloby.
Jelikož zájem na zachování těchto
stromů byl opravdu vysoký, přistoupilo město Úvaly k dalšímu
již zcela nadstandardnímu posouzení stavu těchto stromů. U těchto stromů bylo dvěma soudními
znalci provedeno přístrojové posouzení stavu stromů pomocí

ných částí stromu či vylomení
silných kosterních větví a přímo
tak ohrožují bezpečnost dané lokality.
Jedná se o stromy, které tvoří
navíc bezprostřední okolí školy,
kde se denně pohybuje a zdržuje spousta dětí, čekajících rodičů apod. Symptomy poškození
těchto stromů a snížení jejich
provozní bezpečnosti jsou pro
laika lehce přehlédnutelné, z odborného pohledu jsou zcela
evidentní a zjevné. Z laického
pohledu se může zdát, že tyto
stromy jsou olistěné, mají zelenou korunu, tak je přeci vše v pořádku. Zde je důležité upozornit,
že posuzování pravděpodobnosti
mechanického selhání stromu
pouze na základě toho, zda strom
omá či nemá zelenou korunu, pone
případě dle toho, zda strom schne
či nikoliv, je zažitou a opakující se
olaickou chybou a podcenění tohodto může vést k tragickým následůkům. Považuji za nutné zde zdůdu
raznit, že z odborného pohledu
u,
to, zda strom má zelenou korunu,
ky
a to, zda strom může mechanicky
dů
selhat, spolu ve většině případů
náá
nemusí vůbec souviset. Zelená
av
koruna stromu a mechanický stav
jeho kořenů, kmene či koruny
jsou totiž dva různé parametry,
které spolu často vůbec nesouvisí.
Město Úvaly mělo zvýšený
zájem na zachování ostatních
vzrostlých stromů (vzrostlá lípa
u autobusové zastávky před pi-

tzv. tahových zkoušek a dále pak
hodnocení za použití akustického tomografu. Obě tyto metody
představují soﬁstikovaný, precizní
a nejpřesnější způsob hodnocení
stromů, který je možné aktuálně
v rámci ČR provést. Při současném stupni poznání již nelze udělat více. Výsledky těchto zkoušek
však potvrdily podezření z již
zmíněné analýzy provozní bezpečnosti. U dvou těchto stromů
byla zjištěna velmi nízká odolnost
vůči vývratu, či vůči zlomu kmene a byly také doporučeny k odstranění.
Rekonstrukce náměstí se tak
bohužel neobejde bez rozsáhlého kácení. Stromy se však na náměstí vrátí v podobě vhodných
dlouhověkých výsadeb no
nových
stromů, které vy
vvytvoří
ytvoří zelenou kost-

ru celého prostoru. Tzv. „předržení“ několika málo starších stromů
se sníženou perspektivou, omezenou využitelností pro nové úpravy
či sníženou provozní bezpečností
na úkor výsadby stromů nových se
připravujeme o možnost nové stromy vysadit a nechat vyrůst. Z koncepčního pohledu bychom však
k celé situaci měli přistupovat tak,
že odstraněním starých poškozených stromů a výsadbou perspektivních stromů nových vytváříme
kvalitní a dlouhodobě stabilní zelené prostředí pro několik dalších
generací. Kvalitě a zastoupení
nové zeleně na náměstí je věnován
patřičný důraz.
Město Úvaly se pyšní přívlastkem „město v zeleni“. Jako zpracovatel několika koncepčních
a projekčních dokumentací mohu
s klidným svědomím napsat, že
daný přívlastek „město v zeleni“
používá město zcela oprávněně.
Město strategicky chystá dokumentace nejen na vhodné ozelenění městských lokalit, ale také
podklady pro jejich systémovou
údržbu či budoucí obnovu. Nově
projektované úpravy jsou již navrženy dle aktuálních trendů, které
směřují ke snížení dlouhodobých
nákladů spojených s udržovací
péčí o zeleň (tzv. extenziﬁkace
údržby). Aktuálně je připraveno
několik záměrů, pro které jsou aktivně hledány vhodné dotační tituly a další zdroje ﬁnancování. Péče
o městskou zeleň je běh na dlouhou trať s výsledky, jejichž pravý
dopad se často dostaví až s delším
časovým odstupem. V Úvalech
jsou však dobře nachystaní.
Ing. Lukáš Šteﬂ, Ph.D.,
ateliér zahradní a krajinářské
architektury
Pozn. redakce: protokoly o tahových zkouškách naleznete
na webových stránkách města,
v rubrice městský úřad, odbor životního prostředí

Poděkování
P
V
Vedení
města Úvaly děkuje
paní Martě Žižkové a panu
p
Jarroslavu Kyselovi, kteří městu daarovali vánoční strom. Souččasně
ě patří
tří poděkování
dě
panu Jiřímu Hovorkovi za bezplatné zajištění jeho přepravy
a osazení na místo.
Vedení města Úvaly
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Připravujeme rozšíření
zdravotního střediska

V

souvislosti s postupným
rozšiřováním města je zřejmé, že kapacita stávajícího zdravotního střediska v ulici
Pražská je z hlediska prostorového v podstatě vyčerpána. Nemáme-li akceptovat skutečnost, že
Úvaláci a Úvalačky budou muset
za zdravotní péčí dojíždět do Jiren a do Prahy, je nezbytné zajistit rozšíření podlahové plochy
pro poskytování zdravotnických
služeb v Úvalech. Spolu s tím je
třeba středisko vybavit moderními technologiemi pro diagnostiku
a pro poskytování služeb lékařských oborů, které nejsou zatím
v Úvalech dostupné, i když by pojišťovny byly ochotny tyto služby
v Úvalech zajistit.
Město Úvaly proto již více než
rok jedná se stávajícím nájemcem
zdravotního střediska a případnými dalšími zájemci o možnostech,
jak zdravotní středisko rozšířit.
V současné době má město k dispozici studii rozšíření zdravotního
střediska od společnosti BDA Architekti. Tato studie předpokládá
výstavbu nové přístavby ke stávajícímu objektu zdravotního střediska a tím i rozšíření jeho podlahové plochy o cca 630 m2. Toto
rozšíření by umožnilo rozšířit

spektrum poskytovaných zdravotních služeb v Úvalech především
o služby praktických lékařů, dětských lékařů, oftalmologa, chirurga, alergologa a dalších profesí.
Město v současné době připravuje realizaci tohoto projektu se
zapojením soukromého kapitálu
formou projektu PPP (private public partnership). Tento projekt by
spočíval v tom, že soukromý partner města navrhne a postaví přístavbu zdravotnického střediska.
Objekt bude ve vlastnictví města,
město bude tento objekt následně
pronajímat poskytovateli zdravotnických služeb a z výnosu nájmu
bude splácet investici partnera.
Hranicí investice soukromého
partnera je výstavba objektu až
po přípojky jednotlivých médií.
Samotná podoba objektu bude konzultována s potenciálním budoucím
nájemcem a realizována ve vzájemné koordinaci s ním. Vnitřní vybavení objektu technikou bude zajištěno v režii nájemce. Město Úvaly
zároveň zajistí svým nákladem dodatečné parkoviště o kapacitě alespoň 20 vozidel v prostoru objektu
Pražská č.p. 527.
Zastupitelstvo města na svém
zasedání dne 10.11.2016 schválilo zahájení tohoto projektu. Po-

Na úvalské čistírně
odpadních vod
jsme zprovoznili
kompenzaci účiníku

V

minulých dnech jsme nákladem cca 50 000 Kč zprovoznili
na úvalské čistírně kompenzaci účiníku. Toto zařízení nám ročně
ušetří téměř 80 000 Kč za elektřinu pro čističku, tedy návratnost
investice je pod jeden rok. Možná je to drobnost, ale drobnosti dělají
v součtu velká čísla. Poděkování směřuje k panu Miloslavu Kolaříkovi,
který realizaci celé úpravy připravil a zajistil.
Petr Matura, vedoucí OID

kud se podaří najít nájemce, který
by rozšířené středisko provozoval
(zájemci již jsou) a zároveň partnera pro realizaci projektu, moh-

la by být přístavba zahájena již
v roce 2018 a rozšířené středisko
by se mohlo otevřít v roce 2019.
Petr Borecký, starosta města

Řešení dopravy a křižovatek na I/12 – blýská se na lepší časy?

H

ustá doprava na silnici I/12 a v nedohlednu začínající realizace její čtyřproudé
přeložky vystavují dnes a denně úvalské
řidiče pokoušející se najet na tuto silnici na křižovatkách s Jirenskou, Dobročovickou nebo
ulicí Pod Slovany adrenalinovým situacím.
Nemluvě o chodcích, kteří tuto silnici potřebují
přecházet hned na 3 místech neřízených světelnou signalizací (Dobročovická u Pneu Černý,
přechod Pod Slovany, přechod Bulharská).
Tato situace nás rozhodně nenechává v klidu, a tak jsme se na konci roku 2015 dohodli s Dopravní fakultou ČVUT pod vedením
doc. Jiřího Čarského na zpracování komplexního Dopravního generelu města Úvaly. Tento generel se zabývá mnoha aspekty dopravy
ve městě.
Především se jedná o:
1) Analýzu současné dopravní situace ve městě Úvaly:
2) Expertní posouzení současné autobusové
hromadné dopravy a realizace případných
návrhů změn za účelem stanovení dlouhodobé koncepce řešení hromadné dopravy
v Úvalech.
3) Návrh řešení bezpečné cesty do školy (pro
chodce i cyklisty) z místních částí Radlická
čtvrť a Na Slovanech s důrazem na křížení
s průtahem silnice I/12 (ulice U Přeložky)
a na kontinuitu bezpečné cesty až do centra
města.

4) Návrh opatření za účelem dosažení adekvátní úrovně bezpečného používání cyklistické dopravy pro cestu z místních částí
U Horoušánek a Zálesí k železniční stanici
Úvaly a do centra města.
5) Návrh nového autobusového stanoviště
(včetně uspořádání odjezdových stání a organizace dopravy) u železniční stanice Úvaly určeného pro stávající linky autobusů.
6) Bezpečnostní audit v místě náměstí Arnošta
z Pardubic a v ulici Husova.
Současně
se
zpracováváním
Generelu dopravy jsme vstoupili
do jednání s Ředitelstvím silnic
a dálnic (ŘSD),
kde jsme začali
jednat o úpravě
výše zmíněných
nebezpečných
křižovatek a přechodů na silnici
I/12. Díky tomu,
že jsme měli expertní
zázemí
z ČVUT, mohli
jsme ŘSD předložit několik variant
řešení.

Z těchto jednání vzešly následující závěry:
1) ŘSD provede stavební úpravy křižovatky
I/12 a silnice II/101 Jirenská tak, aby byla
zvýšena její bezpečnost a propustnost, zejména ve směru od Jiren na Kolín. Varianty
jsou dvě: kruhový objezd nebo křižovatka
s připojovacími pásy a balisety. Realizaci této úpravy přislíbilo ŘSD mezi roky
2018–2019, tedy relativně brzy.
2) ŘSD souhlasí s úpravou křižovatky I/12
s ulicí Dobročovická tak, aby byla rozdě-

Křižovatka Dobročovická
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Realizace této akce by pak mohla proběhnout v roce 2019.
3) ŘSD je za určitých podmínek ochotno akceptovat zachování přechodu pro chodce
u ulice Pod Slovany, podmínkou je, že město zajistí jeho osvětlení.
4) ŘSD je ochotno akceptovat úpravy přechodu pro chodce u přechodu Bulharská
tak, že bude vybudován středový ostrůvek.
Samotná projekce a realizace by probíhala
ve stejném režimu jako úpravy křižovatky
Dobročovická.
5) ŘSD souhlasí s osazením úsekových radarů
od Pneu Černý po čerpací stanici Benzina.

Křižovatka Pod Slovany

lena bezpečnostním ostrůvkem pro chodce
a aby se zpomalila doprava na I/12 tak, aby
auta odbočující z Dobročovické se mohla
bezpečně vyhnout. Celá akce by byla zajištěna smlouvou o spolupráci mezi ŘSD
a městem Úvaly, kdy město Úvaly by zaplatilo a zpracovalo projektovou dokumentaci úprav křižovatky a následně by se
město ﬁnančně podílelo na jejích úpravách.

Bulharská

Čeká nás tedy v této oblasti mnoho práce,
na druhou stranu se blýská na lepší časy při řešení dopravy na I/12 v Úvalech. Důležité je, že
stávající vedení ŘSD je ochotno o všech výše
uvedených věcech s městem jednat a je vstřícné
ke spolupráci. Pokud se týká budování čtyřpruhé přeložky I/12, neočekává ŘSD zahájení její
stavby před rokem 2021.
Dovolte mi na závěr, abych vás Zajímá vás, jak budeme řešit dopravu v našem městě? Jak
všechny pozval na prezentaci Do- budeme v Úvalech parkovat, jezdit autem, busem či na kole?
pravního generelu města Úvaly,
která proběhne za účasti docen- Zveme vás na veřejnou prezentaci
ta Jiřího Čarského a jeho kolegů Dopravního generelu města Úvaly
ve společenském sále DPS dne 9. ledna 2017 od 18:00 ve společenském sále Domu s pečova-9. ledna 2017 od 18:00.
telskou službou, náměstí Svobody Úvaly
Petr Borecký, starosta města

Svoz odpadů nově pod technickými službami!

V

jednom z předchozích čísel Života Úval jsme vás
informovali o tom, že Technické služby města Úvaly budou
od nového roku v Úvalech zajišťovat svoz odpadů. Nový rok
je v podstatě již za rohem, a tak
bychom vás rádi informovali,
jak vše bude probíhat. Obecně
lze říci, že se budeme maximálně snažit, abychom zachovali
svozové termíny tak, jak je nastavila společnost FCC. Svoz
komunálních odpadů bude probíhat v lichých týdnech, hlavním
svozovým dnem bude pro většinu území Úval i nadále úterý,
v pondělí a ve středu pak bude
probíhat svoz v dílčích menších
částech Úval. Od dubna pak
bude v každý sudý pátek probíhat svoz bioodpadů. V případě, že by razantně vzrostl počet
biopopelnic, pak bychom rozšířili svoz bioodpadů i do jiných

dnů. Svoz kontejnerů na tříděný
odpad bude probíhat dle potřeby. Nejvíce frekventovaný bude
svoz kontejnerů na plasty, zde
v závislosti na lokalitě bude
svoz zajištěn až dvakrát týdně.
Kontejnery s papírem se budou
pravděpodobně vyvážet jednou
za týden, naopak sklo a tetrapacky mají delší interval svozu,
a to někdy až 3 týdny.
Svozové auto obdrží technické služby v polovině prosince,
budeme tak mít 2 týdny na odzkoušení tras apod. Nicméně
teprve samotné zahájení svozu
od 2. ledna ukáže, zda naše plány týkající se harmonogramu
svozu jsou reálné a zda v našich
podmínkách a při dodržení jednosměnného provozu dokážeme
svézt odpady v daných dnech.
Během prvních dvou týdnů se
tak možná budou trasy svozů
upravovat, nicméně veškeré

Volné místo
Technické služby města Úvaly přijmou zaměstnance
na hlavní pracovní poměr. Náplní práce bude zajištění
svozu odpadů, úklid veřejných prostranství, údržba bytových a nebytových prostor apod. Nástup od 1. ledna
2017, příp. dohodou. Řidičský průkaz sk. C a zkušenosti
v oboru výhodou.
V případě zájmu posílejte životopis na tsu@mestouvaly.
cz, další informace na tel. 281 091 522.

podstatné informace by vám
byly poskytnuty informačním
dopisem přímo do vaší poštovní
schránky včas, abyste se na změny mohli připravit. K dispozici
samozřejmě zůstává dispečinková linka Technických služeb
města Úvaly – 735 172 722 nebo
281 091 522, případně i e-mail
tsu@mestouvaly.cz.
V době uzávěrky prosincového čísla Života Úval je v řešení odkup veškerých stávajících
nádob od společnosti FCC.
V případě dohody by vám pak
zůstala současná nádoba, jen by
v průběhu prvního měsíce došlo
k olepení popelnic novou nálepkou Technických služeb města
Úvaly. V případě, že by dohoda
se společností FCC nebyla uza-

vřena, veškeré domácnosti by
obdržely nové nádoby na směsný komunální odpad i na bioodpad. Pak by výměna popelnic
proběhla během prvního svozu.
O vývoji v této oblasti vás budeme informovat ihned poté, co
budeme vědět deﬁnitivní rozhodnutí.
Co se týká platby poplatků,
v roce 2017 bude stejná výše
poplatku jako v roce 2016, tedy
684 Kč na osobu za rok. V tomto poplatku bude zahrnuta i platba za bioodpady. Úhrada poplatku za odpady bude probíhat
i nadále na pokladně městského
úřadu.
Pavlína Slavíková,
ředitelka Technických služeb
města Úvaly

Kácení na hřbitově a u polikliniky

V

období vegetativního klidu
plánuje město Úvaly začít
s regenerací zeleně aktivně navštěvovaných lokalit, jako je hřbitov
a park před poliklinikou. Vzhledem
k zachování provozní bezpečnosti,
zdraví a života našich spoluobčanů
se nyní jedná o pokácení nebezpečných stromů, které ohrožují a často
i poškozují právě na hřbitově osobní majetek. Na hřbitově bude tedy
pokáceno prozatím 5 lip, které byly
arboristou označeny za nejvíce nebezpečné. Následovat bude uvolnění prostoru pro novou výsadbu

vhodného stromořadí, které bude
od vchodu na starý hřbitov důstojně lemovat vstupní cestu na pietní
místo. U polikliniky byly za takto
nebezpečné stromy označeny odborníkem 3 jasany, které vyrůstají
ve spodní části parku od rohu ulic
Pražská a Wolkerova. Kácení stromů bude provedeno zkušenými odborníky za dozoru městské policie,
která zajistí bezpečnost lokality během prováděných prací.
Renata Stojecová
odbor životního prostředí
a územního rozvoje
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Úvalské lesy čeká rozsáhlá obnova

M

ěsto Úvaly v současnosti
vlastní na svém katastru téměř 46 hektarů lesa. Úvalské
lesy jsou velkým bohatstvím našeho města, bohužel však bohatstvím
ve velmi špatném stavu. Absence
řádné péče v minulých desetiletích
se neblaze projevila i na stavu našich
lesů. To, co na první pohled vypadá
jako pěkný zelený les, je bohužel les
v různě pokročilém stádiu rozkladu.
Úvalské lesy v současnosti zasáhla rozsáhlá kůrovcová kalamita. Nepůvodní dřeviny v naší nadmořské
výšce (bříza, akát, smrky) potlačují
původní úvalské dřeviny (buk, dub).
Pokud nezasáhneme, za několik let
se naše lesy budou podobat lesům
v některých částech Šumavy.
Co se tedy v nejbližších dnech,
týdnech, měsících a letech bude
v úvalských lesích dít?
1) Bude probíhat poměrně rozsáhlá těžba – především na Vinici,
Úvaláku a v Králičině – zejména
ke konci roku 2016 a pak v průběhu roku 2017.

2) Následně bude probíhat úprava
a příprava osazovacího prostoru
– v průběhu cca 1 roku po těžbě.
3) Do dvou let po těžbě (tedy od jara
2018) bude nově zakládán lesní porost a prováděna podsadba
porostů stávajících – především
duby, buky atd.
Současně s těmito konkrétními
sanačními zásahy bude zpracováván
tzv. Plán lesního hospodářství města Úvaly, včetně pěstebních zásahů,
kdy budou stanoveny posloupnosti
obnovy a dosadby jednotlivých lesních ploch.
V každém případě se jedná
o dlouhodobý projekt, kdy zpočátku budou Úvaláci vidět pouze negativa – vykácené plochy
lesů. Z dlouhodobého hlediska
se však jedná o postup, který
přispěje k obnově úvalských
lesů a jejich dlouhodobě udržitelného rozvoje.
Petr Borecký, starosta
Renata Stojecová,
odbor životního prostředí

foto: Tomáš Hájek

Juniorem města
ě Úvaly
Ú l pro rokk
2016 se stal Břetislav Hájek

N

a akci Rozsvícení vánočního stromu bylo již tradičně předáváno
ocenění Junior města Úvaly. Pro rok 2016 získal ocenění Břetislav Hájek za mimořádný úspěch v oblasti vědy a techniky – vynikající umístění v soutěži Google Code-in.
Letošní soutěže ve vývoji neziskových počítačových programů se
zúčastnilo 980 studentů ze 65 zemí, sedmnáctiletý Břetislav, student
gymnázia v Českém Brodě, získal hlavní cenu a jako jeden ze dvou nejúspěšnějších řešitelů a nejlepší zástupce Evropy, kteří nejvíce přispěli
k vývoji softwaru, byl pozván na stáž do hlavního sídla společnosti
Google do San Franciska.
Přejeme mu mnoho dalších úspěchů ve studiu i v soukromém životě.
Vedení města

VIDĚT A BÝT VIDĚN

K

omise pro prevenci kriminality vás zve
na přednášku zaměřenou na bezpečnost chodců v silničním provozu. Viditelnost
chodců je každoročně v tomto ročním období velice aktuální téma. Podstatná část nehod chodců v silničním provozu je zaviněna
jejich nevhodným oblečením. Základní pravidlo bezpečnosti pro chodce pohybující se
na silnicích je VIDĚT A BÝT VIDĚN, a to je
také téma přednášky, kterou pro vás pořádáme ve spolupráci s Besipem a městskou
policií. Přednášet bude Ing. Polách.
Přednáška se uskuteční dne 9. 12. 2016
v objektu Centrum volnočasových aktivit,
Riegerova č.p.65, Úvaly od 17.00 hod.

Poděkování
Děkujeme všem
sousedům a obyvatelům
y
Úval za přízeň a aktivní
pomoc při rozvoji
našeho města a přejeme
všem příjemné prožití
vánočních svátků, chvíle
pohody a odpočinku.
Za ODS Úvaly Josef Štěpánovský
a Josef Martinovskýý

Pozvánka
na předvánoční posezení seniorů
Zveme srdečně všechny seniory
na předvánoční posezení s malým
pohoštěním, drobným dárkem
a programem, který zajistí Dramatický
klub ZŠ Heuréka.

Akce se bude konat ve středu
14. 12. 2016 od 14.00 hod. v sálku
vatelskou službou
Domu s Pečovatelskou
za přítomnostii vedení města
Úvaly..
s.
Těšíme se na vás.
Jana Tesařová,
vedoucí úřadu

Vážení
V
ážení a milí
m senioři,
uživatelé pečovatelské
pe
služ
služby,
Přejeme vám všem
p
příjemné prožití
vánočních svátků,
pevné zdraví a hodně
životní pohody, štěstí
a spokojenosti v roce
2017.
Vedení města spolu s kolektivem
pracovnic Pečovatelské služby
města Úvaly
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Vánoce 2016

Vánoce 2016

MUDr. Karásková

MUDr. Maříková

23. 12.

8.00–12.00

27. 12.

8.00–12.00

28. 12.

8.00–12.00

29. 12.

8.00–12.00

30. 12.

8.00–12.00

2. 1.

DOVOLENÁ

2. 1. 2017 zastupuje MUDr. Maříková
– pouze akutní případy
PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH
SVÁTKŮ A V ROCE 2017 PEVNÉ ZDRAVÍ A MNOHO
OSOBNÍCH I PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ.

23.12. ordinace do 12.00
27.12. 8.00 – 14.00
Zastupujeme MUDr. Hrabánkovou + MUDr. Schmidtovou
28.12. Dovolená
Zástup MUDr. Schmidtová (pouze akutní případy)
29.12. Dovolená
Zástup MUDr. Hrabánková (pouze akutní případy)
30.12. Dovolená
Zástup MUDr. Karásková (pouze akutní případy)
Přejeme vám krásné Vánoce
a v roce 2017 pevné zdraví.

aréna
é názorů
á ů

Jak vnímáme tradici Vánoc ve vztahu k životu ve městě?

S

Vánoci se pojí tolik zvyků, pověr a tradic jako snad s žádným jiným každoročním svátkem. V některých
rodinách se vánoční tradice dědí z generace na generaci, v jiných rodinách se na ně již úplně zapomnělo.
A to je škoda. Jde sice o otřepanou frázi, ale Vánoce by skutečně neměly být svátky jídla, dárků a shonu,
ale spíše svátky setkávání, klidu a pohody. A k té nám mohou dopomoci právě i tradice a zvyky, které nám
přenechali naši předci a které v rodinách prožíváme. Především chci připomenout, že k české vánoční tradici
patří zejména narození betlémského děťátka – Ježíška. Ten také dětem naděluje dárky pod vánoční stromek
již na Štědrý večer. Do naší kultury nepatří Děda Mráz nebo Santa Claus.
Málokdo ví, že mnoho vánočních obřadů pochází ještě z předkřesťanských dob, kdy byly spojeny spíše se slavením zimního slunovratu
a s Vánoci neměly vlastně nic společného. V tehdejších dobách se více než cokoliv jiného řešila bohatá úroda, a tak se většinou předpovídalo, jaká bude sklizeň, počasí apod. Až časem přišly další pověry a rituály, které se točily i okolo témat vztahů, budoucnosti, peněz a jiných.
Dnes tyto zvyky vnímáme ve velké většině s nadsázkou a spíše je bereme jako hravé oživení Štědrého večera, popř. celého předvánočního
období. A proč ne? Společně s historií dodávají těmto chvilkám prvek tajemna, který je atraktivní především pro naše děti. Dopřejme jim ho!
Já dnes rád vzpomínám na své dětství o Vánocích, na tradice v naší rodině a na tradice, které prožíváme v mé rodině v současnosti. I když
se časy mění, tradice Vánoc zůstávají jako naše rodinné stříbro. Pojďme si jen některé připomenout.
Zlaté prasátko – Hned na začátek zařazuji zvyk ne příliš oblíbený, ale o to častěji zmiňovaný. Říká, že kdo se vydrží po celý Štědrý den
postit, uvidí na nebi s první noční hvězdou Zlaté prasátko.
Lodičky – Asi nejznámější tradice, pouštění lodiček, má mnohem více významů než jen – kdo s kým zůstane apod., jak se nejčastěji tento
zvyk vykládá. Zásadní podmínkou je, že každý si svou „lodičku" z ořechové skořápky musí vytvořit sám. Ve chvíli, kdy ji vypustíme na vodu
a zapálíme svíčičku, položme jakoukoliv otázku týkající se vztahů, ﬁnancí nebo zdraví. A jak se na to dívat? Lodička zůstane u břehu – nečekejte žádné výrazné změny; točí se v kruhu – značí bezradnost, nejasné východisko; potopí se – veškerá snaha cokoliv zlepšit je marná;
dopluje k druhému břehu – splní se vám vše, co si přejete.
Krájení jablíček – Jde o další oblíbený zvyk dodržovaný v mnoha rodinách. Jablíčko se musí překrojit napůl napříč, ne přes stopku. Pokud
uvidíme hvězdičku, navíc bez překrojených jadérek, budeme další rok plni zdraví a síly. Překrojená jadérka nebo dokonce křížek značí
zdravotní problémy nebo úraz.
Lití olova – Olovo se odlévá již málokde, přitom jde o zvyk velmi zajímavý.
Předchozí tradice jsou pravděpodobně většině z rodin známé, proto jsem je jen trochu připomenul.
Ocenění však zaslouží i vánoční tradice ve městě, které se již vryly do paměti mnohých občanů. Nezapomenutelnou atmosféru utváří slavnostní rozsvícení vánočního stromu města vždy na první advent s kulturním vystoupením místních souborů, vánočními trhy či vyhlášením
Juniora roku a samotným rozsvícením vánočního stromu. I rozsvícení vánočního stromu v Úvalech je již novodobá tradice zavedená našimi
předchůdci v nedávné minulosti. Vždyť společné setkání na náměstí by mělo vést k navození klidu a pohody před nadcházejícím svátečním
časem. Do tradice města se zařadil každoroční vánoční koncert Martina Vydry, koncert sboru Christi, školní vánoční koncert a poslední adventní neděli provedení České mše vánoční Hej mistře J. J. Ryby. To vše utváří ve městě báječnou vánoční náladu. Lidi se potkávají, zdraví,
jsou k sobě milejší. A o to přeci jde.
Za MO ČSSD Úvaly Dr. Vítězslav Pokorný
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dventní čas v Úvalech
má již po mnoho let svoji tradici na náměstí Arnošta
z Pardubic, které je přirozeným centrem našeho města
a tak by to rozhodně mělo zůstat i do budoucna. Místo pro
vánoční strom je velmi dobré, rozsvícený strom je už v podvečer vidět z velké dálky, stává se pěkně a vkusně nazdobený nedílnou součástí vánoční atmosféry ve městě. Letos
poprvé nebude slavnostní rozsvěcení stromu rušit doprava,
diváci budou mít k dispozici v podstatě celé náměstí. Město
má k dispozici nové ozvučení, pilně se nacvičuje i program.
Mnozí Úvaláci volají po pořízení stánků pro tuto akci, ale
pořizovat do vlastnictví města dřevěné stánky není s ohledem na jednorázové a krátkodobé využití v této době ekonomicky nejlepší řešení. Proto bychom chtěli, aby si stánky
organizoval každý soukromník podle svých možností. Věříme, že i letošní rozsvěcení vánočního stromu přinese spoustu radosti především dětem a podpoří setkávání známých
a přátel našeho města.
Marek Mahdal, Otevřené Úvaly

P

ředevším je třeba říci, že Vánoce jsou asi pro
každého významným obdobím v roce, i když
k nim každý může přistupovat trochu jinak. Z pohledu života ve městě vnímáme období adventu
a Vánoc jako čas sounáležitosti a setkávání, jako
čas, kdy se tak trochu všichni zastavíme a prožijeme společné chvíle. I to je jeden
z důvodů, proč jsme v ODS před asi 12 lety stáli u zrodu myšlenky rozsvěcení vánočního stromu v Úvalech, a jsme rádi, že se tato tradice ujala. Samozřejmě nelze
nevnímat i tradičně křesťanský rozměr Vánoc, který vnímáme jako příležitost pro
zklidnění mysli, možnost být spolu se svými blízkými a sousedy, možnost najít si
trochu času na setkání, na která nám v průběhu roku času nezbývá.
Jsme přesvědčeni, že rozvoj kulturního dění v našem městě, mezi které oslava Vánoc bezesporu spadá, je ukazatelem zdravého města, skutečnou hodnotou, která
k našemu městu patří, hodnotou, která spoluvytváří životní prostor pro realizaci
našich myšlenek, přání a odpočinku. Budeme i nadále podporovat rozvoj těchto
aktivit. Vzrůstající účast sousedů a obyvatel Úval, stejně jako rozšiřující se nabídka programu a stánků nám dává za pravdu, že jsme vykročili správným směrem.
Směrem k atraktivnímu a samostatnému městu. Vždyť před 12 lety v našem městě
nebyla ani polovina kulturních aktivit a společenských setkání, které nám nyní,
možná, někomu, připadají normální a samozřejmé.
Za úvalskou ODS Josef Štěpánovský

P

ro mnohé z nás jsou Vánoce obdobím, kdy si dovolíme myšlenky trochu nekontrolovat a nechat je toulat se až
do našeho dětství. Připomenout si, jak jsme prožívali tradice Vánoc jako malí, nebo když byly malé naše děti.
Nebo jaké byly ty minulé a jaké budou ty letošní. Mohlo by se zdát, že úvalské Vánoce jsou tradičně stejné, přesto je
každá první adventní neděle originální. Jsem ráda, že se mohu spolehnout na zpěv koled, hudební vystoupení, ocenění šikovných dětí, domácí cukroví, vánočku, punč, rozsvěcení stromu…, ale hlavně se raduji z mnohých setkání
s kamarády, přáteli, sousedy… To je to, čeho si nejvíce cením, že jsme si na plném náměstí, v klidu a pokoji nějak blíže.
hla být. Letí mi hlavou mnohá setkání, vyjednáv
Je příležitost vzpomenout, co se ve městě událo, a jsem ráda, že jsem u mnohého mohla
vyjednávání a někdy těžká
rozhodování. Mnoho nápadů vznikalo a mnohé se podařilo již uskutečnit. Jo, kdyby bylyy všechny akce v období adventu a Vánoc, probíh
probíhaly by nejspíš více
dá zaznít myšlenv klidu, protože jsme vnímavější, tolerantnější. Tolik netlačíme, nepospícháme, i ten čass je trochu zamrzlý. Neprosazujeme sebe, spíš dáme
městu ať se nám to vede.
kám a počkáme, co která přinese. Tradice adventu je pro mne snaha zvolnit, neuštvat se, mít čas na zamyšlení. Přeji sobě i našemu městu,
Na shledanou třeba u vánočního stromu na náměstí, ráda se s vámi setkám.
Naďa Kouklová.

názory čtenářů

Vážený pane bývalý starosto, MUDr. Šťastný
ťastný
Velmi děkuji za informace
ohledně investic za osm let vašeho starostování v Úvalech v letech
2006 až 2014. Děkuji za sdělení
celkové sumy Kč 600 000 000
včetně povinných 80 000 000
od developera. O investicích
do školství i stavbě kuchyně jsem
se zmínila, o stavbě volnočasových
aktivit čp. 65 v Riegrově ulici jsem
psala, dopíšu do kroniky částku
Kč 45 000 000 do revitalizace rybníků. Úvaly jsou rády za jakoukoliv investici, za jakoukoliv dotaci,
za jakoukoliv podařenou stavbu
s využitím v delším časovém horizontu. Chybí mi zde, a nejen mně,
jedna informace: proč jste nepožádali v Praze na Malé Straně v Regionálním operačním programu
pro Střední Čechy o dotaci, když
jste byli nájemcem upozorňováni
na špatný technický stav koupaliště 10 let po poslední rekonstrukci?
Nemuseli jsme dotaci získat, ale
proč se o to nikdo z vašich spolupracovníků, místostarostů, radních
alespoň nepokusil? Rožnov pod
Radhoštěm byl ve svém regionu
úspěšný.
N
Ne
be mou otázku jinak, než
Neberte

že dělám svou práci, kde nejsem
takovým nováčkem, jakým jste se
mě snažil popsat. V r. 1990 jsem
pracovala jako kooptovaný poslanec tehdejšího MěNV, kde jsem
zjistila obrovskou zanedbanost
města. 11 let jsem působila jako
vedoucí redaktor Života Úval. Nadále žiji v Úvalech.
Po mých diskusích s vámi,
po nichž jsem se snažila zametením
třetiny Žižkovy ulice a odvezením
kolečka starého nepořádku na MěÚ
dokázat, že Úvaly jsou špinavé,
po vašich ne příliš přátelských odpovědích na veřejných zasedáních
jsem se stáhla do ústraní, ale stále
jsem byla členkou letopisecké komise. Zde jsem často dokazovala, že
kronika není jen letopis, že kronika
má přinášet rozborem písemných
pramenů pohled na dění ve městě.
Ale zpátky k mému říjnovému článku v ŽÚ.
Na základě informací od Mgr. J.
Horové, úředníka města p. Matury,
Ing. Br. Kolouchové, p. P. Poláka,
p. Šnircha, p. Kolaříka, Ing. I. Černého, studia odborných posudků,
smluv a dopisů mi vyšlo, že jste
do koupaliště neinvestovali a že jste

emcem nedokázali domluse s nájemcem
slíte, že taková informace
vit. Myslíte,
vaného historika a místní
vystudovaného
u potěší? Za vámi jsem nepatriotku
t ž jjsem se ddomnívala,
í l žže
zašla, protože
spravujete svou letitou ﬁrmu v Ústí
nad Labem. Požádala jsem o konzultaci Mgr. P. Boreckého, za něhož
připomínky zaslala Mgr. D. Poláková, letitá zastupitelka. Při studiu
jsem četla smlouvu mezi městem
z 15. 3. 2004 o tom, že pronajímatel
p. Polák bude investovat do koupaliště a vložené peníze se budou
odečítat z jeho nájmu. Kolik let by
musel nájemce žít, aby se vyplnila
litera smlouvy při větší rekonstrukci? Tedy jinak. Pokud si pronajmete
dům a máte výborné vztahy s pronajímatelem, můžete postavit plot,
hřiště, natřete okna, ale nebudete je
měnit včetně střešní krytiny, protože byste si investice „neodbydleli.“ Samotná studie projektového
ateliéru Bazény a Wellness předpokládala rekonstrukci, která by
navázala na rekonstrukci z r. 1996
vedenou a placenou městem. Pokud se mýlím ve výkladu, nechť mi
to vysvětlí tehdejší právník města,
který nabádal ke spolupráci mezi

městem a pron
pronajímatelem. Píšete,
že p. Polák si „vyzobával třešničky na dortu.“ Ja
Jak jste mu to mohli
dovolit? Pokud jste nesouhlasili
áj
í smlouvou,
l
s nájemní
mohli jste vše
řešit vypovězením smlouvy, nikoliv jen dodatky ke smlouvě. Nešlo
o selhání komunikace s pronajímatelem, jenž vlastní 2 šanony faktur
za investice do koupaliště, a vámi
jako pronajímateli včetně místostarostů – Ing. Váňová, Ing. Breda,
Mgr. Borecký, jenž ve své bohaté
invenci jako starosta města připravuje po vnitřním okraji pozemku
koupaliště nalevo od bazénů již
od r. 2015 plánovanou cyklostezku,
jež má spojit předměstí s centrem
Úval?
Starosta je od slova starat se. Vy
musíte zvážit, zda správa svěřeného
majetku, jež je zakotvena v Zákonu
o obcích, byla dostatečná, zda jste
ke spravování měl podmínky, dostatek času či invenci. Kronikářka, jež
kdysi skákala ze skokanského můstku do bazénu salta vzad, může jen
konstatovat fakta. Ne každý Úvalák
má čas a chuť věnovat přes 50 hodin
studiu problému.
PhDr. Lenka Mandová
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Koupaliště, pane starosto, je koupaliště!
Dobrý den, pane starosto,
po přečtení Vašeho úvodního slova v listopadovém Životě Úval
jsem pochopil, že je třeba Vám
upřesnit několik věcí.
Úvalští občané v místním
referendu rozhodli, že má být
obnoveno úvalské koupaliště. Toto rozhodnutí je pro Vás
i celé vedení města závazné

v podobě, v níž bylo odhlasováno.
Koupaliště NENÍ volnočasovým areálem umožňujícím sport
a relaxaci po většinu roku, koupaliště JE koupaliště!
Nesnažte se, prosím, dezinterpretovat výsledek referenda
a přizpůsobovat jej Vaší představě
a vůli.

Podmínkou k obnově koupaliště
není výstavba parkoviště pro automobily, většina našich spoluobčanů
je schopna – a věřím, že i ochotna –
na obnovené koupaliště dojít pěšky
nebo dojet na kole, případně elektrickém nebo motorovém.
Jasnou prioritou je obnova koupaliště s vybavením a službami
nezbytnými pro jeho bezpečný

a kulturní letní provoz v nejbližším možném termínu.
Tento úkol vyplývající pro Vás
a vedení města z referenda nemáte právo podmiňovat a rozmělňovat. Věřím, že si to co nejdříve
uvědomíte.
S pozdravem
Jan Tuček, úvalský starousedlík

Stanovisko občanské aktivity Zachraňme koupaliště
Vážený pane starosto,
na setkání s vámi, zástupci vedení a zastupiteli
města jsme se dohodli 13. října 2016, že návrhy
ze strany vedení města týkající se realizace našeho společného cíle, tj. obnovy a otevření koupaliště, projednáme ve čtvrtek 20. října 2016 na schůzi
občanské aktivity Zachraňme koupaliště (dále
ZK).
Dovolujeme si vám a členům rady města tímto
předat stanovisko občanské aktivity Zachraňme
koupaliště:
V referendu vyhlášeném městem Úvaly, které se konalo 7. a 8. října 2016 hlasovalo 50,24 %
oprávněných osob, z toho 75 %, tj. 1 803 oprávněných osob – pro obnovu koupaliště.
Vedení města Úvaly uznalo referendum
jako platné a závazné pro představitele města.
A jak jste již mnohokrát uvedl, vážený pane
starosto, tento názor občanů bude vedení města respektovat.
Občanská aktivita ZK věří, že vedení města se
při realizaci svého závazku zachová jako řádný
hospodář a zvolí co nejefektivnější cestu k jeho
naplnění v rámci standardních procesů ve státní
správě při realizaci projektů obdobného charakteru ze strany města.

Apelujeme na vedení města Úvaly, aby zadalo
nezávislému odborníkovi, např. soudnímu znalci,
zpracovat analýzu současného stavu koupaliště
tak, aby při realizaci obnovy koupaliště nedocházelo ke zbytečným vícepracím a plýtvání ﬁnančními prostředky města.
Občanská aktivita ZK je pro obnovu koupaliště (viz – zadání otázky v referendu) v jeho
původním rozsahu, tzn. v rozsahu obnovení
funkce koupaliště v jeho základní podobě, které
představuje opravu stávajících bazénů a jejich
technického zázemí a znovupostavení v tomto
roce zbouraného příslušenství koupaliště (sprchy,
převlékárny). Občanská aktivita ZK je proti znehodnocování či zmenšování areálu koupaliště.
Jsme pro otevření koupaliště v letní sezoně
2017.
Proto považujeme váš návrh na vytváření nových orgánů města, ať již formou výboru zastupitelstva anebo komise rady města, za neadekvátní
a nevhodný.
Vážený pane starosto, jak jsme vás a vaše
kolegy na schůzce 13. října informovali, jsme
připraveni s městem spolupracovat a podpořit
realizaci obnovy koupaliště.
V případě potřeby doporučujeme jako nejvhod-

nější formu spolupráce zapojení odborníků z řad
občanů, kteří mohou být nápomocni v průběhu
zadání i realizace obnovy koupaliště formou odborných konzultací, popř. bezplatného zpracování
analýzy současného stavu koupaliště soudním
znalcem. Zároveň odborníci z řad občanské aktivity ZK jsou nejen připraveni zapojit se do práce
komise pro výstavbu, územní plánování a investice nebo jiných stávajících komisí rady města,
ale také přispět svou dobročinnou prací v rámci
obnovy koupaliště v Úvalech.
Věříme, že jsme vyjádřili jasně svůj názor a priority v rámci obnovy koupaliště.
Závěrem chceme konstatovat, že za občanskou
aktivitou ZK stojí široký okruh občanů – sympatizantů, dobrovolníků, sponzorů a obětavých lidí,
kteří se podíleli na podpoře historicky prvního
úvalského referenda a že uděláme vše, aby hlasy
občanů, kteří dali své ANO obnově koupaliště,
byly pro vedení města nejen závazkem, ale také
jeho velkou odpovědností.
Za občanskou aktivitu Zachraňme koupaliště
Marie Wojciková
Jana Kytlicová
Petr Vosecký

kultura a volný čas

Svatomartinskýý koncert Ireny Budweiserové

V

Úvalech v sále Domu volnočasových aktivit „Pětašedesátka“ po dvou letech opět koncertovala zpěvačka Irena Budweiserová. Její zpěv tentokrát doprovázeli dva kytaristé – Miroslav Linka a Jakub Racek.
Na programu byly podle očekávání přibližně šedesátky
posluchačů především spirituály, gospely, ale také blues
a vlastní hudební i textová tvorba Ireny Budweiserové. Zazněly starší skladby například spirituály „Hush“ a „Když
byla jsem mladá“ s autorským textem zpěvačky, písně z posledního CD včetně autorské skladby „Hlavně ne klid“,
která dala celému CD název. Paní Budweiserová zazpívala
i úplné novinky, které měly v Úvalech premiéru. Změnou
oproti předešlému koncertu bylo několik duetů s kytaristou
Jakubem Rackem. Jedním z nich byla i píseň „Haleluja“
uvedená jako vzpomínka na právě zemřelého kanadského
básníka a hudebníka Leonarda Cohena.
Paní Budweiserová dodala celému koncertu jedinečnost
také svým bezprostředním a vtipným průvodním slovem.
Za komisi pro kulturu napsala Zdeňka Havránková

Podzimní procházka městysem Škvorec
Dne 5. 11. 2016 proběhla historicky první novodobá komentovaná
procházka městysem Škvorec.
Ing. Kristýna Komrsková

Foto: Oldřich Holub

Fotoreportáž je přístupná
ke zhlédnutí na webu města
v rubrice „Co se do ŽÚ nevešlo”.
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Výstava Karel IV. – císař Evropy

V

Sobota 3. 12. 2016 v 17.00 hod.,
sál DPS nám. Svobody 1570

letošním roce jsme oslavili 700. výročí narození jednoho z nejvýznamnějších panovníků nejen českých, ale i evropských dějin – Karla IV. Brandýské muzeum ve spolupráci s Regionálním muzeem v Jílovém u Prahy
připravilo výstavu, která připomíná toto významné jubileum. Návštěvníky
našeho muzea uvítá erbovní galerie znaků Zemí Koruny české. Jedná se o 16
desek s obrazy jednotlivých zemských znaků. Text seznámí s erby jednotlivých zemí a pohřebním rituálem císaře Karla IV. Erby jsou rekonstrukcemi
jeho pohřebních štítů.
Textovou a obrazovou část doplní vystavené nálezy dobových militárií
(meč, dýky, tesáky, střely do samostřílů) a repliky těchto a dalších předmětů
V. (štíty, zbraně,
související s rytířským prostředím doby Karla IV.
zbroje apod.).
ká rekonstrukVelmi atraktivní podívanou nabídne fotograﬁcká
ckými
ce kaple Sv. Kříže na Karlštejně s panoramatickými
fotograﬁemi kaple. Zde budou také umístěny velmi
zdařilé kopie svatováclavské a císařské koruny.
rukHlavní částí expozice budou dvě rekonstrukzby
ce obytných dobových prostorů, tedy selské jizby
oa šlechtické komnaty. Jistě také zaujmou instaloch
vané originály dobových předmětů pocházejících
z archeologických výzkumů. Zejména dětem jee
určena vitrína představující volnočasové aktivityy
středověku, tedy keramické hračky, hrací kostky, stolní hry a jejich ﬁgury, hrací kameny a toaletní potřeby.
K výstavě chystáme i cyklus přednášek.
Úvodní – 1. 12. 2016 bude na téma Karel IV.
císař římský a král český, 15. 12. 2016 Mincov-ev
nictví za doby Lucemburků, 12. 1. 2017 Církev
17
v době Karla IV. a poslední z nich – 26. 1. 2017
– Literatura doby Karlovy.
ry
Pro děti jsou připraveny zábavné aktivity a hry
le
motivované jedinečnou osobností českého krále
h)
a císaře římského.
(jch)
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Jaký čaj se pije v Barmě?

O

pět jsme na besedě v sálku DPS 21. října 2016 přivítali dva
úspěšné cestovatele – Milana a Ivonu Procházkovy, z Úval,
dokonce v autentickém obleku a s „makeupem“, a můžeme prozradit jak chutná čaj, který se pije v Barmě. Kořeněný, silný a hutný
Masala chutnal i návštěvníkům besedy, kde nám náš známý hudebník
a člen pěveckého sboru Christi sypal z rukávu všeobecné informace
o 5x větším státu než naše republika, o Barmě – Myanmaru, země tisíců
pagod a Budhů sedících a ležících. Vyčerpávající vyprávění, co se obsahu týká, ne však v poslechu, vypovídající fotograﬁe a přehledný
půlhodinový ﬁlm zvaly k návštěvě exotické země, kde nastane
brzo turistický boom. Svět leží Úvalským u nohou.
Text a foto Alena Janurová

Vánoční koncert dvou mimořádných muzikantských osobností

N

a podvečer třetí adventní neděle pro
vás komise pro kulturu připravila koncert
dua, tvořeného skvělou
cimbalistkou a zpěvačkou Zuzanou Lapčíkovou
a špičkovým koncertním
kytaristou Vladislavem
Bláhou.
To, že uvedené superlativy nepřehánějí, je
zřejmé z krátkých medailonků obou umělců.
Zuzana Lapčíková
vystudovala hru na cimbál na brněnské konzervatoři a folkloristiku
na Masarykově univerzitě v Brně. Je dlouholetou členkou folklorního
souboru Včelaran, kde působí jako zpěvačka,
muzikantka, tanečnice i autorka. Nahrává
i s jinými cimbálovými muzikami, například
s Brněnským souborem lidových
nástrojů (BROLN). Nikdy se nespokojila pouze s bravurní interpretací lidové hudby. Uplatňuje
přednosti vysoce speciﬁckého hudebního nástroje, kterým cimbál je,
ve vážné hudbě, v experimentálním
folku i jazzu. Vystupuje se Státní
ﬁlharmonií Brno, Pražskou komorní ﬁlharmonií nebo souborem Virtuosi di Praga. V roce 1993 založila
s jazzovým klavíristou a skladatelem Emilem Viklickým a primášem folklorního souboru Hradišťan
Jiřím Pavlicou volné muzikantské
seskupeni Ad lib Moravia. S Emilem Viklickým a jeho jazzovým triem pak vystupuje pravidelně doma
i v zahraničí.
Vladislav Bláha absolvoval studium hry na kytaru na konzervatoři
v Brně. Pokračoval na vysoké škole
Musikhochschule F. Liszta ve Weimaru a VŠMU v Bratislavě. Dále
pak svou hru zdokonaloval na mistrovských kurzech u řady evropských špičkových interpretů, například Costase Cotsiolise a Abela
Carlevara či Gordona Crosskey
a Johna W. Duarte. Vladislav Bláha je vítězem čtyř mezinárodních
interpretačních soutěží. Pokud by

měla být uvedena místa, kde koncertoval sólově i jako sólista doprovázený renomovanými
orchestry, seznam by obsahoval jména všech

významných metropolí a koncertních
síní po celém světě. Pro ilustraci uvádím jeho vystoupení v Royal Festival Hall v Londýně a v Carnegie Hall
v New Yorku.
Zuzana Lapčíková a Vladislav Bláha
spolu vytvořili duo, které interpretuje
skladby různých žánrů od barokního
koncertu Antonia Vivaldiho až po latinsko-americkou hudbu. V jejich provedení se ve skladbách prolínají prvky
klasické, folklorní i jazzové hudby.
Vzhledem k adventnímu času bude jejich koncert tentokrát laděný vánočně.
Koncert netradičního dua tvořeného Zuzanou Lapčíkovou a Vladislavem Bláhou bude nevšedním
uměleckým zážitkem. Když byl pan
Bláha schopen vyprodat Carnegie
Hall, doufáme, že to v Úvalech v neděli 11. prosince s Domem volnočasových aktivit „65“ bude podobné.
Za komisi pro kulturu vás zve
Zdeňka Havránková

13
prosinec_2016.indd 13

11/29/16 12:07 AM

kultura a volný čas

Život Úval 12/2016

Pozvánka do divadla
na představení

Vánoční večery
Tradiční rituál přípravy štědrovečerního hodování,
které pak vrcholí provedením Paschovy vánoční mše
F dur s podkrkonošským betlémem. Čeká vás vánočně
provoněná ypsilonská atmosféra, skvělá zábava,
koledy, písně a oddechnutí při předvánočním shonu.

Hrají:
Herci a hosté Studia Ypsilon

Dne 12. 12. 2016 (pondělí)
od 19.30 hodin
Studio Ypsilon
Spálená 16, Praha 1
Prodej vstupenek:
MěÚ podatelna, Pražská 276,
Tel.: 281091560-1
cena 390,- Kč

Komise pro kulturu Rady města Úvaly
y
zve

na vánoční koncert duchovní hudby
pod záštitou starosty města Petra Boreckého

Jakub Jan Ryba

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
„Hej mistře“
Účinkují

soprán: Věra Vršková j. h.
alt: Kristina Kubová j. h.
tenor: Václav Buršík j. h.
bas: Ondřej Novák
Spojený pěvecký sbor,
smyčcové kvarteto, varhany
diriguje Jakub Novák j. h.

Komise pro kulturu Rady města Úvaly
pořádá

TŘÍKRÁLOVÝ
KONCERT
KOMORNÍHO PĚVECKÉHO SBORU CHRISTI

Neděle 18. 12. 2016 v 18 hodin
kostel Panny
y Marie
– Zvěstování Páně, Úvaly

Poslyšte s radostí…

Vstupné dobrovolné

Sobota 7. ledna 2017 v 16 hodin

Ve Spojeném pěveckém sboru se účastní
členové Komorního sboru CHRISTI Úvaly,
zástupci Pěveckého sboru SMETANA Kladno
a Smíšeného pěveckého sboru Buštěhrad.
Nacvičili: sbormistr – Vítězslav Pokorný,
korepetitorka – Eva Nádeníčková

v sále Centra volnočasových aktivit,
Riegerova 65, Úvaly
Vstupné dobrovolné
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Fotoreportáž z vystoupení v Salesiánském divadle „Čtvrtstoletí TS Rymus”

REC a Džuniorz /2012- 2016 David Procházka/ 12 minutové
vystoupení sestavené z choreografií REC a Rytmus Džuniorz
z pěti let jejich trvání

á/ připomenuly
91 Alena Navrátilov
„Příběh z moře“ / 19 iorky RIIIB
t jun
v celé délce 9 minu

„Léto” /2002
Alena Navrátilová
/ zatančila
děvčata z RIVA

„Somebody to lean on”
– sólo /2016 Tereza Rothová/
vystoupení vedoucí RIV A

„Used to be mine”
– sólo /2016
Alice Pechová
/ vystoupení
vedoucí RII
„Voda” /2002 Alena Navrátilová /
v původní verzi
nastudovaly juniorky RIIIB

„Blues o šnecích” /2008 Máša Maroušková /
nacvičila RII pod vedením Alice Pechové
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„Růžová mašle”/2007 Alena Navrátilová a Máša Maroušková /
RIVA tančila svou 10 let starou choreografii společně s RII

Život Úval 12/2016

„Ladies night” /2012 Lucka Hofmannová/ zatančila původní
skupina RIV A společně s RIII A

Sladký den plný úsměvů…

P

ředvánoční čas je plný příslibů, tajemství, kupování dárků, ale
i úklidu, výzdoby našich domovů a také pečení cukroví a jiných
dobrot. Výroba čokoládových pralinek a lanýžů s Evou Petříčkovou v našem domečku patří mezi nejoblíbenější kurzy. Letos se naplnily dva a na obou se sešla dobrá sestava, práce šla od ruky, naše nová
kuchyně se osvědčila, čokoláda byla nejen ve formičkách, úsměvy
od ucha k uchu a ve ﬁnále si každý (byli i muži) odnesl krásné a lákavé
pralinky. Jen nevím, zda vydrží do Vánoc – jsou totiž mooooooc dobré.
Ve stejný den
byl v MDDM
i kurz Elišky
Klocové
Podzimního tvoření
pro rodiče s dětmi. Dlabaná dýně
zdobená živými
květinami či lepený
obrázek
v provedení dětí
za pomoci rodičů určitě udělaly
radost a navodily
doma krásnou atmosféru.
Ještě nás v „Babinci“
čeká 25. listopadu vázání
adventních věnců s Danou
Kobrlovou a advent může
začít. Jestli budete mít zájem o tyhle akce, sledujte
náš web, kde je inzerujeme.
Hned ze začátku roku by
měl být třeba kurz FIMO
s Aničkou Hanzálkovou.
Mám ráda českou lidovou
tvorbu, vždy mě okouzlí
krása slaměných ozdob, andělíčků ze šustí, zdobených
perníků, vizovické pečivo
na modrotiskovém podkladu, košíky a zvonečky z pedigu, šitá krajka,
př pro své
přání
b
blízké
dělaná přímo na míru či zvykoslovný vánoční vrkoč.
I letos jsem pozvala do MDDM laskavé kouzelné
babičky a jejich mladší kolegyně – členky Klubu
lidové tvorby Praha , skutečné odbornice na vánoční
tvoření. V minulém roce se jej zúčastnilo okolo 250
dětí z Úval a okolí. Doufám, že se tvorba v tradičním
l
lidovém
duchu bude dětem i dospělým líbit i letos.
Š
Šťastné
Vánoce plné lásky, pohody a míru všem přeje
Jana Pospíšilová
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Podzimní hrátky – výtvarná soutěž plná fantazie dětí i dospělých

„P

odzimní hrátky“ si děti v minulých letech oblíbily, a tak k naší radosti
i letos galerii MDDM zaplnily krásné dekorace do zahrady a výrobky
z přírodnin. Úžasné nápady, zaujetí a obdivuhodná trpělivost dětí přinesly
krásná, originální dílka nejen z říše zvířat, ale i světa fantazie.
Celkem porota hodnotila 39 soutěžních prací jednotlivců a kolektivů.

Ježek dětí ze ZŠ Škvorec-Třebohostice

Do naší soutěže se zapojily školní družiny, základní a mateřské školy
nejen z Úval, ale i z okolí.
Fotograﬁe hodnocených výrobků, vyhlášení výsledků a předání cen
výhercům najdete na www.mddmuvaly.cz.
Iva Pospíšilová, foto Jana Pospíšilová

Dýně dětí z MŠ Pražská, Podzimní skřítek Moniky Chomátové a Ježek
z MK Ouvaláček

Děti ze třídy Jany Kubešové vytvořily
krásné hlavy zvířátek a děti z družiny
paní Doskočilové jsou autory originální labutě ze samorostu a peří.

školství

Předvánoční čas v MŠ Úvaly

P

řed příchodem vánočních svátků se toho
ve školce děje spoustu. S dětmi jsme se
pomalu rozloučili s podzimem a jeho
kouzly, uložili zvířátka, oslavili Halloween
a už se pomalu chystáme na pořádnou oslavu
vánočních svátků.

MŠ Kollárova – výzdoba Halloween

V prosinci děti nacvičují vánoční besídky
pro rodiče a vyrábí vánoční ozdoby z nejrůznějších materiálů a nejrůznějších tvarů na vánoční trhy u příležitosti rozsvícení vánočního
stromečku v Úvalech. MŠ Úvaly zde bude mít
stejně jako minulý rok stánek, kde si mohou
kolemjdoucí nakoupit jejich výrobek, který
vylepší vánoční výzdobu, a zároveň výtěžek
tohoto prodeje bude předán školce. Za pomoc
při této akci děkujeme Výboru rodičů, jehož
členové budou dětské výtvory prodávat.
V neposlední řadě velice děkujeme i všem
rodičům, kteří nám přišli pomoci při II. podzimním úklidu zahrady, který pořádáme
společně s Výborem rodičů. Vymysleli jsme
spoustu vylepšení a díky mnoha pomocným
rukám se nám je podařilo během jediného dne
zrealizovat. Školka zajistila materiál, malé

občerstvení, rodiče pracovní nadšení, nářadí
a práce šla od ruky. Podařilo se uklidit zahradu od listí, na plot se napnula stínící plachta
a hlavně se vybudovalo bezpečnější doskočiště u herních prvků.

II. podzimní úklid zahrady

Když zmiňujeme poděkování, nesmíme
zapomenout na organizátory a účastníky podzimní burzy. Těší nás, že na ni slyšíme samé
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kladné odezvy a vážíme si času, který této
akci všichni věnují. A vyplatilo se, školka získala pro děti další 4 000,- Kč. Moc děkujeme!
Ve školce určitě nejen pracujeme a tvoříme, ale velmi rádi a často se i bavíme. Zárukou jsou veselá představení a výlety. Na budově Kollárova děti na celé kolo rozesmálo
divadlo Koloběžka s představením O skřítcích usínáčcích, budova Pražská uspořádala Podzimníčkový karneval a vyjeli si
s dětmi do divadla v Horních Počernicích
na představení Příhody včelích medvídků.
Děti z budovy Bulharská vyrazily na výlet
do planetária a s velkým nadšením tleskaly
představení divadla LaLa – Šustí, šustí pod
nohama listí.

data a dalších podrobností budou včas zveřejněny na stránkách města Úvaly, nástěnkách
a na stránkách mateřské školy www.msuvaly.cz.
Kolektiv MŠ Úvaly

„Svět je velké dobrodružství"

Divadlo Koloběžka

Nyní se ve školce domlouváme s Mikulášem, aby se zastavil i u nás. Tak snad to vyjde,
a když budou děti hodné, tak jim třeba i něco
sladkého přinese!☺

Začátkem listopadu měli rodiče možnost
využít nabídky vánočního focení svých dětí.
Vždy je o něj velký zájem, protože fotograﬁe jsou opravdu na profesionální úrovni.
Od září máme v MŠ Úvaly nový Školní
vzdělávací program (ŠVP) s původním názvem „Svět je velké dobrodružství“, ale s úplně novým obsahem zahrnující již změnu v oblasti potřeby dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami a dětí mimořádně nadaných. S graﬁckou podobou motta ŠVP nám pomohly děti.
Rádi bychom vás upozornili na ZÁPIS do MŠ,
který proběhne v měsíci LEDNU 2017. Zápis se
uskutečňuje na základě 4 volných míst na budově Kollárova. Podrobné informace ohledně

Děkujeme dětem z MŠ Úvaly, ze třídy
Berušky, pod vedením paní učitelky Evy
Taclové za pěkné obrázky a výzdobu do
vánočního čísla Života Úval.
Josef Štěpánovsky

17. listopad, Den boje za svobodu a demokracii

D

nešní hodinu prvouky jsme
zasvětili povídání o historii
našeho státu, tedy o vzniku
Československa po první světové
válce, o fašistické okupaci a druhé
světové válce, následné éře komunistické vlády, o roce 1968 a sovětské okupaci a nakonec o revoluci
v roce 1989 včetně videoukázek
z pátku 17. listopadu onoho roku.
Následovala dílna tvůrčího psaní o slohu na téma Svoboda.
Pro představu přikládám ukázky z vybraných prací dětí:
Když jsem svobodný, znamená
to pro mě, že si můžu libovolně
rozhodovat. Mohu si říct, co chci
dělat. Také si rozvrhuji věci, kdy
je budu dělat. Ale když se necítím
svobodně, tak to je jako šelma, kte-

rá se chce proběhnout, ale je zavřená v kleci. A takové jsou mé pocity!
Svoboda je, že nemusím pracovat někde v kravíně, slovo svoboda je, že máš právo říct svoje
pocity, svoboda je, že tě nic nesvírá, svoboda je, že máš právo
jet do Chorvatska, svoboda je, že
nemusíš nic dávat ve prospěch jiného státu, svoboda je, že můžeš
svobodně tančit...
Já jsem svobodný, když jsem
venku, protože si kopu a nikomu
neubližuju. Běhám si na hřišti
a jsem sám. Když jdu spát, tak
si přečtu knížku. Když přestanu
číst, tak si lehnu do postele a usnu
a zdá se mi nějaký krásný sen.
zbudím se a jedu do školy, tam
Vzbudím
si dělám, pracuji.

Každý musí mít svobodu.
Může si dělat, co chce, ale nesmí
tím ubližovat ostatním. Já se cítím
svobodná, když mi nikdo nerozkazuje a nebrání mi dělat věci,
které chci...
Svoboda je důležitá pro každého, protože bez svobody nemáš
pocit, že jsi volný. A když jsi
pak otrok, tak máš špatný pocit,
i život. Svoboda je, když člověk
může dělat, co chce a co cítí, proto je svoboda tak důležitá. A bez
svobody nemůžeš být třeba zedníkem. Mít svobodu je krása.
V létě, když si obléknu moje
oblíbené šaty, jsou bílé a na nich
ky. Vyběhnu na zahradu
zelené kytky.
m se po trávě...když slya probíhám
ání ptáčků, tak se cítím
ším cvrlikání

ně...slyším šusvobodně...slyším
romů, cítím vůni
mění stromů,
ovoce a květů...lehnu
rávy a dívám se
si do trávy
ohu, vidím létat
na oblohu,
ptáčky, vidím různé
tvary mraků, krásné
uníčko a včežluté sluníčko
ličky, jak sbírají
pyl...
ra Lukáše,
Z pera
Violky, Kryštofa,
y, Babetky
Bětky,
ely ze 3.A
a Nely

Projekt Záložka

N

ěkteré třídy naší školy (1. AC, 2. ABDE,
3. A, 4. BCD, 5. ABC, 6. B,
8. AB, ŠD7) se zapojily do společného projektu Slovenské pedagogické knižnice v Bratislavě a Knihovny Jiřího Mahena v Brně „Záložka
do knihy spojuje školy“. Cílem projektu je navázání kontaktů mezi českými
a slovenskými školami a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Letošní téma je: „Čtu, čteš,
čteme“. Děti vyrobily záložky s tématy
ssvých
svýc
sv
výýcch ooblíbených hrdinů nebo předmětů

ze čtených knih. Paní učitelky přidaly dopisy
a třída 2. B vyro
vyrobila sborník s informacemi
o Česku, Úvalec
Úvalech a vytiskla některé stránky
z našich učebnic
učebnic, kde se objevuje slovenština. Žáci, kteří si cchtějí dopisovat s kamarádem
nebo kamarádkou ze Slovenska, přidali obálku
se svou adresou. Celkem jsme odeslali k výměně 380 záložek. Naše partnerská škola je
Základní škola Mútne na severním Slovensku
v Žilinském kraji. Doufáme, že projekt přispěje
k poznání slovenštiny, života dětí na Slovensku
a k navázání nových přátelství.
Mgr. Lenka Foučková
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Podzimní prázdniny se školní družinou

S

dětmi ze školní družiny ZŠ
Úvaly jsme se o podzimních
prázdninách zúčastnili dvou
výletů. Prvním z nich byla expozice Národního muzea v Praze – Archa Noemova. Jedná se o expozici
Přírodovědeckého muzea, na kterou z Úval vyrazila třicetičlenná
skupina.
Prohlídka této rozlehlé expozice byla komentovaná, takže jsme
se nejen podívali na vystavená
zvířata, ale také jsme se o nich
dozvěděli i něco navíc. Expozice
je rozdělená na jednotlivé světadíly a zajímavá byla interaktivní
tabule uprostřed výstavy, na které
si děti mohly zvolit, co se chtějí
o zvířatech dozvědět.
Cestou z budovy Národního
muzea jsme se vydali na pražský
orloj, kde jsme stihli odbíjení čtr-

vali orloj zespodu, ale vydali jsme
se na Staroměstskou radniční věž
a prohlédli si pražské zajímavosti
z výšky. Někdo šlapal po svých,
někdo vyzkoušel prosklenný výtah,
který vede prostředkem věže. Poté
jsme se přesunuli do Muzea voskových ﬁgurín Grévin, které bylo
laděno do blížícího se halloweenu
a maskovaní zaměstnanci naháněli
hrůzu i nám dospělým. Expozice
je ale velmi zajímavá a každý měl
možnost vyzkoušet si, jak by vypadala jeho vosková ﬁgurína.
Počasí nám po oba dny poměrně přálo, děti byly spokojené
a všichni jsme se vrátili ve zdraví
– co víc si přát…
nácté hodiny a děti měly možnost
podívat se na především cizinci
obdivovanou historickou památku.

Druhý den nás z Úval vyjelo dvacet a výlet začal tam, kde ten předchozí skončil – na Staroměstském
náměstí. Tentokrát jsme nesledo-

Za školní družinu
Mgr. Kamila Kratochvílová
a Dana Váňová

o tom. Nijak příliš jsem si neuvědomovala, že vysoko postavený nebyl jen Hitler, ale bylo jich
mnohem víc. A uvědomuji si, že
pozice lidí žijících za působení
těchto několika lidí, musely být
naprosto příšerné. Nedokázala
bych žít v tom, že nemohu vyjádřit svůj názor a je mi zakázáno
dělat některé věci. Co se týče
pana Čurdy, dokážu pochopit, co
udělal. Kdo ví, jak bych se zachovala v té situaci já. Ale potom
bych zas nemohla mít jistotu, že
mou rodinu pustí, měla bych výčitky za svůj čin a na mou rodinu
by najednou bylo pohlíženo úplně
jinak. Bála bych se všeho a nikomu bych nemohla věřit.
Jsem moc ráda za to, že žiji v té
době, ve které žiji.
Alena Futterová, 9. A

Film
je fan-ý,
tastický,
ěm
je v něm
průcelý
tentátu
běh atentátu
i s emocionálním
dopadem na atentátníky a jejich
okolí. Ve ﬁlmu bylo i několik informací o samotném Heydrichovi, což poukázalo na smysl celého atentátu. Scéna byla nádherně
propracovaná, bylo vidět, že si
tvůrci dali záležet na detailech.
Ve ﬁlmu byli i mučení, což většina lidí nemusí vidět, ale to jsou
prostě dějiny. Obsaženo bylo i to,
jak bylo těžké být v odboji, držet
ho v utajení. A také správné vlastenectví, což se mi na ﬁlmu líbilo
nejvíc.
Kryštof Petriska, 9. A

Ze čtenářského deníku…

V

říjnu jsme s naší třídou
a třídní paní učitelkou Petrou Štípalovou navštívili
kino CineStar na Černém Mostě.
Byli jsme na ﬁlmu Anthropoid,
který se vztahuje ke 2. světové
válce, což je zároveň také jedno
téma, o kterém se v 9. ročníku
budeme učit. Režisér ﬁlmu Sean
Ellis je také i scénárista, spolu s Anthony Frewinem. Hlavní
postavy ztvárnili herci: Cilliane
Murphy – Josef Gabčík, Jamie
Dornan – Jan Kubiš, Charlotte Le
Bon-Marie a také Aňa Geislerová
– ta zahrála postavu Lenky.
Cílem ﬁlmu bylo zachytit něco
jako záznam z doby 2. světové
války, ve kterém měli dva muži
(Jan Kubiš a Josef Gabčík) rozkaz spáchat atentát na Reinharda
Heydricha. Po atentátu se scho-

vávali v kostele sv. Cyrila a Metoděje. Čurda, který měl atentát
spáchat s nimi, ale neudělal tak, je
a rodinu, u které bydleli, udal, aby
zachránil svoji rodinu. Syna z rodiny, ve které se schovávali, mučili – drtili mu prsty, lili trychtýřem
do krku rum, ukázali mu hlavu
otrávené matky. Po tom celém
to syn nevydržel a prozradil, že
se muži ještě se svými spolupracovníky ukrývají v kostele. Němci hned kostel obklíčili a vojáci
bojovali, dokud to šlo. Nakonec
5 mužů ze 7 spáchalo sebevraždu
a zbylí dva byli zabiti od Němců.
Pod pojmem 2. světová válka
jsem si vždy dokázala představit
jen koncentrační tábory s židovskými obyvateli. Po ﬁlmu Anthropoid jsem si konečně uvědomila,
že 2. světová válka nebyla jen

Přátelské utkání v basketbalu

V

pondělí 24. října proběhl
zápas, ve kterém se utkal
výběr úvalských basketbalistů působících na místní základní škole proti ZŠ Palachova
Brandýs nad Labem. Vyrovnané
utkání nakonec ve svůj prospěch
rozhodli naši chlapci výsledkem
43 : 38. Utkání mělo rychlý spád
a v průběhu střetnutí bylo k vidění

spousta povedených akcí s přesným zakončením. Basketbal se
na místní základní škole těší mezi
dětmi velké popularitě. Nezbývá
než doufat, že v budoucnu budeme svědky mnoha dalších povedených střetnutí našich chlapců
v tomto oblíbeném kolektivním
míčovém sportu.
Mgr. Petr Horák

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

Co nás čeká v prosinci?
5. 12. Čertoviny (připravují deváťáci pro mladší spolužáky)
6. 12 Moderní je nekouřit – preventivní program pro
6. A, B
7. 12. Nebezpečí v kyberprostoru – preventivní program pro 5. C, D
8. 12. Vánoce v domově důchodců – kulturní vystoupení 5. B
9. 12. Vánoční zpívání aneb děti pro děti – akce školní
družiny
13. 12. O nemoci AIDS, sexu, lásce a věrnosti – preventivní program pro 9. A, B, C
15. 12. Vánoce v MDDM – akce 3. A
16. 12. Vánoční koncert školy v DVA
22. 12. Třídní vánoční besídky
Mgr. Lenka Foučková
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Výprava do Poděbrad

Betlémské světlo

Skautský oddíl Salamandr se
vydal poslední víkend v říjnu
na oddílovou výpravu. Tentokrát
jsme se vrátili na místo, kde jsme
byli před třemi roky, a to do Poděbrad. Jelikož však probíhaly
podzimní prázdniny, sešlo se nás
o něco méně, než bývá obvyklé,
ale i tak jsme si velice užili podzimní počasí. Vlakem jsme jeli
do Kolína a tam jsme přestoupili na vlak jedoucí do Velkého
Oseku. Tam začínala naše cesta
podzimními barvami. Místo Loba
toulajícího se s foťákem při zachycování všech možných barev se
s foťákem a se psem toulal Šíma.

Během vánočních svátků se můžete i vy zapojit do dlouhého řetězu
těch, kteří se snaží přinést lidem kolem nás s malým plamínkem z Betléma i radost z toho, že nejsou sami,
že na ně někdo myslí. Připomenout
sobě i jiným, že Vánoce nejsou (jen)
bohatě prostřený stůl, hromady dárků pod stromečkem či pozlátko
vánočních ozdob, snažících se nás
oslnit svým leskem.
23. 12. 2016 od 17:30 do 19:00
si můžete světlo vyzvednout
na náměstí Arnošta z Pardubic.
Betlémské světlo – světlo, které se postupným předáváním šíří
po celém světě.

Prozkoumali jsme i strom a co se
na něm vlastně všechno nachází
a že toho takhle při podzimu není
málo. V Libici nad Cidlinou jsme
se zastavili u Slavníkovského hradiště. Poté nás čekala už jen cyklostezka až do Poděbrad, která
byla místy zapadaná tak, že si nikdo z nás nedokázal představit, že
by se zde projel někdo na kolečkových bruslích. Při návratu z výletu do Poděbrad jsme se nechali
uchvacovat krásami města. Domů
jsme se vrátili ještě za světla, to
by se nám v neděli po posunutí
času nepovedlo.
Josef Boubín

Více informací o Betlémském
světle si můžete přečíst na stránce
www.betlemskesvetlo.cz
Josef Boubí
Boubín

Fénix a Safira v Přelouči
O víkendu 4. až 6. listopadu
se kluci z oddílu Fénix a mladší
holky z oddílu Saﬁra vydali na
třídenní výpravu do Přelouče. Počasí jim sice nepřálo (podzim už
je tu v plné síle), ale i tak si užili
nabitý program. Základna přeloučských skautů je přímo obrovská,
proto se všichni i v tak hojném
počtu pohodlně ubytovali.
Tato výprava byla navíc výjimečná v tom, že to byla první
výprava, kterou měli celou na

starost na naši řádcové a starší vedení bylo jako dozor.
Max Kovykov

POZVÁNKA NA ZÁJEZD
Klub důchodců Úvaly pořádá dne 9. 12. 2016 (pátek)
zájezd do Chvalského zámku, kde probíhá výstava „Ladovské vánoce” a ojedinělá ukázka andělů a betlémů
řezbáře Josefa Haldy. Zájezd bude pokračovat na výstavu „Stříbrné vánoční dny” na výstavišti PVA EXPO
Letňany, kde bude probíhat 8. veletrh dárků, dekorací
a spotřebního zboží.
Odjezd od Městského úřadu v Úvalech v 8.30 hod.
s možností nástupu v 8.15 hod. na zastávce Skeříkov
a v 8.20 hod. na autobusové zastávce u nákupního centra PENNY v Úvalech.
Zájemci se mohou přihlásit vždy ve středu od 14. do
15. hod. u pí. Havlíkové v sálku Domu s pečovatelskou
službou v Úvalech, nám. Svobody 1570 nebo u p. Loskota na Slovanech.
Za Klub důchodců Úvaly srdečně zve Havlíková Eva

Vánoční svátky plné radosti
a dobré pohody, hodně štěstí,
zdraví a spokojenosti v novém
roce 2017 přejí všem
spoluobčanům členové
a členky O.S. Klub
důchodců Úvaly.
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Pozvánka
Klub důchodců města Úvaly zve dne 14. 12. 2016 od
14 hodin do sálku DPS v Úvalech, nám. Svobody 1570
na představení „Pohádky o Popelce” v nastudování
Klubu dramatiky při ZŠ Heuréka v Úvalech .
Do tohoto Klubu chodí děti ze ZŠ Heuréka a ZŠ nám.
Arnošta z Pardubic ve věku 6–11 let.
Zahrají klasické zpracování „Pohádky o Popelce”.
V pohádce se zpívá, tančí, ale hlavně se jedná o dílko,
na kterém se podílely samy děti (výběr postav, úpravy
scénáře, výroba kostýmů i kulis).
Vystoupení není jen pro členy Klubu důchodců, ale
také pro všechny spoluobčany, kteří se chtějí v předvánočním čase na chvíli zastavit a potěšit .
Budeme rádi, když přijdete naše malé herce podpořit
v jejich krásném úsilí.
Za Klub důchodců vám přeje hezký kulturní zážitek
Havlíková Eva

Vážení občané města Úvaly,
přejeme Vám krásné prožit
prožití
svátkků vánočních a v novém rocee
svátků
štěst
hlavně pevné zdraví, mnoho štěstí
a rodinné pohody.
Ať se Vám v nastávajícím roce splní všechna
pracovní i osobní předsevzetí tak, abyste za rok
mohli konstatovat, že rok 2017 byl pro Vás
i Vaše nejbližší šťastný a úspěšný.
To je přáním také naší občanské aktivity
Zachraňme koupaliště, protože
věříme, že se koupaliště v roce
2017 podaří obnovit a otevřít.
Občanská aktivita Zachraňme
koupaliště

PF
2017

56. výstava králíků, holubů a drůbeže
(Úvaly 5.–6.11.2016)
Konečně jsem se dostal na výstavu, na kterou se chystám již několik let a jako synek se
zemědělskými předky jsem byl velmi potěšen.
Chtěl bych veřejnost seznámit s tím, co tam
bylo k vidění a trochu apelovat na rodiče malých Úvaláků a jejich rodičů.
Mohou tak ukázat dětem, jak vypadá živé
zvířátko. Snad příště.
Výstava byla rozdělena do několika sekcí, a to:

OBOR CHOVATELŮ KRÁLÍKŮ
Vystavoval tyto druhy:
• Francouzský beran divoký – 4 zvířata
• Francouzský beran železitý – 5 zvířat
• Velký světlý stříbřitý – 8 zvířat
• Meklenburský strakáč červený – 8 zvířat
• Vídeňský modrý – 8 zvířat
• Vídeňský černý – 8 zvířat
• Český albín – 8 zvířat
• Novozélandský červený – 14 zvířat
• Novozélandský bílý – 2 zvířata
• Burgundský – 24 zvířat
• Aljaška – 8 zvířat
• Havana – 5 zvířat
• Činčila malá – 4 zvířata
• Český červený – 3 zvířata
• Tříslový černý – 4 zvířata
• Malý beran divoký – 4 zvířata
• Ruský černý – 4 zvířata
• Zakrslý havanovitý – 4 zvířata
• Stříbrný černý – 4 zvířata

OBOR CHOVATELŮ DRŮBEŽE
HRABAVÁ DRŮBEŽ
Vystavoval tuto drůbež:
• Krůta Naraganset – 2 kusy (pohlaví 1/1)
• Hempšírka měděná červená – 3 kusy (pohlaví 1/2)
• Minorka černá – 3 kusy (pohlaví 1/2)

• Araukana modrá – 2 kusy (pohlaví 1/1)
• Vranohlávka zlatokrká – 3 kusy
(pohlaví 1/2)
• Zdrobnělá australka – černá – 3 kusy (pohlaví 1/2)
• Zdrobnělá Wyandotka – bílá – 4 kusy (pohlaví 2/2)
• Zdrobnělá Wyandotka – černá – 4 kusy
(pohlaví 1/3)
• Wyandotka zlatě lemovaná – 4 kusy (pohlaví 1/3)
• Zdrobnělá Velsumka – 9 kusů (pohlaví 3/6)
• Antverpský vousáč – 3 kusy (pohlaví 2/1)
• Zakrslá rousná žlutá bíle tečkovaná – 3
kusy (1/2)
• Zakrslá rousná porcelánová – 3 kusy (pohlaví 1/2)

VODNÍ DRŮBEŽ
Husa Landeská – 2 kusy (pohlaví 1/1)
Kachna pekingská kolmá – 5 kusů (pohlaví
2/3)
Kachna ruánská – 2 kusy (pohlaví 1/1)
Kachna saská – 2 kusy (pohlaví 1/1)

Vážení Úvaláci, záměrně jsem popsal všechny
druhy, které byly na výstavě zastoupeny. Napadla mne totiž jedna zásadní věc. Stejně jako
řemeslníci budou brzy na vymření i chovatelé.
V Úvalech je spousta spolků, které by ve spolupráci se školou a školkami mohli těmto nepříznivým trendům zabránit. Jen by se museli
spojit a pořádat vzdělávací akce pro děti tak,
jako to dělají dnes již mnozí lesáci.
Kromě chovatelů by se měli do této akce zapojit i včelaři, rybáři, akvaristé, kynologové
a např. houbaři (mykologové). Vidím velký
prostor i pro zahrádkáře a zemědělce. Přestaňme si všímat tzv. velkých témat a dělejme něco
pro nás samé, a hlavně své děti a vnoučata.
Výstava se líbila i proto, že tam bylo k dispozici i dostatečné základní občerstvení.
Přeji chovatelům mnoho chovatelských
úspěchů a hlavně radost z jejich důležité
a přínosné práce. Hlavně však mnoho nové
mladé krve.
Ing. Petr Jankovský

ODBOR CHOVATELŮ HOLUBŮ
Vystavoval tyto holuby:
• Česká čejka – modrá – 5 kusů
• Česká čejka hladkonohá – černá – 5 kusů
• Český stavák – bílý – 5 kusů
• Český stavák – černý sedlatý – 10 kusů
• Dánský stehlík – 5 kusů
• Benešovský selský – bílý – 5 kusů
• Benešovský selský – žlutý – 5 kusů
• Kudrnáč modrý – 5 kusů
• Moravský pštros modrý – 5 kusů
• Moravský pštros černý šupinatý – 5 kusů
• Česká bagdeta – 5 kusů
• Modenka – 5 kusů
• Americký king – bílý – 10 kusů
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Podzimní deštík skvělou náladu
na Drakiádě nezkazil

A

čkoliv se 22. říjen nesl ve znamení dešťových přeháněk, na
fotbalovém
hřišti
Na Slovanech v Úvalech bylo
rušno. Zamračené nebe tady
rozveselili pestrobarevní draci
všech tvarů i velikostí. Konal
se zde totiž 4. ročník oblíbené
Drakiády. „Chtěly bychom poděkovat všem malým i velkým
návštěvníkům, kteří se nenechali odradit podzimním deštíkem
a vydrželi s námi prohánět draky celé odpoledne, plnit soutěže
a opékat buřty až do večera,“

vzkázala Kateřina Topinková
z pořádajícího spolku Mámy
v Úvalech. „Rády bychom poděkovaly také zástupcům města,
panu starostovi Petru Boreckému a panu místostarostovi
Alexisovi Kimbembe, kteří přišli naši akci podpořit a ujali se
nelehké role porotců, jež měli
za úkol vybrat 10 nejlepších draků. Bylo to náročné, protože se
jich zaregistrovala takřka padesátka,“ prozradila Kateřina Topinková. Kromě pouštění draků
děti také plnily soutěže, za které
dostávaly odměny, bavily se při
praskání megabublin, nechybělo
ani malování na obličej
a součástí akce byl také
fotokoutek, kde bylo
možné si nechat zhotovit
profesionální fotograﬁe
od fotografky Evy Šaškové. Zkřehlé prstíky si pak
mohli návštěvníci ohřát
u ohně, anebo dobrým čajem či svařákem u stánku
s občerstvením. „Děkuji
všem členkám spolku

Mámy v Úvalech, které akci připravily, a doufáme, že i příští rok
se sejdeme na Drakiádě v hojném počtu – a v nadcházejícím
ročníku se pokusíme přemluvit
i sluníčko, aby se na nás přišlo
podívat,“ uzavřela s úsměvem
Kateřina Topinková.
Za Mámy v Úvalech,
z. s. Tereza Čižmariková
foto Eva Šašková (esphoto.cz)
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Beseda s básnířkou

V

neděli 6.listopadu 2016 se konala v Husově kapli CČSH v Úvalech beseda s literátkou PhDr. Olgou Nytrovou.
Olga Nytrová v úvodu připomněla poezii
i výrazné osudy dvou ze svých nejoblíbenějších básníků, Jana Zahradníčka a Josifa
Brodského, nositele Nobelovy ceny. Dále nás
provedla svou novou básnickou sbírkou (25.
knihu) Být přítelem ticha, jejímž výchozím
předpokladem je právě tvořivé ticho.
Poezie Olgy Nytrové skutečně otevírá dveře citlivé a vnímavé duši a nabízí čtenáři hlu-

boké zamýšlení a snění. Ve své eseji, Poezie se podílí na božském, napsala autorka:
„Je dobré býti velkými snivci. Jako bychom
to, co si vysníme, k sobě přitahovali, dávali
tomu tvar a křídla.“
Ano, při besedě s básnířkou a spisovatelkou
jsme byli všichni přítomní velkými snivci.
Toto setkání nám všem zpříjemnil recitací svých veršů o Úvalech
úvalský rodák a spisovatel pan Jaroslav
Vorlíček.
á
Mgr. Jitka Pokorná

sport

SK Úvaly – fotbal podzim 2016
Hledejte stále aktuální informace na webech SK Úvaly http://www.
skuvaly.cz/ a http://www.skuvaly-dorost.estranky.cz/ (stránky dorostu)
a hlavně choďte na zápasy a aktivně fanděte.

Muži „A“ :
Výsledky:
So
15. 10. 10.15
Ne
19. 10. 16.00
Ne
23. 10. 15.30
Ne
30. 10. 14.30
Ne
06. 11. 14.00
Ne
13. 11. 14.00
Poslední zápas:
Ne
20. 11. 10.00

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

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

So 27. 8. 2016 10:15 TJ Sokol Kostomlaty n. L.
So 15. 10. 2016 10:15 SK Úvaly
– TJ Sokol Jest. Lhota
Ne 23. 10. 2016 10:15 FK Vikt. V. Osek – SK Úvaly
Pá 28. 10. 2016 10:15 SK Úvaly – TJ LITOL
So 29. 10. 2016 10:15 SK Úvaly – SK Český Brod
Ne 6. 11. 2016 10:15 FC Velim – SK Úvaly

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

Poslední zápas:
So 19. 11. 2016 10:15 SK Úvaly – TJ Kouřim

Meteor – Úvaly

Muži „B“ :
Výsledky:
So 08. 10. 16.00
Ne 16. 10. 16.00
So 22. 10. 15.30
So 29. 10. 14.30
So 05. 11. 14.00
So 12. 11. 14.00
Poslední zápas:
So 19. 11. 13.30

Dorost – I. A třída skupina C:
Výsledky:

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

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

Úvaly B – Mukařov

Všem mnou sledovaným družstvům schází do konce podzimu jeden zápas. Doma
19. 11. muži „B“ ve 13.30 a dorost tradičně
v 10.15.
Družstvo „A“ zajíždí na pražský Meteor
dne 20.11. od 10.00 hodin.
Velmi povzbudivé jsou výsledky mužů,
a to A i B. Oba týmy jsou v horní polovině
tabulky. Dorost také nezklamal a drží se rovněž
v první polovině tabulky. Pokud kluci vydrží, budou se už jen
zlepšovat, což je dáno jejich dospíváním.
Další mládežnická družstva a starou gardu zhodnotím v lednovém čísle.
Ing. Petr Jankovský

ME mažoretek za účasti 3 úvalských děvčat
Přehled o kariéře závodnic
a jejich trenérů
Víte o tom, že máme v Úvalech 3 děvčata, která se společně s 15 dalšími sportovkyněmi
z oddílu Pražské mažoretky
Sokol Vysočany zúčastnila
mistrovství Evropy a skončila
na něm na 2. místě?
Byly to tyto dívky:
• Julie Hanušková 15 let;
od podzimu 2012 (mažoretky
při MDDM Úvaly); od června
2015 (Pražské mažoretky Sokol
Vysočany)
• Radka Hertlová 14 let;
od podzimu 2013 (mažoretky
při MDDM Úvaly); od června

2015 (Pražské mažoretky Sokol
Vysočany)
• Andrea Slováková 13 let;
od září 2009 (Pražské mažoretky Sokol Vysočany)
Děvčata soutěží ve skupině 18
členů (12–15 let); hudba je vo-

litelná, ale s povinnými prvky
a směry. Tréninky jsou 2x týdně +
1–2x v měsíci víkendy včetně baletní průpravy. Skupina vystupuje
kromě soutěží také na nejrůznějších kulturních akcích.
Současné trenérky: Soňa Purmová, Světla Jarošová.
Odkaz na stránky
oddílu: http://www.
babymazoretky.estranky.cz/

dýna ve dnech 8.–9. 10. 2016.
Naši soutěžili v kategorii PARADECORPS JUVENILE (děti starší).
Na ME bylo 12 států z toho
v naší kategorií 5 států:
Norsko, Chorvatsko, Anglie,
Slovinsko, Belgie, Bulharsko,
Maďarsko, Itálie Holandsko, ČR,
Polsko, Francie
Naše děvčata obsadila skvělé
2. místo za vítězným Norskem.
V Anglii byla skvělá atmosféra
a týmy se se navzájem povzbuzovaly.

Závody v Crawley
Mistrovství Evro-py se konalo ve
městě Crawley asi
50 km jižně od Lon-

Podmínky účasti na ME:
• Oblastní kolo v Žatci (1. místo)
• Mistrovství CZ-CU v Klatovech
(1. místo)
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sport
• Mistrovství ČR v Poděbradech
(2. místo)
První dva týmy postupovaly
na ME.
Podrobnější informace naleznete na níže uvedených webových stránkách a zároveň i mnoho
dalších odkazů na další stránky.
https://www.facebook.com/Maj o r e t t e s - N B TA - % C 4 % 8 C R 553868908114945/
http://www.nbta.cz/

Další představy o kariéře
V tomto školním roce se děvčata
připravují na novou kategorii EXHIBITION CORPS, kde mažoretky vyjadřují pohybem určitý děj.

Život Úval 12/2016
Další ME se bude konat v Holandsku a jsem přesvědčen, že bude
pro naše dívky stejně úspěšné.

Závěr
Bylo pro mne velkou ctí, že
jsem se mohl seznámit s dalším
moderním sportem a poznat pracovité a skromné dívky. Rovněž
mne potěšilo zaujetí rodičů a prarodičů a jejich plná podpora svým
ratolestem. Dívky mají být na co
pyšné a Úvaly by o nich a jejich
sportu měly trochu přemýšlet. Ne
každý v ČR má medaili z ME.Čest
mladým sportovkyním a již se těším na jejich budoucí úspěchy.
Ing. Petr Jankovský

Mistrovství České republiky JKA,
K
KA,
5. – 6. listopadu, Praha
15 medailí pro Úvaly!!!
O prvním listopadovém víkendu se sjeli nejlepší závodníci karate JKA, aby porovnali své
síly na mistrovství České republiky. Letošní
šampionát se konal v Praze a úvalské „barvy“
reprezentovalo 33 závodníků. Všichni bojovali jako lvi a podali výborné výkony. Karate
Sport Úvaly získalo nádherných 15 medailí.
mini žáci: 2. místo kata Richard Vašek, 2. místo
kumite Vojtěch Čadil, 3. místo kumite Adam
Janík, 2. místo kata tým Přechová, Kysela
D., Vašek
mini žákyně: 2. místo kata Helena Přechová,
3. místo kata Helena Přechová, vítězka kombinace Helena Přechová
mladší žáci: kata tým 3. místo Tříska, Charvát O., Kytková

ně: kata tým 3. místo Hrušková,
Hru
mladší žákyně:
stná
Csatlos, Mastná
k i Filip
ili Konečný
č a Marstarší žáci: 3. místo kumite
tin Oktábec
starší žákyně: 3. místo kata Sára Konečná, 2. místo kumite Sára Konečná
juniorky: 2. místo kata Anna Hiršlová
masters muži: 2. místo kata Antonín Brožíček, 3. místo kata David Macek
Všem závodníkům patří velké poděkování
za vzornou reprezentaci klubu a města. Poděkování také trenérům a koučům: Tondovi Brožíčkovi, Richardu Konečnému, Davidu Mackovi, Hance Kadlubové a Adamu Zdobinskému.
Mgr. Jana Konečná,
předsedkyně Sport Úvaly

Ohlédnutí za podzimním soustředěním Sport Úvaly

O

podzimních prázdninách
vyjel náš klub na tradiční soustředění ve Starých
Splavech. Letošní ročník byl
obohacen o výborné trenéry. Kromě klubových trenérů:
Jany Konečné, Davida Macka
a Honzy Houžvičky, doplnili
naše řady: Petra Cífková (více
mistryně světa v kumite 2014),

Richard Růžička (trenér státní
reprezentace) a Steen Carlsson
(velký znalec karate a japonštiny).
Soustředění proběhlo paralelně
s Fight Campem. Naše dospívající mládež měla možnost porovnat
své síly se zkušenými dospělými
zápasníky a naučit se novým dovednostem.

Přestože bylo soustředění zaměřeno především na přípravu na
blížící se mistrovství republiky,
využívali jsme i společného volného času: chodili jsme na procházky, vyřezávali dýně, vytvářeli
lampiony, hráli míčové a deskové
hry, ping pong a užili závěrečnou
halloween párty.
Soustředění navázalo na přede-

šlá pohodová soustředění rodinného typu. Jsme jeden tým, jedna
rodina Sport Úvaly.
Děkuji dětem a omladině za
krásné soustředění. Děkuji všem
trenérům a poslední velký dík patří naší zdravotnici Janičce Oktábcové a chůvičce Lence Třískové.
Mgr. Jana Konečná,
předsedkyně Sport Úvaly

poznáte se?

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

T

entokrát lehká hádanka, ne? Kdo
je na snímcích? Kde stavení stála? Napovím! Pamatujete někdo
pánského krejčího Aloise Trojánka?
Nejdřív jsem netušila ani, zda je snímek z Úval. Pak jsem objevila profesní
tabulku na domě na fotograﬁi. Neocenitelnou pomůckou při hledání informací o zapomenutých časech mi je
ošuntělá publikace Úvaly jindy a nyní
(monograﬁe a ilustrovaný průvodce)
vyda
vy
d ná nákladem místní školní rady
vydaná

v roce 1929. Jistě ji máte leckdo doma.
Nezničte ji, uchovejte. Je to poklad nad
jiné. Z ní jsem zjistila čísla popisná
a jména a ověřuji právě přes rubriku
v ŽÚ, zda někdo oba motivy pohlednice z Úval poznáváte a dokážete určit, jak asi vypadá místo dnes. Podle
této příručky je pan Trojánek z ulice
Komenského, bydlel tam s manželkou Annou a doufám, že ﬁrma na zdi
patřila skutečně k domu čp. 28. Další
domeček na úvalské pohlednici (roky
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úplně první budovy nádraží
(na webu někde koluje, ale malinký).
V neposlední řadě bych
ráda poděkovala všem, kdo
se ozývají na rubriku Poznáte se… a doplňují další
jména „děvčat na schodech“.
Budu na odezvy reagovat
rozšířením seznamu. Je milé,
že příbuzné a pamětníky těší,
že se setkávají s blízkými
a známými po letech v Životě Úval.
Alena Janurová
alena.janurova@centrum.cz

bohužel neurčím, ale muselo to
být před rokem 1929) má nejspíš číslo popisné 93 (špatně
i na zvětšenině čitelné). Podle
příručky to byl drážní strážní
domek u Arnošta, bez ulice,
a se správcem panem Nykodýmem. Je to pravda?
Třetím obrázkem je zatím
nejstarší pohlednice Úval nalezená v archivu kroniky, a to
z roku 1899. Máte někdo doma
starší? Zapůjčte prosím k skenování. Hledáme také obrázek

zahrajme si šachy
V této pozici je na tahu bílý
a vtipnou cestou získá rozhodující materiální převahu. Přijdete
na to jak?

Úvalské šachové turnaje lákají
stále silnější hráče!

V

Správné řešení úlohy z minulého
čísla je 1….Sxg1+ 2.Rhxg1 Jxf3+
3.Kh1 Jf2 mat.
POZVÁNKA NA ŠACHOVÝ
TURNAJ
V sobotu 3. prosince se od 14 hodin v MDDM Úvaly uskuteční
turnaj v rapid šachu na 7 kol, s časovým limitem 2x15 minut na parvře
tii. Turnaj je otevřečům
ný všem hráčům
m
(registrovaným
ai
neregistrovaky,
ným)! Přihlášky,
te
prosíme, posílejte
ana email petr.slavik@volny.cz.
Petr Slavík

říjnu již tradičně odstartoval seriál šachových turnajů o Velkou cenu MDDM
Úvaly. Jako každý rok se hrají
4 turnaje v tempu, kdy mají oba
soupeři na přemýšlení nad partií
15 minut.
Prvního turnaje seriálu 2016-2017
se zúčastnilo celkem 14 šachistů.
I když účast nebyla početná, tak je
nutno říci, že šlo o dosud nejsilnější turnaj, který Úvaly v novodobé
šachové historii hostily!
Průměrný rating prvních
pěti nasazených hráčů
byl totiž skvostných 1958
ELO bodů.
Vítězem turnaje je stále
nejvýše nasazený Zdeněk
Hába (ELO 2208, ŠK Mahrla Praha; mimochodem
bratr našeho velmistra
Petra Háby), který svým
soupeřům povolil v sedmi
kolech jedinou remízu.
Na druhém místě skončil
Štefan Koper (ŠK Mahrla
Praha) s 6 body a s odstupem na třetím místě skončil nejlepší domácí hráč
Oldřich Doležal se 4,5
body.

V dětské kategorii došlo pouze na souboj dvojice Lukáš Hojka
a Marek Doležal, přičemž prvně
jmenovaný tuto kategorii vyhrál.
Kompletní výsledky turnaje
naleznete na http://chess-results.
com/tnr244387.aspx?lan=5&art=1&wi=821
Další turnaj se koná 3. 12. 2016.
Pokud se chcete zúčastnit, pište
na email petr.slavik@volny.cz
Petr Slavík

PROSINEC 2016
Vítáme nové spoluobčánky
Ondřej Štěpánek
Tomáš Syrovátka
Všem dětem přejeme, aby vyrostly
ve zdravé a šťastné občany našeho
města.
Prosincová životní jubilea
70 let – Ludvík Němec
František Navrátil
Pavel Junek
Danuše Lenková
Maří Magdaléna Zachová
Pavel Kotlaba
Jiří Hroník
Venuška Jandová
75 let – Jaroslav Adam
Hana Šelířová
80 let – Marie Ostrodická
Eva Čermáková
Miloslav Breda
Milan Březina
Ivona Černá
Jiří Vinopal
83 let – Eva Jirovská
Růžena Poživilová
84 let – Vladimír Sušír
85 let – Václav Manda
Josef Zemek
Miroslav Němec
86 let – Anna Jandejsková
Růžena Kolaříková
88 let – Marie Kováříková
89 let – Miloslava Kaňková
Anežka Pachtová
91 let – Vladimír Kazda
92 let – Věra Říhová
Všem jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti
do dalších let.
Navždy jsme se rozloučili
Eliška Šafaříková
Gabriela Halmová
Jaroslava Mouchová
Eliška Čumrdová
Hanička Drexlerová
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
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Pozvánka

V sobotu 3. 12. jsou srdečně zváni všichni příznivci historie
a humoru na křest i autogramiádu druhého dílu Start 55.
Kmotrou knihy bude PhDr. Olga Nytrová, spisovatelka,
publicistka a vysokoškolská pedagožka University J. A.
Komenského, předsedkyně pražského klubu spisovatelů při
Obci spisovatelů. Začátek křtu je v 11 hod a bude opět probíhat
v Úvalech v provozovně sklenářství na adrese Havlíčkova 214.
Nebude chybět víno z moravského Terezína dodaného
vinotékou U Jitky, budou taktéž točené Svijany a samozřejmostí
je opět ochutnávka bulharských specialit.
Všechny přátele a dobré lidi zve za celý přípravný kolektiv
autor knihy Jaroslav Vorlíček.

· SERVIS
LYŽE ·· PRODEJ
PŮJČOVNA · BAZAR
KOLA - PRODEJ, SERVIS

Náchodská 708, Praha 9 - Horní Počernice
Po, Út, St, Pá 9.00 - 18.00, Čt 9.00 - 19.00, So 9.00 - 12.00
Tel./fax 281 928 897, www.cyklopocernice.cz

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

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

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

DIABETOLOGICK Á
AMBULANCE
Axmanova 131, Klánovice
www.diabetologiepraha9.cz
tel. 604 887 365
Přijímáme nové pacienty

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

Nabízím k pronájmu garáž
na Homolce.
Tel.: 734 636 073

Pohřební ústav

Pavel Kos

602 221 511, 321 622 615
Český Brod,
nám. Arnošta z Pardubic 1384
www.pohrebnisluzbykos.cz
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Nová prodejna potravin
v Úvalech již před Vánoci!
Dne 1. 12. 2016 bylo otevřeno obchodní centrum v Úvalech. Přípravy s realizací trvaly
celkem dva roky. Za projektem stojí developerské společnosti KPD Group a EXAFIN
investiční fond. Obchodní centrum bude mít 1 300 m2 (potraviny BILLA, tabák, vinotéka),
zároveň připravujeme malé rozšíření o lékárnu a popřípadě drogerii.

Těšíme se na viděnou
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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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POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16
602 429 913
605 977 191
606 784 088
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SLUŽBY PRO: OSOBNÍ VOZY I
DODÁVKOVÉ VOZY I NÁKLADNÍ VOZY
ZY
Y
I PŘÍVĚSY I NÁVĚSY I ZEMĚDĚLSKOU
U TECHNIKU

SERVIS OSOBNÍCH A UŽITKOVÝCH VOZŮ
Servisní prohlídky | Výměna olejů | Oprava autoelektriky | Montáž
zabezpečovacího zařízení | Montáž tažného zařízení | Výměna autoskel
| Servis klimatizace | Oprava brzdových systémů | Příprava a provedení
STK | Odtahová služba | Diagnostika elektrických systémů vozidel |
Měření podvozku 3D technologií | Náhradní vozidlo | Přestavba vozidel
pro autoškoly | Renovace světlometů

Kontejnery | Zemní práce |
Demoliční a stavební práce
| Deponie – prodej

PNEUSERVIS PRO OSOBNÍ,
NÁKLADNÍ, ZEMĚDĚLSKÉ A MOTO
Prodej PNEU | Prodej disků hlíníkových
i plechových | Montáž, vyvážení, opravy pneu
| Uskladnění letních i zimních pneumatik

Držitel certiﬁkátu ISO 9001, 14001

Provozovna HRADEŠÍN 145 (směr Doubek)
PROVOZNÍ DOBA: Po – Pá 8.00 – 18.00 h., So – 8.00 – 15.00 h.
SERVIS: tel.: 602 313 343 AUTODOPRAVA: tel.: 602 326 785

www.autodoprava-hovorka.cz
www.autoservis-hovorka.cz

ÍERSTVÁ
NABÍDKA PRÁCE.
PĔIDEJTE SE K NÁM!
BILLA, spol. s r. o., provozující po celé ČR více než 200 prodejen
a zaměstnávající více než 6 000 zaměstnanců, přijme pro svou

NOVĚ OTEVÍRANOU prodejnu v Úvalech kolegy/ně
na pozice:

• ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO PRODEJNY
Do našeho týmu doručovatelů v Úvalech
přijmeme nové kolegy/ně na pozici:

Doručovatel/ka listovní
Budete doručovat psaní, tiskoviny nebo balíčky. Můžete klientům
poradit, jak získat lepší služby nebo informovat o nabídkách, které
jim usnadní život. Doručovat budete pěšky nebo služebním vozem.
Proč si vybrat právě nás?
Jsme sehraný tým – vše potřebné Vás naučíme.
Díky 37,5hodinové týdenní pracovní době Vám zbyde čas i pro Vás.
Volno si užijete i o 5týdenní dovolené.
Máme pro Vás i další benefity (stravenky, příspěvky na rekreaci
a rehabilitaci, atd.).
• Už po roce práce u nás dostanete smlouvu na dobu neurčitou.
•
•
•
•

• VEDOUCÍ ÚSEKU OVOCE/ZELENINA
• PRODAVAČ/KA – POKLADNÍ
• PRODAVAČ/KA LAHŮDEK
• PRACOVNÍK/ICE ÚSEKU MLÉČNÉ
• HLAVNÍ POKLADNÍ
V případě dotazů kontaktujte prosím regionální manažerku
paní Bajgarovou na tel.: 724 844 690.

Mgr. Dana Šimková – vedoucí směny
Pište: simkova.dana@cpost.cz
Volejte: 605 220 657
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