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Slovo starosty
Milé Úvalačky, milí Úvaláci,
rok 2016 je za námi. Každý
z nás teď již ví, jaký ten jeho rok
byl. Někdo měl rok 2016 šťastný
a úspěšný, někdo na něj nebude
vzpomínat v nejlepším. Teprve
o silvestru za necelý rok budeme
vědět, jaký byl rok 2017. Přeji
vám všem, až se budete ohlížet
na rok 2017 jako na čerstvou mi-

nulost, abyste si mohli říct, že to
byl rok dobrý, který vám přinesl
zdraví, štěstí, lásku a spokojenost.
Že to byl rok, který vám umožnil
konat dobré skutky i pro své okolí. A že to byl rok, kdy se vám
v Úvalech žilo opět o něco lépe.
Ať se vám tedy vše dobré, co si
pro rok 2017 přejete, splní!
Petr Borecký, starosta města

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

v úterý 31. 1. 2017 od 17 hodin
v sále domu s pečovatelskou službou.

O čem jednali zastupitelé dne 8. 12. 2016

P

oslední zasedání úvalských zastupitelů
v letošním roce se konalo ve čtvrtek 8. 12.
2016. Nejprve starosta přednesl zprávu
o činnosti rady města za uplynulé období.
V této zprávě rekapituloval hlavní projekty,
kterými se rada města v letošním roce zabývala (rekonstrukce komunikací, generel zeleně a dopravy, výstavba nové základní školy
atd.). Kromě jiného konstatoval, že při rekonstrukcích komunikací jsou využívány výkopy
i k pokládce optických sítí. Dále zastupitelé
vzali na vědomí splnění vybraných usnesení
Zastupitelstva města Úvaly z roku 2016.
Dlouhá a místy vyhrocená diskuse se strhla k bodu, ve kterém zastupitelé diskutovali
o podnětu zaslaném jménem občanské iniciativy „Zachraňme koupaliště“, který se týká
naplňování závazného výsledku říjnového
referenda, tj. obnovy koupaliště a oslovení nezávislých soudních znalců pro zpracování posouzení stávajícího stavu koupaliště a návrhu
zadání realizace obnovy koupaliště ze strany
vedení města Úvaly. Byla zcela zřejmá nedůvěra přítomných občanů v upřímnost snahy
vedení města koupaliště opravit. Současně
nebyl schválen dodatečně zařazený protinávrh
od Ing. Černého, který se týkal závazného termínu zprovoznění koupaliště už v letní sezoně
2017, starosta města naopak uvedl, že město
počítá se zprovozněním koupaliště již pro letní sezonu roku 2018.
Zastupitelé neschválili záměr na vybudování suché nádrže v Úvalech v přírodním parku
Škvorecká obora – Králičina. Návrh, který zamítla jak komise pro životní prostředí, tak rada
města, byl do zastupitelstva předložen panem
Dr. Pokorným jako návrh ČSSD. O tomto
návrhu se rovněž poměrně dlouho v sále diskutovalo, prezentoval je pan Ing. Vrzák. Toto
dílo by výrazně ovlivnilo ráz přírodního parku
(jen pro přepravu materiálu by do Králičiny
muselo vjet přes 3 500 nákladních aut) a současně by ochránilo jen velmi malý počet objektů před stoletou vodou.
V dalším bodě jednání paní Ing. Váňová
seznámila zastupitele se zápisem z jednání ﬁ-

nančního výboru města ze dne 29. 11. 2016.
Hlavními body jednání výboru bylo projednání návrhu rozpočtu města na rok 2017,
informace o čerpání rozpočtu za 1–10/2016
a návrh rozpočtu TSÚ na 2017, včetně návrhu
na schválení vzetí úvěru na svozové vozidlo.
Nejvýznamnějším bodem jednání bylo
projednávání návrhu rozpočtu na rok 2017
ve výši: příjmy a výdeje 154 493 549 Kč.
Rozpočet je předkládán s použitím poměrně vysoké rezervy z roku 2016 ve výši
27 000 000 Kč. Z celkového pohledu je rozpočet zaměřen na rozvoj školství ve městě, rozvoj Technických služeb města Úvaly,
na opravu a rekonstrukci silnic a chodníků,
na opravu a rekonstrukci bytového fondu,
DPS a opravu, rekonstrukci a dovybudování
kanalizačního a vodovodního řadu a v neposlední řadě na splátky úvěru a příspěvku
na vodovod Káraný.
Rozsáhlá diskuse byla vedena ke zcela
zásadnímu bodu, který nakonec zastupitelé
schválili. Byl schválen návrh ﬁnancování projektů a návrh podmínek pro vyhlášení výběrového řízení na revolvingový úvěr s následným
přeﬁnancováním na úvěr dlouhodobý v maximální výši 110 mil. Kč. Současně bylo schváleno přeﬁnancování stávajícího úvěru s Komerční bankou, a.s., společně s výběrovým
řízením na revolvingový úvěr. Banky zhodnotily, že zcela bezpečná hranice max. zadlužení
města je na úrovni 200 mil. Kč.
Důležitým bodem, který zastupitelé schválili, bylo stanovení ceny vodného a stočného
pro rok 2017 ve výši voda pitná 44,85 Kč
a voda odpadní 48,38 Kč, celkem 93,23 Kč/m3
včetně DPH. Oproti roku 2016 byla cena 1 m3
zvýšena o 2,07 Kč. Navýšení je vynuceno algoritmem stanoveným Státním fondem životního prostředí.
Byl rovněž schválen poplatek za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, kde sazba poplatku činí 684 Kč, tedy
ve stejné výši jako v roce 2016. Město bude
doplácet cca 109 Kč na občana.

Zastupitelé také schválili návrh rozpočtu
Technických služeb města Úvaly, p. o., na rok
2017. Rozpočet TSÚ se skládá ze 3 základních
položek: VPS, správa města a VaK. Položka
VPS se dělí dále na následující střediska: hřbitov, svoz odpadů, veřejné osvětlení a ostatní,
kam lze zařadit např. údržbu místních komunikací, údržbu zeleně atd. Rovněž byl schválen úvěr na svozové auto pro Technické služby města Úvaly, p. o., od společnosti ČSOB
Leasing, a.s. Jedná se o vozidlo s podvozkem
MAN, nástavbou a vyklápěčem od ﬁrmy Zoeller a váhami od společnosti MOBA. Proběhne výběrové řízení na dodání vozidla. Celková
cena je 5 619 240 Kč včetně DPH. Od 1. 1.
2017 platí nové podmínky odpadového hospodářství. Rovněž byla zveřejněna zpráva auditora technických služeb, a to bez výhrad.
Zastupitelé také schválili vyhlášení Programové dotace pro rok 2017: Neinvestiční
podpora – provoz a údržba 2017 – objem ﬁnančních prostředků 850 000 Kč. Neinvestiční
podpora – pořádání jednorázových sportovních, kulturních a volnočasových akcí 2017
– objem ﬁnančních prostředků 150 000 Kč.
V roce 2017 se budou konat Podlipanské slavnosti, na které město rovněž přispěje.
Bylo rovněž schváleno podání žádosti o dotaci v rámci Státní podpory sportu pro rok
2017, za účelem realizace projektu „Sportovní areál ZŠ Úvaly“ a zajištění vlastních zdrojů
projektu z rozpočtu města Úvaly na rok 2017.
Náklady jsou odhadovány ve výši 6 mil Kč.
Tento projekt může ohrozit skutečnost, že areál se nachází v zátopové oblasti Výmoly.
Zastupitelé schválili zadání Územního plánu Úvaly, upravené po projednání na základě
předložené dokumentace. Architekti, pánové
Vavřík a Kindl, seznámili zastupitele a občany s aktuální situací při pořizování územního
plánu. Reálný termín dokončení ÚP je březen
2018. Všechny připomínky vznesené občany
už byly zapracovány a není potřeba je podávat
znova.
Byla schválena i Obecně závazná vyhláška
města Úvaly č. 3/2016 o nočním klidu. Noční
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klid je standardně vymezen mezi 22:00–6:00
hod. Vyhláška určuje i dny, kdy je doba nočního klidu kratší. Jedná se o dny, kdy proběhne promítání letního kina, den akce „Úvalský
kotlík“, zářijový víkend úvalského posvícení a noc z 2. 9. na 3. 9. 2017, kdy bude mít
v Úvalech koncert skupina Divokej Bill.
Zastupitelé schválili koncepci Městské policie Úvaly. V dalším období se činnost úvalské
městské polici více zaměří na bezpečnost občanů. Současně bude přijat jeden nový strážník a na základě veřejnoprávních smluv bude
činnost rozšířena i do oblasti Sibřiny a Jiren.
Zastupitelé souhlasili s předáním starých
kronik města do Státního okresního archivu
Praha-východ. Tyto kroniky budou postupně
digitalizovány.
Byla schválena i kupní smlouva týkající se
pozemku – pro pěšinu na Nových Slovanech

o rozloze 102 m2, mezi městem Úvaly a společností ČECHOSLÁVIE spol. za celkovou
kupní cenu 15 300 Kč (tj. 150 Kč/m2)
Zastupitelé souhlasili s uzavřením Smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě z důvodu vyvolané akce městem
Úvaly ve věci vybudování dešťové kanalizace
v lokalitě U Obory. Pan Jaroslav Chmel přislíbil zřídit bezúplatně věcné břemeno na jeho
pozemku.
Zastupitelé schválili přijetí daru, kterým
jsou stavby vodovodního a kanalizačního řadu
umístěné na pozemku č. 3268/90 v lokalitě
U Horoušánek a uzavření Darovací smlouvy
nemovitosti včetně Smlouvy o výpůjčce.
Dotazy a připomínky občanů se týkaly vynaložených nákladů na protipovodňové studie, nutnosti kácení vzrostlých stromů v centru města, osudu žulových kostek, které byly

umístěny v současné době rekonstruovaném
průtahu městem. Zastupitelka Mgr. Poláková
vznesla podnět vůči městské policii ohledně parkování u nově otevřené prodejny Billa
na Nových Slovanech.
Poznámka: Stručnější verze tohoto záznamu
v některých bodech je zapříčiněna totálním
výpadkem zvuku během více než šestihodinového jednání a kolizí s uzávěrkou lednového
vydání Života Úval. Technické problémy se
toho dne objevily již od 16:00 hod. během
jednání městské rady.
Videozáznam z řádného jednání ze dne 8. 12.
2016 je zde: http://www.youtube.com/watch?v=KaxbCPykuIg
(délka trvání 6:24 hod.)
Marek Mahdal
(redakce Života Úval)

Ohlédnutí za rokem 2016, co přinese rok 2017?

K

dyž jsem psal v lednu roku
2016 úvodník do nového
roku, psal jsem o tom, že
to bude rok mnoha změn a staveb. A skutečně tomu tak bylo.
Ulice Foersterova, Čelakovského, Denisova, Sovova I, Vydrova a Erbenova již nejsou bahnitými. Klánovická, Pražská II,
Havlíčkova, Nerudova, Komenského, Škvorecká získaly nové
povrchy a někde i chodníky.
Společně se Správou a údržbou
silnic Středočeského kraje jsme
zahájili rekonstrukci průtahu
Úvaly. Ulice Škvorecká, Dvořákova a Riegerova tak získávají
novou tvář. Vojanova a Wolkerova se dočkaly nových chodníků, podobně jako se Wolkerova,
Bezručova a Horova dočkaly
nového veřejného osvětlení.
Nejen stavbami ulic však
je živo město – spustili jsme
portál Technická mapa města,
kde si nyní každý může najít
podrobné informace o městských sítích a majetku. Od léta
je k dispozici rozklikávací
rozpočet, který máme od října v podrobnosti až na úroveň
jednotlivých faktur. Vykoupili
nebo jsme získali dalších cca
10 000 m2 pod úvalskými ulicemi a veřejnými prostranstvími,
takže tento projekt, který jsme
zahájili na počátku roku 2015,
se pomalu blíží ke svému konci.
Zahájili jsme projekt budování
optických sítí na území celého
města.
Pokračoval rozvoj technických služeb. Od května jsme
převzali do své správy úvalské
veřejné osvětlení, čímž město
šetří přes milion Kč ročně. Díky
skutečnosti, že jsme převzali
do správy města úvalskou vodohospodářskou síť, jsme snížili nátoky balastních vod na čistírnu odpadních vod o více než

60% a poslali jsme tak (doufáme) do minulosti úvalské lejnotrysky v Mánesově ulici.
V rámci architektonické soutěže jsme získali návrh nové
městské knihovny, který, pravda, mnoho Úvaláků nenadchl,
ale jak věřím, svoji kvalitu prokáže časem. Zahájili jsme i přípravu projektu nové základní
školy, na kterou jsme získali
příslib dotačního financování,
a začali jsme pracovat na rozšíření zdravotního střediska.
Jedním z hlavních témat roku
2016 bylo referendum o úvalském koupališti. Více než 75%
hlasujících v referendu vyslovilo své přání, abychom úvalské koupaliště opravili a znovu
zprovoznili.

Co nás tedy čeká v roce
2017?
Opět hodně staveb. Podaří-li
se vše dle plánu, chtěli bychom
v roce 2017 zahájit rekonstrukci úvalského náměstí Arnošta
z Pardubic a Husovy ulice. Současně s tím je velkou výzvou
zahájení dostavby splaškové
kanalizace ve čtvrtích U Hájovny, Nad Okrájkem a v Horově
ulici. Tato akce by vzhledem
k podmínkám dotace od ministerstva zemědělství měla být
dokončena nejpozději do konce
prosince letošního roku.
Paralelně s těmito dvěma akcemi bychom chtěli pokračovat
v rekonstrukci úvalských ulic
– především by se mělo jednat
o ulice Kladská, Rumunská,
Lužická, U Kaberny, U Výmoly a U Starého koupadla. Nechceme však skončit jen zde.
Díky výstavbě ulic v roce 2016
máme k dispozici poměrně zajímavé množství recyklátu, který
bychom chtěli použít pro zpevnění ulic v dalších čtvrtích, zde

je však nutné plánovat, aby byl
materiál využit účelně. V roce
2017 bychom také chtěli dobudovat veřejné osvětlení tam, kde
doposud chybí – v Želivského
ulici v Radlické čtvrti, ve čtvrti U Hájovny a také ve čtvrti
U Horoušánek. Pokud dopadne
dobře naše jednání na SFDI,
rádi bychom realizovali chodník
pro chodce mezi ulicemi Klánovická – Purkyňova v Setých.
Město však nejsou jen ulice a chodníky. Rok 2017 bude
rokem zahájení postupné obnovy úvalských lesů a městské
zeleně. Zpočátku to budou jen
samé nepopulární kroky – kácení stromů na náměstí Arnošta z Pardubic, kácení stromů
na Vinici, v Králičině a jinde.
Není to o tom, že bychom propadli neodolatelnému nutkání
pokácet, co se dá, ale jde o nezbytný krok pro ozdravení úvalské veřejné zeleně.
Letos nás také čeká zahájení
rekonstrukce Mateřské školy
Kollárova, která se tak po 40
letech od svého postavení dočká zásadní modernizace. V neposlední řadě budeme pracovat
na projektu rekonstrukce úvalského koupaliště tak, abychom
ho na počátku léta roku 2018
mohli znovu otevřít nejen pro
úvalskou veřejnost.

V neposlední řadě rok 2017
bude rokem, kdy získáváme
do rukou města poslední z „velkých“ komunálních služeb, a to
sice provozování odpadového
hospodářství.
Vše výše uvedené by nebylo
možné bez velkého nasazení
kolegyň a kolegů na městském
úřadě, v zastupitelstvu města,
ale také v občanských iniciativách. Všem jim patří velký
dík a je zcela jedno, jestli jsou
v koalici nebo opozici. Všem
jde totiž o naše město a to je to
nejdůležitější.

Takže, všem moc děkuji
za jejich práci!
Z výše uvedeného je zřejmé,
že letošní rok nebude v Úvalech
vůbec jednoduchý a mně nezbývá, než vás poprosit o trpělivost a toleranci. Bude jí tento
rok hodně potřeba ...
Tento článek si nedělá ambice být kompletním výčtem
akcí, které letos připravujeme,
orientuje se jen na ty nejdůležitější. Více informací naleznete
na webových stránkách města
Úvaly a v průběhu roku je budeme přinášet i na stránkách
Života Úval.
Petr Borecký,
starosta města

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme panu Jaroslavu Chmelovi za umožnění přístupu na pozemek parc. č. 3642/1, který je
v jeho vlastnictví, z důvodu vyvolané akce městem Úvaly ve věci vybudování dešťové kanalizace
U Obory.
Město Úvaly
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Rozpočet města na rok 2017 byl schválen

Z

astupitelstvo města na posledním zasedání, které proběhlo dne 8.12.2016, schválilo rozpočet na rok 2017.
Rozpočet města byl sestaven dle platné rozpočtové skladby. Je předkládán jako rozpočet vyrovnaný, s použitím prostředků z roku
2016, které činí 27 000 000,- Kč.
Ve výdajové části rozpočtu klademe důraz
na:
a) opravu vodovodu a kanalizace
b) rekonstrukci komunikací a chodníků
c) rozvoj fungování TSÚ.
Tím je dán výrazný nárůst běžných výdajů
oproti investicím. Fakticky se však jedná o peníze vkládané do zvelebování městského majetku.
Pokud se týká příjmové části, vycházíme
z reálných příjmů roku 2016, přičemž MF ČR
predikuje nárůst RUD na rok 2017 o celých
9 %. To však považujeme za příliš optimistický odhad. Předpokládáme růst o cca 2,5 %
proti roku 2016.
Návrh rozpočtu města na rok 2017 je předkládán v celkových příjmech a výdajích
ve výši 154 493 549,- Kč.
Rozpis položek příjmů a výdajů je popsán
v tabulkách na webu města. Nárůst příjmů

a výdajů je celkem o 8 % vyšší oproti roku
2015.
Struktura příjmů v rozpočtu je rozdělena
na čtyři části:
1) Daně z příjmů 99 343 846,- Kč, z toho nejpodstatnější položky jsou:
a) rozpočtové určení daně (RUD)
72 000 000,- Kč,
b) developerské poplatky 11 995 846,- Kč,
c) daň z nemovitosti 7 400 000,- Kč
2) Nedaňové příjmy 18 418 700,- Kč, z toho
nejpodstatnější:
a) nájem na vodovod a kanalizaci činí
8 150 000,- Kč,
b) nájem Policie ČR 1 063 000,- Kč
2) Kapitálové příjmy 60 000,- Kč
3) Přijaté transfery 9 670 100,- Kč na provoz
státní správy nárůst o 5% dle nařízení vlády
Celkové příjmy činí 154 493 549,- Kč.
Struktura výdajů je rozdělena takto:
1) Běžné výdaje 101 928 137,- Kč, z toho
a) mzdové výdaje 29 749 904,- Kč, nárůst
o 4% podle nařízení vlády
b) neinvestiční výdaje 72 178 233,- Kč,
z toho nejpodstatnější jsou:

– DHIM 1 525 000,- Kč
– materiál 2 472 000,- Kč
– nájemné 1 997 219,- Kč,
– opravy 17 695 000,- Kč, nárůst
o 9 010 813,- Kč,
– neinvestiční příspěvkové organizace
17 450 000,- Kč (TSÚ 10 900 000,Kč, ZŠ 3 000 000,- Kč
MŠ Kollárova 1 800 000,- Kč, Jídelna
ZŠ 1 300 000,- Kč, MDDM 250 000,Kč, Jídelna MŠ 200 000,- Kč)
2) Kapitálové výdaje 38 137 462,- Kč, z toho
– projektové dokumentace 12 614 452,- Kč,
– investice - příspěvek pro Technické služby Úvaly (TSÚ) 3 700 000,- Kč
Běžné saldo činí 19,18 % ( doporučení je
mezi 15% – 25%).
Očekáváme však, že další významné příjmy a navýšení především investičních výdajů a výdajů na opravy městského majetku lze
očekávat v rámci rozpočtového opatření.

Přeji všem v novém roce 2017 hodně
zdraví, štěstí a pohody.
Za vedení města
Ing. Alexis Kimbembe, místostarosta města Úvaly

Co nového na úvalském koupališti?

P

řesto, že by v tuto dobu mělo
úvalské koupaliště spát zimním spánkem, opak je pravdou a na koupališti (a kolem koupaliště) je docela rušno.

Co je tedy kolem koupaliště
nového?
V listopadu loňského roku
(2016) jsme nechali provést laboratorní rozbory vody ze studně
nacházející se na koupališti. Tato
studně by měla v budoucnu být
hlavním zdrojem vody pro úvalské koupaliště. Rozbor vody provedený akreditovanou laboratoří
prokázal přítomnost fekálních
bakterií a poměrně vysoké hodnoty železa a manganu. Je tedy
zřejmé, že aby bylo možné vodu

z této studně využívat, bude nezbytné investovat do vybudování
úpravny vody.
Na konci prosince proběhl
technický průzkum koupaliště
za účasti soudního znalce v oblasti staveb Doc. Ing. Jiřího Dohnálka, CSc. V době psaní tohoto
článku nebyly závěry z tohoto
průzkumu k dispozici.
Předpokládáme, že někdy
v únoru bychom měli mít k dispozici tři varianty pro rekonstrukci koupaliště. V březnu 2017 by
mělo zastupitelstvo města jednu
z těchto variant odsouhlasit, následně bychom v průběhu jara
roku 2017 měli připravit projektovou dokumentaci tak, aby se
na podzim mohlo začít s rekon-

Odpověď na dopis
Dobrý den, pane Tučku,
po přečtení Vašeho článku
v prosincovém ŽÚ jsem se rozhodla reagovat.
Koupaliště bylo, je a bude koupaliště, ale jsem přesvědčena, že
jste v posledních letech na koupališti nebyl, protože byste nemohl
tvrdit, že koupaliště nepotřebuje
parkoviště.
Když přijdou tropické dny, ať
již v červnu, červenci nebo v srpnu, tak stojí auta od „Prokupčáku“, v Mánesově a Horově ulici
po obou stranách ulice, někdy
i v Sovově ulici. Všechny přilehlé louky (které nejsou ve vlastnictví města) jsou též zarovnány

automobily, většinou i s pražskou
značkou. Proto je nutné celou obnovu koupaliště řešit komplexně,
s parametry 21. století, a ne jen
provizorně. Zásadně se nesnažíme nic podmiňovat a rozmělňovat.
Právě proto, že si uvědomujeme
závažnost situace, jsme rozhodnuti řešit i dostatečné parkování pro
návštěvníky koupaliště a zajistit
bezpečnou průjezdnost i pro občany bydlící v této lokalitě, kteří
mají v těch tropických dnech značně ztíženou situaci se vůbec dostat
domů. Vím o čem mluvím, bydlím
v Horově lici již 36 let.
Ludmila Milerová
radní

strukčními pracemi. Na počátku
letní sezony v roce 2018 by tak
mohlo být úvalské koupaliště
znovuotevřeno.
Součástí rekonstrukce koupaliště bude i vybudování nové cyklostezky, která propojí severní
i jižní část našeho města a zpřístupní tak koupaliště snadno pro
pěší i cyklisty z obou stran Úval.
Cyklostezka bude vedena v jižní
části areálu. Část Úvaláků se obává, že vedením cyklostezky v jižní části koupaliště dojde k jeho
znehodnocení. Jsme přesvědčeni,
že tomu bude právě naopak a přístupné koupaliště bude o to atraktivnější.
Velkým oříškem bude vyřešení
parkování pro auta. V úvahu dnes

připadají tři možnosti - louky
podél ulice Mánesova a Horova,
uhelné sklady a prostor u čističky odpadních vod. Všechny tři
možnosti mají své výhody, ale
i dost podstatné nevýhody. Která
varianta bude zvolena, se ukáže
v nejbližších měsících.
V každém případě bych na
tomto místě rád zdůraznil, pro
vyvrácení případných pochybností, jednu věc – bylo to toto
vedení města, které referendum
o koupališti iniciovalo, a proto
bude jeho výsledek respektovat –
to znamená, že ještě do konce tohoto volebního období koupaliště
zprovozníme.
Za vedení města
Petr Borecký, starosta

Kam s vánočními stromečky?

O

dstrojené vánoční stromečky je možné odkládat do areálu sběrného dvora v Úvalech ve Škvorecké ulici č.p. 33 nebo na místa
separovaného odpadu, odkud je budou průběžně odvážet pracovníci Technických služeb města Úvaly. Konečný termín pro odkládání stromků na místa separovaného odpadu je neděle 15. 1. 2017.
Pokud občané odstrojený stromek rozdělí na menší kusy, je možné
jej odložit i k černé
popelnici na komunální odpad,
odkud vám ho
odvezou opět
Technické
služby Úval
ve dnech
svozu komunálního
odpadu.
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Kam patří ... ?
Vážení občané Úval, dovolujeme si vám nabídnout další díl seri- stoupá, zatímco životnost klesá. Nejčastěji je můžeme najít poblíž
álu „KAM PATŘÍ…?“
velkých nákupních středisek, ale dají se nalézt i v mnoha menších
městech, jako jsou Úvaly. Úvaly mají na svém území rozmístěno
celkem 10 kovových kontejnerů modré barvy. Do těchto kontejnerů
patří veškerý textil, počínaje starými kalhotami a konče ponožkami.
Můžeme sem ale vhodit i starou obuv, kabelky, peněženky, záclony
a další výrobky.
Kompletní seznam věcí, které PATŘÍ do sběrných kontejnerů na textilní odpad: veškeré letní i zimní oblečení, obuv, látky (alespoň 1m2),
plyšové hračky (nezhodnocené), peřiny, přikrývky, deky, spacáky,
utěrky, záclony, ručníky, staré hadry, peněženky, batohy, kabelky,
opasky atd.
Tyto výrobky by však měly být pokud možno čisté a zabalené
v igelitových pytlích. Mějte, prosím, na paměti, že oblečení, které
do kontejneru vložíte, bude dál plnit svůj účel.
Co NEPATŘÍ do těchto kontejnerů: netextilní materiály, plesnivé,
mokré či zašpiněné hadry, zaneřáděné textilie od chemikálií, potraV předešlých číslech Života Úval jsme vás seznámili s celkem běžným vin, krve…a podobně (odevzdávejte do sběrného dvora).
druhem odpadu, který můžete v domácnostech vyprodukovat, třídit
a svou malou kapkou tak přispět do velkého mlýna recyklace. V tomto POZOR! Tyto kontejnery neplní stejný účel jako například kondíle seriálu vás seznámíme s méně častou komoditou, ale velmi vý- tejnery na sklo nebo plast. Jsou primárně určeny k vytřídění ještě
znamnou, a to s TEXTILEM. Doufáme, že vás náš seriál stále zajímá použitelných textilií, které jsou pak dále poskytovány např. různým
a třeba někdy i poučí. Pokud ne, tak alespoň než odhodíte toto číslo charitám. Obsah kontejnerů je po naplnění ručně tříděn. To, co již
nelze vrátit do oběhu (tedy znovu nosit), se buď recykluje (například
Života Úval do „koše“, tak mějte na mysli „KAM PATŘÍ?“
rozvlákňováním, kdy následnými produkty mohou být netkané textilie, lepenky, plsti apod.), nebo spálí.
KAM PATŘÍ TEXTIL?
Renata Stojecová,
V poslední době se na mnohých místech České republiky objevuodbor životního prostředí
jí speciální kontejnery určené ke sběru starých textilií. Textil pata územního rozvoje
ří spolu s elektronikou ke komoditám, jejichž vyrobené množství
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Úvaly mají Generel dopravy
Před více než rokem zahájilo město Úvaly spolupráci s Dopravní fakultou ČVUT Praha spolupráci na realizaci projektu „Dopravní generel města
Úvaly“.

O co se jedná a k čemu je tento dopravní generel dobrý?
Generel dopravy je základní dopravně-inženýrský dokument v oblasti
rozvoje městské dopravy. Identiﬁkuje hlavní problémy a potřeby obyvatel
města a snaží se navrhnout opatření k řešení těchto problémů a naplnění
cílů dopravní politiky města. Při přípravě generelu dopravy obsadili studenti ČVUT uzlové body ve městě a zjišťovali, jaké jsou hlavní dopravní toky
v Úvalech. Data, která byla takto získána, pomohou při dalším plánování
rozvoje veřejné dopravy, parkovací infrastruktury, cyklostezek atd.
Je potřeba říct, že neexistuje jedna dopravní stavba, která by vyřešila do-

Veřejná prezentace Dopravního
generelu města Úvaly
Zajímá vás budoucnost dopravy v Úvalech?
Chtěli byste vědět, co odborníci z ČVUT doporučují
Úvalům podniknout v oblasti dopravy?
Máte vlastní nápady?
Pak přijďte dne 9. 1. 2017 od 18:00 do
společenského sálu DPS na veřejnou prezentaci
Dopravního generelu města Úvaly.
Na prezentaci vás rádi přivítají
vedení města Úvaly
a zástupci Dopravní fakulty ČVUT.

pravní problémy města. Cesta vede skrze desítky menších úprav a opatření.
Generel dopravy bude jeho tvůrci představen na veřejné prezentaci
v DPS dne 9. 1. od 18:00.
Až do konce ledna pak může také veřejnost a dotčené instituce vznášet
ke Generelu dopravy své připomínky a náměty.
Petr Borecký

Vedení města děkuje sponzorům, kteří svými
finančními dary pomohli zajistit Ježíškovu
poštu na akci Rozsvícení vánočního stromu:

BOS, spol. s.r.o.,
KC Trans, spol. s.r.o,
Krutský spol.s.r.o.,
ACU – Auto Centrum Úvaly s.r.o.,
Tomáš Drábek,
ENERGOEKONOM, spol. s.r.o.,
David Fidler,
BC Natrix, spol. s r.o.,
BELZA-GEO spol.s.r.o.,
Jiří Círus,
Helena Fridrichová,
Svatoslav Nováček,
STAVITELSTVÍ KROUTIL, spol. s r.o.

zprávy z města

Malý rozhovor s velkým talentem aneb Junior města Úvaly
– Břetislav Hájek
Břetislav Hájek, nyní 18 let, Junior města Úvaly
za rok 2016. Talentovaný mladík, jeden z 980
studentů ze 65 zemí světa, který se úspěšně
probojoval až do finále soutěže, kterou každoročně vyhlašuje společnost Google. Břéťa se
stal nejlepším zástupcem z celé Evropy.
Na úvod moc gratuluji k vynikajícímu
úspěchu. Troufám si říci, že naprostá
většina Úvaláků zná oblíbený
internetový vyhledávač Google,
ale tvůj úspěch v soutěži
„Google Code-in“ asi nespočíval
ve vyhledávání na webu, že…?
Můžeš nám, laikům, přiblížit
o čem tato soutěž je?
Cílem soutěže je zapojit studenty
do vývoje open-source programů.
Hlavním organizátorem soutěže je
tedy Google, ale na celé soutěži se
podílejí i jednotlivé open-source
organizace. Tyto organizace zadávají studentům různé úkoly, které
studenti plní. Mezi tyto úkoly patří
například programování nových
funkcí, opravování chyb a testování programů.

Jak vlastně celá soutěž „Google Code-in“
v loňském roce probíhala ?
Soutěž začíná na začátku prosince a pokračuje
až do konce ledna. Studenti si mohou zvolit, pro
kterou organizaci chtějí programovat, a s tou poté
spolupracují a plní úkoly, které jim organizace zadává. Já osobně jsem programoval pro organizaci
zvanou OpenMRS, která se zaměřuje na vývoj
softwaru pro nemocnice z rozvojových zemí.

Díky soutěži ses dostal až do San
Francisca v daleké Kalifornii. Jak na cestu
vzpomínáš? Předpokládám, že zážitků
jsou mraky…
Byla to opravdu jedinečná zkušenost, byl
pro nás připraven nabitý program plný zážitků. Měli jsme možnost prohlédnout si San
Francisco a Googleplex. Také jsem měl možnost vyměnit si zkušenosti s ostatními účastníky a popovídat si se zástupci jednotlivých
organizací a s inženýry z Googlu. Zajímavé
byly také přednášky pracovníků Googlu o nejnovějších technologiích.
Soutěž ti jistě pootevírá cestu k tvé
další budoucnosti. Jaké máš plány?
Předpokládám, že po hravě zvládnuté
maturitě to bude informatika na ČVUT
a pak rozlet do světa?
Samozřejmě se chci v této oblasti dále rozvíjet. Po maturitě chci jít na univerzitu zaměřenou na informatiku a dál se uvidí.
Díky za rozhovor a přeji hodně úspěchů
nejen v roce 2017.
Marek Mahdal
(redakce Života Úval)
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Co považujete za prioritu v nastávajícím roce 2017 pro naše město?

P

ro rok 2017 považujeme
za zásadní pokračování
v infrastrukturních investicích ve ve městě. Především
půjde o pokračující rekonstrukci průtahu městem.
Do září bude dokončena rekonstrukce etapy od světelné křižovatky k ulici Podhájí a ihned poté začnou práce na úpravě samotného náměstí Arnošta z Pardubic
a Husovy ulice. Opět prosíme občany o shovívavost,
neboť bagry a další stavební technika budou brázdit
úvalské komunikace i tento rok. Další prioritu vnímáme ve vybudování dokončení kanalizace v oblasti
Horovy ulice, lokality Nad Okrájkem a Hájovny. Trváme na tom, že kanalizace byla běžným standardem již
ve 20. století a tento „dluh minulosti“ je potřeba vyřešit. V roce 2017 se také naplno rozjedou přípravy rekonstrukce úvalského koupaliště. Budou zhodnoceny
závěry znalců a odborníků. Chceme také rozhodnout
o variantě rekonstrukce a vysoutěžit zhotovitele tak,
aby si první návštěvníci mohli v úvalských bazénech
zaplavat v ideálním případě v červnu 2018. Rok 2017
by měl být rovněž rokem, kdy se městu podaří získat
velmi „levné peníze“, které významně přispějí a především urychlí spoluﬁnancování potřebných celoměstských investic. V neposlední řadě budou vyhodnoceny
zkušenosti v oblasti svozu komunálního odpadu, které
poprvé v historii bude zajišťovat samo město prostřednictvím svých technických služeb. Rovněž by se měly
rozjet práce na základní svazkové škole v oblasti Hostín. Rok 2017 bude tedy opět v zásadě ve znamení pokračování „splácení infrastrukturálního dluhu města“
a zlepšování kvality prostředí.
Marek Mahdal, Otevřené Úvaly

V

N

a bilancování plnění koaliční dohody je možná příliš
brzy. Na druhou stranu stále ještě zbývá do konce
volebního období čas na to, aby vedení města své sliby
splnilo. Logicky vzato by proto prioritami ČSSD pro
rok 2017 měly být ještě nerealizované závazky radniční
koalice, namátkou amﬁteátr na Vinici, Bendlova cyklostezka, které ČSSD do dohody prosadila. Jenže dnes již víme, že se nic takového konat nebude. Je těžké
hájit projekty v radě, kde má většinu jiná strana, která na jejich splnění nemá
zas takový zájem. Přesto čas na opuštění koalice stále není. Hlavním předvolebním mottem sociální demokracie byl totiž závazek rekonstrukce náměstí Arnošta
z Pardubic. Ačkoliv se zdá, že tento úkol, když povolovací proces je dokončen
a ﬁnanční prostředky zajištěny, je již jen otázkou stavebních ﬁrem a politici by se
měli především chystat na slavnostní přestřižení stuhy, opak je pravdou. Možná
si vzpomenete, že v minulém volebním období ČSSD hájila projekt zeleného náměstí. Zastupitelstvo bohužel tehdy většinově rozhodlo ve prospěch celodlážděné varianty. Nu což, s dvěma mandáty jsme asi vyhrát nemohli. Vzali jsme proto
vítěznou variantu za svou a stali se hlavními tahouny při vyjednávání s krajem
o její realizaci. Jenže ani dnes nemůžeme usnout na vavřínech. Leckomu se i tato
dlážděná varianta jeví jako moc zelená, když v rozporu se schváleným projektem
se nově počítá s vykácením všech vzrostlých stromů. Dnes se dovídáme, že zdravotní stav těchto stromů se náhle změnil a že je třeba je nahradit stromy mladými,
které nebudou hrozit pádem a bránit výhledu na historickou budovu školy. Je
to až neuvěřitelné, v jakém riziku se do teď naši občané nacházeli, pokud přešli
po náměstí. Kdo si odváží vystavit takovému riziku lidi na novém náměstí? Kdo
si vezme tu odpovědnost? Tak dokonalá argumentace to je. Přesto se pokusíme
polemizovat s těmito odbornými posudky jinými odbornými posudky, a pokud
někdo znovu otevře povolovací proces, měli bychom využít možností, které nám
dává zákon, abychom sterilizaci náměstí zabránili. Pomozte nám zachránit alespoň ty stromy, které prokazatelně nehrozí pádem, zachránit je pro jejich estetickou a ekologickou hodnotu. Možná se to někomu zdá málo, ale my to za prioritu
roku 2017 pro naše město považujeme. Přejeme všem v novém roce mnoho štěstí, zdraví a životní pohody .
JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D. – předseda MO ČSSD Úvaly

nadcházejícím roce máme několik zásadních priorit, které bychom chtěli prosadit. Stabilní prioritou je obnova technické
a sociální infrastruktury města, o kterou již
mnoho let usilujeme. Jasnou prioritou, posvěcenou rozhodnutím občanů, je obnova úvalského koupaliště. Naším
cílem je nejen koupaliště obnovit, ale dát mu také ekonomický smysl, aby
jeho obnova a provoz nebyl pro město zatěžující.
Možná méně atraktivní, ale o to více důležitou, vnímáme prioritu vyrovnaného rozpočtu města, nezvyšování dluhů a půjček a řízení investic města
zejména z pohledu potřeb jeho obyvatel. Zde spatřujeme obrovský vnitřní
dluh zejména v sociální infrastruktuře – plnohodnotný multifunkční kulturní sál, moderní knihovna, venkovní amﬁteátr, prostory pro zájmovou
činnost mládeže a dospělých. Jde o hodnoty, které přináší přidanou hodnotu pro život většiny obyvatel, příležitost pro rozvoj spolkové činnosti.
To je ale běh na dlouhou trať, kterou bychom i s využitím dotací chtěli
nastartovat.
Dalším cílem je dobudování technické infrastruktury, zejména kanalizační
a vodovodní sítě a dále rozvíjet technickou správu města - technické služby, které ve velmi krátkém období razantně rozšířily okruh svého působení
a rok 2017 by měl být rokem jejich konsolidace, rokem usazení a optimalizace činností, které ve výsledku přispějí k lepšímu fungování a správě
celého města. Další nutností je pokračování v postupné rekonstrukci silnic
a sítě chodníků. Z pohledu využití úspor a snížení provozních nákladů je
důležité dokončení rekonstrukce č.p. 95, aby se úřad mohl v plné míře
dostěhovat a opustit stávající, technicky a nákladově již nevyhovující prostory. A samozřejmě dokončení již započaté rekonstrukce náměstí a s tím
spojené infrastruktury a komunikací. Chtěli bychom zvýšit užitnou funkčnost náměstí a propojit aktivní prvky s oddechovými. Zároveň zde vytvořit
zejména v dolní části náměstí bezpečný, zelený prostor kolem školy.
Za ODS Úvaly, Josef Štěpánovský

PF 2017
Místní sdružení ODS
přeje všem
obyvatelům Úval
úspěšný a spokojený
rok 2017
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Nechceme umenšovat koupaliště o cyklostezku!
Několik týdnů po referendu o úvalském koupališti, kdy se
pro obnovu koupaliště vyjádřilo 75% z hlasujících osob,
se dozvídáme, že dávno před vyhlášením referenda byla
na základě zadání ze strany města vyprojektována cyklostezka,
která vede přes areál koupaliště. Projekt by měl být v nejbližší
době předložen k územnímu rozhodnutí.
Prostor úvalského koupaliště je unikátní a celá lokalita velice přívětivá. V rámci obnovy koupaliště je proto nutné zabránit jeho další
devastaci a umenšování využitelné plochy celého areálu.
Řekněme si něco ke stávajícímu stavu. Vlastní bazény koupaliště
a technické zázemí se nachází (z části již jen nacházelo) na katastrálním pozemku (KN) 3229/1. Existence většiny těchto objektů byla a je
zobrazena v platné mapě katastru nemovitostí. Toto zobrazení vzniklo
v rámci mapování v roce 1981. Některé stavby postavené nebo zrekonstruované po tomto datu ovšem nebyly do mapy katastru nemovitostí
zaneseny díky nedůslednosti příslušných orgánů. Jedná se především
o objekt úpravy vody, sprch, občerstvení a přebudované sociální zařízení.
Plocha využitelná pro areál koupaliště je daná nejenom pozemkem
KN 3229/1, ale i sousedními pozemky v majetku města Úvaly, především na jihozápad od tohoto pozemku. Jedná se především o pozemky
KN 3233/1, 3233/4, 3232, 3230/1 a další. Zdaleka ne celá plocha těchto
pozemků se i v minulosti využívala pro areál koupaliště. Především
v jeho jihozápadní části je stávající oplocení vedeno až 5 m uvnitř pozemku KN 3229/1. Areál koupaliště by bylo naopak jihozápadním směrem ještě možné rozšířit cca o 5 až 7 metrů do pozemku KN 3230/1.
Jedná se sice o svah, ale po technických úpravách by mohla část tohoto
pozemku být použitelná. Uvolnila by se tak zastavěná (spíše dříve zastavěná) plocha pro rekreační účely.
O to více je zarážející, že město Úvaly zadalo zpracování projektu cyklostezky přes prostor koupaliště. Návrh cyklostezky nevyužívá pozemek 3230/1, po kterém již od vzniku koupaliště vedla a stále
vede celkem široká cesta, po které se dalo celkem pohodlně projít jak
s kočárkem, tak i projet na kole. Touto cestou si celé generace nejenom Úvaláků zkracovaly cestu z centra Úval do prostoru Hodova a dále
směrem na Horoušánky. Tato cesta je „pouze“ zanedbaná, je přes ni
spadlý strom a ještě nestačila zarůst roštím. Její revitalizace by byla
jedním z možných řešení vedení cyklostezky okolo koupaliště.
Je jasné, že v rámci zadání této studie na vybudování nové cyklostezky musel logicky existovat pokyn zadavatele na zbourání těchto
objektů. Toto zadání bylo zřejmě v souladu se zadáním nerealizované
studie z 08/2015, autor arch. Š. Mecnerová.

Proto je nepochopitelné, že návrh cyklostezky je veden přes v době
zadání projektu existující objekty vybavenosti koupaliště, jako jsou sociální zařízení, šatny a restaurace. V projektu cyklostezky jsou tyto
objekty zobrazeny jako existující stavby.
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Z této studie byla převzata pouze demolice stávajících objektů. To
znamená včetně zbourání dosud funkčního sociálního zařízení. Jeho
funkčnost byla plně prověřena při akci Babí léto na úvalském koupališti v září 2016. Nedovedu si totiž představit projektanta, který by bez
předchozího projednání s vlastníkem nemovitosti navrhl likvidaci jeho
majetku. Navíc v prostoru sociálního zařízení a šaten byl mezi těmito objekty a hranicí obecního pozemku dostatečný prostor pro vedení
navrhované cyklostezky. Řešitelný byl i průtah cyklostezky okolo restaurace.
Revitalizace stávající cesty okolo koupaliště na cyklostezku se jeví
jako efektivní způsob nakládání s majetkem a ﬁnančními prostředky
našeho města.

Výhodou tohoto řešení by bylo:
– zachování stávajícího sociálního zařízení koupaliště
– zachování stávajícího oplocení koupaliště
– zachování funkční plochy areálu koupaliště pro rekreační účely.
Dovolujeme si tímto požádat vedení města Úval, aby se zamyslelo nad
plánovanou trasou cyklostezky, která má „ukrojit“ kus našeho koupaliště.
A závěrem bych připomněl jeden citát: KDYŽ SE CHCE, TAK JDE
I TO, CO NEJDE, ALE KDYŽ SE NECHCE, TAK NEJDE ANI TO, CO
JDE. Pochopitelně je v zájmu všech, aby platila jen jeho pozitivní část.
Projednáno a připomínkováno občanskou aktivitou ZACHRAŇME
KOUPALIŠTĚ.
Jaroslav Rydlo

Lovosice opravili koupaliště jednoduše a levně

D

obré příklady táhnou, a proto jsme se
vydali do Lovosic na koupaliště, které stihl podobný osud jako to úvalské.
Po povodních v roce 2013 bylo lovosické
koupaliště zavřené a otevřelo se až letos. Jak
probíhala rekonstrukce? A můžeme se něco
v Úvalech přiučit?

Nakonec zvítězila varianta co nejlevnější rekonstrukce. Bazény, které
byly podle odborné ﬁrmy v horším
stavu než úvalské, byly pouze vystěrkovány a natřeny. Filtrace, která
byla instalována po povodních v roce
2002, byla opravena za minimální
náklad. Celkové
náklady se odhadují na 7,5 mil.
Kč a obsahují
letošní investici
cca 2 mil. Kč
na zprovozněVelký bazén koupaliště – v popředí vidět oddělovací plot
ní. V roce 2017
a v pozadí 3 filtry
má následovat
zbytek investice
Je třeba se soustředit zejména na:
– objekt zázemí a sporto- 1. Opravu úpravny vody včetně příslušenství
viště. Co je však asi nejúpravny, např. dávkování chemikálií, techzajímavější, zprovoznění
nologické rozvody, technologická elektrose stihlo v čase od ledna
instalace,
do půlky června.
2. Vybavení koupaliště musí odpovídat vyhl.
http://www.ceskenoviny.
238/2011 Sb., šatny – mohou být pouze převlékárny oddělené pro muže a ženy
Koupaliště v Lovosicích má velký 50 m bazén pro plavce, menší dětský cz/zpravy/lovosice-opravi-koupaliste-ponicene3.
Sprchy očistné, oddělit pro muže a ženy, lze
bazén, brouzdaliště a bazén se skluzavkou
-povodnemi/1311862
vyřešit v současných sprchách
Lovosické koupaliště bylo slavnostně ote4. WC vyhovují
vřeno v roce 1961. Stavělo se mimo jiné v akci
5. Nožní brodítka pro vstup do bazéZ. Koupaliště je postaveno v údolní nivě Labe,
nů, nožní sprchy
a je tedy vystaveno každé povodni. Koupaliště
6. Oplocení – oddělení bazénů od odpropláchla jak povodeň z roku 2002, tak z roku
počinkových travních ploch
2013. Právě poslední povodeň koupaliště poOstatní dovybavení může být budoškodila. V Lovosicích se rodily různé plány. Naváno po letní sezoně 2017. Další zjišpříklad uzavření koupaliště a koupání na Žertění spočívalo v tom, že v Lovosicích
noseckém jezeře za Labem. Také proběhla
nepotřebovali žádné dlouhé posuzováarchitektonická soutěž http://usti.idnes.cz/opraní. K uvedení koupaliště do provozu
va-arealu-koupaliste-v-lovosicich-po-povodnije vedlo to, aby náklady za dobře pro-f7k-/usti-zpravy.aspx?c=A140708_115307_
vedenou práci byly co nejnižší. Návrh
usti-zpravy_alh
oprav a úprav dokázala provést k plné
spokojenosti prováděcí ﬁrma. Obdobný přístup by byl možný i v Úvalech.
Teď, mimo sezonu, návštěvníka
překvapí, že v celém areálu není jediný objekt – ani šatny, WC, ani sprchy. Dokonce není v areálu ani žádNávštěva z Úval na koupališti
ný objekt občerstvení. Provozovatel
v listopadu 2016 – Jan Černý, Naďa
koupaliště – místní sportovní klub to
Kouklová a Hana Kameníková
vyřešil mobilními buňkami za cca 9
V porovnání s tím, co tisíc na sezonu. Provoz byl schválen krajskou
všechno museli v Lo- hygienickou stanicí bez problémů.
vosicích řešit, je v ÚvaNáklady na provoz koupaliště byly v roce
lech uvedení koupaliště 2016 850 tisíc Kč. Je to dáno také nízkým
do provozu v roce 2017 vstupným 50,- Kč. dospělí a 25,- Kč děti / důpodstatně jednodušší. Jak chodci.
bylo zjištěno, voda z baZa občanskou aktivitu
zénů neuniká, bazény není
Zachraňme koupaliště
Koupaliště při povodni v roce 2013 – plocha úplně vlevo nahoře,
nutné pro provoz v roce
Jan Černý, Naďa Kouklová
z vody kouká pouze skluzavka
2017 opravovat.
a Hana Kameníková
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V Krnově na koupališti aneb Výprava za inspirací

J

sme velmi rádi, že vedení našeho města zahájilo aktivity vedoucí
k obnově a znovuotevření koupaliště v Úvalech. A protože člověk
není nikdy dostatečně chytrý a znalý věcí, zajímala nás zkušenost
s provozem a obnovou koupaliště tam, kde koupaliště úspěšně provozují.
V Krnově mají koupaliště již od roku 1934, jsou na něj hrdí a navíc
byli ochotni se o své zkušenosti s jeho provozováním podělit.

Šatnové kabinky pro rezidenty

Areál koupaliště

V sobotu 12. listopadu jsme se do Krnova vypravili a sešli se na koupališti s panem Ing. Vladislavem Skopalem, vedoucím provozovny
Technických služeb města Krnova, které mají provozování koupaliště
na starosti.
Krnovské koupaliště se nachází v krásném areálu se vzrostlými stromy u řeky Opavice v nadmořské výšce 316m n.m.

Celkový pohled z jihozápadu

Bazén je o rozměrech 50 x 28 m s hloubkou 0,9–1,5 m, provozně
rozdělen na dvě části plavací a rekreační. Součástí je i kruhový dětský
bazén 13 x 10 m, s hloubkou ca 0,5 m.

Pohled na hlavní bazén

Dětský bazén

K vybavení celého areálu patří WC, šatny, převlékací dřevěné boxy
na travnaté ploše, hřiště na beach volejbal, dětské hřiště s průlezkami,
nedávno zrekonstruovaný minigolf.

Vstupní objekt je vybaven mimo jiné bezpečnostními schránkami
na cennosti návštěvníků.
Technologii koupaliště zajišťuje už částečně dosluhující vybavení
ﬁrmy Culligan. Bohužel zde mají problémy s manganičitou vodou
(z vlastních studní) a prakticky nefungující cirkulací vody v bazénech.
Při plánované rekonstrukci ale budou tyto problémy vyřešeny.
Ve velice špatném stavu (na rozdíl od úvalského koupaliště) jsou
vlastní betonové vany. Voda uniká prasklinami jak ve dně, tak ve stěnách. Ale přesto koupaliště Krnovští udržují v provozu, neboť jak říká
Ing. Skopal: „To by byla ostuda, koupaliště pro občany Krnova a okolí
neprovozovat!“
Slabina je a bude parkování, to je realizováno odstavením aut podél
příjezdové silnice (tedy bez výběru parkovného).
Financování koupaliště, jeho oprav i provozu, je z rozpočtu technických služeb a měsíčním vyrovnáním chybějících prostředků z rozpočtu
města.
Návštěvníky koupaliště jsou Krnovští a občané z okolí, tj. území
s asi 30 tisíci lidmi. Sezona trvá od června do září a celkem za sezonu
se zde vystřídá kolem 26 tisíc návštěvníků, rekord byl 50 tisíc. Provozní dobu chtějí příští rok prodloužit až do 20 hod. Vstupné je velmi
nízké, např. denní vstup pro dospělého činí 30 Kč, na celou sezonu 500
Kč. Do budoucna uvažují i o variantách celoročního využití areálu.
Co dál? Krnovští prošli procesem analýzy řešení a návrhů. Na stole
nebyla diskuze, zda koupaliště ano či ne, a co kvůli němu nebude realizováno, ale jakou formou a v jakém rozsahu bude modernizováno.
A navíc v termínu takovém, aby nemuseli vynechat byť jen jednu sezonu. Posunuli se od prvotní varianty „super koupaliště“ s nerezovými
vanami a dalším vybavením až k rozhodování mezi variantou biotopu
a variantou klasického koupaliště.
Město zadalo vypracování projektové a naceněné studie pro obě varianty. Každá z nich má svá plus a minus (jejich prezentace v plném
rozsahu jsou uvedeny na stránkách www.krnov.cz).
Pokud by byla zvolena varianta rekonstrukce klasického koupaliště, budou upraveny stávající bazény vyfóliováním. Náklady na bazénovou fólii jsou odhadovány ve výši 1,9 mil Kč, na bazénovou technologii 8,75 mil Kč, potrubní rozvody 450 tis Kč a elektrorozvody
400 tis Kč.
Zeptali jsme se pana Michala Brunclíka, místostarosty Krnova,
jaký bude další postup. „Finální rozhodnutí o variantě bude učiněno
až na jednání zastupitelstva dne 7. 12. 2016,“ sdělil nám. „Přiznávám,
že já sám jsem spíše zastáncem varianty klasické, stavebně-technické,
kterou bychom prioritně řešili stav bazénové vany a technologií.“
A co je skvělé, Krnovští jsou připraveni se podělit o své zkušenosti
z rekonstrukce s Úvaláky.
Děkujeme a držme si pěsti.
Za občanskou aktivitu Zachraňme koupaliště
Jana Kytlicová, Petr Vosecký, Petr Hrubý a Peter Kytlica
Foto: PePePe

Dětské hřiště s občerstvením

P.S. Reportáž je psaná v listopadu. Mezitím máme zprávu od zastupitelů z Krnova, že na prosincovém zasedání schválili variantu rekonstrukce koupaliště v klasické podobě.
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Přání k novému roku a malé ohlédnutí
Vážení občané,
také já bych se rád připojil
ke všem, kteří vám a Úvalům přejí
šťastný a úspěšný nový rok 2017.
Navíc pak přeji dětem, dospělým
i seniorům hodně zdraví, které je základem všeho ostatního.
Přivřu-li oči a promítnu-li si
za víčky Úvaly roku 2000, kdy jsem
se do města nastěhoval, vidím úplně jiné město – město s obrovským
vnitřním dluhem.
Dnes je tento dluh snížen o více
než polovinu a je to vidět, i když to
mnozí z různých důvodů nevidí –
anebo vidět nechtějí.
Vidí jen to, co ještě není; ale i to
je motivující (alespoň doufám) pro
ty, kteří dnes o budoucnosti Úval
rozhodují.
Současné vedení města navázalo
na to, co bylo vykonáno a konečně
se může více soustředit i na výsledek referenda o koupališti, na stav
komunikací, rozvoj školství – tedy
na věci, které existují „na povrchu“;
my jsme museli především kopat
a kopat (kanalizace, voda) … což
moc nebylo vidět a mnohým to znepříjemňovalo život.
Proto mne velmi mrzí, že jsem ze
strany nové kronikářky, PhDr. Lenky Mandové – tedy osoby, která by
měla věci hodnotit objektivně a nestranně, osočován z toho, že jsem
nedostatečně spravoval svěřený majetek, že mi chyběla „invence“ - a že

město chybovalo, když nepožádalo
o dotaci na rekonstrukci koupaliště. Omlouvám se, ale na takováto
nařčení, bohužel, musím reagovat
– i když jsem doufal, že tento „ping-pong“ již přestane. Pokud bych tak
neučinil, bylo by to jistě bráno jako
přiznání viny.
Správa svěřeného majetku vyžaduje stanovení priorit, respektive
deﬁnovat úrovně naléhavosti v daném městě či obci. V prvé úrovni
naléhavosti to v Úvalech byly pitná
voda, odkanalizování, plynoﬁkace
a likvidace odpadních vod. Hned
v druhé úrovni základní a předškolní školství. Ve třetí pak komunikace, stav budov a bytového
fondu. Nyní je to i koupaliště.
Velmi oceňuji, že zastupitelstvo
a vedení města v čele s ing. Černým
dokázaly v letech 1990 až 2006 řešit řadu problémů v „prvém stupni“,
a to za podmínek dosti ztížených:
dotace z Evropské unie totiž neexistovaly a ty místní české dotace
nebyly jen tak dostupné. Uvažovat
o rekonstrukci koupaliště nebylo
v těchto letech rozhodně namístě.
Smlouva uzavřená s nájemcem nebyla sice nejšťastnějším řešením, ale
patrně jediným. Smlouva prodloužila život koupaliště o cca 10 let,
a to považuji za významné z toho
důvodu, že se během této doby, tedy
v období mého působení na radnici, podařilo intenzivně řešit pro-

blémy „prvého stupně naléhavosti“
– a koupadlo fungovalo. Během
let pronájmu bylo do základních
funkčních prvků koupaliště (například do čistící stanice) vloženo
nájemcem 2 637 086 Kč a městem
918 117 Kč. O tom se moc nepíše.
Tato čísla byla inventarizací, která
proběhla, považována za navýšení
majetku města. Nicméně šlo více
méně o „záplatování“, skutečná rekonstrukce bude stát 20 – 30 milionů Kč.
Rád bych v této chvíli rád oprášil
i svůj nedávno prezentovaný návrh,
aby byla rekonstrukce koupadla
spojena s revitalizací Mlýnského
rybníka a vytvořil se jakýsi „biotop“. Na to by se možná dotace nalezly. Koupaliště je totiž zásobováno
vodou z městského vodovodu, což
je skutečně drahé.
Nakonec, zejména pro paní kronikářku, něco k absenci mých „invencí“. Deﬁnice invence říká, že je
to schopnost vytvářet, být vynalézavý, iniciovat vznik něčeho nového. Pominu-li ﬁnanční prostředky
z rozpočtu města investované
do sportu a kultury – a pominu-li
i příspěvky developerů do rekonstrukce technické a sociální infrastruktury, jež dosáhly výše téměř
100 milionů Kč, bylo na kulturu,
sport, strategický rozvojový plán,
integrovaný plán rozvoje, dětská
hřiště, akce seniorů a mnohé dal-

Poděkování městské policii
Touto cestou bychom rádi poděkovali městské policii, a to za její ochotu
při řešení úklidu pozemní komunikace v ulici Jeronýmova. Dne 23. 11. 2016
jsme telefonicky kontaktovali služebnu Městské policie Úvaly s žádostí
sjednání nápravy ve věci výše uvedené ulice. Naší žádosti bylo okamžitě
vyhověno a došlo na popud městské policie na náklady stavební firmy
k úklidu jmenované ulice.
Tímto chceme ještě jednou poděkovat městské policii za její ochotu. Rádi
bychom uvedli, že pan starosta sám nebyl v této záležitosti schopen nic
udělat, přestože denně sám tuto komunikaci využívá.
Manž. Drábovi, Jeronýmova ulice

ší „akce“ získány další nejméně 3 miliony Kč z prostředků
různých soukromých subjektů.
V tomto období vznikly aktivity,
které dříve neexistovaly a dnes
se staly tradicí: vítání občánků,
advent na náměstí, závody horských kol, bezpečná sobota …
Nemohu také nepřipomenout investice do nákupu požární cisterny.
Nebyla to malá investice, ale: chtěli
jsme plavat, anebo hořet?
Mrzí mne, že se nakonec nechytla
„paměť města“. S pamětníky byly,
bohužel, natočeny snad jen dvě relace. A to je věčná škoda; zejména
ti, jako jsem já – tedy „náplava“ by
se rozhodně měli poučit z historie
našeho města.
Jinak: Dočkali se, po 65 letech,
pamětní desky na hřbitově i občané, kteří položili své životy během
druhé světové války a na něž se
z nepochopitelných důvodů zapomnělo. Po mnoha letech se konečně otevřel problém „holokaustu“.
Děkuji všem, především bývalému
kronikáři panu Pokornému, že se
tak stalo.
A tak dále … Málo invencí?
Velmi se omlouvám, že jsem byl
nucen vrátit se ke článku zveřejněném v posledním loňském Životě
Úval a ještě jednou přeji všem úvalským občanům hodně zdraví v roce
2017.
MUDr. Jan Šťastný, MBA

Kácení jasanů

V

pondělí 5. 12. se uskutečnilo ohlášené kácení třech jasanů
na rohu ulic Pražská a Wolkerova.
Tato akce probíhala před našimi okny, což jsem se zájmem
pozoroval. Chtěl bych touto cestou poděkovat celé partě, která
se rychle a dobře zhostila tohoto úkolu.
Za půl dne byly stromy pokáceny, rozřezány – dříví odvezeno
a celé prostranství řádně uklizeno.
Kdyby party, které pracují na rekonstrukci silnic, takto pracovaly, tak už se mohlo všude jezdit.
Senior Jindra

okénko knihovny

Městská knihovna Úvaly – zhodnocení loňského roku

T

ak jako každoročně, i letos chceme na začátku nového roku zhodnotit, co důležitého přinesl
rok uplynulý. Tím největším počinem byla velká rekonstrukce interiéru stávajících prostor. Kdo
do knihovny chodí, ví, v jakém prostředí knihovna
byla. Pro nás, knihovnice, to bylo sice radostné, ale zároveň velmi náročné léto. Všechno zabalit a vystěhovat
tak, aby zůstaly holé stěny a prázdné podlahy. Spásným nápadem bylo objednat velkokapacitní přepravní
kontejner, který byl umístěn před knihovnou. Nábytek, regály a ostatní zařízení nám laskavě uskladnily
technické služby. A po měsíci stavebních prací, hurá,
všechno zase zpět, sestavit nábytek, vybalit a umístit
knihy atd. S tříměsíčním výpadkem nákupu knih se
potýkáme dodnes.

Byl to obrovský počin na tváři města, ovšem zvenku nebyl vidět. Bohužel, z důvodů nedostatku místa
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nám nebylo umožněno v celé šíři prezentovat
alespoň fotodokumentací takto významnou
akci na stránkách Života Úval. Opět nás převálcovalo množství fotograﬁí ze zájmových
kroužků, výletů, akcí MDDM a školy. Moc
nás mrzelo, že tak významná akce knihovny
nedostala odpovídající prostor k tomu, aby
se na veřejnosti blýskla, eventuálně přilákala
další návštěvníky knihovny.
Ještě, že máme své vlastní webové stránky,
na které jsme do galerie umístili fotograﬁe
z průběhu celé rekonstrukce.
Další aktivitou knihovny, o které je potřeba se zmínit, jsou lekce a besedy pro základní
školy, které naše knihovna nabízí. V dnešní
době, která je zahlcena informačními technologiemi a s nimi spojenými změnami ve způsobu předávání znalostí, učení a pozornosti,
jsou námi nabízené besedy a lekce informační
a čtenářské gramotnosti vynikající nadstavbou
pro výuku na základní škole. Naše lekce jsou
postaveny na ucelené koncepci návštěv od

Život Úval 1/2017

1. do 9. ročníku ZŠ. Tato koncepce se samozřejmě neustále vyvíjí. V posledních dvou
letech však naše spolupráce s úvalskou ZŠ
již není tak intenzivní, jako bývala v minulých letech. Jedná se především o spolupráci
s pedagogy z druhého stupně úvalské základní školy, ale pokles zájmu vidíme i na stupni
prvním. Je to zajímavé, protože na úvalské
základní škole se k výuce používají učebnice řady Fraus, které jsou přímo založeny
na samostatném vyhledávání informací. Bez
osvojení čtenářské gramotnosti, kritického
myšlení a informační gramotnosti se žáci
(i pedagogové) lehce ztratí.

Možná, že pokles zájmu o spolupráci úvalské základní školy s knihovnou způsobila personální obměna pedagogického sboru – kdo
ví. Přesto, že je cesta ze školy do knihovny
pouze přes náměstí, navštěvují besedy spíše
mateřské školy a základní i soukromá škola ze
Škvorce.
Na závěr bychom rády poděkovaly především našim čtenářům, kteří nám zachovávají
přízeň ve stále stejné míře. Moc nás těší, že se
jim v novém interiéru knihovny líbí, po dlouhé době jim můžeme nabídnout společně
s knihou i pěkné kulturní prostředí.
Statistickými čísly za uplynulý rok se teprve budeme zabývat, ale za zmínku ještě stojí
podotknout, že v poslední době značně stoupl
počet registrovaných dětských čtenářů.
Tímto přejeme všem našim čtenářům hodně zdraví a štěstí do nového roku a těšíme se
na vaši návštěvu v knihovně.
Knihovnice MěK Úvaly

kultura a volný čas

Paní Iva Hüttnerová na besedě
v Úvalech

P

aní Iva Hüttnerová přijala pozvání komise pro kulturu rady města a v pátek 25.
11. 2016 nás v Úvalech navštívila. Mnohým jistě netřeba tuto dámu představovat, ale
pro jistotu uvádím, že se jedná nejen o herečku, ale také o významnou výtvarnici a autorku
osobitých malířských děl i spisovatelku. Kromě malby obrazů se uplatnila jako autorka
plakátů, jevištních dekorací a také kostýmů.
Své dílo prezentovala již ve více než dvou
stovkách výstav doma i v zahraničí. Kromě
ilustrací vydala čtyři vlastní autorské knihy,

každoročně jí také vychází nástěnný
kalendář. V sálku domu s pečovatelskou službou proběhla beseda ve velice příjemné atmosféře, paní Iva
Hüttnerová velmi zajímavě a vtipně
odpovídala na otázky přítomných
hostů, dokud nebyly všechny zodpovězeny. Otázky směřovaly na téma
její tvorby v oblasti herectví a současných rolí, koníčků, zejména zahrádkaření i ke sbírce historických
předmětů spojených s domácností,
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ke které podnět dala její babička, a o její inspiraci k malířské tvorbě, která ji neopouští. Závěrem
besedy neúnavně a ochotně podepisovala své
knihy a kalendáře, které s sebou na naši žádost
přivezla. Zájem o setkání byl velký, sál byl zcela
zaplněn. Není pochyb, že se do Úval ráda vrátí
třeba s výstavou svých obrázků. Domnívám se,
že Iva Hüttnerová je osobnost, která svou přítomností vnese pohodu a příjemnou atmosféru
kamkoliv vstoupí. Do Úval nám určitě vše přinesla vrchovatou měrou.
Za kulturní komisi Jana Tesařová

Komise pro kulturu Rady města Úvaly
pořádá

TŘÍKRÁLOVÝ
KONCERT
KOMORNÍHO PĚVECKÉHO SBORU CHRISTI

Poslyšte s radostí…
Sobota 7. ledna 2017 v 16 hodin
v sále Centra volnočasových aktivit,
Riegerova 65, Úvaly
Vstupné dobrovolné

Když se Úvalští angažují …

A

nemyslím politicky či jinými občanskými aktivitami. Raději než o Úvalácích mluvím o občanech
úvalských nebo jednoduše – Úvalští. A o takových, kteří něčím vyniknou mezi námi, je dobré psát.
Tentokrát o Jaroslavu Vorlíčkovi a jeho křtu knihy Start 55, II. díl. Přátelé a spolužáci ho navštívili v řemeslném, téměř tajemném zákulisí jeho dílny. Ze snímků je patrno, že by se již nikdo další nevešel. Zájem o pokračování knížky vzpomínek je velký. V rychlém
prolistování nacházím opět zajímavé informace týkající se
nejen mladíka Vorlíčka, ale i Úval. Další kapka do moře
dokumentů archivu městských kronik. Návštěva sklenářství pana Vorlíčka, které je jeho profesním zázemím, mi
připomíná starobylou „černou kuchyni“ s historickými artefakty a uměleckými díly místo vyleštěných mosazných
nádob jak v kouzelné pohádce pro dospělé. Kmotrou druhého dílu Start 55 byla Olga Nytrová, úspěšná spisovatelka
a vedoucí Pražského klubu spisovatelů, jejíž vklad ke křtu
byl zasvěcený, promlouvající k duši a vystihující všestranného umělce a úvalského rodáka.
Dojmy zachytila slovem a fotoaparátem
Alena Janurová
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Advent v domečku

V

prosinci jsme se s našimi příznivci setkávali mnohokrát a byla to
setkání příjemná.

10. – 14. 12. byla výstava Čtvrtstoletí TS RYTMUS Úvaly. Pro
všechny, kteří si přišli zavzpomí-

3.12. naši šachisté Petr Slavík a Petr Nováček uspořádali Turnaj v rapid
šachu Velká cena. Klání to bylo veliké, v kategorii dětí zvítězila Nikola
Slavíková a v kategorii dospělých zvítězil Olda Doležal. Na turnajích
v rámci regionu nás úspěšně reprezentují malí svěřenci Petra Nováčka.
Hned 4.12. byla taneční soutěž Vánoční cena MDDM
Úvaly, kterou uspořádala Alena Navrátilová se svými
externisty. Říká o ní: „Již osmý ročník Vánoční
ceny proběhl tradičně první prosincovou neděli v úvalské sokolovně. Letos startovalo
131 dětí v disku, moderndance, street dance a mažoretkách. V disku se utkaly týmy
z Kolína, Říčan a Valašského Meziříčí,
street byl disciplínou Úval, Říčan a Kolína,
moderna a mažoretky byly výhradní záležitostí úvalských skupin.“

5. 12. si děti v MK Ouvaláček užívaly Mikuláše. A vůbec se nebály. Že
nat, jsme vytáhli kroniky od r. 1991 a Alena vytáhla z depozitu
všechny poháry a medaile. Je to úctyhodná sbírka. Bylo úžasné pozorovat, jak se lidé hledají v kronikách, fotí si je, vzpomínají.

by byly celý rok
hodné, nebo máme
andělskou čertici?
Nebo je maminky
tak dobře na Mikuláše připravily?
V každém případě
to bylo úžasné ☺. Však taky náš Mikuláš, anděl i čertice pro ně měli
připravený koš dárků.
7. 12. bylo předvánoční tvoření Ouvaláčku s Janou Krejsovou. Krásná
přáníčka od těch nejmenších určitě na Vánoce potěšila.
10. 12. byli turisťáčci s Olinkou na turistickém pochodu v Řevnicích. Tahle partička pravidelně cestuje a poznává naši krásnou
z
zem
a ještě
si u toho užív
vají
spoustu
l
legrace.
Pochodničky
se plní ušlap
panými
kilom
metry
a Olča
P
Procházková,
D
Dana
Konečn a Jana Švená
ň
ňová
na své
svěřence ned
dají
dopustit.
A oni na ně
t
také
ne.

11.–15. 12. jsme se těšili s milovníky výtvarného umění z výstavy artefaktů, jejichž autory
jsou děti z výtvarných a keramických kroužků. Iva Pospíšilová
a její lektorky Hanka Novosádová, Iva Fíková a Jana Krejsová
mohou být na své svěřence oprávy název výstavy
ý
y
něně hrdé. Že byl
Na křídlech andělů
výstižný, se přesvědčili
všichni, kteří do galerie
vstoupili. K vánoční atmosféře přispěla krásná perníková vesnice
Moniky Chomátové.
15. a 16.12. bylo Vánoční tvoření v duchu lidové tvorby, ale
vzhledem k termínu
uzávěrky Života Úval
o tom až v dalším čísle. Vzhledem k tomu,
k zabrali
b li spoustu místa
í
((tuto prioritu
i i
že bychom jednotlivýmii člá
články
necháváme tanečnímu oddělení), s podrobnými výsledky a fotograﬁemi a plánovanými akcemi v lednu se můžete seznámit na www.
mddmuvaly.cz Jen malé upozornění na Tříkrálový koncert kroužků
MDDM v DPS 6.1.2017 od 18 hodin v sále DPS. A to je od nás
celé.

My všichni z domečku (a je nás 25) přejeme všem hodně
zdraví, štěstí, lásky a pohody v roce 2017.
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Úspěšné MS v Liberci

N

a MS disciplín WADF
v Liberci v posledním
listopadovém týdnu
zabojovaly všechny týmy
MDDM – Rytmus Úvaly
v Contemporary ballet a dětském streetu. Výsledkem
byly medaile pro všechny
naše formace.
Street Dance dětí získala
za The Dessert /foto 1/ zlato,
stejně jako v Contemporary
Ballet RI B se svou Zahradnickou /foto 2/. Stříbro pak vybojovaly děti z Rytmus II s Make a wisch /foto 3/, bronzové medaile RI A Rozpustilá /foto 7/ a juniorská formace
RIII B Na vrcholky hor /foto a 6/, která měla nejvíce soupeřů z Čech, Polska a Litvy.
V sólových disciplínách dobře zatančila Veronika Daníčková, ale na postup do ﬁnále to nestačilo. Větší radost měla Zuzka Špaková, která se
probojovala do ﬁnále a skončila na pěkném 8. místě se svou taneční improvizací.
Velkou radost nám udělali kluci v kategorii dospělých. Marcel Havrda vybojoval zlato v Locking and Popping, bronz v Urban Street Fusion Show
v sólech a k tomu společně přidali s Matoušem Novákem zlato v duu v Urban Street Fusion Show.
Foto: A. Navrátilová a rodiče dětí

Úvalští šachisté se čertů nebáli

D

ruhá část čtyřdílného seriálu
šachových turnajů Velké ceny
MDDM Úvaly 2016-2017 se
uskutečnila v sobotu 3. prosince.
Celkem 16 šachistů využilo možnosti si zpestřit adventní čas kláním
na šedesáti čtyřech polích.
Vítězem se po lítých bojích,
kdy každý účastník aspoň jednou
poznal hořkost porážky, stal domácí Oldřich Doležal s 5,5 body
ze sedmi partií. Hned trojice dalších hráčů získala celkem 5 bodů.
Z nich se na stupně vítězů dostali
druhý Štefan Koper (ŠK Mahrla
Praha, ELO 1897) a třetí Milan

Bartoň (ŠK Praga Praha, ELO
1785).
Mezi dětmi se na prvním místě umístila Nikol Slavíková (ŠK
MDDM Úvaly, ELO 1118) se
ziskem 3 bodů. Na druhém místě
skončil Samuel Vacek, který získal 2 body. A třetí místo patřilo
domácímu Lukáši Hojkovi se ziskem 1 bodu.
Turnaj se konal těsně před
Mikulášem a to se projevilo
i na skladbě ocenění, kdy si hráči kromě diplomů odnesli domů
také něco čertovsky sladkého
na zub ☺)

Tímto turnajem se seriál VC
M
MDDM
Úvaly dostal do své
p
poloviny.
Zatím je předčasné
h
hodnotit
celkové pořadí, prot
tože
ve zbylých dvou dílech
s ještě může stát cokoli. Další
se
t
turnaj
se uskuteční 14. ledna
2
2017
a přihlášky na něj můžete
p
posílat
již nyní na emailovou
a
adresu
petr.slavik@volny.cz.
K
Kompletní
výsledky turnaje
n
najdete
na internetové adrese
h
http://www.chess-results.com/
t
tnr251834.aspx?lan=5&art
t=1&wi=821
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MŠ Úvaly prožila krásný vánoční čas

Č

Vystoupení dětí z budovy Kollárova

as vánoční je jedním z nejkrásnějších svátků v roce. Ačkoli o Vánocích dnes můžeme mluvit bohužel
již jen v čase minulém, nemůžeme se
nezmínit o zážitcích z Vánoc v MŠ. Vánoce ovládly ve školce veškeré dění. Vše
vypuklo vánočním vystoupením tříd
z jednotlivých budov naší MŠ na rozsvícení vánočního stromečku v Úvalech.
Vystoupení dětí nám udělalo opravdu
radost a nejen rodiče na ně byli patřičně hrdí. Je třeba si uvědomit, že za tím
vším stojí moře práce, které děti odvedly se svými učitelkami. Věřte nám, není

to jednoduché, všechno si zapamatovat,
nacvičit, a hlavně nakonec nesplést. Ale
protože do naší školky chodí samí šikulové, nemusíme se obávat.
Když zmiňujeme rozsvícení vánočního stromečku, musíme zmínit i jarmark. Děti vyrobily opravdu krásné
vánoční výrobky. Nakupujícím, dětem,
rodičům a Výboru rodičů moc děkujeme. Díky této akci získala školka
10.259,- Kč. Výtěžek z této akce bude
použit na sportovní potřeby, encyklopedie a zastínění zahrady.
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s vánoční tematikou. Děti z budovy Kollárova se
nepřestávaly smát u pohádky divadla Harmonika
„Tři pohádky o Honzovi“ a čekání na Ježíška jim
zkrátilo představení „Jak pejsek s kočičkou čekali
na Ježíška“. Za opravdu pěkným představením
nejsme líní se ani vypravit, a tak jsme se autobusem zajeli pobavit do divadla v Horních Počernicích na téměř neustále vyprodané představení
„Vánoční diamant“ a vlakem do Českého Brodu
na „Pohádkový betlém“. Moc fajn byl i výlet
do Takonína. Na budově Pražská zpestřilo dětský
vánoční den Duhové divadlo a jejich
„Vánoční zvonění“. Na budově Bulharská měly děti možnost zhlédnout
představení „Kde se vzaly Vánoce“.

S nedočkavostí, a někdy i trošku s obavami
v očích vyhlížely děti 5. 12. Mikuláše, anděla a čerta. K naší radosti nás tento rok opět
navštívil. Letos měl s sebou jen jednoho hodného čerta a toho nejhodnějšího andělíčka.
I když čert s sebou pytel měl, tak nikoho neodnesl. Naše děti jsou přeci hodné a paní učitelky by je nedaly. Z návštěvy Mikuláše měly
děti nejen krásný zážitek, ale každé dostalo
malou nadílku dobrot.

Divadlo Horní Počernice – Vánoční diamant

Abychom si s dětmi Vánoce užili i kulturně,
měli jsme několik krásných zážitků, jak jinak než

V průběhu prosince byly instalovány navigační ukazatele
k jednotlivým budovám MŠ Úvaly. Doufáme, že budou pro vás
užitečné a každý k nám již trefí.
Děkujeme Městu Úvaly za jejich
realizaci.
Jak bylo v minulém čísle avizováno, proběhne dne 12.1.2017
zápis k obsazení několika málo
volných míst na budově KollároMŠ ÚVALY přijme
UČITELKA
Lokalita
plný úvazek, budova Kollárova – nástup leden
2017
plný úvazek, budova Pražská – nástup srpen
2017
Požadujeme:
Min. SŠ vzdělání, obor předškolní pedagogika
Praxe ve školství výhodou
Znalost PC (MS Office, internet)

Co nás čeká v lednu?
3. 1.
7. 1.

Čokoládovna Šestajovice – exkurze 1. B, 1. D
KMD – L. Aškenázy - Jak jsem se ztratil aneb
Malá vánoční povídka
13. 1. Přátelství a láska – přednáška 8. A, 8. B
20. 1. Vystoupení kouzelníka – ŠD
22. – 28. 1. Lyžařský výcvikový kurz Černá hora
Mgr. Lenka Foučková

Logická olympiáda 2016

L

ogická olympiáda je soutěž
pořádaná Mensou České
republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení
vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde
naučené znalosti, ale schopnost
samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická
olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná
o znalostní soutěž, ale o soutěž
rozvíjející především schopnost
samostatného logického uvažování.

va. Podrobné informace na webových stránkách MŠ Úvaly (v záložce Naše MŠ – Zápis).
Pro lepší orientaci na našich stránkách jsme
rozdělili záložku Aktuality pro rodiče na dva
samostatné odkazy – Důležité informace pro
rodiče (zde najdete důležité oﬁciální informace ohledně provozu MŠ, jako je uzavření MŠ,
termíny apod.) a na Novinky a zajímavosti
z dění v MŠ (zde dáváme aktuální zajímavosti,
novinky, fotky, události apod.).
Kolektiv MŠ Úvaly

Základního kola na počítači se
zúčastnilo 81 žáků naší školy.
Do krajského kola postoupili
a úspěšně reprezentovali naši školu tito žáci:
Tereza Bednářová 5. B
Lukáš Rataj 5. C
Nela Bláhová 5. D
Natálie Bláhová 5.A
Lucie Vysušilová 4.B
Všem
dětem
gratulujeme
a účastníkům krajského kola děkujeme za reprezentaci školy.
Mgr. Lenka Foučková

Podmínkou hra na hudební nástroj
Kladný vztah k dětem, příjemné vystupování,
zodpovědnost
SVÉ ŽIVOTOPISY ZASÍLEJTE NA: info@mskollarova.cz
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
MŠ Úvaly
Kollárova 1260
739 631 687
250 82 Úvaly

www.msuvaly.cz
tel.: 281 981 678,

Přebor škol v šachu

Č

as od času si ve škole zahrajeme, uspořádáme malý
školní turnaj pro zájemce
nebo se věnujeme základům šachové hry ve volitelném předmětu na druhém stupni. Letos poprvé jsme se vydali zahrát si šachy
i někam dál.
V regionálním kole v Čelákovicích nás čekala řada zkušených
soupeřů, se kterými jsme porovnali své síly. Naše dva týmy v kategorii mladších žáků se umístily
se 13 a 11 body na pěkném 6. a 7.
místě (tým Nikol Slavíkové: Antonín Koch, Miroslav Pláténka,

Heřman Ondráček, Karel Marek Šindler; tým Lukáše Hojky:
Ladislav Váchal, Tomáš Geisler,
Vojtěch Brabenec). Tým starších žáků (Tomáš Černý, Martin
Koukal, Vít Štěpánek; doplněni o Adama Neizera z mladších
žáků) nasbíral 13 bodů, což
na dobré umístění v poměrně vyrovnané kategorii nestačilo. Nejvíce bodů, 6 z 6 možných, získal
pro svůj tým Vít Štěpánek na třetí šachovnici. Vítek, stejně jako
velká část našich školních reprezentantů, trénuje královskou hru
v úvalském MDDM.
Kromě
diplomů
a drobných cen jsme
si do Úval přivezli i příjemné zážitky
z přátelské atmosféry
a motivaci do dalšího šachového hraní
a sportování. Letošní
ročník byl připomínkou výročí Věry Menčíkové, první nositelky
titulu ženské mistryně
světa v šachu.
Petr Daněk
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j
Úspěšné tažení florbalistů okresním turnajem

V

e čtvrtek 24. listopadu proběhl okresní turnaj starších
žáků druhého stupně základních škol ve ﬂorbalu. Turnaje se
zúčastnilo deset týmů rozdělených
do dvou skupin po pěti. Ze skupiny pak postupovala pouze mužstva
na prvních dvou místech. Náš tým
odcestoval na turnaj s minimálním
cílem zopakovat postup do semiﬁnále z loňského roku.

Sestava:
Brankáři: Jakub Řepka (9. A),
Jan Bareš (8. B), Obránci: Vít
Fuchs (9. A), Jakub Novák (9. A),
Tomáš Černý (9. C), Daniel Jánský (8. A) Útočníci: Adam Bubák
(9. C), Jiří Jelínek (8. B), Andriyan Mayor (8. A), Marek Zendulka
(7. A)
Výsledky:
Skupina: ZŠ Úvaly 0:0 ZŠ Stará
Boleslav; ZŠ Úvaly 2:0 ZŠ Kamenka Čelákovice; ZŠ Úvaly 0:0
ZŠ Open Gate; ZŠ Úvaly 3:0 Čelákovice Komenského Semifinále: ZŠ Úvaly 2:0 Gymnázium
Čelákovice; Finále: ZŠ Úvaly

0:1 po prodl. ZŠ Říčany-Masarykovo náměstí
Hodnocení:
Turnaj skončil obrovským úspěchem pro naši školu. Chlapci za
celý turnaj inkasovali jedinou
branku a skončili na celkovém vynikajícím druhém místě. Výborně
fungovala kompaktní obrana našeho družstva v čele s Jakubem Řepkou, který byl zvolen nejlepším
brankářem celého turnaje. V útoku
jsme se pak střelecky mohli spolehnout na Adama Bubáka.
Celkové pořadí:
1. ZŠ Říčany-Masarykovo náměstí,
2. ZŠ Úvaly, 3. Gymnázium Čelákovice, 4. ZŠ Open Gate, 5. ZŠ
Čelákovice Komenského, 6. ZŠ Na
Výsluní Brandýs nad Labem, 7. ZŠ
Stará Boleslav, 8. ZŠ Brandýs nad
Labem, Palachova, 9. Gymnázium
J. S. Machara, Brandýs nad Labem
10. ZŠ Kamenka Čelákovice
Poděkování:
Úspěch by nevznikl bez spolupráce a podpory oddílu Sokola,

který umožnil vznik ﬂorbalového kroužku v prostorách tamní tělocvičny. Tímto bych chtěl
poděkovat panu Drábovi ml. za
to, že činnost Sokola v Úvalech
přispívá k rozvoji sportovní komunity mládeže v našem městě.
Svoje poděkování tímto prostřednictvím zasílám také trenéru Romanu Janebovi z ﬂorbalového
oddílu Prague Athletics, který
nám umožnil sehrát přátelská
utkání v Praze Čakovicích a na
Černém Mostě. V neposlední

řadě nesmím opomenout individuální nadšení žáka 9. C Adama
Bubáka, který s dětmi pravidelně
v průběhu roku absolvoval víkendový trénink. Poslední poděkování směřuje k řediteli naší školy
za nákup materiálního vybavení
v posledních letech. Patří sem zakoupení nových ﬂorbalových holí
a branek. Před třemi lety jsme začínali s dětmi „na zeleném drnu“
a nyní jsme se koncepční prací
propracovali mezi špičku okresu.

Hudební vystoupení při rozsvěcení stromu

D

ne 27. 11. 2016 účinkovali
žáci ze ZŠ Úvaly na náměstí
při rozsvěcení vánočního stromu. Za jejich výkon, který podali
všichni zpěváci z I. a II. stupně, je
velmi chválím. Z reakcí rodičů usuzuji, že posluchači prožili krásný hudební zážitek, který podstatně obohatil atmosféru 1. adventní neděle.
Moc mě těší, že je mezi dětmi tak
velký zájem o vystupování na veřejnosti a že se mi daří objevovat a rozvíjet nadané děti. Musím pochválit
všechny sólistky za to, jakým způsobem zvládly práci s mikrofonem,
což není jednoduché a nebyl prostor

pro zvukovou zkoušku. Jedná se
o tyto slečny – Alena Futterová (9.
A), Petra Javůrková (9. B), pěvecg
(
ké kvinteto – Valentina Gigante
(9.

C), Michaele Baitlerová, Natálie
Havránková, Anna Kalašová (8. A)
a Alice Sedláčková (8. B). Svým
p
j
doprovodem
na hudební nástroje

nás podpořili Jakub Filo (9. C, elektrická kytara ) a Karel Ulman (9. A,
akustická kytara), za což jim též patří poděkování a pochvala.
Na závěr nelze nevyzdvihnout
vskutku umělecký výkon Nicole
Matoušové. Tento fenomenální
talent s obrovským darem působí
jako naprosté zjevení a je ozdobou
každého našeho vystoupení.
(Kdo si chce připomenout její hlas,
má možnost zhlédnout její nahrávky zde: https://www.youtube.com/
watch?v=anahZEWrUZU)
MgA. Věra Trojanová

Zapomnětlivý psaníčkový andělíček aneb Ohlédnutí za divadlem

O

pět se potvrdilo, že když člověk nic neočekává, může být i velmi mile překvapen.
KC Beseda v Klánovicích připravilo pro
děti 5. 12. představení, ze kterého od prvního
okamžiku sálala neuvěřitelná vánoční atmosféra a hřejivé teplo. Překrásné dřevěné rekvizity
zimní vesničky ve mně vyvolávaly nostalgické
vzpomínky, a zatímco jsme s kolegyní obdivovaly scénu po výtvarné stránce, hlavní aktéři
v roli ponocných si vtipem dokázali získat dětské publikum. Oba herci také zabodovali tím,

že když už se zdálo, že dětská pozornost kolísá,
ihned je zase vtáhli do děje tím, že jim kladli
různé otázky.
V hlavní zápletce vánočního příběhu ﬁguroval psaníčkový andělíček (v podání malé dívky),
který jaksi pozapomněl vybrat z oken poštu dětí
s jejich vánočním přáním. Nakonec se andělíček
našel, ale bohužel spal na obláčku zimním spánkem. Ponocní museli dětské publikum vyzvat
k tomu, aby andělíčka probudilo. A jak jinak než
písničkou. A tak se v hledišti i na jevišti zpívalo

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

leden_2017.indd 17

a děti nakonec společným úsilím dokázaly andělíčka probudit.
V závěru se dočkaly i rozsvícení stromečku,
který byl jednou z rekvizit.
„Utekli jsme“ do Klánovic před zlými čerty
i velkorysým Mikulášem rovnou k psaníčkovému
andělíčku a vyplatilo se.
Krásné představení jsme odměnili dlouhým
potleskem. Pohladilo totiž po duši a rozesmálo
všechny od srdce.
Mgr. M. Malečková

pf 2017

„Existují pouze dva dny v roce, kdy nemůžeme udělat vůbec nic.
Jedním je včerejšek a druhým zítřek. Proto je dnešek tím správným
dnem, kdy má člověk milovat, konat a žít. ”
Dalajláma
Ke všem dneškům v novém roce přejeme hodně zdraví a dobré
nálady našim dětem i dospělým, se kterými se v našem školním
životě setkáváme. Těšíme se na spolupráci a pěkné vztahy.
vedení17
školy
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Realizujeme projekt „Škola podporující všechny žáky“

N

aše škola podala v září
2016 projekt ve výzvě č.
02_16_022 Podpora škol
formou projektů zjednodušeného
vykazování, který je realizován
v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Výzva má za cíl podporovat základy vzdělávání rozvojem čtenář-

ské a matematické gramotnosti,
kvalitnější vzdělávání dětí a žáků
ohrožených školním neúspěchem
a také podporovat společné vzdělávání. Pro podporu společného
vzdělávání výzva umožňuje realizovat aktivity zaměřené na osobnostní a sociální rozvoj pedagogů,
nabízí vzdělávání v tématech, která

se společným vzděláváním souvisejí. Umožňuje vzájemné učení
škol a pedagogů, personální podporu škol (posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga,
sociálního pedagoga) a spolupráci s rodiči.

Výše částky schválené podpory
činí 1 791 759,00 Kč. Realizace
projektu bude zahájena 1. 1. 2017
Ing. Blanka Morávková
Koordinátor projektu

organizace a spolky
Výprava k hradu Karlštejn
V sobotu 10. prosince se vydali společně
kluci a holky z oddílů vlčat a světlušek na vý-

pravu do okolí Karlštejna. Cesta vláčkem
uběhla rychle a brzy jsme byli na místě. Počasí spíše než zimu připomínalo brzké jaro, a tak
se děti místo ze sněhu těšily z hřejivých paprsků sluníčka. Cestou k hradu si vlčata a světlušky zahrály pár her, ve kterých je doprovázely
dvě manželky Karla IV., aby dětem pověděly
něco o reáliích středověku. Cílem výpravy
bylo muzeum voskových ﬁgurín pod hradem,
kde se děti mohly trochu bát ve středověké
mučírně, smát se šaškovi a prohlédnouti si význačné osobnosti naší země.
Josef

Elixír
O víkendu 18.–20.11. jsem se vydal na Elixír, což je setkání vedoucích oddílů, těch, kteří
se podílí na vedení oddílu. Na tomto setkání
probíhají různé programy, kde si všichni sdělujeme své zkušenosti pod vedením lektora,
který má většinou mnohem větší zkušenosti
s danou problematikou. V pátek večer jsme

začali zahájením, kde byl prostor pro setkání se skauty z celé republiky a program následoval diskuzí. Já jsem se zúčastnil diskuze
ohledně nového skautského vizuálního stylu,
který se týká úplně každého
střediska v republice a ani
my nechceme být pozadu,
tak jsem se snažil rozvinout
v tomto směru. V sobotu
jsem se zúčastnil programu,
jak propagovat skauting,
a zjistil jsem, že je spoustu
možností, které nevyužíváme.
Následně jsem se rozvíjel, jak
pracovat s dětmi a s vedoucími v oddíle, aby vše co nejlépe fungovalo. V neděli jsme
se všichni rozjeli do svých
domovů. Tento víkend bych označil jako zábavný, a to zejména z toho důvodu, že jsem
potkal spoustu svých skautských kamarádů,
které jsem dlouho neviděl, ale i užitečný, a to
z důvodu, že jsem se seznámil s novými skauty a mohu čerpat z jejich zkušeností.
Šíma

na otázku, kterou nikdo jiný než upír
nemohl zodpovědět. Následovali
dva veselí čerti,
kteří prověřili
fyzickou zdatnost skákáním
v pytli. Pod viaduktem čekala
čarodějnice,
která předvedla, jak se správně vaří kouzelný
lektvar. Na náměstí
měl připravený rybníček vodník. Účastníci měli za úkol pochytat
všechny ryby, které v něm plavaly. A nakonec,
naproti cukrárně se usídlilo strašidlo, které
prověřilo paměť všech statečných lovců bubáků. Rodiče i děti odcházeli nadšení, i přes to,
že byla velká zima. Bubáci také neumrzli a už
se na všechny těší zase za rok.
Max

Bubáci v Úvalech
26. listopadu řádila v Úvalech strašidla. Tedy ne opravdická, byli to
převlečení skauti a skautky. Středisko
Jiřího Bubáka, ve spolupráci s lesní
školkou Dúlek, tento rok opět pořádalo již tradiční večerní pochod pro
děti. Trasa začínala u školy a vedla
kolem Pětašedesátky, podél Výmoly,
dále pod viaduktem po nové asfaltové cestě, na náměstí a zpět. Celkem
na děti předškolního věku čekalo
pět strašidel. U upíra museli účastníci ukázat odvahu a zjistit odpověď

MO ČRS Úvaly Informuje
Výdej povolenek pro rok 2017
Výdej povolenek pro dospělé i děti na rok 2017 bude probíhat v následujících termínech v chatě na hrázi rybníka Horní Úvalský.
7. 1. 2017

8 – 12 hod.

21. 1. 2017

8 – 12 hod.

11. 2. 2017

8 – 12 hod.

25. 2. 2017

8 – 12 hod.

11. 3. 2017

8 – 12 hod.

Rybářský ples
Dne 4. 2. 2017 pořádá naše MO Rybářský ples.
Bližší informace a rezervace vstupenek
na tel. 737877880 Vlastislav Kolařík
(nejlépe SMS).

Upozornění: Přehledy o úlovcích za rok 2016 budou přijaty pouze řádně vyplněné v části SUMÁŘ.
Za výbor ČRS MO Úvaly Roman Petříček
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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 sledujte přípravu na jarní část soutěží.

Dorost – I. A třída skupina C:
Výsledky
Poslední zápas:

Muži „A“:
Výsledky
Poslední zápas:

So

Ne

20. 11.

10.00

SK Úvaly

Meteor – Úvaly

5.

2:0 (1:0)

web > 15

7

0

2

6

17:20

23

Muži „B“:
Výsledky
Poslední zápas:
So

19. 11.

10:15

SK Úvaly – TJ Kouřim

13.30

Úvaly B – Mukařov

SK Úvaly

web > 13

SK Úvaly B

web > 13

6

2

4:0 (1:0)

1

4

30:18

7

1

5

32:34

22

0

Podzimní sezona skončila poměrně úspěšně a všechna sledovaná
družstva jsou v horní polovině tabulky. Pokud tak budou pokračovat
i v jarní části, nemusíme se o úvalský fotbal bát.
Protože ne všichni máte internet, budu vám průběžně popisovat jednotlivé přípravné zápasy.
Doufám, že úspěšný dorost pojede na soustředění a získají tak potřebnou fyzickou kondici.

Přeji všem čtenářům krásné svátky
a ú)spěšný nový rok 2017.

Tabulka po podzimní části:
5.

5:1 (3:0)

Tabulka po podzimní části:

Tabulka po podzimní části:
7.

19. 11.

Ing. Petr Jankovský

23

poznáte se?

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

L

ednové potěšení pro mladší ročníky. Udělá vám radost, když se najdete na fotograﬁi
v mateřské školce, která už není tam, co bývala? Jaké bylo vaše mládí, kdo byl váš kamarád?

Znáte jména dětí a učitelek či dalších pracovnic školky? Víte, v kterém roce to bylo
foceno? Chcete se podělit o dojmy? Napište,
máte-li chuť, na adresu alena.janurova@cent-

rum.cz nebo příspěvek dodejte prosím
do podatelny města. Máte fotograﬁe
z dob vývoje vašeho okolí, osob, budov, věcí, přírody? Již tisícovka fotek
je zkatalogizována, část digitalizována
a zařazena do databáze archivu kroniky
města.
Zpracovala Alena Janurová

historie

Naše rodačka Marie Majerová (1882 v Úvalech – 1967 v Praze)

V

učebnicích minulého režimu jsme se dozvěděli, že životní dílo Marie Majerové,
narozené 1. února 1882 v Úvalech u Prahy, tedy před 135 lety,
„vyrostlo z hlubokého poznání
proletariátu a jako zbraň v jeho
zápase s třídním nepřítelem“.
Slyšeli jsme o spisovatelce,
která po II. světové válce přestala téměř psát, jen sbírala státní vyznamenání a nakonec byla
pohřbena mezi nejvýznačnějšími
soudruhy v Národním památníku
na Vítkově. To bylo v lednu 1967,
tedy před 50 lety.

Chtěla bych se trochu šířeji zaobírat mladou Marií Bartošovou,
její touhou po vzdělání. Její studijní pobyt v klášteře byl přísně
cenzurován. Připouštělo se, že
sloužila u příbuzných v Budapešti, s povzdechnutím se připomínala její anarchistická éra. Odpoutala se od sociální demokracie
a stala se zakládající členkou
Komunistické strany Československa r.1921. O jejím vyloučení
z KSČ spolu se šesti dalšími význačnými spisovateli v r. 1929,
kteří nesouhlasili s bolševizací
strany pod novým vedením v čele

s Klementem Gottwaldem, ví už
málokdo. Její původ a ambiciózní povaha ji opět přivedla do lůna
KSČ, protože tehdy s vyhazovem
ze strany přišel i vyhazov z redakce. Ano, čtete o propuštění
z práce za protivení se straně již
v r.1929.
Chtěla bych ukázat dychtivou
dívku, která se vzdělávala v Praze, na pařížské Sorbonně...
Chtěla bych představit mladou
krásnou ženu propagující volnou
lásku, takže její dvě manželství
a její vztah k synovi se změnil
v katastrofu.

Chtěla bych dokázat, že o vynikající novinářce a spisovatelce se
za Masarykovy republiky mluvilo
jako o 1. dámě státu.
Chtěla bych nastínit její zahraniční cesty, často ve funkci delegátky.
Chtěla bych vysvětlit její feministickou činnost, když Ústava
ČSR přiznávala ženám stejná práva, ale praxe byla jiná.
Členka PEN klubu doprovázela po Praze zahraniční spisovatele, účastnila se společných obědů.
Členka Obce československých
spisovatelů protestovala s mno-
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historie
hými spisovateli proti fašistické
propagandě v naší zemi.
Pokusím se něco vyzvědět o jejím životě za II. světové války, ale
profesor V.Černý ji ve svých Pamětech nezmiňuje.
Chtěla bych na základě dokumentů a výpovědí pamětníků interpretovat její chování v 50. a 60.
letech 20. století.
Nakonec bych chtěla popsat
její vztah k Úvalům, její návštěvy
města, její peněžní dary na rozvoj
kultury v Úvalech.
Nesmírným úkolem bude vy-

Život Úval 1/2017
brat z jejího velmi obsáhlého
díla to nejdůležitější. M.Majerová čerpala z proletářského
prostředí Kladna, ze svých cest,
neustále se zaobírala tematikou postavení žen, hodně povídek věnovala dětem, Nejkrásnější svět je také vzpomínkou
na Úvaly.
Na náměstí, které se v době
komunistické éry jmenovalo
náměstí M. Majerové, stojí dodnes její rodný domek, jenž byl
vyňat ze seznamu kulturních památek. Obyčejné až chudé oby-

dlí rodiny Bartošovy by mohlo
být nejen připomínkou spisovatelky, která rozhodně do české literatury patří, ale i svědkem „architektury“ 19. století
v Úvalech. Domek, jak jsem slyšela, má být odstraněn a na jeho
místě má vyrůst knihovna, kterou tolik potřebujeme. Třeba
nějaký architekt vyřeší zdánlivě
neřešitelné a začlení chudý domek do projektu nové budovy.
V Úvalech příliš mnoho významných osobností středoevropského formátu nemáme.

společenská kronika
LEDEN 2017
Vítáme nové spoluobčánky
Adéla Vondráčková
Jáchym Svoboda
Tereza Lachmannová
Nina Winklerová
Alfred Maurice Hilton
Všem dětem přejeme, aby vyrostly
ve zdravé a šťastné občany našeho
města.
Listopadová životní jubilea
70 let – Petr Chott
Oldřich Slavík
Jan Štěpánek
Eva Srbová
Alena Kučerová
Milada Svítková
75 let – Stanislav Frank
Jan Kadlec
Emilie Doležalová
Vlasta Zahrádková
80 let – Růžena Adamcová
Jiří Jumar

81 let – Hana Bořtová
Marie Fischerová
Jan Stejskal
Růžena Jarkovská
Paulina Křivánková
82 let – Vilém Pergner
83 let – Luboš Kohoutek
84 let – Jaroslava Fišerová
85 let – Blahoslava Fliegelová
Marie Braunerová
Jitka Dědourková
Jiřina Racková
Vlasta Škopová
86 let – Jiří Loskot
Věra Zbejvalová
88 let – Miroslav Martínek
89 let – Božena Balvínová
Miloslava Krawczuková
92 let – Zdenka Klimešová
Jiří Zbejval
93 let – Klementina Zelenková
Všem jubilantům přejeme hodně
štěstí, zdraví a spokojenosti
do dalších let.

Naše rodačka, česká spisovatelka, novinářka a feministka, by
si konečně zasloužila nestranný pohled, který pro ni nebude vždy pozitivní. Pokusím
se uvést fakta v širších souvislostech. Pokud byste si mysleli,
že znáte jakoukoliv informaci,
třeba máte doma její staré knížky, fotograﬁe, články, nechte mi
je prosím na podatelně MěÚ.
V pořádku vrátím. V Památníku
národního písemnictví nemusí
mít všechno. Děkuji.
PhDr. Lenka Mandová

zahrajme si šachy
Navždy jsme se rozloučili
Jaroslava Hájková
Kateřina Černohorská
Miroslav Prkno
Jiří Svinka
Kamil Veselý
Jiří Dědina
Květoslav Kostka
Jana Havlíková
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

V této pozici se zdá, že se černý
ubrání pěšcové převaze bílého.
Ten je ale na tahu a hezky rozhodne partii ve svůj prospěch. Naleznete správné řešení?

Správné řešení úlohy z minulého
čísla je 1.Dxg7+ Kxg7 2.e7 a černý nezabrání tomu, aby si bílý postavil novou dámu.
Petr Slavík

inzerce
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Ordinace praktického lékaře
MUDr. Jana Schmidtová
Poliklinika Úvaly, Pražská 1144
registrujeme nové pacienty
nabízíme služby pracovně- lékařské péče
tel.: 731 460 902
e-mail: ordinaceuvaly@seznam.cz
web: www.ordinaceuvaly.cz

Kácení a řez
rizikových stromů
stromolezeckou technikou.

DIABETOLOGICK Á
AMBULANCE

Tel.: 606 527 091

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

ZEDNICTVÍ
Šťastný a syn
nabízí kvalitní provedení
rekonstrukce, obklady,
dlažby, ploty, zateplování fasád
a další stavební práce
vaclav-stastny@seznam.cz
Tel. 723 109 951

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

Hledáme 2–3 schopné lidi pro
administrativně – obchodní činnost
a servis pro naše klienty.
Požadujeme SŠ, čistý trestní rejstřík, bezdlužnost,
práce s PC, komunikativnost, příjemné
vystupování.
Základní odměna 20 000,- Kč + provize.
Nástup co nejdříve. Práce na Praze 4, částečně
možná i z domova.
Životopisy posílejte na email:
petra.kucerova@ceskapojistovna.cz,
Tel.: 603220299

AUTODOPRAVA
-nonstop-

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

Milan Petružálek
Praha 9 – Běchovice
Český Brod

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

142

milanpetruzalek@sute-pisky.cz

Pohřební ústav

Pavel Kos

602 221 511, 321 622 615
Český Brod,
nám. Arnošta z Pardubic 1384
www.pohrebnisluzbykos.cz
21
leden_2017.indd 21

12/28/16 11:07 PM

městský úřad

Život Úval 1/2017

22
leden_2017.indd 22

12/28/16 11:07 PM

Život Úval 1/2017

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

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