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Slovo starosty
Milé Úvalačky, milí Úvaláci,
v době, kdy píši tyto řádky,
mám za okny zasněžené Úvaly
a na monitoru počítače předpověď slibující další týden mrazů. Po letech konečně dorazila
zima, jak má být. Děti vytáhly boby a hodně lidí vyrazilo
na běžky nebo bruslit na úvalské
rybníky.
Na radnici jsme se však zabývali již ryze jarními a letními

tématy. Jedním z nich je připravovaná rekonstrukce náměstí Arnošta z Pardubic, kde v současné
době probíhají jednání s Krajskou
správou a údržbou silnic o vzájemné koordinaci a spolupráci při
této akci. Společně s dostavbou
kanalizace se bude jednat o největší investiční akci tohoto a první poloviny příštího roku. Příprava realizace tohoto projektu však
s sebou přinese jednu nepopulární

věc – vykácení stromů na náměstí. Více si přečtěte v samostatném
článku.
Pokročili jsme s přípravou projektu nové svazkové školy. O tom,
jak se rodí nová škola, si přečtěte
v samostatném článku.
V minulých měsících jsme
připravovali i jeden drobný projekt, který sice stav úvalských
silnic nezlepší, ale může vám
být užitečným pomocníkem při

získávání informací o plánovaných investicích města. Je to
tzv. Investiční mapa Úval, což
je webová aplikace dostupná
na stránkách města, na které si
snadno můžete hledat informace o tom, co se ve vašem okolí
chystá. Tak ať je vám tato aplikace k užitku!
Přeji vám hezký zimní únor.
Petr Borecký,
starosta města

Zahájení rekonstrukce náměstí bude předcházet kácení stromů

N

a konci zimy se úvalským náměstím
Arnošta z Pardubic rozezní zvuky, které mnozí z vás neuslyší rádi (a ani my
z toho nejsme nijak nadšeni). Budou to zvuky
motorových pil...
Vzhledem k plánovanému záměru celkové
rekonstrukce náměstí jsme se zabývali komplexně veškerou stávající zelení, a to převážně
tou vzrostlou a dominantní, jako jsou stromy.
Cílem bylo rozhodnout z různých úhlů pohledu o jejich perspektivách a možnosti začlenění
do rekonstruovaného náměstí.
Jako první krok, který byl učiněn v dlouhém rozhodovacím procesu, bylo provedení
aktuální odborné dendrologické inventarizace
s návrhem pěstebních opatření, kterou provedl
Ing. Lukáš Šteﬂ, Ph.D. V rámci této inventarizace byl každý konkrétní strom z různých hledisek vizuálně posouzen a na základě stavu,
kvality a perspektivy byla doporučena jeho
další existence. Důraz byl především kladen

na tzv. provozní bezpečnost a perspektivu jeho
dalšího rozvoje.
Následným krokem bylo provedení tahových a tomograﬁckých zkoušek u třech lip naproti městskému úřadu a u autobusové zastávky, které provedla společnost Arbonet, s.r.o.
Na základě dosažených exaktních výsledků byl
vyhodnocen stávající stav těchto lip. Výsledky
analýzy byly jednoznačné, stromy jsou bohužel
již neperspektivní, některé byly označeny za zásadně problematické z hlediska rizika rozlomení
a ohrožení zdraví a majetku občanů. Podrobněji
jsme vás o závěrech analýzy stavu stromové zeleně na náměstí informovali v prosincovém čísle
Života Úval v roce 2016, kdy tyto analýzy byly
také projednány na Komisi pro životní prostředí.
Dalším významným krokem (tzv. second opinion process) bylo profesní posouzení nezávislými certiﬁkovanými dendrology a arboristy, kteří
se stromům, jejich zdravotnímu stavu a praktické
péči o ně věnují celý život. Těmi byli pan Pavel
Karbulka a Mgr. Aleš
Frel. I tito pánové dospěli k závěrům, které
korespondují s předešlými výsledky. Navíc
pan Karbulka upozornil na masivní výskyt
blánatky lipové, velice
expanzivního
druhu ploštice původem
z Afriky, která sáním
lípy značně vyčerpává
a v dlouhodobém časo-
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vém horizontu by spolu se zátěží spojenou s rekonstrukcí náměstí vedl k jejich uschnutí.
Po zvážení a vyhodnocení všech těchto informací jsme i po konzultacích se všemi výše zmíněnými experty došli k závěru, že nejrozumnějším, byť dočasně nepopulárním opatřením, bude
skácení velké části vzrostlých stromů na náměstí Arnošta z Pardubic, jejichž další perspektiva
není dobrá. Stromy budou v průběhu jara roku
2018 po skončení rekonstrukce náměstí nahrazeny novou výsadbou vzrostlých stromů o výšce
cca 8 metrů, které stávající stromy nahradí a dotvoří vzhled náměstí. Druhově se pravděpodobně bude jednat o kombinaci menších kultivarů
platanů a lip.
Věříme, že město tak v brzké budoucnosti získá kvalitně založenou městskou zeleň ve svém
centru.
Petr Borecký, starosta města
Renata Stojecová,
vedoucí odboru životního prostředí

Uzávěrky časopisu Život Úval
v roce 2017
Redakční rada informuje, že uzávěrky jednotlivých čísel
časopisu Život Úval v 1. pololetí jsou:
Březen – 13. 2. uzávěrka příspěvků
Duben – 13. 3. uzávěrka příspěvků
Květen – 17. 4. uzávěrka příspěvků
Červen – 12. 5. uzávěrka příspěvků
Červenec – 12. 6. uzávěrka příspěvků
Prosíme všechny dopisovatele a autory, aby příspěvky
do aktuálního čísla posílali nejpozději v den uzávěrky.
Zveřejnění příspěvků po uzávěrce není možné v aktuálním čísle garantovat.
Děkuji za pochopení.
Josef Štěpánovský
vedoucí redaktor
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Úvaly mají investiční mapu a mapu samosprávy

K

am míří investice z našeho městského
rozpočtu? Jaký je aktuální stav jejich
čerpání v tomto roce? Kolik bude stát letos oprava silnic nebo výstavba školy? Na tyto
otázky si snadno může zodpovědět každý občan Úval s přístupem k internetu, a to díky
aplikaci Investiční mapa, umístěné na webových stránkách města.
Investiční mapa zahrnuje investice a rekonstrukční akce města, které byly schváleny zastupitelstvem, případně radou města. Od nynějška se tak nebudete muset prokousávat
usneseními zastupitelstva, případně projíždět
jednotlivé kapitoly rozpočtu města, stačí jednoduché kliknutí na investiční mapě, kde získáte potřebné informace v jednoduché formě.
Získáte tak velmi snadno informaci, jestli třeba právě ve vaší ulici město něco nechystá...
Investiční mapu města doplňuje již delší
dobu aplikace Mapa samosprávy, která slouží
k dohledání dokumentů radnice a jejich přehlednému zobrazení v mapě. Portál je určený
pro všechny občany, kteří potřebují sledovat
dokumenty radnice. Občané mohou na portálu
jednoduše najít, co je z nepřeberného množství úředních dokumentů zajímá; například
informace o záměru výstavby, prodeje nebo
pronájmu obecní nemovitosti.
Webové stránky mají podobu mapy, v níž
jsou barevně vyznačeny nemovitosti či parcely, které jsou zmíněny v dokumentech města a dochází tak u nich k nějakým změnám
(prodej, pronájem, opravy atd.). Kliknutím
na konkrétní zvýrazněný objekt se otevře příslušný dokument radnice, v němž se o vámi
vybraném objektu jedná. Rychle a jednoduše
tak najdete informaci, která vás zajímá. Tento
modul provozujeme na základě souhlasu jeho
autora – Mgr. Lukáše Svobody.
Díky aplikacím Investiční mapa města,
Mapa samosprávy, Technická mapa města,
Rozklikávací rozpočet a Digitální povodňový

plán tak mají občané Úval k dispozici jedny
z nejrozsáhlejších a nejmodernějších městských aplikací v České republice, plně srov-

natelné s městy daleko větší velikosti, jako je
například Praha nebo Brno.
Petr Borecký, starosta města

Jak se rodí škola

J

edním ze stěžejních projektů pro úvalskou budoucnost
je příprava výstavby nové
základní školy, která bude sloužit nejen pro Úvaly, ale také pro
obce, které se na její přípravě ak-

tivně podílejí (Dobročovice, Přišimasy, Zlatá, Sibřina, Květnice).
V loňském roce se podařilo
tento projekt i díky spolupráci
s ostatními starosty na poslední
chvíli zařadit do seznamu škol

ﬁnancovaných na základě samostatného dotačního programu vypsaného vládou České republiky.
Velkou část loňského roku jsme
proto spolu se starosty okolních
obcí řešili otázky s tímto projek-

tem spojené. Kde a v jaké obci
bude škola stát? Jak má být velká? Jakým způsobem bude ﬁnancována její výstavba a provoz?
Demograﬁcká studie pro celý
region a územní plány nám daly
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odpověď na otázku velikosti a vybavenosti školy – škola bude postavena pro 600 žáků, její součástí by se měla stát i sportovní hala
a tělocvična, které budou splňovat současné nároky na zajištění
sportovních aktivit žáků.
Pak jsme řešili umístění.
Od počátku jsme prosazovali,
aby byla škola umístěna v Úvalech, což bylo starosty okolních
obcí akceptováno jako logický
krok jak z hlediska dopravy, tak
navazující infrastruktury. Nastala fáze hledání vhodného pozemku. Vzhledem k tomu, že již
od let 2008 – 2010 určila změna
územního plánu prosazená tehdejším vedením města, že hlavní
směr rozvoje Úval se uskuteční
v lokalitě Hostín a dále směrem
na Škvorec a Přišimasy, kde by
mělo svůj domov nalézt až 3 500
nových obyvatel, bylo nasnadě
umístit novou školu na pozemky
developera – nyní společnosti Arcona Capital.

Život Úval 2/2017
Původní smlouvy, které město
s developerem v letech 2008 –
2010 uzavřelo, určovaly, že developer bude povinen postavit pouze prvostupňovou základní školu,
a to až v okamžiku, kdy počet
nových obyvatel lokality dosáhne počtu 2 000. Je zcela jasné,
že takto formulovaný závazek je
pro město naprosto nedostačující
a vyvolávající velké problémy,
a to nejen pro město, ale i pro developera ...
Díky tomu jsme došli k dohodě, že nám budou ze strany developera poskytnuty pozemky pro
výstavbu o ploše cca 18 000 m2.
K dispozici jsme měli dvě lokality – jednu u budoucí páteřní komunikace v nové lokalitě Hostín,
v současné době ovšem v polích
směrem na Přišimasy, druhou
na kopci u Nových Slovan, nad
úvalskými rybníky. Vybrali jsme
tedy variantu druhou – blíže přírodě a zástavbě tak, aby byla
celá škola od počátku v dochozí
vzdálenosti pro obyvatele našeho

města. Nechali jsme architekty
připravit prvotní studii a v říjnu
jsme se rozhodli představit záměr
projektu ještě ve fázi přípravy /
tedy před zahájením jakýchkoli
kroků typu územní řízení apod./
úvalské veřejnosti.
Na této prezentaci se ukázalo, že ačkoli se umístění školy
obecně líbí a občané kvitují, že
její součástí jsou i sportoviště
a sportovní hala, která by mohla
sloužit všem občanům Úval, s jejím umístěním nesouhlasí někteří
z budoucích sousedů. Jejich argumentace byla především v tom
duchu, že škola zastíní jejich
domy (školu přirovnali ke skladovým halám v Jirnech), vyvolá
v oblasti větší ruch jak pohybem
dětí a jejich rodičů, tak auty. Tito
sousedé sice předložili návrh, jak
by měl být projekt upraven, aby
s ním za určitých okolností souhlasili, jeho realizace by však
znamenala, že škola parametrově
nebude schopna splnit podmínky
stanovené pro podporu projektu

ze strany ministerstva školství
a nevejde se na pozemek přidělený developerem.
Jelikož čas běží a nemělo smysl
pouštět se do případných sporů,
byli jsme nuceni se vrátit k původní variantě a umístit školu
vzdušnou čarou cca 700 metrů
do polí, směrem na Přišimasy. Zde je umístění školy zcela
nekonﬂiktní, veškeré pozemky
v okolí jsou ve vlastnictví developera. V současné době bude škola
bohužel obtížněji přístupná pro
pěší a bytová zástavba se stane
její součástí až v budoucnosti.
Nyní architekti začali zpracovávat projekt pro územní rozhodnutí. Pokud půjde vše dobře,
měli bychom mít někdy v druhé
polovině roku 2018 vydané stavební povolení, na jaře roku 2019
by mohla začít výstavba a v roce
2020 by se mohla nová škola otevřít. Více informací a vizualizace
projektu můžete najít na webových stránkách města.
Petr Borecký, starosta města

Svoz odpadů v Technických službách Úvaly

P

rvním lednem 2017 nastal pro Technické
služby města Úvaly další zlomový bod,
neboť tím dnem byl zahájen svoz odpadů – jak směsného odpadu, tak i jednotlivých
tříděných komodit.
V prvním týdnu byl svoz poněkud zkomplikován povětrnostními podmínkami. Čerstvě
napadl sníh, byla horší sjízdnost především
na silnici I/12, na skládce v Radimi jsme zaznamenali problémy při vyklápění odpadu.
I z těchto důvodů nám pak svoz odpadu trval
o den déle, než jsme původně předpokládali.
V době uzávěrky článků do Života Úval tak
mají technické služby za sebou pouze dva týdny provozu a teprve první celý měsíc ukáže,
zda se budou upravovat trasy a termíny svozu jednotlivých druhů odpadů. Vše je zatím
ve fázi postupného ladění.
Možná budete namítat, že jsme si vše měli
vyzkoušet předem, což však nebylo prakticky
možné. Svozová auta nelze koupit jako auta
osobní v autorizované prodejně, vše se vyrábí na míru konkrétnímu zákazníkovi. Svozo-

vé auto pro Technické služby
města Úvaly bylo vyráběno
celkem 7 měsíců a dorazilo
nám 23. prosince. Během posledního týdne loňského roku
jsme trénovali trasy, nicméně
nikdy nelze dopředu odhadnout, jak dlouho bude trvat
vyklápění popelnic, přejezdy na radimskou skládku či
sběrné místo v Ďáblicích, což
ve výsledku čas věnovaný svozu odpadů velmi ovlivní.
V případě, že by od února došlo k nějakým změnám
v organizaci svozu odpadů,
budeme vás informovat prostřednictvím webu, facebooku,
ale především prostřednictvím
informačních listů. Pro tentokrát však doufám, že se distribuce povede lépe než v prosinci, kdy se informace bohužel vlivem externí pracovnice nedostala do všech úvalských

domácností. V případě jakýchkoliv dotazů,
námětů či připomínek můžete i nadále využívat následující kontakty: tsu@mestouvaly.cz,
281 091 522 nebo 735 172 722.
Pavlína Slavíková
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Rok 2016 v TSÚ

T

echnické služby města Úvaly mají
za sebou první celý rok činnosti. Když
zahrneme i provozování vodovodu a kanalizace, je to již 15
měsíců. A jak toto období vyhodnotit? Když bych naše technické
služby přirovnala k životu člověka,
jsme na tom po prvních 15 měsících obdobně: umíme chodit, sem
tam ještě upadneme, ale pro to je
tu náš rodič – Město Úvaly, který
nám pomáhá postupně získat v našich krocích větší jistotu. Postupně
se více rozhlížíme a orientujeme
ve světě komunálních služeb a přibíráme si nové aktivity. To, čemu
jsme se věnovali v uplynulém roce,
alespoň trochu nastíní fotograﬁe.
V roce 2017 bude agenda technic-

kých služeb obdobná, jen se díky
nové technice zlepší poskytované

služby: od ledna svážíme odpady, během února chceme nakoupit žací rameno na sekání příkopů a krajnic, díky novému zařízení, tzv. infrasetu, budeme opravovat výtluky v silnicích.
Pavlína Slavíková

Opravy silnic a chodníků ,,Modernizace traťového úseku Praha
Běchovice – Úvaly – oprava komunikací“ a III/01214 Úvaly u Prahy
– průtah“
Vážení spoluobčané,
společnost Strabag Rail, a.s., v minulém
roce realizovala opravy silnic a chodníků poškozených stavbou ,,Modernizace traťového
úseku Praha Běchovice – Úvaly – oprava komunikací“. Jednalo se o komunikace v ulicích
Denisova, Sovova, Vydrova, Klánovická, Nerudova, Komenského, Škvorecká, Pražská II,
Havlíčkova. Většina ulic až na pár drobných
detailů a reklamací je hotová. Bohužel z důvodu zjištění kritického stavu šachet dešťové
kanalizace se musela odložit první část ulice
Jiráskova na rok 2017. Práce jsou plánovány
zahájit v průběhu ledna s tím, že pokud počasí

dovolí, budeme se snažit práce zahájit i dříve.
Ze stejného důvodu nebyl v této ulici opraven
ani chodník, jelikož šachty jsou v těsné blízkosti obrub, do kterých se zakládá zámková
dlažba chodníku. Na březen se posouvá i část
ulice Jiráskova vedoucí do ulice Na Spojce,
kde dojde k výměně dlažby za asfalt. Další
část, která se nestihla dodělat, je v ulici Škvorecká v úseku mezi křižovatkou na rohu ulic
Dvořákova a Škvorecká s ulicí Škvorecká
po vjezd do areálu býv. Cukrovaru (před čp
75). Tento úsek se nestihl realizovat z důvodu
probíhajících prací na komunikaci III/01214
průtah.

Novoroční setkání starostů Úval

O

pět po roce se na pozvání současného starosty
města, pana Petra Boreckého sešli na společné večeři
demokraticky zvolení starostové Úval -– tedy mimo současného starosty města, též
jeho předchůdci v úřadu – pan
MUDr. Jan Šťastný (starosta
2006–2014) a pan Ing. Ivan
Černý (1990–2006).

Během společné večeře si
všichni tři úvalští starostové
povídali o aktuálních projektech města – mj. o rekonstrukci
náměstí, koupaliště a dostavbě
kanalizace. Kromě toho byla
příležitost si navzájem sdělit
poznatky a zkušenosti s novým
vedením Středočeského kraje
a co to může znamenat pro kraj
a město Úvaly do budoucna.
Samozřejmě zbyl
i čas na hovor o věcech ryze soukromých
a na mnohdy vtipné
postřehy z dnešní
současnosti města.
Stejně jako před rokem jsme se shodli, že
stále platí, že jen vzájemný respekt je věc,
která je nás schopna
posouvat dále.
Za úvalské starosty
Petr Borecký

Další investiční akcí, která pokračuje v letošním roce je rekonstrukce komunikace
III/01214 Škvorecká, Dvořákova, Riegerova,
kterou realizuje ﬁrma PORR subdodavatelem
ﬁrmou POHL. Po technologické pauze práce budou plynule navazovat. Dovybuduje se
dešťová kanalizace a chodníky po most před
č. p. 12 a následně postupně dojde k demolici
obou mostních objektů. Průchod pro pěší bude
zajištěn přes lávky. Vzhledem k současnému
počasí o termínech na této stavbě budeme ještě informovat.
Odbor investic a dopravy
Petr Matura

Víte, že město Úvaly vlastní pozemky v areálu Cukrovaru?
Víte, že se jedná o urbanisticky zanedbané území v centru
města?
Zajímaly by vás nápady studentů architektury na ČVUT,
jak je oživit?
Pak vás zveme dne
6. 2. 2017 od 17:00 do společenského sálu DPS na

VEŘEJNOU PREZENTACI MOŽNÉ
REVITALIZACE ÚZEMÍ CUKROVARU
Budeme rádi, pokud
přijdete a řeknete, co si
o návrzích studentů myslíte!
Vedení města

5
únor_2017.indd 5

1/30/17 12:03 PM

městský úřad

Život Úval 2/2017

Kam patří ... ?
Vážení občané Úval, dovolujeme si vám nabídnout další díl seriálu zdraví, toxicita, karcinogenita, radioaktivita, žíravost, infekčnost,
tendence uvolňovat toxické nebo vysoce toxické plyny ve styku
„KAM PATŘÍ…?“
s vodou, vzduchem nebo kyselinami, schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí.

Označení nebezpečných odpadů:

V předešlých číslech Života Úval jsme vás seznámili snad se všemi
běžnými i méně častými druhy odpadů, které můžete v domácnostech
vyprodukovat, třídit a svou malou kapkou tak přispět do velkého mlýna
recyklace. V tomto posledním díle seriálu vás seznámíme s komoditou
velmi významnou, a to s NEBEZPEČNÝM ODPADEM. Doufáme, že
vás náš seriál zajímal a třeba někdy i poučil. Pokud ne, tak alespoň
než odhodíte toto číslo Života Úval do „koše“, tak mějte stále na mysli
„KAM PATŘÍ?“

KAM PATŘÍ NEBEZPEČNÝ ODPAD?
Tematika nebezpečných odpadů se netěší takové publicitě jako recyklace plastů, papíru nebo skla. To především proto, že nebezpečné
odpady nejsou žádná sranda. Nebezpečný odpad se jmenuje nebezpečný především proto, že je nebezpečný! A veřejnost by se o tomto
nebezpečí měla dozvědět, ráčit se vyděsit a následně se začít rozumně
chovat.
Odpad se hodnotí jako nebezpečný, jestliže je překročeno alespoň jedno z kritérií pro uvedené nebezpečné vlastnosti odpadů během jejich
odstraňování: výbušnost, oxidace, hořlavost, dráždivost, škodlivost

Co považujeme
za nebezpečný
odpad? Zbytky
umělých hnojiv,
herbicidů, pesticidů a mořidel
(zahrádkáři jistě
znají), repelenty
(překvapeni?),
zbytky čisticích
prostředků z domácnosti, zbytky barev, laků, ředidel, odmašťovadel, olejů, lepidel, nemrznoucích
směsí, akumulátory, staré a nepoužité léky, odpady z nemocnic (jsou
často infekční), zářivky, úsporné žárovky, rtuťové teploměry, tonery, obrazovky monitorů, televizí (možná i radarů), chladničky, ve své
podstatě veškerá elektronika, mobily, térový papír, PVC (instalatérské
trubky, linoleum, některé dětské hračky, lékařské nástroje, apod.), autovraky, veškerá další chemie z dílny mladých chemiků a pyrotechniků,
odpady z průmyslové a chemické výroby (těch je v celkovém součtu
nebezpečných odpadů nejvíce), kaly chemické výroby a z čistíren odpadních vod, železniční pražce, výrobky z azbestu.
Tyto odpady, nebo obaly jimi znečištěné mají nebezpečné vlastnosti,
které mohou ohrozit zdraví lidí a životní prostředí. Proto musí být
využity, či odstraněny ve speciálních zařízeních. Tyto odpady nepatří
do běžné popelnice na směsný odpad. Nebezpečné odpady můžete
odkládat do sběrného dvora v Úvalech v ul. Škvorecká. Když si nevíte rady s nějakým prázdným obalem, podívejte se na jeho etiketu,
vždy by měla být na jeho obalu informace, jak s daným obsahem
naložit. Staré léky můžete např. vrátit do jakékoliv lékárny. Baterie,
žárovky, zářivky a drobný elektroodpad můžete odevzdat i na Městském úřadě Úvaly.
Renata Stojecová,
odbor životního prostředí a územního rozvoje

zprávy z města

Posouzení cyklostezky odborníky z ČVUT

D

oc. Čárský a Ing. Kocián
z ČVUT Fakulty dopravní představili občanům
velmi srozumitelnou formou
výsledky své analýzy, kterou si
u nich objednalo vedení města.
Součástí zadání bylo i posouzení návrhu tras cyklostezek,
které vzhledem k dispozičnímu rozložení jednotlivých částí
města tvoří významnou spojnici okrajových částí s centrem.
Na jednání zazněla informace
o dvou uvažovaných variantách
propojení oblasti U Horoušánek, Zálesí a Setých s nádražím
a centrem města. Obě varianty
vycházely z návrhu cyklotras
na oficiálních stránkách města
(viz.obr 1 v příloze). Varianta
1 vede, až na malý úsek protí-

nající zástavbu, podél horoušanské strany ulice Jirenská,
dále přes ulici Purkyňovu a ulici Pod Tratí k podchodu nádraží. Variantou 2 je cyklostezka
podél koupaliště.
Varianta 1 byla shledána
vhodnou. Posuzovatelé pouze
dořešili propojení se zástavbou
u Klánovického lesa a s tím
související místa a způsob bezpečného překročení silnice 101,
respektive ulice Jirenská a propojení se stávající cyklostezkou. Navrhli také alternativní
trasu Jiráskovou ulicí k hlavní
budově nádraží. Obě alternativy varianty 1 zachycuje příloha
39 studie ČVUT Fakulty dopravní (viz.obr.2 v příloze).
S cyklostezkou přes koupa-

liště prosazovanou vedením
města se studie vypořádává,
cituji:
„Protože byla Alej úvalských
dětí II v dubnu (podle informací z měsíčníku Život Úval [17])
přesazena blíže k ulici Jirenská
(silnice II/101) (viz obr. 83),
aby mohlo stromořadí v budoucnu oddělovat plánovanou
komunikaci pro cyklisty podél
ulice Jirenské (silnice II/101),
bylo po ověření této informace opětovnou prohlídkou dané
oblasti od návrhu druhé varianty upuštěno.
S přihlédnutím ke studii se
tak jeví cyklostezka přes koupaliště jako nepodstatná pro
zlepšení spojení s centrem
Úval.

Na dotaz, jaká je priorita
návrhů ve studii ČVUT, řekl
starosta, že priorita je pro vše
stejná.
Další dotaz byl na starostou
prosazovanou cyklostezku přes
koupaliště (pozn. autora: jedná
se o asi 200 m úsek 2 m široké
asfaltové komunikace vedený
zatím pouze přes území stávajícího areálu koupaliště, přestože za jeho oplocením vede
po městském pozemku historicky užívaná, byť v současné
době zanedbaná, cesta).
Otázka, zda vedení města stále počítá s vybudováním
cyklostezky přes koupaliště,
přestože analýza ji nepovažuje
za zásadní pro propojení peri-
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ferních částí s centrem města,
zazněla odpověď pana starosty,
že ano, že stezka bude vybudována.
Doc. Čárský si v osobním rozhovoru hodně pochvaloval situaci, kdy mohli bez ovlivňování
ze strany politiků udělat studii,
která řeší problematiku dopravy
v Úvalech. Jsme rádi za jeho odborné a nestranné posouzení.
Z našeho pohledu však dochá-

zí k podobnému jevu jako s (ne)
vysvětlováním nejasností kolem
obnovy koupaliště. Nechceme
zpochybňovat pohodlný přístup
na koupaliště pěšky i na kole
z centra města i kolem čistírny
odpadních vod. Je potřebné i propojení s dalšími cestami k Hodovu. Příprava stavby těchto úseků
však je zatím, pokud jsme informováni, pouze v ideové podobě.
Zpochybňujeme pouze tu část cy-

Obr.1 – Schematický nákres cyklotras dle návrhu města

Nové informace
o koupališti
28. 11. 2016 podala aktivita Zachraňme koupaliště podnět Zastupitelstvu
města Úvaly a dostala
v řádném termínu jejich
odpověď. Text podnětu
i odpověď vedení města
nemohly být z kapacitních důvodů v tomto čísle Života Úval vytištěny.
Naleznete je na webových stránkách města
a stránkách aktivity
(http://www.uvalskekoupaliste.cz)
Redakce ŽÚ

klostezky, která má „ukrojit“ část
areálu koupaliště. Nepochopitelné je především to, že přípravy
na provedení této stavby pokračují i nyní, kdy byl městem zadán
architektonický a technický návrh
řešení koupaliště. Vzhledem k nelogičnosti postupu vedení města
se nelze ubránit dojmu, že zde
hrají roli jiné zájmy, které jsou
prezentovány jako potřeby úvalských občanů.

Proč a pro koho je cyklostezka přes koupaliště tak důležitá
a kdo stezku vlastně doopravdy chce? Proč je tak důležité
zmenšit plochu koupaliště?
Tyto otázky tedy stále zůstávají nezodpovězeny!
Za občanskou aktivitu
Zachraňme koupaliště
Zdeňka Havránková
a Petr Vosecký

Obr.2 – Schematické vedení cyklotras ve městě dle přílohy 39 analýzy
vypracované ČVUT Fakulta dopravní

Zpráva srážkoměrné stanice Úvaly za rok 2016

V

lednu často pršelo i sněžilo,
ale srážky nebyly příliš vydatné. Po poměrně teplém
začátku se silně ochladilo, v noci
23.1. klesla teplota na -12,4 st. C,
ale již druhý den bylo nad nulou
a teploty stoupaly na 5–10 st.. Sníh
ležel v období 5.–11. 1. a 15. – 25.
1. V únoru bylo chladno, několikrát sněžilo, ale vždy jen poprašek.
Teprve poslední únorový den
začalo hustě sněžit a sníh zasypal
celou Českou republiku a způsobil velké škody, protože byl těžký.
Po dvou dnech začal sníh tát, oteplilo se a pršelo. První březnový
den leželo na zemi 12 cm sněhu,
ale ten rychle tál a 4. března roztál
úplně. Ještě 7.3. napadly 2 cm sněhu, ale ten vydržel jen do druhého

dne. Pršelo až ke konci měsíce,
ale srážky byly slabé a stále bylo
chladno.
V dubnu byly srážky slabé, střídalo se teplejší počasí se studeným, v některých dnech byly i přízemní mrazíky a jinovatka. První
dvě dekády května byly srážkově
slabé, ve dnech 3. a 4.5. spadlo
17.8 mm, ale jinak nepršelo, teprve ke konci měsíce bylo srážek
víc. Ve srovnání s předešlými měsíci pršelo v červnu poměrně dost,
nejvíc v období 12. – 20. 6. Byly
i četné bouřky a silné deště. První
třetina července byla beze srážek,
pak nastalo období bouřek, dvakrát spadlo přes 20 mm srážek,
místy byly deště vydatné. Srpen
byl měsíc s vysokými teplotami.
Na začátku měsíce bylo srážek

málo a maximálně 2 mm. Teprve 20. 8. spadlo 29,7 mm srážek
a 29. 8. napršelo 21,2 mm. Jinak
bylo převážně slunečno, v noci již
klesaly teploty pod 10 st. C. Září
bylo téměř beze srážek, pršelo jen
5. a 6.9., jediné větší srážky spadly
v noci ze 16. na 17.9., naposledy
pršelo 18. září.
Celý měsíc byly teploty nadprůměrné nad 25 st., teprve ke konci
měsíce se začalo ochlazovat.
První týden v měsíci říjnu pršelo
každý den, celou dobu bylo zataženo a chladno. Ke konci října se
trochu oteplilo, ale hned se zase
ochladilo. Začátek listopadu byl
spíš teplejší s dešťovými srážkami. První sněžení přišlo již 9.11.
večer, ale sníh vydržel jenom jeden den. Potom se ochladilo, ob-

7
únor_2017.indd 7

1/30/17 12:03 PM

zprávy z města
čas napadl poprašek sněhu, byly
mlhy a jinovatka. Ke konci měsíce
i mrzlo. Prosinec zahájil chladným počasím a jinovatkou. Pršelo
1.12., po 10. prosinci se trochu
oteplilo a pak už se střídalo teplejší a chladnější počasí s deštěm.
Vánoce byly na blátě, po nich se
ale ochladilo a nastaly celodenní
mrazy a později i sněžení.
Tolik rok 2016. Dne 5. května
uplynulo 30 let od začátku činnos-

Život Úval 2/2017
ti této stanice a rád bych vzpomněl
na svého tchána pana Antonína
Šťovíčka, který provoz stanice zahájil.
Na závěr ještě rok 2016 v číslech:
Srážky za měsíc:
Leden
– 25,2 mm
Únor
– 54,9 mm
Březen
– 22,1 mm
Duben
– 23,8 mm
Květen
– 40,9 mm

Červen
– 71,6 mm
Červenec – 103,8 mm
Srpen
– 64,1 mm
Září
– 26,6 mm
Říjen
– 57,1 mm
Listopad – 34,0 mm
Prosinec – 26,6 mm
Srážky za rok 2016
– 550,7 mm
Nejvyšší měsíční srážky
– červenec –103,8 mm

Nejnižší měsíční srážky
– březen – 22,1 mm
Nejvyšší denní srážky
– 20. 8. – 29,7 mm
Nejvyšší sněhové srážky
– 29. 2. – 12 cm
Nejvyšší sněhová vrstva
– 1. 3. – 12 cm
Počet dní beze srážek
– nejvíce – září – 25
– nejméně – červen – 14
Ing. Jiří Veselý

Rozsvícení vánočního stromu Úvaly 2016
Milí Úvaláci,
dovolte nám, abychom vzpomněli na uplynulý adventní čas a zejména na první adventní
neděli 27. listopadu 2016, kdy jsme již tradičně na náměstí našeho města společnými
silami rozsvítili vánoční strom a zahájili tak
čekání na přicházející vánoční svátky.
Oproti loňskému roku nás letos počasí odměnilo i přes dopolední přeháňky odpolední
modrou oblohou a sluncem a snad i díky tomu
byla letošní návštěvnost jedna z nejvyšších
za poslední roky. Rádi bychom vám tímto
za celý realizační tým poděkovali za podporu,
kterou jste svou účastí této akci vyjádřili a pomohli nám tak vytvořit krásnou a pohodovou
předvánoční atmosféru, která je každoročně
s touto akcí spojena, DĚKUJEME VÁM!
Velký dík patří také všem z Technických
služeb města Úvaly, kteří se podíleli na přípravách, samotné realizaci a následně také večerním úklidu místa po akci, což je po celém dni,
který začíná okolo 7. hodiny ranní, už velmi
náročné. Myslím, že všichni vnímáme vaši
pomoc jako nezbytnou a velmi vám děkujeme
za to, že věnujete svůj čas a energii tomu, aby
se tato akce každoročně povedla a byla lepší
než ta předchozí, DĚKUJEME VÁM!
Programem nás jako každoročně provázeli
moderátoři z řad žáků naší základní školy a jejich výkony jsme my, diváci, vždy odměnili
zaslouženým potleskem. Na podiu se vystřídaly báječné děti z mateřských školek společně
se svými kantory, následovaly je skvělé výkony dětí z naší základní školy a také vystoupení
sboru Christi pod vedením pana Vítka Pokorného a vystoupení dětí z MDDM pod vedením pana Petra Nováčka. Třešničkou na pomyslném dortu pak bylo společné vystoupení
místní kapely Divokej Bill, jejíž členové si

společně s dětmi zazpívali několik vánočních
koled. Všem děkujeme za čas, píli a trpělivost,
kterou svým vystoupením věnovali, jsme velmi pyšní na to, že v našem malém městečku
máme tak široké kulturní zázemí, ze kterého
při takto významných příležitostech můžeme
čerpat, DĚKUJEME VÁM!
Pro děti byl i v letošním roce, již potřetí, připraven stan Ježíškovy pošty, kde mohly děti
napsat dopis Ježíškovi, který jim i přes spoustu práce, kterou s přípravami Vánoc měl, poctivě na všechna jejich psaní odpověděl. Jako
každoročně byl i letos pokořen počet malých
návštěvníků Ježíškova stanu, Ježíšek dostal
celkem 453 dopisů. Pro zahřátí děti dostávaly
teplý čaj s cukrovím a jako odměnu za jejich
snahu také čokoládový adventní kalendář.
Ježíškovy dílničky, kde si děti vyráběly slaměné koníky a také zdobily skleněné vánoční
ozdoby, které si pak odnášely domů, aby jimi
mohly ozdobit vánoční stromečky, byly neustále obsazené dětmi, na kterých bylo vidět
jejich velké nadšení a radost, které jim tento
čas přináší. Velký dík také patří spolku Mámy
v Úvalech, který se velkou měrou podílel
na celkové realizaci Ježíškova stanu a dílniček
v něm připravených. Po celou dobu neúnavně
a vždy s úsměvem podporovaly všechny děti
při jejich snažení o to, aby ten jejich dárek,
byl ten nejkrásnější. Děkujeme také členům
kulturní komise za jejich nezištnou pomoc
v Ježíškově stanu, věříme, že úsměvy dětí jsou
tou nejkrásnější odměnou, kterou my všichni
můžeme dostat, DĚKUJEME VÁM!
Celá Ježíškova pošta proběhla za podpory
a přispění několika místních spolků a podnikatelů s dobrou duší, kteří věnovali ﬁnance či
věcnou podporu na její realizaci.
Za všechny děti, které Ježíškovu poštu navštívily, vám moc děkujeme a budeme rádi,

pokud nám zachováte svou přízeň i pro další
roky, DĚKUJEME VÁM!
Novinkou v letošním roce byla ohrádka se
zvířátky, která byla po celou dobu akce obklopena velkým houfem dětí, které, přiznejme si,
už nemají tolik příležitostí dostat se k živým
zvířatům až tak blízko, jako tomu bylo v tomto případě. Jsme velmi rádi, že se tento nápad
líbil a budeme se snažit z něj udělat tradici.
Celkovou pohodovou vánoční atmosféru dotvářel také početný zástup stánků s vánočním
zbožím a občerstvením převážně z úvalských
zdrojů, kterých bylo letos opět o něco více než
v loňském roce, a doufáme, že mezi nimi každý
našel nějakou drobnost nebo dobrotu pro radost.
Také v letošním roce byly připraveny stánky
města, kde měli návštěvníci možnost zdarma,
či za dobrovolný příspěvek, dostat občerstvení
ve formě grilované klobásky, vánočky a čaje.
A nakonec přišel ten dlouho očekávaný
okamžik, společnými silami jsme odpočítávali až do okamžiku, kdy se náš vánoční strom
rozsvítil…
Stejně jako vloni jsme nakonec procházeli společně náměstím a ty hvězdičky v očích
dětí, usmívající se a žhavě diskutující hloučky
lidí se svařeným vínem v rukou nás ujistily
o tom, že to všechno opravdu stálo za to a že
je strašně fajn být součástí této skvělé party
lidí, kteří každoročně věnují nezištně spousty času a energie přípravám této akce. Ještě
jednou bychom velmi rádi poděkovali všem,
kteří se na přípravách a realizaci akce podíleli,
DĚKUJEME VÁM!
Přejeme nám všem Úvalákům hodně zdraví,
štěstí, pohody, elánu a optimismu do nového
roku 2017. Ať se nám všem daří a tady u nás,
v Úvalech, se nám dobře žije.
Vedení města společně
s Markétou Rydvalovou
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Jak hodnotíte rozsah a úroveň zdravotnických služeb v Úvalech

O

dpověď na tuto otázku je
potřeba hledat v širším
kontextu Úval a současně zalistovat Životem Úval z června 2016 a následně zářijovým číslem, kde jsme přinesli
rozhovor s oběma provozovateli zdravotnických zařízení
v mikroregionu Úvalska.
Jsme přesvědčeni, že Centrum zdravotní péče Jirny
a Úvalské zdravotní středisko by se měly vhodně doplňovat, nikoliv si „konkurovat“. V našem zájmu je pochopitelně především zdejší – úvalská poliklinika. Rozsah zdravotní péče je v Úvalech celkově na velmi dobré
úrovni. V současné době aktuálně poskytují v Úvalech
zdravotnické služby čtyři ambulance praktických lékařek
pro dospělé, dvě ambulance praktických lékařek pro děti
a dorost a sedm dalších specializovaných pracovišť včetně
ordinací zubních lékařů. Zubaře dále již přes rok doplňuje
ordinace soukromé zubní lékařky mimo areál úvalského
střediska.
Ukazuje se však, že jak Úvaly rostou a přibývá nových
obyvatel, nebude stávající velikost zdravotního střediska
stačit. Proto podporujeme projekt radnice na rozšíření plochy zdravotního střediska jeho dostavbou o nový pavilon,
který přinese nové možnosti k dalšímu rozšíření odborností
stejně tak jako vytvoření tolik potřebného zázemí (rentgen,
chirurgický sálek). To, co pacienti nenajdou v Úvalech, naleznou v rozumně dostupném jirenském středisku a vysoce
specializované obory pak nabídnou pražská zařízení pohodlně dostupná vlakem a prostředky PID.
Úvaly však nejsou jen o přímé zdravotnické péči - zde je
naprosto nezbytné do budoucna, jak bude stárnout populace, (po roce 2025) rozšířit služby poskytované seniorům
o realizaci dalšího objektu s byty s pečovatelskou službou pro seniory, hospicovou péči a další navazující služby. Možná se to zdá jako vzdálená perspektiva, pracovat
na přípravě těchto projektů je však nutné již teď a bude to
velkým úkolem pro období let 2018–2022.
Marek Mahdal, Otevřené Úvaly

Z

dravotní středisko v dobách minulých se rodilo z původně svépomocné stavby občanů v 70.
letech minulého století. V čase politických změn se
tvořila koncepce zdravotního střediska s přeměnou
na zdravotní službu polyfunkčního charakteru. Koncepce původně připravovaná na začátku volebního období 2006–2010 měla
vybudovat POLIKLINIKU s možností poskytování služeb ambulantních specialistů včetně jednodenní chirurgické ambulance. Uvedený projekt narazil
na několik nedostatků, a to je souhlas vlastníků sousedních nemovitostí a problematiku parkování. Obě dvě tyto skutečnosti je nutno brát v úvahu.
V každém ohledu Úvaly potřebují rozšířit jak počet ambulancí praktických
lékařů, tak nabídku služeb v této oblasti pro narůstající počet obyvatelů. Vzhledem k narůstajícímu počtu civilizačních chorob je zapotřebí mít
v Úvalech k dispozici diabetologa, kardiologa a očního lékaře.
Výstavba nového centra zdravotní péče v Úvalech je poměrně složitá záležitost. S ohledem na uvedenou situaci by bylo nejlepší připravit celkovou
koncepci poskytování zdravotní péče v Úvalech a do ní zahrnout jak stávající POLIKLINIKU, tak její rozšíření a eventuálně se připravovat buď na její
centralizaci a novou výstavbu (otázka zní kde), nebo předložit variantní řešení pro rozmístění ordinací v katastru města.
Dotaz byl také na kvalitu poskytovaných služeb. K dané oblasti je těžké se
vyjádřit. Jedná se o značně individuální posouzení. Každému vyhovuje něco
(někdo) jiný. V současné nabídce lékařů je dnes výběr a pacient se může registrovat (dle platné legislativy) u lékaře, který mu vyhovuje a samozřejmě
ale musí mít volnou kapacitu.
Kvalitou se v oblasti zdravotní péče zabývají hlavně zdravotní pojišťovny,
možná že by bylo dobré se seznámit s jejich hodnocením. Velmi dobrá je
i lékárna v budově POLIKLINIKY včetně ochotného personálu.
Možná by bylo dobré počítat ve výstavbě Na Slovanech s možností ambulance pro trojici základní péče ambulance pediatra, praktického lékaře a zubaře, možná v návaznosti s celkovou koncepcí zdravotní péče v Úvalech.
Velmi vhodné by bylo využít nutné objížďky autobusů PID a udělat zastávku alespoň na znamení před poliklinikou. Pomohlo by se tak starým lidem
a pacientům v rekonvalescenci.
Doporučujeme rovněž, aby každý lékař a jeho zdravotní sestra měli k dispozici mailovou adresu pro komunikaci s pacienty. Ušetřilo by to čas jak
zdravotnickému personálu a především pacientům.
Za MO ČSSD Ing. Helena Váňová

H

odnocení rozsahu a kvality zdravotnických služeb ze strany sdružení zastoupených v zastupitelstvu
města je velmi problematické.
Kvalitu služeb totiž determinují zákon č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách a podmínkách
jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu povolání lékařů, také vyhlášky o technickém a personálním vybavení zdravotnických zařízení – a nejméně dalších deset právních norem a různých stavovských předpisů. Pokud zdravotnická zařízení zákonné
normy plní, neporušují zásady léčby „lege artis“, podrobují se pravidelným akreditacím, nečelila oprávněným stížnostem směřovaným
ke Kraji nebo Lékařské komoře, nelze objektivně kritizovat jejich kvalitu.
Rozsah zdravotní péče pak určují zdravotní pojišťovny zejména na základě zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.
A zdravotní pojišťovny se intenzivně brání rozšiřování těchto služeb, šetří tím své ﬁnanční prostředky. Jednotliví lékaři se jen výjimečně dostávají k novým smlouvám se zdravotními pojišťovnami – i když splňují veškeré nároky na provoz a kvalitu.
Obce tedy nemají žádnou zákonnou povinnost zabývat se rozsahem nebo úrovní zdravotních služeb, jedná se však o jejich zodpovědnost morální a politickou. Občanská demokratická strana se v Úvalech tohoto úkolu ujala ihned po svém nástupu do čela města
v roce 2006.
Prvým krokem byl pronájem zdravotního střediska, které bylo před deseti lety v naprosto dezolátním stavu. Budovu se podařilo zachránit díky ﬁnančním prostředkům nájemce. Do určité míry se podařilo rozšířit i rozsah poskytovaných služeb, zdravotní středisko
získalo zázemí v nemocnici v Městci Králové, která sem vysílá své specialisty.
Druhým krokem by mělo být rozšíření prostor polikliniky. Názorem ODS je, že se musí nalézt „velký investor“, který bude schopen
– bez ﬁnanční spoluúčasti města, polikliniku prostorově rozšířit, vybavit technicky i personálně – a zajistit smlouvy s pojišťovnami.
Z formálního hlediska by to mohlo být realizováno vytvořením PPP (Public Private Partnership)s účastí města, které by zůstalo majitelem objektů i pozemků pod nimi. Tímto způsobem by mohlo být zaručeno, že se nově postavený majetek po víceletém užívání nájemcem vrátí do majetku města.Detailní rozbor zapojení PPP do dalšího zlepšení (rozšíření) zdravotnických služeb může být obsahem
dalších diskuzí, nikoliv tohoto krátkého příspěvku.
Za úvalskou ODS, MUDr. Jan Šťastný
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A

si ještě nepatříme mezi ty, kteří by v úvalské poliklinice byli pravidelnými hosty a mohli tak z první ruky posuzovat odbornost, rozsah a úroveň služeb, které místní zdravotnická zařízení nabízejí.
Ale uvědomujeme si, že městu o velikosti Úval se všemi neodvratitelnými budoucími rozšířeními,
nebude stávající poliklinika a jedna ordinace zubaře mimo ni stačit. Trochu podivná nám pak přijde
snaha vedení města nadále koncentrovat veškeré zdravotnické služby do jednoho místa, které už dnes
bývá v ordinačních hodinách přecpané. Z našeho pohledu by třeba umístění nového zdravotního domu
někam na slibované náměstí budoucí hostýnské zástavby, k budoucí škole, nebo u školky v Cukrovaru, bylo daleko logičtější. Už dnes
jsou Slovany asi největší čtvrtí Úval a s postupující zástavbou zde bude žít nejvíce Úvaláků. Ti by pak, stejně jako do nové školy, mohli
i k lékaři klidně chodit pěšky, případně by se dalo pro potřeby vzdálenějších pacientů na ještě nezastavěných plochách lépe vymýšlet
možnosti parkování než ve staré zástavbě. Namísto toho se už naplánoval za Poliklinikou nový mikropavilon, kde se z nedostatku
místa v jedné čekárně potkají pacienti od tří různých lékařů, nemocní se mísí se zdravými a pro potřeby parkoviště vybouráme část
okolní zástavby. Nám to přijde škoda.
Jaromír Gloc

názory čtenářů

Jsme rozumnými hospodáři?

V

domácnosti možná ano.
Nejspíš použijeme každou
věc, dokud slouží, každý
systém, dokud není překonán jiným, účinnějším. Neplýtváme.
Děje se to však obecně? Těžko.
Stačí se podívat do světa i k nám
– na naše nejvyšší politiky, kraje,
obce. Svět spěje k vyčerpání. Všeho. My to víme, přesto děláme, že
se nás to netýká. Nás, jako živočišného druhu na nejvyšším stupni vývoje. V jednom souhlasím
s prezidentem Zemanem – parafrázuji – „važte si hotového (mínil
architekturu a hodnoty), starého
a dosud sloužícího, nebourejte“
– využijme stávající, opravujme.
Nevymýšlejme vymyšlené, jen
zdokonalujme. Kam mizí snahy
každé vlády po konci vládnutí,
ve státě i v obci? Opozice je málo
konstruktivní, jen oponuje nebo
zapomíná, že má hlídat. K čemu
směřuji? Ke Strategickému plánu rozvoje města. V roce 2007
byl dán do široké diskuse v ŽÚ
(7/2007) a pak se vypařil??? Kdo
si na něj ještě vzpomene? Byl
dost rozumný. Myslel na hospodaření s vodou, přírodou, na biokoridory, biocentra, na dopravní
systémy, na obyvatele současné
i budoucí… Byl překonán? Čím?
Proč nebyl realizován? Myslel

i na diskutovanou cyklostezku,
vedoucí ne odnikud nikam, ale
vázanou na krajinu a cesty, cyklisty již využívané. Nevedla přes
koupaliště! Ale kolem. Jsme možná dobrými domácími hospodáři,
umíme se semknout v ohrožení
dobré věci, pak na stráži usneme,
nejspíš na vavřínech. „Kůrovec“
ale čeká, prospí zimu, na jaře nabere síly a vyletí.
Navíc, po přečtení lednového
ŽÚ zjišťuji, že pan starosta přehlédl, že sice SPR propadl do smetiště dějin, ne však jeho nápad s natáčením videosnímků s úvalskými
pamětníky, nazvané příhodně Paměť města. On podnítil natočení
dvou snímků a nezaregistroval, že
na dalších dvanácti dílech se dál
podílelo několik nadšenců Klubu přátel historie a přírody Úval
a okolí. Přehlédl i Výstavu městských kronik 2016. Stalo se tak
i strategickému plánu??? A přidali
se i další veřejní činitelé s krátkou
pamětí??? (K článku připojena
mapka pěších cest a cyklostezek
uveřejněná v SPR 2007, zvětšená
část je okolí koupaliště a pak celkový pohled na Úvaly s dopravními cestami. Cyklostezky a cesty
vyznačeny zeleně, s lupou v ruce
informaci můžete nalézt.)
Alena Janurová

K 50. výročí úmrtí Marie
Majerové – zboření rodného
domu?

Š

estnáctého ledna uplynulo 50
let od úmrtí národní umělkyně Marie Majerové, která
patří k nejvýznamnějším autorům
československé literatury 20. století. V rodných Úvalech byl v r. 1954
za jejího významného ﬁnančního
přispění a díky více než 10 tisícům
odpracovaných dobrovolných brigádnických hodin otevřen Kulturní dům Marie Majerové, vzniklý
přestavbou staršího hostince.
Publikace o Úvalech z r. 1968
uvádí: „Marie Majerová darovala na přestavbu nejprve ve staré
měně 890.000,- Kčs, na dostavení
v r.1954 50.000,- Kčs, 15.000,Kčs loutkové scéně na její vyba-

vení a 5000,- Kčs divadelnímu
souboru J. K. Tyla na osvětlení.“
Po čtyřiceti letech od otevření
bylo v r. 1994 rozhodnuto o jeho
zrušení a navrácení objektu původním majitelům. Dnes je zde
tržnice, v souladu s kulturní politikou restaurovaného kapitalismu.
Označení kulturního domu na fasádě je už po léta zakryto reklamou.
Nejen to! Úvalské náměstí Marie Majerové (na kterém stojí její
rodný dům) bylo po roce 1989
přejmenováno na náměstí Arnošta
z Pardubic. Úvaly se tedy zbavily
pojmenování veřejného prostranství po jediném svém prokazatel-
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ném všeobecně známém významném rodákovi. Po Marii Majerové
se tak v rodném městě nejmenuje
nic, ačkoli v 50. letech tolik pomohla jeho rozkvětu, přestože
zde už od dětství nežila. Pomsta
rodného města památce svého
nejslavnějšího rodáka je o to
zvláštnější, že na mnoha jiných
místech republiky ulice M. Majerové zůstaly. (Nevděk je ostatně
pro Úvaly typický, zmizet musela
i třída Rudé armády, která městys
9. 5. 1945 osvobodila.)
Padesáté výročí úmrtí Marie
Majerové zřejmě oslaví město
Úvaly vskutku velkolepě – zboří její rodný dům, na kterém je
umístěna pamětní deska! Muzeum se ve městě nenachází, ačkoli
mnohem menší sídla svá muzea
mají. Nebylo by namístě rodný
dům Majerové zachovat a zřídit
v něm expozici, věnovanou jejímu dílu, případně z poloviny
jejímu životu a dílu a z druhé
poloviny dějinám města a okolí?

Počet obyvatel pražských satelitů
se stále zvyšuje a není rozumné
využití jejich volného času orientovat jen na kombinaci „kulturních domů“ Penny market a Billa,
jako je tomu v Úvalech. Nemluvě
o tom, že rodný dům je jednou
z mála posledních ukázek původní venkovské zástavby Úval a ačkoli z celorepublikového hlediska
je tuctový, v rámci města stojí
za pozornost.
Dům je v majetku města Úvaly. To rozhodlo na jeho místě vystavět novou městskou knihovnu
a společenské centrum. Vítězné
návrhy soutěže do náměstí příliš
nezapadají. Je namístě se ptát,
proč neučinit společenským centrem právě rodný dům M. Majerové jako muzeum a proč novou
knihovnu nezřídit kdekoli jinde.
Nebylo by namístě za tímto účelem odkoupit a obnovit někdejší
Kulturní dům M. Majerové?
Zdá se, že vládnoucí antikomunismus prostě nutí vládce Úval

vymazat Majerovou z dějin města. Po rekonstrukci byl v r. 2015
vyzdoben nádražní podchod výjevy z místních dějin. Samozřejmě,
že na Majerovou „nezbylo místo“. Pochybuji o tom, že v případě
zboření rodného domu bude pamětní deska přemístěna na novostavbu. Nebylo by to ani namístě,
protože její text uvádí, že „V tomto domě se roku 1882 narodila

národní umělkyně – spisovatelka
Marie Majerová“. V případě novostavby už by text neodpovídal
skutečnosti.
Ve státě, který by si vážil své
kultury, by spisovatel velikosti
M. Majerové dávno měl v rodném městě nejen muzeum, ale
i pomník. V Úvalech zřejmě brzy
nebude mít už nic.
Lukáš Vrobel

Malý dovětek k článku p. Lukáše Vrobela

A

utor článku pan Lukáš Vrobel
má jistě na svůj názor nárok,
ale nesmí jít o hrubé zkreslování
informací.
Podle vyprávění některých úvalských rodáků rodný domek Marie Majerové na dnešním náměstí
Arnošta z Pardubic nestojí a nikdy nestál. Objekt, který se vydával za její rodný domek, č. p. 18,
byl domem ve kterém její rodina
s otčímem Majerem před pozdějším přestěhováním na Kladno,

pouze žila. Rodným domem Marie
Majerové byl údajně mlýn, který
kdysi stával v zadní části dvora dotyčného domu, a který provozoval
její otec František Bartoš, jež brzy
zemřel. Ale tento mlýn již po mnoho desítek let ve dvoře nestojí.
Tyto okolnosti vedly k tomu, že
objekt č. p. 18 byl po roce 1989
vyřazen ze seznamu památkově
chráněných objektů.
Dr. Vítězslav Pokorný,
místostarosta města

kultura a volný čas
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Městský ples po sedmnácté
Ano, je to tak. Již 17 let organizuje
městský úřad pro své občany „úvalský ples v opeře“ neboli Městský
ples. Za tu dobu jsme si již zvykli
na dobrou úroveň plesu a organizaci. Ani letos tomu nebylo jinak. Je
namístě poděkovat všem organizátorům plesu, zejména z řad kulturní
komise, za pěkně připravenou akci.
Ples měl standardní scénář. Zpestřením letošního ročníku bylo vystoupení nového páru pro předtančení
klasických tanců, který tak doplnil

předtančení našich úvalských „Březinových“. Co mně trochu chybělo,
bylo vystoupení našich tanečnic
a tanečníků z MDDM, kteří se pravidelně umisťují na stupních vítězů
a určitě by měli co ukázat. Bohatá
tombola uzavřela s půlnocí připravený program a pak se již „jen“
tančilo. Hojná účast a výrazy přítomných účastníků dávají tušit, že
si tuto tradiční akci opravdu užívali.
Posuďte sami na fotografiích.
Josef Štěpánovský

Poděkování sponzorům
XVII. MĚSTSKÉHO PLESU v Úvalech
Autodoprava – Jiří Hovorka
Bamani spol. s r.o. – Markéta Rydvalová
Botička a dětská obuv – Soňa Doležalová
Café cukrárna Delicates – Miloslava Kotlabová
Dárečky – Ivana Černá
Dětské oděvy, spodní prádlo,
textilní galanterie – Blanka Fialková
Divokej Bill
Domácí Potřeby – Zdenka Jedličková
Elektro – Martin Hlávka
Fit studio na vlně – Petra Bubáková
generální ředitel Národního muzea
PhDr. Michal Lukeš, PhD.
Hospoda na dobrým místě- Roman Martinák
Italské potraviny a víno PAASIONE – Jiří Kukla
Jatky Tismice s.r.o.
Jitka Martinovská
Kosmetické služby - Helena Fridrichová
Kuřecí ráj – David Syrový
MAKAT s.r.o. – Simona Mašatová
Opravna u Sylvy – Sylva Brožíčková
Optika Riedl s.r.o.
Orange club – Jan Šnitr
Pro Andílky – Šárka Březinová
Ristorante e Pizzeria Trincea
Restaurace a penzion U Vinařů
Ru-Ka, spol. s r.o.
Stavebniny Krutský, s.r.o.
Studio Danceport – Ing. Karolína Venkrbcová
Studio LEVANDULE – TAX Levandule s.r.o.
Úvalská lékárna – PharmDr. Hana Kantorová
Úvalské kadeřnictví – Jana Haláková
Úvalské pekařství – Josef Ajgl
Vinotéka DOBRÉ ČASY
Vinotéka – Jitka Kuštová
12 – Jitka Kubátová
Zlatnictví
únor_2017.indd 12
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Podhorský, nebo úvalský pension?

J

ak si již pomalu začínáme
zvykat, obohacují naši úvalskou kulturní scénu úvalští
divadelníci sdružující se pod
názvem Oudiv. Na začátku prosince představili svoji novou
hru „Podhorský pension“, kterou pro ně zpracoval autor již
první uvedené hry Slavík, pan
Bohumil Kubátko. Pod taktovkou režisérky Simony Mašatové vznikla realizace soudobé hry, která svojí aktuálností
oslovuje snad každého diváka.
S úsměvem a vlídností vypráví o mezilidských a „láskyplných“ vztazích, které všichni tak notoricky známe.
Je třeba ocenit nejen snahu souboru, ale především také jejich výkony. Přestože jde o amatérský soubor, výkony jednotlivých herců byly
komplexní a zaujaly zejména svým nasazením a chutí, s jakou jednotlivé role ztvárnili. Vyhraněnost a určení rolí byla na první pohled
zjevná, možná i prvoplánovitá, ale většina předvedených rolí byla pro diváka uvěřitelná, tedy přirozená. Civilní pojetí hry pak dotvářelo
blízkou atmosféru příběhu.
Jsem opravdu rád, že zde v Úvalech vzniklo ohnisko divadelního nadšení, které chce především bavit sebe i diváka a přináší tak do našich životů
úsměvy, které nám v současném životě tak často chybí. Doufám, že se brzy dočkáme dalšího uvedení nové hry, nebo alespoň reprízy těch stávajících.
Josef Štěpánovský

Vánoční koncert Martina Vydry a jeho hostů

K

oncert Martina Vydry je vždy příslibem
kvalitního kulturního zážitku. 17. prosince 2016 v úvalské sokolovně tomu
nebylo jinak. Už po několikáté Martin pozval
na koncertní pódium přátele a výsledek opět
vyzněl velmi přesvědčivě. Sopranistky Veronika Smolíková a Karolína Žmolíková, absolventky Pražské konzervatoře, mají na svém
kontě díky svému hlasovému fondu celou
řadu úspěšných vystoupení a potvrdily, že
patří mezi špičkové profesionální umělkyně.
K nim se přiřadily Natsumi Matsuzaki (soprán), pocházející z japonského ostrova Kjúšú,

a Kristina Kubová (alt), obě nyní studující
na JAMU v Brně. Už nyní je zřejmé, že jsou
výrazně talentované se slibnou budoucností.
Na úspěchu koncertu se podílel a obecenstvo
zaujal David von Toth (bas), student klasického zpěvu na Mezinárodní konzervatoři
v Praze, a Martin Vydra (tenor), který už řadu
let rozvíjí hudební nadání, zprvu na Pražské
konzervatoři, později během pěveckých kurzů v norském Oslu a nyní na JAMU v Brně.
Zvukově plastickému vyznění skladeb přispěl Ženský pěvecký sbor MDDM Úvaly.
Vyváženě znějící doprovodný orchestr slo-

Vážení čtenáři,
dne 17. prosince v 18:30 se otevřely dveře předsálí úvalské
sokolovny a do sálu začali proudit davy diváků. Sokolovna
byla ještě před 19. hodinou zcela naplněna a koncert mohl
začít. Atmosféra, kterou jsme na jevišti prožívali, je nepopsatelná a má kolegyně mi při závěrečném potlesku ve stoje pošeptala se slzami v očích: „Máš tu skvělé publikum.“
Příprava takového koncertu zabere velké množství času
a já děkuji rodině, především svému dědovi Jiřímu Drábovi, dále pak Martinu Štěpánkovi a všem ostatním, kteří se
na přeměně sokolovny v koncertní sál podíleli. Veliké díky
patří Petře Franclové, organizátorce koncertu, její rodině

žený rovněž z mladých hudebníků suverénně
a s naprostým přehledem a lehkostí dirigoval
absolvent Pražské konzervatoře Josef Kurﬁřt,
který do současnosti spolupracoval s několika
ﬁlharmoniemi, smíšenými sbory nebo divadelními orchestry. Výběr melodických skladeb byl zaměřen na poetiku předvánočního
času. Publikum ve zcela zaplněném sále sokolovny v závěru ocenilo výkony vystupujících
potleskem vestoje.
Vánoční koncert patřil mezi nejlepší kulturní pořady minulého roku.
Vladislav Procházka

a celému týmu uvaděčů, kteří zajišťovali plynulý chod večera. Rád bych touto cestou poděkoval i sponzorům, bez
jejichž finanční podpory by se akce takového rozměru nemohla uskutečnit. Děkuji Dilii za poskytnutí notového materiálu českých oper pro orchestr za příznivou cenu a Marku Pavlíčkovi za zkomponování úpravy Tiché noci a Narodil
se Kristus Pán pro náš koncert.
Velice mě těší, že jsme vám mohli se svými spolužáky a přáteli předat radost a zpříjemnit tak předvánoční čas. Za dirigenta Josefa Kurfiřta, orchestr, ženský
sbor MDDM Úvaly a sólisty Vám přeji vše nejlepší v roce
2017.
Martin Vydra
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Kulturní advent roku 2016

N

a adventní víkendy připravila komise
pro kulturu jako každoročně dva koncerty vážné hudby Českou mši vánoční
Jakuba Jana Ryby.
V sobotu 3. prosince v sálku DPS již tradičně koncertovalo trio Musica Dolce Vita.
Skutečnost, že mezzosopranistka Daniela Demuthová, harfenistka Zbyňka Šolcová a ﬂétnistka Žoﬁe Vokálková mají v Úvalech své
stálé publikum, dokládal sál zaplněný na svou
maximální kapacitu. V průběhu vystoupení
zazněla především hudba skladatelů 18. století. Skladby J. S. Bacha, B. Marcella, N.
Paganiniho, W. A. Mozarta i dalších byly interpretovány jako tria, dueta i sólové party
pro ﬂétnu, či harfu. Druhá část koncertu byla
sestavena z vánočních písní a barokních kancionálů a směsi českých koled. Večer uzavřel
přídavek v podobě ústřední melodie z tradiční
vánoční pohádky Tři oříšky pro popelku v podání harfy a ﬂétny.
O třetí adventní neděli v Domě volnočasových aktivit Pětašedesátka vystupovala
dvojice renomovaných hudebních interpretů – cimbalistka Zuzana Lapčíková a kytarista Vladislav Bláha. Jak se dalo očekávat,
koncert tohoto netradičního hudebního seskupení byl volným propojením několika
hudebních žánrů - klasické hudby, folklóru
i jazzu. V podání cimbálu a kytary tak mohla 11. prosince přibližně šedesátka Úvaláků
vyslechnout v průběhu jednoho večera hudbu
od baroka až po současnost. Na začátku tak
zazněl Vivaldiho koncert D dur a předposlední skladbou byl Karussel současného českého
skladatele Milana Tesaře. Ve svých sólových
vystoupeních V. Bláha zahrál kromě jiného
skladby svého učitele, anglického skladatele J. W. Duartea. Velkým zážitkem byl zvuk
cimbálu a krásný znělý hlas Z. Lapčíkové

při interpretaci lidových
písní a koled. Na žádost
publika paní Lapčíková přidala i krátký výklad historie
cimbálu. Pomyslnou tečku
za večerem tvořilo Beethovenovo Ave Maria, které opět nechalo vyniknout

krásnému sopránu Z. Lapčíkové a bravurnímu kytarovému doprovodu V. Bláhy.
Zlatá adventní neděle vyvrcholila Českou
mší vánoční Jakuba Jana Ryby Hej mistře! Již
tradičně, po šesté za sebou, zazněla o zlaté adventní neděli 18. 12. 2016 v úvalském kostele
Zvěstování Páně Česká mše vánoční Jakuba
Jana Ryby Hej mistře! Česká mše vánoční
Jakuba Jana Ryby je česky psaná církevní
skladba z roku 1796, jinak také zvaná Missa
pastoralis Bohemia. Skladatel je také autorem
jejího textu.
Vystoupení sólistů, soprán: Věra Vršková j. h., alt: Kristina Kubová j. h., tenor:
Václav Buršík j. h. a bas: Ondřej Novák,
bylo na vysoké úrovni. Svým provedením
nezůstal pozadu ani spojený pěvecký sbor,
na němž se účastnili členové Komorního pě-

veckého sboru CHRISTI Úvaly
a několik zástupkyň ženského
pěveckého sboru SMETANA
Kladno. Dle vyjádření přítomných diváků a posluchačů
bylo sborové vystoupení jedno
z nejlepších za poslední roky.
Svéé pověsti
S
ě i nezůstalo nic dlužno smyčcové
kvarteto – 1. housle Miroslava Važaňská,
2. housle Tereza Horáková, viola Iveta
Karpišová, violoncello Ondřej Holas a varhany Martina Fily.
Absolutorium však zejména zaslouží Ondřej Novák, který nejen že zpíval basové sólo,
ale i sbory a při tom pregnantně za svého nepřítomného bratra oddirigoval celé uvedení
této známé vánoční mše.
Organizátoři věří, že všechny koncerty přispěly ke slavnostní atmosféře předvánočního
času.
Za komisi pro kulturu napsali
Zdeňka Havránková a Vítězslav Pokorný
Autoři fototgraﬁí:
Musica Dolce Vita – Oldřich Holub
koncert Lapčíková - Bláha – Peter Kytlica

Tříkrálový koncert komorního pěveckého sboru Christi

M

Kulturní komise zve:

Vratká prkna
Groteska maličko zlá, ale snad
ne bez lásky.
Dne 22. 2. 2017
na 19.30 hod.
do divadla Ypsilon.
Vstupetnky k dispozici v podatelně MU.

razivá zasněžená
sobota
7. ledna 2017
patřila v Úvalech Tříkrálovému koncertu
komorního pěveckého
sboru Christi. A tak
se sál v Pětašedesátce v Riegerově ulici
rozezněl
sborovým
zpěvem starých, málo
známých, barokních
vánočních, novoročních a tříkrálových
skladeb a koled. Dušičku každého z přítomných diváků
zejména polechtala anonymní skladba ze Sicílie 18. století Ó ty radostný čase vánoční, nebo skladba z Rakouska
Ach hospodáři náš či skladba
Jiřího Ignáce Linka Den přeslavný.
Velký úspěch mělo sólové
vystoupení Marty Ženaté,
která zpívala tři části Truvérské mše od Petra Ebena.

Na varhany i zpěvem doprovázela Eva Nádeníčková
a na kytaru a zpěvem Ondřej
Novák.
Koncert obohatily pěkným vyprávěním a recitací
o novoročních a tříkrálových
tradicích žákyně Základní
školy Úvaly – Eliška Svítková, Izabela Honzáková, Nikol
Rossmannová a Kristýna Vápeníková pod vedením zá-

stupkyně ředitele ZŠ Lenky
Foučkové.
Málokomu z přítomných
občanů se chtělo po uplynulé hodince hned odcházet
do svých domovů. Bylo to
velmi příjemné odpoledne, které pohladilo po duši
a ani tuhý venkovní mráz
nevadil.
Za komisi pro kulturu
Vítězslav Pokorný
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Filmová „paměť města“
„Historie je učitelkou života,“
prohlásil Marcus Tullius Cicero
(106 – 43 př. n. l.).

U

dálosti z dob dávno minulých až po současnost, které
můžou být zajímavé nebo
i poučné, bývají uchovány v písemné, obrazové nebo zvukové
formě. Také Úvaly mají svoji historii a bylo by škoda ji neuchovat
pro příští generace. Od roku 2010
je realizován nápad MUDr. Šťast-

ného zachytit vzpomínky místních pamětníků
pomocí videozáznamu
pod názvem Paměť města Úvaly. Do prosince
roku 2016 bylo natočeno 14 dílů. Dlouholetí
Úvaláci v nich vyprávějí, jak v našem městě
probíhaly dějinné zlomy
minulého století, spolkový a kulturní život či
sport. Klub přátel historie a přírody Úval a okolí hodlá
s přispěním města v této aktivitě
dále pokračovat. Všech 12 dílů,
které byly k dispozici v září
2016, bylo představeno veřejnosti
v rámci výstavy městských kronik. Promítání mělo velký ohlas.
Po každém dokumentu starší
část publika připojila vzpomínky
a svůj pohled na zhlédnuté téma
a dobu. Škoda, že z besed neexistují zvukové záznamy, protože by
tak vznikly další zajímavé dokumenty do městského historického
archivu.
Pro ty, kteří snímky ještě neviděli, nebo je chtějí zhlédnout ještě
jednou, jsme se rozhodli dokumenty postupně letos promítnout
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znovu a přidat i dva nově natočené díly. První promítání se uskuteční v sobotu 18. 2. ve 14 hodin
v sálku DPS, kdy bude poprvé
veřejně promítnut rozhovor s panem Ing. Vladimírem Kolomým,
pamětníkem a hercem v době,
kdy úvalský ochotnický divadelní soubor J. K. Tyl slavil největší
úspěchy.
Pokud přijdete a přinesete s sebou i jakékoliv staré fotograﬁe,
které by po naskenování mohly
obohatit historický archiv města,
budeme rádi.
Za letopiseckou komisi vás
srdečně zve Zdeňka Havránková
a Vladislav Procházka
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Úvalům zpívá Nicole Matoušová
Je žačkou posledního ročníku úvalské
základní školy a umí moc dobře zpívat.
O kom je řeč? O velmi talentované Nicole
Matoušové, jejíž hlas se nepřeslechnutelně
rozléhal náměstím Arnošta z Pardubic
během slavnostního rozsvícení vánočního
stromu na začátku adventu.
Ahoj. Tvoje interpretace songu „When we
were young“ byla naprosto dokonalá,
stejně jako „Hallelujah“. A o rok dříve „Jar
of Hearts“...Skvělý výkon. Kdy sis zazpívala
na pódiu poprvé?
odpověď: Dobrý den, především chci poděkovat
za vaši chválu. Jsem ráda, že se vám můj výkon líbil. Úplně poprvé jsem si na pódiu zazpívala ve třetí
třídě, když jsme zpívali pohádkové písničky z ﬁlmu
Saxána. Ovšem v Úvalech jsem si poprvé zazpívala v roce 2014 písničku Someone like you od známé zpěvačky Adele. Byl to pro mne veliký zážitek
a od té doby se aktivně věnuji zpěvu.

Jak rozvíjíš své nadání? Předpokládám,
že hudební výchova nebude tvým
neoblíbeným předmětem na škole. Jak
dlouho se zpěvu aktivně věnuješ ?
odpověď: Své nadání rozvíjím tréninkem, jedině
tak lze totiž dosáhnout velkých výsledků. Zpěvu se
aktivně věnuji, jak už jsem uvedla 2 roky. Měla jsem
štěstí, že si mě všiml jeden pan producent, kterého

zaujala má barva hlasu a muzikálnost. Řekl, že
se se mnou rozhodně vyplatí pracovat a předal
mě do rukou profesionálů Pražské konzervatoře. V jeho studiu jsme nahráli zatím dvě
nahrávky.

Tento rok bude pro tebe jistě
zlomový. Poslední rok na úvalské
základce a pak poprvé na školu
mimo naše město. Chceš se
zpěvu věnovat profesionálněji?
Konzervatoř?
odpověď: Ano. V současné době
se připravuji na přijímací zkoušky
na Pražskou konzervatoř. Zkoušky mě
čekají již 16.1. 2017.

Advent 2017 začíná už
za necelých 11 měsíců.
Budeme tě moci spatřit opět
na úvalském pódiu ?
odpověď: Ano. Jsem pozvána jako
čestný host od MgA. Věry Trojanové, která mi v současné době velice pomáhá s přípravou na přijímací
zkoušky na Konzervatoř a tímto
bych jí chtěla poděkovat.

Díky za rozhovor a přeji hodně
úspěchů nejen v roce 2017.
Marek Mahdal

zprávy z MDDM
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I velké šachové bitvy rozhodují maličkosti

H

ned první měsíc roku
2017 pokračoval seriál
šachových rapid turnajů v MDDM Úvaly. Ačkoli bývají lednové turnaje
o něco slabší co do účasti,
tak tentokrát se sešlo nabuzených 14 šachistů, kteří se
rozhodli bojovat o vítězství.
Boj to byl velmi napínavý
a těsný. Poprvé v novodobé
historii úvalských šachových
turnajů se stalo, aby o vítězi
rozhodovalo až třetí pomocné kritérium! Nakonec byl
šťastnější nejvýše nasazený
hráč Miroslav Hašpl (ŠK
Sokol Vyšehrad, ELO 1948)
a zaslouženě si tak odnesl
cenu za 1. místo. Těsné druhé místo pak připadlo Pavlu Křížovi (Sokol
Praha – Kobylisy, ELO 1894). Oba dva získali
6 bodů, když shodně prohráli jen jednu partii
ze sedmi. Bronzový stupínek obsadil Milan
Bartoň (ŠO Praga Praha) s pěti body.
Dětí se tentokrát sešlo pět a mezi nimi

pánek (ŠK MDDM Úvaly) a třetí
Šimon Šťastný.
Celkové výsledky turnaje najdete
na
http://chess-results.
com/tnr258386.aspx?lan=5&art=1&wi=821
Do čela celkového hodnocení se před
posledním turnajem dostal úvalský Oldřich Doležal s 235,5 body, druhý je
Miroslav Hašpl (230) a třetí zatím Milan Bartoň (218). Mezi dětmi je na čele
Nikol Slavíková
(95,5), druhý Samuel Vacek (80,5)
a třetí Lukáš Hojka (63). Poslední
turnaj, který se
odehraje v zatím
neurčeném termínu v březnu/dubnu
(pro přesný termín
mi napište na email
petr.slavik@volny.
cz) však může ještě
vším zamíchat.
Petr Slavík

zvítězila Nikol Slavíková (ŠK MDDM
Úvaly, ELO 1059)
s třemi body. Stejný počet bodů získali
i nejbližší pronásledovatelé – druhý Vít Ště-

školství

Podpora čtenářské gramotnosti
na Základní škole v Úvalech

R

ozvíjení čtenářské gramotnosti patří mezi hlavní cíle
celého vzdělávání. Čtenář
by měl nejen porozumět čtenému
textu, ale měl by být také schopen
ho kriticky zhodnotit a vytvořit si
na něj vlastní názor. Je důležité,
aby přemýšlel o smyslu, ale také
dokázal svůj čtenářský zážitek
vyjádřit a sdílet.
Se změnami ve společnosti
souvisí i nutnost reagovat na měnící se potřeby dnešních žáků,
budoucích dospělých. Novým
trendem je orientace na praktičtější styl výuky a důraz na využitelnost poznatků a dovedností
v praxi. Stoupají nároky
na čtenářské kompetence
jednotlivce (smlouvy, návody, elektronická komunikace atd.), škola se tedy
nemůže zabývat pouze
texty krásné literatury.
Vyučující češtiny na II.
stupni úvalské základní
školy jsou si této skutečnosti zcela vědomi. Jsou
plně aprobováni a i nadále
se vzdělávají v rámci letní
školy nebo formou školení zaměřených na budování čtenářské gramotnosti,
kritického myšlení ap.
V jejich snaze jim velmi pomáhá nově zřízená
a pohodlná čítárna, která

byla vybavena množstvím nových knih a mezi žáky se těší
značné oblibě. Jednotlivé tituly
pro vybavení školní čítárny jsou
vybírány dle žebříčků nejlépe
hodnocených knih, potřeb učitelů, v neposlední řadě ale také
dle preferencí samotných žáků.
Malí i velcí čtenáři se tak mohou
snadno těšit se svými oblíbenými
hrdiny a společně sdílet zážitky
z četby.
V čítárně probíhají pravidelné
čtenářské dílny, které žáky mají
podporovat hlavně v individuálním čtenářství. Děti si proto mohou nosit i vlastní rozečtené kni-

Co nás čeká v únoru?
2. 2.
3. 2.
8. 2.
9., 10. 2.

„To byl jen vtip“ – divadlo Minor – 5. A, 5. B
Pololetní prázdniny
Biologická olympiáda – školní kolo
„Pohádka, muzikál, pohádkový muzikál“ – výchovný koncert pro 1. stupeň
„Historie a vývoj populární hudby“ – výchovný
koncert pro 2. stupeň
13. – 17. 2. Jarní prázdniny
Vítání občánků – kulturní vystoupení na akci
města
Mgr. Lenka Foučková
hy. Čtenářské dílny se nezaměřují
jen na četbu, ale i na následnou
práci s textem a již zmiňované
sdílení. Čítárna je
j žákům příp

stupná i v odpoledních hodinách
v rámci školního klubu.
Dalším důležitým místem je
dobře vybavená
školní knihovna,
y
která je pravidelně doplňována novými knihami a pružně reaguje
na zájem ze strany žáků
i učitelů.
Ve škole byly v poslední době realizovány dva projekty z EU
zaměřené na rozvoj
čtenářské gramotnosti.
Jednalo se nejen o nákup nového vybavení,
ale i další vzdělávání
učitelů. Na nákup knih
byla věnována i část výtěžku školního jarmarku a sponzorské dary
od rodičů. V minulém
roce byla ve spolupráci
s Výborem rodičů usku-
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tečněna sbírka knih, které jsou nyní
žákům ve škole volně k dispozici.
Změny se odráží i na doporučené literatuře. Jen menší část titulů
je přesně zadána; většinou si žáci
mohou vybrat z poměrně široké
nabídky a zhruba třetina knih je
ponechána zcela na jejich čtenářském vkusu. Při vedení čtenářského deníku se žáci již nezaměřují
převážně na děj a fakta, důraz se
klade na porozumění postavám,
jejich jednání a motivace, hledání
širších souvislostí a v neposlední řadě také vyjádření vlastního
hodnocení a zážitku z četby.
Ve škole nově probíhá pondělní
ranní čtení do školního rozhlasu,
funguje vydávání školního ča-

Život Úval 2/2017
sopisu, probíhají dílny tvůrčího
psaní, recitační soutěže atd. Součástí výuky českého jazyka jsou
kromě oblíbených čtenářských
dílen také pravidelná mluvní
cvičení zaměřená na smysluplné
a plynulé vyjadřování, projektové
vyučování a návštěvy kulturních
besed a akcí, které jsou pro žáky
přínosné, kvalitně zpracované
a dokážou je zaujmout. Samozřejmostí je i využívání interaktivních
tabulí a práce s novými formami
komunikace – sociální sítě, youtubering atd. Neopomíjíme ale
ani význam práce s informacemi,
schopnost jejich zpracování či
efektivního vyhledávání. Od podzimu je také ve škole domluve-

na návštěva pracovnice úvalské
knihovny, která má v počítačové
učebně seznámit děti s elektronickým vyhledávacím systémem.
Leccos z toho by bylo jen
obtížně možné bez velké dávky nadšení, výborné vzájemné
spolupráce a také nedocenitelné
pomoci ze strany rodičů a veřejnosti. Jsme rádi, že se nám daří
vytvářet ve škole prostředí pod-

porující čtenářství a čtenářskou
gramotnost a těšíme se z možností, které se nám tím otvírají.
V našem případě tak rozhodně
platí, že potěšení z dobré knihy
je o to větší, můžeme-li se o ně
podělit.
Mgr. M. Boháčková
a Mgr. B Valášková
vyučující českého jazyka
na 2. stupni ZŠ

Základní škola Úvaly přijme:
ihned vyučeného kuchaře (kuchařku) do školní kuchyně
od srpna 2017 vedoucího (vedoucí) školní jídelny
Životopis zasílejte na zsuvaly@zsuvaly.cz, popř. volejte na tel.
č. 281 981 946 nebo 777 629 619

Turnaj škol v házené – Újezd nad Lesy

V

A), Fuchs Vít (9. A), Skřivan
Roman (8. B), Hamam Ali (8.
A), Smítka Tomáš (8. B)
Mladší kategorie: Viktora
Jan (7. A), Havel Jakub (7. B),
Černovský Tomáš (7. B), Kroc
Tomáš (5. B), Horák Martin
(5. B), Podlešák Dominik (7.
B), Šveňha David (7. B)

úterý šestého prosince proběhl turnaj mladší a starší kategorie žáků druhého
stupně v házené. Mladší kategorie
se zúčastnili žáci šestých a sedmých tříd, starší kategorii reprezentovali žáci osmých a devátých
tříd. Hlavním iniciátorem celé
akce byl hlavní trenér úvalských
házenkářů pan Dráb mladší. Starší žáci v celém turnaji nenašli přemožitele a obsadili konečné první
místo. Mladší žáci předvedli také
velice dobrý výkon a obsadili konečnou druhou příčku.

Výsledky:
Žáci 8. a 9. tříd: Úvaly 14:5
Újezd nad Lesy A; Úvaly 14:8
Praha-Klánovice; Úvaly 23:1
Újezd nad Lesy B
Žáci 6. a 7. tříd: Úvaly 11:4
Újezd nad Lesy B; Úvaly 5:12
Újezd nad Lesy A

Naši školu reprezentovali:
Starší kategorie: Zeman Ondřej
(8. B), Řepka Jakub (9. A), Rýdl
Ondřej (8. A), Novák Jakub (9.

Mgr. Petr Horák

Street art ve škole

J

iž v minulém roce se rozvinula spolupráce mezi
výtvarníkem panem Kryštofem Kotíkem a naší školou.
Z několika návrhů pana Kotíka vybrali učitelé mapu Evropy, kterou pan Kotík společně
s dětmi vyzdobili prostor u jazykových učeben.

Letos v prosinci, v době vánočních svátků, pracoval pan Kotík
na chodbě 2. stupně u učebny přírodopisu. Tomu také odpovídají
témata: devětsil lékařský, bez
černý, brusnice borůvka, průběh
fotosyntézy, liška obecná, jestřáb
lesní, fáze vývoje motýla otakárka fenyklového.

Obrázky na stěně chodby děti našly hned po vánočních
prázdninách.
Určitě to bylo milé překvapení. Moc děkujeme!
Už se těšíme na další práci
pana Kotíka, tentokrát vybíráme téma k učebně fyziky a chemie.

Pod pojmem street art se skrývá opravdu mnoho a obrázky
pana Kotíka jsou důkazem, že
mohou nejen zdobit různé prostory a dělat lidem lepší náladu,
ale doplňují i znalosti dětí i dospělých.
Mgr. Lenka Foučková
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Vánoční zpívání podruhé

D

ne 19. 12. 2016 se děti ze sedmi oddělení školní družiny podruhé sešly na akci
Vánoční zpívání aneb děti dětem.
Tento projekt vznikl vloni a měl dobré ohlasy nejen u dětí, ale i u vychovatelek. Hlavním
cílem tohoto projektu je šíření hudby v podání
spolužáků a výchova empatického posluchače. Tentokrát jsme se sešli v útulném prostředí
budovy „65“. Musím říct, že mě i ostatní vy-

chovatelky svým kulturním projevem
a chováním příjemně překvapili jak
účinkující, tak i posluchači.
Uslyšeli jsme vánoční písníčky a koledy v podání různých nástrojů. Zazněly
housle, klavír, ﬂétna, kytara. Představili se
nám: B. Kopková, A. Rozumová, J. Abidi, O. Maňas, O. Skalický, A. Hladíková,
N. Shahová, E. Bělohradová, A. Pirošo-

vá a K. Petrová. Dokonce i paní vychovatelky se
dočkaly hudebního překvapení. V podání L. Králové (kytara) a O. Šťastné (klavír) zazněly dvě písničky, Purpura a Tichá noc. A samozřejmě nechyběl zpěv – vystoupení sborového kroužku školní
družiny – M. Černochová, E. Čejková, K. Šmídová, N. Vaníčková, A. Kubáčová, K. Drejčková,
A. Hladíková, N. Shahová a V. Vávrová, ke kterým se postupně začali přidávat všichni posluchači a najednou se zrodila ta správná vánoční nálada, která v dobrém smyslu slova nakazila všechny
přítomné. S dobrým pocitem jsme se loučili a přáli jeden druhému krásné svátky – stejně krásné,
jako bylo naše vánoční zpívání.
Ráda bych touto cestou poděkovala panu
Černému, paní Nádeníčkové a všem kolegyním za spolupráci.
Za školní družinu Mgr. O. Šťastná

organizace a spolky

Děti se bavily na Kašparním

V

íce než stovka krásných masek se sešla
v sobotu 14. ledna na čtvrtém ročníku
oblíbené dětské akce Kašparní, kterou
v úvalské sokolovně uspořádal spolek Mámy
v Úvalech. Karnevalový rej provázely písničky, vystoupení baviče PETa, malovalo se
na obličej, motala se zvířátka a meče z balónků, tančilo se, zpívalo a nechyběla ani bohatá
tombola. „Do tomboly se nám podařilo získat spoustu krásných cen od místních ﬁrem,

kterým bych chtěla touto cestou poděkovat.
Zároveň děkujeme Městu Úvaly, jež akci ﬁnančně podpořilo, dětem z družiny úvalské
základní školy za parádní výzdobu, DJ Maarovi za veselou hudbu a především členkám
spolku Mámy v Úvalech, které v kostýmech
kašpárků bavily děti celé odpoledne,“ vzkázala Kateřina Topinková z pořádajícího spolku.
Zlatým hřebem akce pak bylo vyhlášení dvaceti nejlepších masek. „Porota to měla opravp -

du těžké, protože masky byly úžasné všechny,
mnohé navíc velmi originální a ručně vyráběné: bylo vidět, že si s nimi děti i rodiče dali
velkou práci. S prázdnou ale neodešel žádný
malý návštěvník. Každý účastník dostal balíček s dárečky a pamětní list. Doufáme, že příští rok se sejdeme na Kašparním opět v hojném počtu a už teď se moc těšíme!“ dodala
Kateřina Topinková.
Za Mámyy v Úvalech Tereza Čižmariková
foto: Miloš Komárek, Naďa
Urbanová
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Zakončení roku 2016 a nový rok
ve skautském středisku

P

oslední týden před Vánocemi měly naše oddíly společné vánoční besídky. Skauti
se rozhodli si besídku trochu prodloužit, a tak se vypravili na celý
víkend do vánoční Plzně, kde
si užívali atmosféry vánočních
trhů. Večer před Štědrým dnem
jsme vám, tak jako každý rok,
přivezli Betlémské světlo. Máme
radost z velkého zájmu, letos si
pro světýlko přišlo přes 150 lidí.
Ač je právě zima, vedoucí oddílů plánují akce a výpravy, na které
se děti vydají na jaře. Nejdůleži-

tější částí skautského roku jsou
tábory a přesto, že by se mohlo
zdát, že je do léta daleko, pomalu
je začínáme připravovat.
A co nás ještě tento rok čeká?
Rádi bychom opravili střechu
na skautské klubovně, kde nám
na podzim začala skrz starý šindel zatékat voda. Renovace se
dočká též táborové vybavení.
Rádi bychom poděkovali všem,
kdo nám minulý rok pomáhali,
a všem, kdo nás podporují.
Za úvalské skauty
Josef Boubín

Obec Baráčníků Úvaly Vás zve
na hodnotící zasedání,
které se koná v sobotu 18. února
2017 ve 14 hodin, v hotelu Budka u nádraží
v Úvalech.
Těšíme se, že mezi nás přijdete s dobrou náladou
a ve svérázu.
V novém roce 2017 přejeme hodně štěstí, zdraví
a spokojenosti.
Konšelé

sport

Vánoční turnaj Sport Úvaly pod záštitou města Úvaly

T

radiční vánoční turnaj karate spolku Sport Úvaly proběhl v adventním čase v pátek 16. prosince v úvalské házenkářské hale.
Tento turnaj se koná pravidelně ve spolupráci s městem Úvaly
a každý rok se zvyšuje počet závodníků. Ročníku 2016 se zúčastnilo
přes 80 sportovců.
Soutěž probíhala v kata (sestava proti soupeřům ve své mysli)
a v kumite (zápas se skutečným soupeřem). Závodníci byli rozděleni
do věkových kategorií a podle technické vyspělosti. Prvňáček nemohl
závodit s páťákem a držitel bílého pásku nemohl soutěžit s hnědým pásem. Bojovalo se o nádherné velké medaile (ty jsou pro děti nejcennější), o krásné ceny a především o poháry. Pohár získal vítěz kombinace,
který se umístil do 3. místa v kata i v kumite.

Zlatá první umístění získali:
kata mini žáci a žákyně 9. kyu –Fučíková Matylda
kumite mini žákyně 9. kyu – Jaklová Lucie
kumite mini žáci 9. kyu – Hurda Matěj
kata mini žáci a žákyně kata 8. kyu – Havlíková Magdaléna
kumite mini žákyně 8. kyu – Havlíková Magdaléna
kumite mini žáci 8. kyu – Adam Jakub
kata mini žáci a žákyně kata 7. kyu a výš – Vašek Richard
kumite mini žákyně 7. kyu a výš – Brýdlová Barbora
kumite mini žáci 7. kyu a výš – Vašek Richard
kata mladší žáci a žákyně 9. kyu – 7. kyu – Kysela Jakub
kumite mladší žáci a žákyně 9. – 7. kyu – Hrušková Darja
kata mladší žáci a žákyně 6. kyu a výš – Kytková Karolína
kumite mladší žákyně 6. kyu a výš – Kytková Karolína
kumite mladší žáci 6. kyu a výš – Tříska Tomáš
kata starší žáci a dorost 9. – 6. kyu – Borecký Martin
kumite starší žáci a dorost 9. – 6. kyu – Borecký Tomáš
kata starší žáci a žákyně oddílu A a dorostu 1 – Sára Konečná
kumite starší žákyně oddílu A a dorostu – Konečná Sára
kumite starší žáci oddílu A a dorostu – Jakl Dominik
kata dorost a senioři – Ulrich Miloš
kumite dorostenky – Adéla Urbanová
kumite dorost a senioři – Brand Matyáš

Kombinace vybojovali:
mini žáci 9. kyu Tříska Lukáš, mini žákyně 9. kyu Fučíková
Matylda, mini žáci 8. kyu Chvalkovský Bruno, mini žákyně 8.
kyu Havlíková Magdaléna, mini žáci 7. kyu a výš Vašek Richard,
mladší žáci 9. – 7. kyu Kysela Jakub,
mladší žákyně 9. – 7. kyu Hrušková
Darja, mladší žáci 6. kyu a výš Tříska
Tomáš, mladší žákyně 6. kyu a výš
Kytková Karolína, starší žáci a dorost
9. – 6. kyu Borecký Martin, starší žáci
oddílu A a dorostu Oktábec Martin,
starší žákyně oddílu A a dorostu
Konečná Sára, dorost a senioři Ulrich
Miloš, dorostenky Urbanová Adéla
Zápasiště, tatami, jsou školou života. Myslím, že všichni závodnici letos
obstáli na výbornou. Těšíme se na další
ročníky.☺
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří vypomohli s realizací turnaje. Velké poděkování starostovi a městu Úvaly.
Za Sport Úvaly
Mgr. Jana Konečná
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Aikidó v zimě

J

akmile se po barevném podzimu ohlásí zima, vyznavači některých
sportů opouštějí zasněžená hřiště a u sálajícího krbu si prohlížejí
medaile a fotograﬁe ze stupňů vítězů. Aikidisté mají výhodu, že
cvičí pod střechou, a tak se před nepřízní počasí mohou schovat, jako
v případě listopadové Zimní školy ČAA, která proběhla v Praze pod
vedením ředitele Technické komise ČAA pana Daniela Vettera (6. dan
Aikikai) ze Švýcarska.

Jak pomalu roste členská základna úvalského oddílu, stále více našich členů je vidět na podobných národních akcích. Kdo by si také
nechal ujít příležitost zacvičit si s kamarády z různých koutů naší republiky.

Aikidó na rozdíl od jiných bojových umění (např. judó nebo karatedó) nerozlišuje žákovské stupně (kyu) barevnými pásky. Úplného
začátečníka od kandidáta na mistrovský stupeň (dan), který už cvičí
třeba pět let, tím pádem rozpoznáte jen velmi těžko. Výhodou však je,
že aikidisty lze fotografovat i černobíle.
Těsně před Vánocemi je v našem domovském oddíle Aikido Kenkyukai Praha tradicí očistit prostor na cvičení (dojo) rituální očistou
(misogi). Jedná se o hodinové sekání dřevěným mečem (bokken) s výkřiky (kiai), které jsme ve zkrácené podobě přenesli
i do Úval. Na posledních trénincích dětí i dospělých v roce 2016
jsme tedy tělocvičnu ZŠ Úvaly důkladně vyčistili.
V Japonsku Ježíšek nechodí, ten náš
ale dobře ví, čím
dětem udělat radost.
Kluci si obvykle
přejí auta, děvčata
zase panenky a někomu rozzáří oči
meč z japonského
dubu. A hned musí
vyzkoušet, jak by se
s ním sekalo.
(Dostali jsme pouze
tuto jednu fotograﬁi, takže buď zkouška meče dopadla
dobře a televize,
okno a další křehké
předměty vydržely,
nebo už nebylo ani
čím zdokumentovat
výsledek. Věříme,
že první možnost je
správná...)
V lednu 2017
se konala v Praze
dětská stáž pod vedením učitelů dětských oddílů. Loni jsme se zúčastnili se třemi odvážlivci, letos
už z našeho úvalského oddílu přijelo dětí dvanáct, a to včetně
začátečníků, kteří začali cvičit v září 2016. Tři hodinové tréninky v jednom dni zvládli všichni a odnesli si kromě diplomů
(a sladkostí) i spoustu zážitků ze cvičení s dětmi z oddílů Aikido
Kenkyukai Praha – děti, Aikido Kenkyukai Praha – DDM Prosek a Aikido Dojo Říčany.

V prosinci se konala obvyklá soukromá stáž pana Miroslava Kodyma (6. dan Aikikai) – prezidenta a sekretáře Technické komise ČAA,
jejíž náplní je příprava a následné skládání zkoušek na žákovské stupně
(kyu).
Na fotograﬁi můžete vidět deset úvalských aikidistů, z nichž si někteří přišli (zatím nanečisto) vyzkoušet atmosféru a podpořit Hanku,
Aleše a Honzu, kteří úspěšně složili zkoušky na 5. kyu a posunuli tím
technické stupně v našem oddíle zase o kus výše. Gratulujeme!

čtyřř aikidó
klubů
dětí, a ttak
Z našich
ši h čt
ikidó kl
bů se sjelo
j l opravdu
d hhodně
d ě dětí
k
jsme si položili otázku, jestli není škoda, že se tato velmi vydařená akce koná pouze jednou ročně. A zkusíme vymyslet, kdy
bychom se mohli potkat dříve než v lednu příštího roku.
Pavel Skalický, vedoucí Aikidó Úvaly (www.aikido-uvaly.cz)
Autoři fotograﬁí:
Pavel Skalický, Aleš Komárek, František Lesák,
Aleš Bambula
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Tenisová hala v Úvalech
Rádi bychom pozvali všechny příznivce tenisu do
nové nafukovací haly v Úvalech.
Přijďte si zahrát nebo se naučit tenis pod vedením
zkušených trenérů.
Rezervace na:
Tel: 725 334 363
www.halauvaly.cz
Adresa:
Tenisové kurty TC Úvaly
Guth Jarkovského 698
250 82 Úvaly
Víkendové akce:
ÚNOR
sobota 4. února: Turnaj Minitenis, Babystenis,
Mladší žáci
sobota 25. února: Turnaj čtyřher dospělí 10:00
BŘEZEN
sobota 4. března: Soustředění Tenisová škola
sobota 11. března: Turnaj Minitenis, Babystenis,
Mladší žáci
sobota 18. března: Turnaj čtyřher dospělí 10:00
sobota 25. března: Soustředění Tenisová škola
DUBEN
sobota 1. dubna: Turnaj Minitenis, Babystenis,
Mladší žáci
Přihlášky na tsuvaly@centrum.cz, tel.: 725 334 363.
Startovné 300 Kč.
Hraje se o hodnotné ceny a celkového vítěze zimní tour.
Přijďte si zahrát!
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Ligová sobota v Úvalech
aneb Házenkářům začíná jaro již v únoru
Od 18. února se rozjíždí koloběh jedenácti ligových kol a na všechny zápasy jste srdečně zváni. V letošním roce oslavuje úvalská
házená 90 let svého trvání, a tak spoléháme na podporu svých fa-

noušků a příznivců, že nás přijdete podpořit a nám se podaří vysoko položenou laťku v podobě třech ligových soutěží, z toho jedné
nejvyšší, udržet.

11.2.–12.2.17
18.2.–19.2.17
25.2.–26.2.17
4.3.–5.3.17

muži
Úvaly – Lovosice B so 18.2. 17:00 hod
Pardubice – Úvaly ne 26.2. 17.30 hod
Úvaly – Ústí n.L. so 4.3. 17:00 hod

starší dorost
Úvaly – Lovosice so 18.2. 15:00 hod
Fr.-Místek – Úvaly so 25.2. 13:00 hod
Úvaly – Strakonice so 4.3. 15:00 hod

11.3.–12.3.17
18.3.–19.3.17
25.3.–26.3.17
1.4.–2.4.17
8.4.–9.4.17
15.4.–16.4.17
22.4.–23.4.17
29.4.–30.4.17
6.5.–7.5.17

Kolín – Úvaly so 11.3. 10:45 hod
Úvaly – Jablonec so 18.3. 17:00 hod
Úvaly – Slavia so 25.3. 17:00 hod
L.Vršovice – Úvaly ne 2.4. 15:30 hod
Úvaly – Louny so 8.4. 17:00 hod

Karviná – Úvaly ne 12.3. 15:00 hod
Úvaly – Jičín so 18.3. 15:00 hod
Úvaly – Nové Veselí so 25.3. 15:00 hod
Kopřivnice – Úvaly so 1.4. 15:00 hod
Úvaly – Ostrava so 8.4. 15 hod

Dukla B – Úvaly so 22.4. 10:00 hod
Dukla – Úvaly so 22.4. 14 hod
Úvaly – Náchod B so 29.4. 17:00 hod Úvaly – Zubří so 29.4. 15 hod
Ml. Boleslav – Úvaly so 6.5 15:00 hod Plzeň – Úvaly po 8.5. 10 hod

Z
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

V
11
9
7
7
6
6
6
5
4
3
2
0

Z

V

R

P

skóre

B

Dukla B
Ml. Boleslav
Slavia
Pardubice
Lovosice B
Jablonec
Louny
Ústí n.L.
L.Vršovice
Náchod „B“
Úvaly
Kolín

Pardubice – Úvaly ne 26.2. 15.30 hod
Úvaly – Ústí n.L. So 4.3. 13:00 hod
Kutná Hora – Úvaly ne 12.3. 9:00 hod
Úvaly – D.Králové so 25.3. 13:00 hod
Loko Vršovice – Úvaly ne2.4. 13:00 hod
Úvaly – Louny so 8.4. 13:00 hod
13.4–17.4 PHC
Vršovice B – Úvaly so 22.4 18:00 hod
Úvaly – Náchod so 29.4. 13:00 hod
Bělá p.B. – Úvaly so 6.5. 13:00 hod

1. liga starší dorost

V polovině soutěže vypadají tabulky takto:
2. liga mužů

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

mladší dorost

R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
0
2
4
4
5
5
5
6
7
8
9
11

skóre
344 : 244
284 : 245
339 : 299
303 : 284
323 : 281
288 : 277
327 : 330
278 : 287
259 : 304
254 : 324
265 : 326
221 : 284

B
22
18
14
14
12
12
12
10
8
6
4
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Zubří
Dukla
Nové Veselí
Karviná
Kopřivnice
Ostrava
Lovosice
Plzeň
Jičín
Strakonice
Frýdek-Místek
Úvaly

Z

V

R P

skóre

11
11
10
11
12
10
12
11
11
11
11
11

11
10
8
5
6
5
4
4
3
3
3
1

0
0
0
3
0
1
1
0
1
0
0
0

405 : 249
405 : 233
333 : 254
293 : 277
323 : 382
259 : 311
312 : 324
283 : 342
260 : 280
283 : 328
258 : 317
206 : 323

0
1
2
3
6
4
7
7
7
8
8
10

B
22
20
16
13
12
11
9
8
7
6
6
2

2. liga mladší dorost

1

Louny

9

9

0

0

320 : 227

18

2

Bělá p.B.

9

8

0

1

303 : 251

16

3

Úvaly

9

7

0

2

274 : 230

14

4

Vršovice B

9

5

0

4

233 : 218

10

5

Kutná Hora

9

4

0

5

282 : 286

8

6

Náchod

9

4

0

5

241 : 254

8

7

Vršovice

9

4

0

5

202 : 225

8

8

Pardubice

9

2

0

7

244 : 272

4

9

D.Králové

9

2

0

7

233 : 272

4

9

0

0

9

190 : 287

0

10 Ústí n.L.

Jiří Dráb

TJ Sokol Úvaly oslaví v letošním roce
110 let, oddíl házené 90 let.
Obracíme se na všechny bývalé i současné
členy úvalské TJ s prosbou o zapůjčení
všech materiálů, které souvisí s naší
jednotou, oddílem házené apod.
Děkujeme.
Za TJ Sokol Úvaly Jiří Dráb – předseda TJ
tel: 777 690 814
mail: tjsokoluvaly@seznam.cz
adresa: náměstí Arnošta z Pardubic 164,
Úvaly
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Poznáte se …, spíš poznáte techniku pohonu?

T

entokrát otázka pro znalce historie aut, zejména nákladních, jak je pa- informaci v podatelně města? Že nám ale předci zanechali neuvětrno z obrázku. Kdo je na obrázku možná tušíme, co osoby dělají, je řitelné poklady v podobě fotograﬁí?
Alena Janurová
evidentní. Čím však je poháněn motor zachovalého nákladního auta,
mne zaujalo to zařízení před chladičem. Viděla jsem osobní auto na dřevní
plyn, sentinel na páru, ale ani na internetu jsem nenašla odkaz na tento jistě
alternativní pohon, protože se zdá, že je fotograﬁe ze 40. let, kdy benzin byl
nedostupný. Ozvete se na adresu alena.janurova@centrum.cz nebo zanecháte

Nákladní auto na alternativní pohon – historické foto
archiv kroniky města

Prastaré pohlednice Úval

N

a výzvu našim spoluobčanům se přihlásil pan Ladislav Poupa a půjčil ke skenování 14 pohlednic, z nichž některé jsou
naprosto unikátní. Doufám, že nám pomůžete zjistit, o která
místa se jedná. Pan Poupa pochází z matčiny strany od Caldových
a jedna z krásných pohlednic ukazuje ﬁrmu jejího strýce z Úval.
Zatím nevíme, kde byla. Občas se s vámi podělíme o neobyčejné
pohledy na Ouvaly/Úvaly. Děkujeme všem.

Odezva na … Poznáte se, poznáte je? Kde to je?
Čtenáři reagují na fotografii z mateřské školy uveřejněnou v lednovém čísle Života Úval.
… Já jsem se poznala jistě na té druhé fotograﬁi. Jsem ta tmavovlasá
holčička sedící v první řadě první zleva (když se na fotograﬁi díváte). Protože jsem do školky chodila až poslední rok před školou, bude
to fotograﬁe ze školního roku 1963/1964. Paní učitelku jsem bohužel
nepoznala, ředitelkou školky byla v té době paní Eva Šmídová, vdaná
Musilová, kterou jsem měla ráda, ale ta, ač blondýna, to podle mě není.
Asi je na fotograﬁi, kde jsou jen paní učitelky a další pracovnice školky
v pláštích, ale jistě ji nepoznám. Ze spolužáků jsem poznala v poslední
řadě prvního zleva Radka Erharta, který se z Úval odstěhoval před několika lety, a ve druhé řadě pátou zleva (černovlasou) Janu Královou,
která se odstěhovala ještě jako dítě. U ostatních váhám …
Děkuji za milé připomenutí dávných dob
a jsem s pozdravem D. Pražáková (za svobodna Truksová)
…..včera jsem zjistila, že v Životě Úval byla uveřejněna fotograﬁe
z mateřské školky, kde jsem i já. Ani nevíte, jakou jste mi udělali radost. Hned jsem se poznala, neboť tuto fotograﬁi mám doma a patří
mezi mé oblíbené.Vždy si vzpomenu, jak nám tenkrát paní učitelka Jelínková říkala, že se jdeme fotografovat a abychom si sedli spořádaně.
To znamenalo rovně a ruce za záda. Tak se dívám na fotograﬁi a zjistila
jsem, že její radu jsem si vzala k srdci jenom já, ostatní mají ruce, jak
chtějí...tak to jenom pro zasmání. A abyste věděla, kdo z toho má neobyčejnou radost, tak přikládám foto s vyznačením, kde jsem (puntíkatá
zástěra a ruce vzad podle předpisu. Poznala jsem i některé spolužáky,
ale ne všechny. Ale s fotograﬁí jsem ještě hned letěla za mamkou, které
je dnes 80 let a ta poznala i tu mou zástěrku. Moc Vám děkuji, jak málo
stačí člověku k radosti...moc mě to potěšilo.
Přeji hezký den – Miroslava Vydrová
(dříve Pavlíčková – rok ve školce cca 1964–66)
Přidala se paní Hanka Opálková a zapátraly s paní doktorkou Pražákovou …
„tak jestli se s Hankou strefíme, začnu vždy zleva od první řady:
1. řada: já; nevím; Jiří Krátký; nevím; Jiří Kodr; Jiří Hájek; Aleš Krajíček; nevím;
2. řada: Drahomíra Horálková; Eva Jirovská (nyní Prchalová); Dana
Vernerová (nyní Vendlová – bydlí v Poděbradech); Ivana Tourková
(nyní Barešová); Jana Králová (odstěhovala se z Úval jako dítě); nevím;
Ivana Bořilová (nyní Prokůpková); Hana Netušilová (nyní Opálková);
3. řada: Radek Erhart (odstěhoval se z Úval před několika lety, byd-

leli v Havlíčkově ulici); Petr Zelinka (odstěhoval se z Úval); snad Jaroslav Váchal; Jindřich Beran; Miroslav Opálka; Aleš Týbl; Antonín Paul;
Miroslav Halák;
A jak se dívám na paní učitelku, asi to bude paní Eva Šmídová, nyní
Musilová.
…Na dvou fotograﬁích se skupinami dětí, ročník narození 1958 (foto
Mš a), jsou s paní učitelkou Šmídovou (za svobodna Samkovou poté
provdanou Musilovou – ještě žije v Pražské ulici po levé straně mezi
zeleninou a závory. MŠ byla na rohu ulice Vítězslava Nováka, vedle
občerstvovny Sud, dnešní dům dětí.
Na fotce MŠa
Horní řada zleva – 1. Radek Erhart, 2. Petr Zelinka bydleli Kolárova,
4. Jindra Beran; prostřední řada – 1. Mirka Horálková, 2. Eva Jirkovská, 7. Ivanka Bořilová dnes Prokůpková; první řada – 1. Dobromila
Trusová, 5. Jirka Kodr, 6. Jirka Hájek.
Většinu z nich poté učila moje matka Libuše Mandová na 1. stupni
ZŠ na Úvaláku, dnes MŠ.
Na fotce MŠ b ročník 1959 s paní učitelkou Jelínkovou, velmi laskavou (bydlela ve vile na rohu ulice Kožíškova a Jiráskova)
Horní řada zleva – 1. Nejsem si jist asi Vlasta Fadrná (dnes Zámostná), 2. Ivana Erbová, 3. nejsem si jist asi se jedná o Honzu Svobodu,
4. asi Petr Benešovský ze Slovan, 5.??? Mirek Vágner, 8. Petr Tesař,
9. Martin Čihař; prostřední řada zleva – 3. Eva Hrabánková (provdaná Šubrtová), 4. Blanka Boháčková, zemřela vloni v červnu, 6.???asi
Tonda Kratochvíl; dolní řada – 4. zleva Láďa Dráb
Na fotce učitelek (personál) je zprava – 1. p. učitelka Kratinová (za svobodna) , 2. p. Jelínková, 4. p. Šmídová/Musilová 6. by mohla být paní Kratinová, která ve školce vařila – hodná paní.
Radko Manda
Najdete-li nesrovnalosti, ozvěte se prosím (děkuje Janurová)
K radostným zprávám a odezvě na uveřejnění fotograﬁí patří i ty
smutné. Ozvali se manželé Třešňákovi. Poznali na druhé fotograﬁi
svoji úspěšnou, nadanou dcerku (sedí v prostřední řadě třetí zprava)
Evičku Třešňákovou, a stojící ředitelku slečnu Samkovou. Je mi líto,
že jsem se dozvěděla, že jejich dcera, ještě mladá, zemřela. Snad je
ohleduplné si na dívenku takto vzpomenout.
Alena Janurová
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O vzniku pamětních desek obětem holocaustu v Úvalech

M

ěsíčník Život Úval již 58
let slouží úvalské veřejnosti jako zdroj aktuálních
informací. Zároveň je jakousi
průběžnou kronikou města, ze
které se naši potomci dozvědí,
jak se v naší době žilo a jaká je
historie toho mála pamětihodností, které ve městě máme. To jsou
důvody, proč je třeba dbát na to,
aby opublikované údaje byly co
nejpřesnější. Rád bych v této souvislosti doplnil historii vzniku pamětních desek úvalským obětem
holocaustu, které ve svém „malém ohlédnutí“ v lednovém Životě Úval zmiňoval bývalý starosta
města MUDr. Jan Šťastný.

S návrhem na postavení tohoto památníku přišla
za MUDr. Šťastným MUDr. Sylva Benešová a starosta města okamžitě souhlasil. Kromě
MUDr. Benešové, která vypracovala také první kresbu památníku
a jeho umístění v parčíku před
hřbitovem, se na realizaci podílela Ing. Zdeňka Havránková a další členové letopisecké komise.
Významně pomohla PhDr. Lenka Mandová, která ověřovala
údaje o zavražděných úvalských
občanech v archivu Židovského
muzea v Praze pro svůj článek
do sborníku Úvaly v průběhu
staletí. Jména úvalských židov-

ských spoluobčanů jí v r. 2 000
sdělila učitelka Jitka Pokorná.
Do této někdy takřka detektivní
práce se zapojili i jiní. S pomocí pamětníků, například Jarmily
Mandové a ředitele Státního
okresního archivu Mgr. Kolka, se
tak podařilo zjistit smutný osud
Evy Rosenbaumové, která nebyla evidována mezi úvalskými
deportovanými občany, a existovala domněnka, že holocaust přežila. Bohužel tomu tak není. Eva
Rosenbaumová se na začátku
války vdala a pod jménem Vorlíková byla donucena odejít z Českého Brodu do koncentračního tábora a zahynula. Nejasný

společenská kronika
ÚNOR 2017
Vítáme nové spoluobčánky
Veronika Kretová
Jáchym Rössler
Anastázie Kordačová
Adam Šimek
Alexandr Drbohlav
Antonín Chott
Všem dětem přejeme, aby vyrostly
ve zdravé a šťastné občany našeho
města.
Únorová životní jubilea
70 let – Jaroslava Sosnovská
Svatoslav Nováček
Jaroslava Semrádová
75 let – Jiří Belza
Emilie Roscová
80 let – Milan Štaﬂ
81 let – Josef Volše
Jaroslav Babčan
Jiří Antoš
82 let – Eliška Moravcová
Milada Pivoňková

je osud jejího otce Pavla Rosenbauma, jenž byl zatčen
r. 1939 a pravděpodobně zahynul
v Dachau. Při realizaci památníku
velmi pomohla i dnešní tajemnice
úřadu Jana Tesařová. Nakonec se
upustilo od samostatného památníku vně hřbitova a dvě položené
improvizované stély se jmény našich zavražděných židovských občanů se staly součástí památníku
obětem Květnové revoluce v roce
1945. Na původní památník byla
připsána i jména všech úvalských
obětí 2. světové války. Památník
byl slavnostně odhalen 5. 5. 2010.
Vladislav Procházka

zahrajme si šachy

83 let – Vlasta Němcová
Jaroslava Skorkovská
84 let – Jana Navrátilová
85 let – František Ivanšík
86 let – Antonín Jágr
Eliška Lukavcová
90 let – Jiřina Netušilová
Jindřich Lízner
91 let – Josef Dvořák
93 let – Helena Kudrnová
93 let – Klementina Zelenková
Všem jubilantům přejeme hodně
štěstí, zdraví a spokojenosti
do dalších let.
Navždy jsme se rozloučili
Anděla Čihařová
Emma Strusková
Soňa Hladečková
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 pozici na diagramu je na
tahu bílý a může získat rozhodující převahu. Najdete správný plán?

osobní
Vzpomínka
Dne 7. února je tomu deset
roků, co nás opustil můj manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, tchán pan Jaroslav Jeřábek. Kdo jste ho znali, prosím
o tichou vzpomínku. Děkuji.
Manželka a synové s rodinou

Správné řešení úlohy z minulého čísla je 1.d5+. Když nyní
1…. Kxb6, tak 2.dxe6 Kc7 3.e7
Kd7 4.exd6 a bílý vyhraje. Nebo
1….exd5, tak 2.e6 a bílý postaví
dámu.
Petr Slavík

inzerce
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

Kácení a řez
rizikových stromů
stromolezeckou technikou.
Tel.: 606 527 091

Opravy praček
automatických a vířivých
Josef Táborský, Praha-Újezd
nad Lesy, Žichlínská 1670
Tel.: 602 949 765
Tel.: 246 082 355
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Jsme česká firma se sídlem v Mochově
zabývající se návrhem, výrobou a montáží
typizovaného i zcela atypického nábytku
a doplňků bytové architektury s třináctiletou tradicí. Do našeho kolektivu přijmeme:

TRUHLÁŘE
Požadujeme:
● Odpovídající vzdělání
● Minimálně 5 let praxe
ve výrobě
● Samostatnost, flexibilita,
aktivní přístup v komunikaci
se zákazníky
● Řidičský průkaz skupiny B
TECHNOLOGA VÝROBY
Požadujeme:
● SŠ/ VŠ vzdělání technického
směru
● Praxe v oblasti navrhování
a výroby nábytku podmínkou
● Aktivní znalost programů
na bázi DAEX, TURBOCAD
● Samostatnost, flexibilitu,
aktivní přístup
● Řidičský průkaz skupiny B
MONTÁŽNÍKY
Požadujeme:
● Odpovídající vzdělání
● Minimálně 5 let praxe
v oblasti výroby a montáže
nábytku
● Logistické uvažování
● Samostatnost, flexibilitu,
● aktivní přístup

POMOCNÉ A PŘÍPRAVNÉ
PRÁCE
Požadujeme:
● Pečlivost, flexibilitu
● Chuť pracovat
● Truhlářské vzdělání
výhodou nikoliv podmínkou
– zaškolíme
OBSLUHA NÁŘEZOVÉHO
CENTRA
Požadujeme:
● Pečlivost, flexibilitu,
pracovitost
● Obsluha vysokozdvižného
vozíku výhodou
Nabízíme:
● Zajímavou, kreativní práci
v mladém kolektivu
● Výborné platové podmínky
● Firemní akce
● Truhlář – práce v dílně
vybavené špičkovými
stroji
● Technolog – počítač, telefon,
auto
● Montážník – možnost
práce na HPP i na IČO,
auto, nářadí k dispozici

V případě zájmu, prosím, zašlete svůj životopis na
jstraka@vestavstyl.cz nebo nás kontaktujte
telefonicky: 608 059 592
Bližší informace: www.vestavstyl.cz

OPRAVA A VÝROBA OBUVI
U SYLVY
HAVLÍČKOVA 262
ÚVALY
Po. 18 – 20hod
St. 18 – 20hod
SBĚRNÉ MÍSTO
DOMÁCÍ POTŘEBY
HUSOVA 76
Úvaly
Tel: 739 034 115
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POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

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

AUTODOPRAVA
-nonstop-

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

Milan Petružálek
Praha 9 – Běchovice
Český Brod

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

142

milanpetruzalek@sute-pisky.cz

Pohřební ústav

Pavel Kos

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