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Slovo starosty
Milé Úvalačky, milí Úvaláci, 

březen, za kamna vlezem. Sva-
tá Eudoxie psa až po uši zavěje. 
O svatém Tomáši, sníh bředne 
na kaši. Zima, kterou Tomáš nese, 
dlouho námi ještě třese. Jestli 
březen kožich stáhl, duben rád 
by po něm sáhl. ...Všechna tato 
přísloví nám popisují březen jako 
měsíc, v němž se zima pomalu, 
neochotně vzdává vlády, aby ji 
postupně předala jaru. 

V Úvalech je to zpravidla měsíc, 
který nám ukáže, jak naše chodní-
ky a ulice přežily zimu. Letos je 
jasné, že jim dala zabrat. Propadlé 
kanály, výtluky, propadliny, hodně 
prachu a štěrku po zimních posy-
pech. Březen a duben proto budou 

ve znamení jarních oprav ulic. 
Letos poprvé ve větší režii našich 
technických služeb, které budou 
moci díky nově pořízenému infra-
setu opravovat ve větším množství 
a snad i kvalitněji. Prosím proto 
o vaši spolupráci, pokud narazíte 
v Úvalech na díry nebo propadlé 
kanály, o kterých budete mít pocit, 
že jsme na ně zapomněli, upozor-
něte nás na to.

Speciální pozornost chceme 
věnovat zvlněné ulici Mánesova 
u Prokůpkova rybníku – zde se 
jednoznačně jedná o nekvalitně 
provedenou práci fi rmy, která zde 
prováděla dešťovou kanalizaci, 
a již vedeme reklamační říze-
ní, kde požadujeme komplexní 

opravu úseku – jak podloží, tak 
povrchu. To samé se týká ulice 
Nerudova – Komenského, kde 
po fi rmě požadujeme vyrovnání 
propadlých kanálů. 

Letošní jaro však nebude jen 
o kanálech a ulicích. 

V březnu bude zastupitelstvo 
hlasovat o přijetí úvěru, ze které-
ho budou letos fi nancovány první 
projekty ze zásobníku projektů 
města - jedná se především o re-
konstrukci náměstí, dobudování 
kanalizace, opravy mateřské ško-
ly, opravy první vlny ulic a chod-
níků atd. Prostě jde o projekty, 
které posunou naše město vý-
razně dopředu, na druhou stranu 
budeme jejich realizaci poměrně 

dlouhou dobu splácet. Více o tom 
ale v samostatném článku. 

V březnu je také Den učitelů 
a letos poprvé v moderní historii 
Úval jsme se jim rozhodli společ-
ně s Komisí pro školství veřejně 
poděkovat za jejich náročnou práci 
a věnovat jim společenské odpole-
dne. To se letos uskuteční 27.3. 
v úvalské sokolovně a věřím, že se 
bude jednat o pěknou akci.   

Kromě Dne učitelů je také dne 
22. března Světový den vody, a tak 
přijměte naše pozvání k prohlíd-
kám úvalské čističky a vodojemů.

Přeji vám, ať do jara vykročíte 
s optimismem a úsměvem.

Petr Borecký,
starosta města

O čem jednali zastupitelé dne 31. 1. 2017

P
oslední lednový den se sešli úvalští za-
stupitelé na svém prvním zasedání v roce 
2017.

V prvním bodě jednání zastupitelé vzali 
na vědomí podnět paní V. Baumanové týka-
jící se termínu znovuotevření úvalského kou-
paliště. Radní pan Polák seznámil přítomné 
s odpovědí za vedení města. „Obnovu“ nelze 
podle slovníku jazyka českého chápat jako 
„obnovení původního stavu“ v rigidním vý-
znamu slova, protože to by musela nastat zce-
la nereálná situace vzniku vlastního originálu. 
Úvalské koupaliště (resp. jeho provoz) bude 
samozřejmě obnoveno, primárně pro účely 
koupání. Znovuotevření v sezoně 2017 je však 
nereálné, v tuto chvíli radnice počítá s červ-
nem 2018.  

Zastupitelé následně vzali na vědomí zápis 
z jednání fi nančního výboru ze dne 17.1.2017. 
Hlavními body bylo projednání návrhu roz-
počtového opatření č. 6/2016 ve vazbě na kon-
cové stavy čerpání roku 2016 a dále projedná-
ní informace o zadávacích podmínkách úvěru 
a hodnotící komisi. Byla přijata 2 usnesení, 
a to doporučení fi nančního výboru ke schvá-
lení zastupitelstvem města návrh výše zmí-
něného rozpočtového opatření a distancování 
fi nančního výboru od zadání úvěru, které ne-
bylo FV předloženo ke konzultaci. 

Zastupitelé dále schválili rozpočtové 
opatření 6/2016 ve výši příjmy a výdaje 
146 184 063 Kč. V příjmové části byly fi nanční 
prostředky navýšeny především rozpočtovým 
určením daní – poplatky o 6 mil. Kč, v do-

tačních položkách došlo k narovnání příjmů 
dotací dle uznatelných nákladů, nejvyšší ne-
naplnění příjmů je u pronájmu vodovodního 
a kanalizačního řadu od technických služeb, 
a to 3,6 mil. Kč, u ostatních příjmů došlo k mír-
nému navýšení (nájmy, věcná břemena, jistiny, 
prodeje a pronájmy pozemků). Celkem došlo 
k navýšení příjmů o 3 006 989 Kč. Ve výdajo-
vé části došlo k úsporám v provozních výda-
jích, a to především u oprav ve výši 1,1 mil. 
Kč, pohoštění, programového vybavení, úroků, 
kolků a služeb. V investičních výdajích byla 
úspora u projektových dokumentací a staveb. 
Nedokončené a nerealizované stavby a PD 
budou přesunuty do rozpočtového opatření č. 
1/2017. Byla navýšena rezerva v roce 2016 
o 4,8 mil. Kč. Zůstatek na účtech města ke dni 
31.12.2016 je 21 mil. Kč. Výše nesplaceného 
úvěru k 31.12.2016 činila 77 272 000 Kč.

V dalším bodě jednání zastupitelé schválili 
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi měs-
tem Úvaly a obcí Přišimasy na výkon činnosti 
Městské policie Úvaly na území obce Přišima-
sy, a to v celkovém rozsahu 104 hodin v ka-
lendářním roce, v celkové částce 72 800 Kč 
za kalendářní rok.

Zastupitelé se také zabývali kronikářskými 
zápisy. V loňském roce byly zastupitelstvem 
schváleny kronikářské zápisy za rok 1990 
a 1991, které byly zpracovány PhDr. Lenkou 
Mandovou. Město nemá dosud ještě zpracová-
ny kronikářské zápisy za roky 1992 až 2002. 
Rada města přijala usnesení, kterým doporu-
čila zastupitelstvu nesouhlasit s dopracová-

ním kronikářských zápisů zpětně, a to zejmé-
na s ohledem na skutečnost, že události jsou 
popisovány pohledem dnešní doby. Problema-
tika byla konzultována s Mgr. Romanem Kol-
kem – vedoucí oddělení Státního okresního 
archivu – Praha-východ, který doporučuje po-
kusit se zpracovat pouze retrospektivní zápis. 
Dr. Mandová se proti tomuto názoru ohradila. 
Město má archivovány kompletní ročníky Ži-
vota Úval a dále byly nalezeny podklady pro 
chybějící kronikářské zápisy, je na rozhodnutí 
zastupitelstva, zda postupně dopracovat kroni-
ky za chybějící období. Zastupitelé následně 
souhlasili se zpracováním chybějících kroni-
kářských zápisů za použití archivních materiá-
lů objevených letopiseckou komisí, resp. paní 
Alenou Janurovou.

Zastupitelé schválili koupi pozemků a uza-
vření kupní smlouvy mezi Městem Úvaly 
na odkoupení podílů dvou pozemků v ulici 
Grégrova o celkové výměře 800 m2 za celko-
vou kupní cenu 24 000 (tj. 120 Kč/m2). Další 
pozemky, na které zastupitelé schválili kupní 
smlouvy, se týkají spoluvlastnického podí-
lu pozemků (cca 76 m2) v ulicích Švermo-
va a Raisova za cenu 120 Kč/m2, tj. celkem 
9 069 Kč.

Následně zastupitelé schválili koupi pozem-
ku a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem 
Úvaly a společností Lesy České republiky, s.p., 
na pozemek č. 3400 o výměře 1647 m2 – ostat-
ní plocha, za celkovou kupní cenu 152 200,- 
(tj. 92,40 Kč/m2). Pozemek se týká komunika-
ce v oblasti Zálesí.

   Měsíčník pod názvem Život Úval – periodický tisk územně správního celku města Úvaly vydává Město Úvaly,    IČ 002 40 931. Adresa vydavatele: Měst-

ský úřad Úvaly,    Pražská 276,    250 82 Úvaly,    tel. 281 981 401,    281 091 526,    fax 281 981 696,    e-mail: sekretariat@mestouvaly.cz. Internetová adresa měsíční-

ku: www.mestouvaly.cz/zivot-uval. Ročník 58,    č. 3. Měsíčník vychází vždy nejpozději do 10. dne v měsíci, v nákladu 2 800 kusů. Distribuce ve měs-
tě Úvaly. Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha – východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem MKČRE12703. Redakční rada 

ve složení: Josef Štěpánovský (vedoucí redaktor), Mgr. Romana Vorlíčková (zástupce vedoucího redaktora), Mgr. Milan Bednář, Ing. Petr Jankovský, Mgr. Ma-

rek Mahdal, DiS., Ing. Radek Netušil, Jan Poledník. Příspěvky se přijímají výhradně na e-mail redakční rady: zivotuval@seznam.cz. Rukopisy se nevrace-

jí. Zveřejňované příspěvky nemusejí vyjadřovat názory redakční rady. Tisk Tiskárna Úvaly,    spol. s r. o.,    grafi cká úprava Marta Frnková. Adresa redakce: 
Městský úřad Úvaly,    Pražská 276,    250 82 Úvaly. Inzerci a osobní zprávy přijímá odbor správní – podatelna Městského úřadu Úvaly,    tel. 281 091 560,    e-mail: 

lenka.platzova@mestouvaly.cz,    nebo podatelna@mestouvaly.cz.  Vydavatel neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v reklamě a v inzerci. Nezveřejněné 

a zkrácené příspěvky jsou v plném znění zveřejněny na www.mestouvaly.cz v sekci Život Úval. Redakční uzávěrka dubnového vydání je v pondělí 
13. března 2017. Příspěvky zaslané po tomto datu nebudou v dubnovém  čísle otištěny. 
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Jak bude město Úvaly fi nancovat své projekty 
v příštích několika letech?

Zastupitelé rovněž schválili zveřejnění záměru 
prodeje podílu 1/4 pozemku č. 2984/3 o celkové 
výměře 72 m2, druh pozemku zahrada. Pozemek 
se nachází v ulici Sovova. Návrh na koupi tohoto 
pozemku podal občan jako spoluvlastník tohoto 
pozemku a vlastník sousedního pozemku z dů-
vodu sjednocení obou pozemků a jejich využití 
k zástavbě rodinným domem.

Zastupitelé dále schválili Darovací smlouvu 
a smlouvu o zřízení služebnosti na pozemek 
3475/82  o výměře 105 m2. Tento pozemek 
je v podílovém vlastnictví soukromých osob 
a města Úvaly. S podílovými vlastníky byla 
vedena jednání a na jejich základě došlo k do-
hodě o darování jejich podílů tohoto pozemku. 
Součástí Darovací smlouvy je zřízení služeb-
nosti stezky a cesty pro osoby dárců a třetí 
osoby sousedící s tímto pozemkem z veřejné-
ho prostranství ulice Palackého.

Dále zastupitelé schválili koupi pozemků 
od obce Horoušany v ulici Diamantová, Šá-
malova, Glücksmanova a ulici Dr. Strusky 
na hranici katastru Úval v oblasti „U Horoušá-
nek“ a obce Horoušany. Předmětné pozemky 
jsou nezbytné pro vybudování doposud chy-
bějící základní infrastruktury. 

V posledním bodě jednání zastupitelé 
schválili veřejnoprávní smlouvu na dotaci 
od Středočeského kraje na poskytování sociál-
ní služby. Úvaly získají cca 1,1 mil. Kč

Zastupitelé také uložili starostovi po zkom-
pletování všech podkladů k rekonstrukci úval-
ského koupaliště svolat mimořádné jednání 
zastupitelstva, které bude věnováno výhradně 
této problematice. 

Převážná část diskuse občanů se týkala 
problematiky rekonstrukce koupaliště a za-

mýšlené cyklostezky vedoucí po jižní hra-
ně stávajícího areálu koupaliště. Poměrně 
dlouhá debata se týkala provozu hlučného 
tepelného čerpadla jednoho obyvatele města 
ve vazbě na sousedské vztahy a řešení pro-
blému. Diskuse zastupitelů se týkala mimo 
jiné i zpožděných plateb městu od příspěvko-
vé organizaci Technické služby města Úvaly 
ve věci vodného a stočného. Další připomín-
ky se týkaly problémů s vývozem odpadů 
v prvním měsíci roku 2017 a úklidů chodní-
ků od sněhu.    

Videozáznam z řádného jednání ze dne 
31.1.2017 je zde: http://www.youtube.com/
watch?v=xhZj_uZz0IE
(délka trvání 3:38 hod.) 

Marek Mahdal
(redakce Života Úval) 

J
ak bude město Úvaly fi nan-
covat své projekty v příštích 
několika letech? 

Loni v červnu zastupitelstvo 
města schválilo Zásobník projek-
tů města pro roky 2016 - 2020. 
Tento čtyřletý plán obsahuje pro-
jekty v hodnotě několika set mili-
onů Kč, jejichž alespoň částečná 
realizace pomůže posunout Úvaly 
výrazně dopředu. Jen pro připo-
menutí, jedná se o projekty, jako 
jsou rekonstrukce náměstí (cca 30 
– 35 mil. Kč), dostavba kanaliza-
ce (36 mil. Kč), částečná rekon-
strukce komunikací a chodníků 
(40 mil. Kč), rekonstrukce hrází 
rybníků (25 mil. Kč), oprava kou-
paliště (10 - 25 mil. Kč) atd. 

Od počátku také bylo zřejmé, 
že tyto projekty nebude možné 
fi nancovat jen z hotovostních pe-
něz města a dotací. Museli jsme 

se tedy rozhodnout, jestli doda-
tečné peníze pro spolufi nancová-
ní získáme prodejem městského 
majetku, nebo úvěrovým fi nanco-
váním. Vzhledem k tomu, že úro-
ky na trhu jsou nyní na historicky 
nízké úrovni, rozhodli jsme se jít 
cestou úvěrového fi nancování, 
a tak jsme již loni v létě po schvá-
lení Zásobníku projektů zahájili 
s několika bankami konzultace 
o možnostech fi nancování. 

Na sklonku roku zastupitelstvo 
města schválilo, abychom zahájili 
výběrové řízení, a v době psaní to-
hoto článku se pomalu blíží rozuz-
lení. Co nás tedy čeká, pokud jed-
nání s bankami dopadnou úspěšně? 

Pojďme si nejprve říci, jaká 
byla nedávná minulost a jaká je 
současnost.

Úvaly v roce 2011 zahájily 
velké investice do dobudová-

ní vodovodu a kanalizace. Z té 
doby pochází úvěr, jehož hodnota 
na počátku roku 2014 dosaho-
vala částky 110 mil. Kč. Tento 
úvěr bude město splácet do roku 
2024, každý rok splácíme cca 
12,5 -13 mil. Kč. Do konce roku 
2016 jsme zadlužení města snížili 
na částku 77 mil. Kč. Hospoda-
ření města jsme v roce 2016 za-
končili s hotovostním zůstatkem 
ve výši 22 mil. Kč. Kromě dluhu 
města existuje ještě dluh Tech-
nických služeb Úvaly, ze kterého 
byly realizovány především in-
vestice do techniky (svozové auto 
na odpad, vysokozdvižná plošina, 
bagr atd.). Výše tohoto dluhu činí 
částku cca 12 mil. Kč, přičemž 
roční splátky činí do roku 2018 
částku cca 3,6 mil. Kč ročně, kte-
ré od roku 2019 klesnou na cca 1 
mil. Kč ročně. Úvaly tedy nyní 

splácí dluhy ve výši 16 mil. Kč 
ročně, což činí 13% dluhové 
základny (všechny daňové pří-
jmy a část nedaňových příjmů 
města), přičemž doporučená 
výše dluhové služby pro města 
a obce činí 15%. 

Takže, jak nyní dál? 
Pokud všechna jednání s ban-

kami dopadnou dobře a zastupi-
telstvo výsledek schválí, získají 
Úvaly v roce 2017 od bank revol-
vingový úvěr ve výši 110 mil. Kč, 
který se od roku 2019 „překlopí“ 
do dlouhodobého úvěru ve výši 
90 mil. Kč s celkovou splatností 
20 let a fi xním úrokem garantova-
ným po celou dobu splácení. 

Teď se čtenářům omlouvám, ale 
je vhodné ukázat několik tabulek, 
které ukážou základní parametry 
zadlužení města v příštích letech. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Splátky nového úvěru 0,3 0,5 0,4 5 5 5 5

Splátky stávajícího úvěru 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

TSÚ 3,6 3 2 1 1 1  

Celkem splátky 16,4 16,0 14,9 18,5 18,5 18,5 17,5

Celkem dluhová služba 13,7% 13,1% 12,1% 14,8% 14,7% 14,6% 13,7%

Celkem zadlužení 136 165 134 118 102 86 70

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Splátky nového úvěru 5,0 5,0 5,0 5 5 5 5

Splátky stávajícího úvěru        

TSÚ        

Celkem splátky 5 5 5 5 5 5 5

Celkem dluhová služba 3,9% 3,8% 3,8% 3,7% 3,6% 3,5% 3,5%

Celkem zadlužení 65 60 55 50 45 40 35
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Co nám tyto tabulky říkají? 
Jednoznačně z nich plyne, že při 
realizaci projektů ze zásobníku 
projektů při úvěrovém fi nancová-
ní budou pro město největší zátě-
ží roky 2019–2024, kdy dosáhne 
výše dluhů města svého stropu ko-
lem 134 mil. Kč, při roční splátce 
téměř 19 mil. Kč ale dluh násled-

ně relativně rychle klesne a s ním 
i výše splátek, které se po roce 
2024 budou pohybovat na velmi 
snadno platitelných cca 5 mil. Kč 
ročně. V tomto modelu je přitom 
počítáno s velmi konzervativním 
vývojem rozpočtových příjmů. 

Touto operací však na druhou 
stranu dosáhneme odstranění velké 

části vnitřního dluhu města (tj. toho, 
který se neprojevuje v penězích, ale 
ve stavu infrastruktury – stav veřej-
ných budov, ulic, školky atd.). 

Pokud bychom nechtěli navy-
šovat dluh města a realizovat ne-
zbytné projekty, museli bychom 
rozprodat městský majetek (byty, 
pozemky), což je cesta, kterou jít 

nechceme, protože tento majetek 
je schopen generovat pravidelné 
příjmy do rozpočtu města. Jen pro 
představu, hodnota tohoto „rych-
le prodatelného“ majetku činí cca 
170 mil. Kč a převyšuje tak hod-
notu úvěru, který město bude mít. 

Petr Borecký,
starosta města

L
oni naše nádraží získalo oproti 
původním plánům novou fasádu 
a již tehdy jsme se se zástupci 

SŽDC a Českých drah dohodli, že 
v jeho proměně budeme společně po-
kračovat. 

Na konci loňského roku proto byly 
vnitřní prostory nádraží nově vyma-
lovány a v měsících březen/ duben 
budou vnitřní prostory vybaveny i no-
vým nábytkem. Součástí rekonstrukce 
vnitřku bude ve spolupráci Městské 
knihovny Úvaly a ČD/SŽDC zapojení 

nádraží v Úvalech do projektu kniha 
do vlaku. 

Dopadnou-li dobře jednání mezi 
jistou bankou a SŽDC, mohl by být 
na úvalském nádraží v první polovině 
roku umístěn i bankomat. 

Dojde ke změnám i v okolí nádraží 
/nový chodník od závor, infopanely, 
parkoviště pro kola/, ale o tom zase 
příště, až přípravy pokročí dále. 

Petr Borecký, 
starosta města

Úvalské nádraží se loni proměnilo zvenku, letos se promění 
i uvnitř

2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Splátky nového úvěru 5,0 5,0 5,0 5 5 5 5

Splátky stávajícího úvěru        

TSÚ        

Celkem splátky 5 5 5 5 5 5 5

Celkem dluhová služba 3,4% 3,4% 3,3% 3,2% 3,1% 3,0% 2,9%

Celkem zadlužení 30 25 20 15 10 5 0

Pozvánka na řádné zasedání Pozvánka na řádné zasedání 
zastupitelstvazastupitelstva

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

ve čtvrtek 16. 3. 2017 od 17 hodin

v sále domu s pečovatelskou službou.

Začala vznikat cyklostezka 
podél silnice II/101 
– Jirenská

V
 polovině února jsme 
využili situace, že je 
zmrzlý povrch pole, 

takže se dalo pro nákladní 
techniku k místu snadno 
dostat, aniž bychom roz-
ryli široké okolí. Vedeme 
rovněž jednání s majitelem 
společnosti ESSA CZECH 
o přenechání části jejich 

pozemku tak, abychom 
mohli tuto stezku natáh-
nout, a získali tak přímé 
napojení na uliční síť Úval. 
Severní části města tak ča-
sem získají bezpečné na-
pojení pro pěší a cyklisty 
do centra města.

Petr Borecký, 
starosta města

4
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Postup prací na zakázce  III/01214 Úvaly u Prahy, průtah – úsek 
č. 3  v průběhu roku 2017

Začátek jara bude pro řidiče náročný – začne modernizace silnice 
I/12 v úseku Úvaly – Rostoklaty

V
ážení spoluobčané, níže uvádíme před-
pokládaný průběh prací při rekonstrukci 
komunikace č. III/01214 průtah (Škvo-

recká, Dvořákova a Riegerova):

Únor
Do konce února proběhne propojení přelo-

žek sítí O2 a ČEZ na stávajících mostech nad 
toky Výmola a bezejmenný potok.

Březen
Proběhne propojení plynové přeložky 

v rámci mostů.
Dojde k uzavření komunikace Riegerova 

a tímto bude ulice Riegerova neprůjezdná. Pro 
pěší jsou vybudovány provizorní lávky a bu-
dou vyznačeny koridory.

Proběhne demolice mostu přes potok Vý-

mola a s odstupem 3 týdnů demolice mostu 
přes bezejmenný potok. 

Duben – červenec
Bude probíhat výstavba mostů přes toky 

Výmola a bezejmenný potok.

Červenec – srpen
Proběhne výstavba vodovodu a dešťové ka-

nalizace v úseku od sídla technických služeb 
po vodní tok Výmola.

Srpen – říjen
Bude provedena přeložka dešťové kanaliza-

ce DN 800 a DN 900 v křižovatce ulic Rie-
gerova, Dvořákova a 5.května u sídla technic-
kých služeb.

Budou provedeny chodníky, veřejné 

osvětlení a konstrukční vrstvy komunikace 
mezi nově budovanými mosty na ulici Rie-
gerova.

Listopad
Budou provedeny chodníky, veřejné osvět-

lení a konstrukční vrstvy komunikace v kři-
žovatce ulic Riegerova, Dvořákova a 5.května 
u sídla technických služeb.

Budou provedeny asfaltové vrstvy po celé 
nově budované komunikaci.

Bude osazeno nové dopravní značení . Pro-
běhne kolaudace stavby a komunikace budou 
předány do užívání.

O případných aktualizacích a změnách vás 
budeme informovat na webových stránkách 
města, facebooku a v příštích číslech ŽÚ.

Termíny jednotlivých omezení:
etapa 1a (od p      arkoviště na Úvaláku po křižovatku I/12 – II/101 (Jiren-

ská):    18.3. – 29.3.2017
etapa 1b:        18.3. – 31.3.2017
etapa 2a:              1.4. – 16.4.2017 (od křižovatky I/12 – II/101 (Jirenská) 

po křižovatku Dobročovická)
etapa 2b:        1.4. – 14.4.2017
etapa 3a:              17.4. – 2.5.2017 ((od křižovatky I/12 – Dobročovická 

po světelnou křižovatku) – úplná uzavírka III/01215 (kři-
žovatka Dobročovická.

etapa 3b:        17.4. – 30.4.2017
etapa 4: 2.5. – 11.5.2017
etapa 5: 12.5. – 21.5.2017 úplná uzavírka III/10163
etapa 6: 22.5. – 31.5.2017 úplná uzavírka III/1136

Od 18. 3. začne Ředitelství silnic 
a dálnic opravovat povrch komuni-
kace č. I/12 v Úvalech. Zhotovite-
lem prací bude společnost EURO-
VIA CS, a. s. V celé délce bude 
provedena oprava nevyhovujícího 
povrchu komunikace v podobě 
výměny krytu konstrukce a jejího 
nahrazení tišším povrchem, kde 
budou zároveň provedeny úpra-

vy příčných a podélných sklonů. 
Dále bude provedena rekonstrukce 
odvodňovacích zařízení, nástřik 
vodorovného dopravního značení 
(VDZ), výměna a doplnění svis-
lého dopravního značení (SDZ) 
a zádržných systémů. 

Rozsah  stavebních  prací  zahr-
nuje  čištění  vozovky,  vyrovnáv-
ky  příčných  a  podélných sklo-

nů, frézování vozovky, pokládku 
konstrukčních  vrstev, výměnu 
a doplnění SDZ a VDZ. Součástí 
rekonstrukce je rovněž řešení od-
vodňovacích zařízení – výstavba 
a rekonstrukce trubních propustí, 
čištění a tvorba příkopů a opra-
va mostu za Pneu Černý. Průjezd 
po silnici I/12 bude po celou stav-
bu zachován, provoz bude řízen 

kyvadlově pomocí světelných se-
maforů, lze tedy ve špičkách oče-
kávat tvorbu dlouhých kolon. 

Provoz na křižovatce směrem 
na Jirny a provoz na křižovatce 
směrem na Škvorec bude zacho-
ván a provoz bude rovněž řízen se-
mafory. Odbočky na Dobročovice, 
Přišimasy, Tuklaty a Rostoklaty 
budou úplně uzavřeny.

Pro bližší informace prosím 
sledujte webové stránky města 
a facebook města. Případně se 
můžete obrátit přímo na odbor in-
vestic a dopravy.
Ve spolupráci s ŘSD a Krajskou 
správou a údržbou silnic se bu-
deme snažit udržet průjezd přes 
město pro občany Úval (tzn. tra-
sa Škvorecká – Komenského – 

Havlíčkova – Pražská), zároveň 
však chceme vyloučit tranzitní 
dopravu, aby nedošlo ke zkolabo-
vání dopravy ve městě. Počítejte 
tedy prosím s vyšším nasazením 
a kontrolami městské a státní po-
licie. 
Rekonstrukce zasáhne výrazně 
především obyvatele Radlické 
čtvrti, protože v období od 17.4. 

do 2.5. nebude fungovat autobu-
sové spojení linkou 391 z Radlic-
ké čtvrti do centra Úval. O vydá-
ní povolení průjezdu staveništěm 
křižovatky pro osobní automobi-
ly občanů bydlících v Radlické 
čtvrti s ŘSD jednáme.  

Prosíme všechny o pochopení 
a trpělivost při realizaci této mo-

dernizace, která přinese tišší po-
vrch komunikace a zasadí další 
střípek do postupné modernizace 
silniční sítě v Úvalech a jejich 
okolí. 

Petr Matura,
vedoucí odboru 

investic a správy 
majetku
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PAMATUJ!

V
 noci z 8. na 9. března 2017 uplyne již 
73 let od zavraždění 3 792 českosloven-
ských občanů v plynových komorách 

koncentračního tábora Osvětim-Březinka. 
Muži, ženy a děti, kteří se provinili jen tím, 
že se narodili jako Židé, byli první ze skupin 
rodinného tábora z terezínského ghetta, která 
v roce 1944 zahynula v Osvětimi rukou na-
cistů a jejich pomahačů. Šlo o největší jedno-
rázovou hromadnou vraždu v dějinách naší 
země. Oběťmi v německých koncentračních 
táborech, zejména právě v Osvětimi – Březin-
ce, se v průběhu let 1942–44 stalo i 24 židov-
ských občanů z Úval. 

Sdružení Geshem.cz v roce 2013 přišlo 
s nápadem důstojné připomínky této události 
v celé zemi. Komorní pěvecký sbor Christi 
Úvaly a naše město se k tomuto připomínání 
připojily. I při letošním happeningu PA-
MATUJ! budou ve středu 8. března vokál-
ní sbory po celé ČR zpívat tři z písní, které 
zpívaly před třiasedmdesáti lety oběti na-
cismu cestou do komor smrti: Shema Isra-
el – Vyznání víry, Hatikva – Naděje a Kde 
domov můj. I v Úvalech tyto písně zazní. 
Jako občané České republiky, občané města 
Úvaly, vyjadřujeme svůj zármutek nad ztrá-
tou životů našich židovských spoluobčanů 
během holocaustu a přejeme si, aby memen-
to šoku z připomenutí otřesné události nej-

většího masového zabíjení v koncentračních 
táborech, mezi kterými má Osvětim-Březin-
ka odsouzeníhodné prvenství, vedlo celou 
naši společnost k novému vzdělávání v ob-
lasti smyslu naší existence, životních priorit 
a společenských aktivit v duchu altruismu, 
humanismu, důvěry a empatie.

Při veřejné připomínce strašného zla, které 
se odehrálo před historicky krátkou dobou, 
společně vyjádříme lítost nad nespravedlnos-
tí, bolestí a krutostí, které se staly dotyčným 
židovským spoluobčanům z Čech a Mora-
vy, i nad ztrátou jejich životů. Je potřeba ta-
kovýchto akcí – zlo se neděje jen kvůli jeho 
strůjcům, ale i kvůli slušným lidem, kteří 
zapomenou nebo zůstanou pasivní v tváři ex-
tremismu, rasismu a primitivním vášním roz-
dmýchávajícího populismu. S písněmi blíz-
kými obětem nejstrašlivějšího zla společných 
dějin uctíme jejich památku i připomeneme 
potřebu se stavět aktivně zlu v nás i ve společ-
nosti v současnosti.

Probudí se naše společnost z letargie? 
Vzbudí u nás katarze soucit?

Happening PAMATUJ! není náhradou 
za smuteční obřady pořádané pro rodiny 
obětí holocaustu. Zpěvem chceme upozornit 
a probudit soucit ve zbytku společnosti, která 
dosud přehlížela tuto tragédii s profesionál-
ní lhostejností, což se projevovalo tím, že se 

všichni tvářili, jako by se nic bývalo nestalo. 
Neinformovanost a nezájem jsou silnými po-
mocníky xenofobie a extremismu. Dokonce 
kdosi na informaci o celonárodním happe-
ningu bezděky zareagoval stejným vyjád-
řením jako kdysi zločinec Adolf Eichmann, 
když se ho u soudu ptali, zda svých skutků 
lituje: „Vždyť to ale přeci byli Židé.“ Jako 
by být Židem nějak samozřejmě znamenalo 
předurčení k tzv. „zvláštnímu zacházení“, 
což v nacistické terminologii znamenalo 
okamžitou popravu.

Nejedná se nám pouze o připomenutí tra-
gické události, ale o sdělení vize, kterou uve-
dené písně nesou: tradiční hodnoty, smysl 
života, naději, víru a důvěru. A na obecnou 
otázku: Jaké je v českých dějinách místo pro 
„dějiny těch druhých“, nejen po staletí zde 
žijících Židů, odpovídáme: Chceme, aby se 
tragédie holocaustu, až náš svět opustí přímí 
svědci těch dnů hrůzy, nikdy nestala pouhou, 
postupně jen do dějin zasunutou, událostí, tu 
a tam umělecky připomínanou. Proto budeme 
v Úvalech před základní školou zpívat i vzpo-
mínat i letos. Věříme, že tato událost nenechá 
lhostejnými ani naše úvalské občany a že při-
jdou vyjádřit svou účastí podporu happeningu 
PAMATUJ!

Vítězslav Pokorný
místostarosta města

Život Úval 3/2017městský úřad
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Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zprávy z TSÚ – březen 2017

„Ukliďme Pošembeří“ = „Ukliďme svět, ukliďme Česko"

D
o 10. 3. 2017 budou doru-
čeny do všech domácností 
složenky na úhradu místní-

ho poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. 

Platbu prosím proveďte složen-
kou, bankovním převodem nebo 

přímo v pokladně MěÚ Úvaly, 
Pražská 276 v úředních hodinách tj.
pondělí 7.30 – 12.00
 13.00 – 18.00
středa 7.30 – 12.00
 13.00 – 17.00 

Známky na popelnicové nádo-
by na rok 2017 jsou k vyzvednutí 
na odboru správním MěÚ Úvaly. 

Pokud vám nevyhovuje osobní 
vyzvednutí známky, kontaktujte 
nás prosím na tel. 281 982 485, 
723 929 928. 

Zároveň upozorňujeme, že 
místní poplatky se staly s účin-
ností od 1. 1. 2011 v souvislosti 
s platností zákona č. 280/2009 Sb. 
(daňový řád) daní, je bezpodmí-

nečně nutné dodržovat termín 
splatnosti. V případě nedodržení 
termínu splatnosti nám zákon uklá-
dá neprodleně vystavit platební vý-
měr a následně daň vymáhat spolu 
se sankčními opatřeními, k tomuto 
kroku bychom neradi přistupovali. 

Jitka Hamouzová,
pověřená vedením odboru 

správního

Poruchy na vodovodním 
řadu

Letošní leden patřil k nejstu-
denějším za několik posledních 
let, mrazy byly i v Úvalech 
opravdu intenzivní. Vodaři obec-
ně se ani tak neobávají mrazů, 
jako spíše období následujících, 
kdy dochází k pohybům jednot-
livých vrstev podloží zmrzlé 
půdy. Díky tomu tak dochází 
i k pnutí vodovodního potrubí 

a to má pak tendenci praskat. 
V posledních dnech zažili po-
ruchu na vlastní kůži obyvatelé 
např. v Kollárově nebo Raší-
nově ulici. Poruchy se snažíme 
vyřešit co nejdříve a nejrychleji, 
jak je to jen možné. Bohužel ne 
vždy se to obejde bez uzavírky 
vody. Tímto bychom chtěli po-
děkovat občanům za trpělivost, 
kterou mají při odstraňování 
těchto havárií. 

Rozšíření sítě sběrných 
míst tříděných odpadů

V průběhu ledna a února do-
šlo ve spolupráci odboru životní-
ho prostředí a územního rozvoje 
s Technickými službami města 
Úvaly k zefektivnění možnos-
tí třídění odpadů v Úvalech. Byl 
navýšen počet, případně objem 
kontejnerů na tříděné odpady v ul. 
Otokara Březiny, Horova a Čecho-
va. Zároveň v Úvalech vznikla 3 

O co jde? Akce 
je ryze dobrovol-
nická a je zaměřena 
na úklid veřejných 
prostranství v na-
šem regionu Pošem-
beří (http://www.
posemberi.cz/modu-

les/mapy/poi.php?lang=cs&web=posembe-
ri_&active=125). Úklid probíhá ve spolupráci 
s Českým svazem ochránců přírody v rámci 
celorepublikové akce „Ukliďme svět, ukliďme 
Česko“. 

Cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé 
skládky a nepořádek v našem okolí. 

Do této akce se každoročně zapojují obce, 
školy, školky, neziskové organizace, řada 
spolků, fi rem a jednotlivců. V loňském roce 
se do akce zapojilo 76 organizací!

Jen pro zajímavost. Pokud spočítáme 
ekonomickou hodnotu realizované akce, 
tak se dostaneme na bezmála 500 000 Kč.

● Průměrná doba úklidu trvala cca 3 hodiny.
●       V roce 2016 se úklidu zúčastnilo 2796 

osob, z toho 2000 dětí do 15 let.
●      Zhodnocení práce osob nad 15 let (796 

osob) při započtení mediánu hrubé mzdy 
144,96 Kč z roku 2016 tudíž vychází na cca 
346 164 Kč.1

●       Uložení 145 tun nalezeného odpadu vy-
chází na 123 250 Kč.

●       Likvidace 280 ks pohozených pneumatik 
na 14 000 Kč.

Orientační hodnota dobrovolnické akce se 
tak pohybuje okolo 483 414,48 Kč. A to už je 
zajímavé číslo.

Význam organizace této dobrovolnické 
akce podtrhuje již potřetí získané ocenění pro 
Region Pošembeří, o.p.s, od Nadačního fondu 
Veolia, generálního partnera akce „Ukliďme 
svět, ukliďme Česko“ za rok 2016. 

Připojte se k nám i v roce 2017 a změň-
te své okolí. Jak se zapojit? Podívejte se 
na  www.posemberi.cz – Další aktivity – 
Ukliďme Pošembeří 2017 nebo Facebook. 
Následně napište na  email: mannova@
posemberi.cz nebo volejte na  telefonní 
číslo: 727  946  341. Zde se dozvíte, zda 
ve vašem okolí existuje skupina, ke které 
se můžete připojit nebo můžete udělat 
skupinu vlastní. Můžete také navrhnout 
lokalitu, která potřebuje vyčistit od  od-
padků. Prospějete tím dobré věci. 

V současnosti patří úklid Pošembeří k nej-
významnějším akcím svého druhu v České re-
publice a nemohl by fungovat bez našich 
partnerů z předchozích ročníků: Český svaz 

ochránců přírody, fi rmy ACÚ – Auto Cent-
rum Úvaly s.r.o., Alufi x Bohemia s.r.o., Tech-
nické služby města Český Brod, město Čes-
ký Brod, EKO-KOM a.s., obec Radim, Krajská 
správa a údržba silnic Středočeského kraje 
(cestmistrovství Český Brod, Mochov a  Ří-
čany), KARMA Český Brod a.s., Železářství, 
domácí potřeby – Martin Hlávka. Doufáme, 
že nám i  nadále zachováte svou podporu. 
Moc si toho vážíme a děkujeme!

Stále nám chybí pytle, rukavice, drobné 
odměny pro děti, bezpečnostní vesty, občerst-
vení aj.  A tak HLEDÁME DALŠÍ PARTNERY 
AKCE – PŘIPOJTE SE I VY! Můžete se zapojit 
formou věcných darů, služeb a fi nanční pod-
pory akce zaslané na účet naší organizace: 
0435066359/0800. 

Zveřejnění výsledků 7. ročníku proběhne 
v květnu 2017 a o všem vás budeme informo-
vat v průběhu dubna 2017 na našich webo-
vých stránkách, atd. 

Pro letošní ročník „Ukliďme Pošembeří“ 
vyhlašujeme 3 nové soutěže v kategorii: na-
lezená kuriozita, foto nebo video z akce a pro 
kolektivy ZŠ a MŠ nápadité foto nebo video 
z akce.  

BEZ VÁS TO NEDOKÁŽEME. 
POJĎTE S NÁMI DO TOHO!

zprávy z města

Region Pošembeří, o.p.s., vyhlašuje již sedmý ročník akce „Ukliď-
me Pošembeří“, která se uskuteční ve dnech 17. 3.–10. 4. 2017 
a akce je součástí kampaně „Ukliďme svět, ukliďme Česko“.
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Vloupal se do vozidla během dne

P
raha venkov – VÝCHOD – Zatím co šel 
muž k lékaři, zloděj se mu vloupal do vo-
zidla.

V úterý 7. února 2017 v dopoledních ho-
dinách přijali policisté na tísňové lince ozná-
mení o provedeném vloupání do vozidla 
v obci Jirny. Sedmašedesátiletý muž zapar-
koval vozidlo zn. Renault Megane v Nerudo-
vě ulici před budovou zdravotního střediska 
a řádně ho uzamkl. Téměř po třiceti minutách 
se k vozidlu vrátil a zjistil, že má poškozenou 
okrasnou lištu na levých zadních dveřích. 
Také si všiml, že mu zloděj z podlahy vozi-
dla mezi sedadlem řidiče a zadního sedadla 

odcizil osobní zavazadlo v hodnotě do tisíce 
korun. 

Neznámému pachateli za vloupání 
do vozidla a krádež hrozí trest odnětí svo-
body až na dva roky, zákaz činnosti nebo 
propadnutí věci či jiné majetkové hodno-
ty. 

Dodržujte proto rady a doporučení, 
abyste  podobným nepříjemným 
situacím předešli.

●       Nenechávejte žádná zavazadla či jiné věci 
na sedadlech vozidla.

●       Nenechávejte ve vozidle žádné cenné věci.
●      V případě nutnosti tato zavazadla uschovej-

te v úložném prostoru vozidla a zatáhněte 
roletu.

●      Vždy zkontrolujte, zda je vozidlo opravdu 
uzamčené.

●       Parkujte na přehledných místech, pokud je 
to možné.

●     Při manipulaci s nákupem dbejte na bez-
pečnost.

●   Doklady od vozidla nenechávejte uvnitř 
vozidla.

●    Neparkujte v místech, kde dochází často 
ke krádežím.

nová sběrná hnízda, a to v ul. U Sta-
rého koupadla, Purkyňova (naproti 
křižovatce s ul. Nad Koupadlem) 
a v ul. Bulharská u křižovatky s ul. 
Kladská. Doufáme, že se tím podaří 
zvýšit množství vytříděných odpadů. 

Kontejnery na použitý textil

V posledních dnech jste možná 
zaregistrovali, že se na místech 
separovaného odpadu opět obje-
vily kontejnery na použitý textil. 
Zatím se kontejnery nachází na 9 
lokalitách v Úvalech, do budouc-
na ještě několik kontejnerů přibu-

de na nových stanovištích.
V Úvalech se nyní na-

chází kontejnery dvou 
různých projektů. Jedná se 
o projekt Klok-tex, který 
je zaměřen na poskyto-
vání fi nanční a materiální 
pomoci dětem z Fondu 
ohrožených dětí Kloká-
nek. Druhým projektem 
je Textileco, který navá-
zal spolupráci s Českým 
červeným křížem.

Do kontejnerů můžete 
odložit nepotřebné oble-
čení, spárovanou obuv, 
oděvní doplňky, hračky, 
drobný bytový textil, lůž-
koviny. Do kontejnerů 
nepatří koberce, matrace, 
silně znečištěné, plesnivé 
a mokré textilie, netextil-

ní materiály (elektrická zařízení, 
domácí potřeby apod.). Do kon-
tejnerů mohou být dávány pouze 
suché věci a ideální je vhodit vše 
v uzavřených igelitových pytlích, 
aby se předešlo případnému poni-
čení a ušpinění.

V současnosti jsou kontejnery 
na následujících stanovištích: ul. 
Riegerova, Nerudova, Rašínova, 
Pod Tratí, Oty Pavla, Otokara 
Březiny, Škvorecká, Jeronýmova 
a Borová.          

Pavlína Slavíková

ze zápisníku policie

Levné peníze?

V
 lednovém ŽÚ mě zauja-
la poznámka pana Marka 
Mahdala v článku psaném 

za Otevřené Úvaly: „….Rok 2017 
by měl být rokem, kdy se městu 
podaří získat velmi „levné“ pení-
ze, které významně přispějí a pře-
devším urychlí spolufi nancování 
potřebných celoměstských inves-
tic“. Použití termínu „levné“ pe-
níze se mi zdá velmi nešťastným.

Domnívám se, že bychom měli 
k zadlužování města přistupovat 
s větším respektem. Jakkoliv levný 
úvěr zůstává úvěrem a město musí 
vydělat prostředky na jeho splace-
ní. Úvěr je závazkem – nejsou to 
„levné peníze“, které nám někdo 
daruje. A 20 letý úvěr je závazkem 
na 5 volebních období. Pokud vý-
rokem „levné peníze“ bylo myšle-

no, že město Úvaly má možnost 
získat výhodný úvěr za úrokovou 
sazbu kolem 1% p.a., jak se vloni 
vyjadřovalo vedení města v čele 
s panem starostou, i tak to zname-
ná, že po dobu 20 let město bude 
muset splácet úvěr včetně úroku 
v řádech mnoha milionů. A ano, 
města v ČR se za úrok kolem 1% 
p.a. již několik let fi nancují. 

Bohužel ne město Úvaly. Sou-
časný investiční úvěr města splat-
ný v roce 2024 levný není. Město 
po výzvě ze strany fi nančního 
výboru vyjednalo vloni alespoň 
částečně snížení nevýhodné úro-
kové sazby, kterou město zafi xo-
valo v roce 2014. Přes její snížení 
o 0,55% p.a. činí sazba 2,21% 
p.a., což je více než dvojnásobek 
tzv. „levných peněz“. 

Od loňského roku má pan sta-
rosta od zastupitelů (červnové 
zasedání) oprávnění jednat s ban-
kami o novém úvěru pro město až 
do výše celkem Kč 200 mil. Za-
stupitelé v prosinci schválili pod-
mínky výběrového řízení na nový 
investiční úvěr splatný do 20 let 
a vedení města již oslovilo ban-
ky k účasti ve výběrovém řízení 
na investiční úvěr. To asi budou ty 
„levné“ peníze, o kterých píše pan 
Mahdal. 

Současně ale 6. února 2017, 
vyšel ve sbírce zákonů Zákon 
o pravidlech rozpočtové odpo-
vědnosti č. 23/2017 Sb., který 
má mimo jiné pomáhat zamezit 
nadměrnému zadlužování obcí. 
Paragraf 17 zjednodušeně uvádí, 
že pokud překročí dluh obce 60% 

průměru jejích příjmů za poslední 
4 roky, je obec povinna dluh sní-
žit o 5% z rozdílu mezi výší své-
ho dluhu a 60 % průměru svých 
příjmů za poslední 4 rozpočtové 
roky.  Pokud nesníží, ministerstvo 
v následném roce může rozhod-
nout o pozastavení převodu podílu 
na výnosu daní obci, což je jeden 
z jejich hlavních zdrojů příjmu. Co 
to znamená pro Úvaly, které mají 
celkové příjmy kolem 150 mil Kč 
a daňové příjmy kolem 70 mil Kč? 
Vyčíslením dopadu se fi nanční 
výbor bude zabývat na základě vý-
kladu zákona či metodiky, jakmile 
bude k dispozici.  

Mluvíme ještě stále o „lev-
ných penězích“?

Jana Kytlicová, 
členka fi nančního výboru
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I na tak zdánlivě banální otázku – úklid sněhu – exis-

tují diametrálně odlišné názory. Někteří Úvaláci by 

nejraději po každém zasněžení okamžitě vysypali do ulic 

a na chodníky tuny posypové soli, jiní naopak poukazují 

na skutečnost, že k zimě prostě sníh patří. Je nesporným faktem, že solení má celou 

řadu negativních důsledků. Agresivní sůl ničí i kvalitní povrch silnic a chodníků 

(to v Úvalech rozhodně nepotřebujeme), tam kde chodník sůl přímo „nenahlodá“, 

tam vytvoří nevzhledné a většinou trvalé „mapy“, domácím mazlíčkům rozežírá sůl 

ťapky a dětem bere tu jedinečnou nefalšovanou radost z čerstvě napadaného sněhu. 

V neposlední řadě trpí stromy a ostatní zeleň. V Úvalech prosazujeme a i tuto zimu 

realizujeme minimální solení ulic, kdy v podstatě solíme (byť minimálně) jen hlavní 

tahy a prudké úseky v kopci. Páteřní trasy (většinou směrem k nádraží) jsou pravi-

delně v brzkých ranních hodinách strojově nebo manuálně odmetávány a až na vý-

jimky neregistrujeme v tomto ohledu od občanů stížnosti na nečinnost TSÚ. Právě 

končící zima 2016/2017 patřila v Úvalech k těm studenějším a jsme přesvědčeni, že 

ji naše Technické služby zvládly se ctí.         

Marek Mahdal, Otevřené Úvaly

Jak hodnotíte údržbu silnic a chodníků v průběhu letošní zimy?

Dané téma po 

dohodě s členy 

MO ČSSD odmí-

táme, není to pro-

gramová otázka, 

která by především měla být směřována 

na subjekty v zastupitelstvu, ani nic ne-

řeší. Letošní zima nás oproti předchozím 

teplým zimám překvapila všechny, a to 

jak mrazivým počasím, tak sněhovou na-

dílkou, a nemyslíme si, že nám přísluší 

hodnotit práci TS, i vzhledem k tomu, že 

toto byla první zima v jejich režii. Obá-

váme se, aby názory stran nebyly využity 

proti TSÚ.

JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D., 
předseda MO ČSSD

Žádáme veřejnost o pomoc
Praha venkov – VÝCHOD – Policisté 

z obvodního oddělení Úvaly pátrají po pa-
chateli krádeže nákladního automobilu.

V období od 27. prosince 2016 do 9. 
ledna 2017 došlo v obci Škvorec k odcize-
ní nákladního automobilu zn. Ford Transit 
bílé barvy s registrační značkou 3SI0606, 
které mělo hodnotu více než šedesát tisíc 
korun. Vozidlo bylo před odcizením zapar-
kováno v ulici Za Starou poštou. 

Žádáme muže, kterého zachytily ka-
mery v ukradeném voze, aby se přihlásil 
policistům a pomohl jim krádež objas-
nit. Dále žádáme každého, kdo by muže 
na fotografii poznal nebo měl k případu 
jakékoliv informace, zejména k výskytu 
vozidla výše uvedené registrační značky, 
ať je sdělí úvalským policistům na obvod-
ním oddělení nebo volá na telefonní čísla 
974 881 760 anebo 777 121 090. Využít 
můžete také linku 158.

Letošní zima je výjimečně dlouhá a mrazivá. Údržba ulic (nikoliv silnic, protože ty udržuje kraj 

nebo Ředitelství silnic a dálnic) a chodníků je starostí samosprávy. Za naše zaplacené daně by 

Město řízené radou a starostou mělo zařídit, aby všechny ulice a chodníky byly v určité době uklize-

ny, tak aby se nám, pokud možno, nic nestalo při jízdě autem, běhu na vlak nebo cestě k doktorovi. 

Rada města proto vydává nařízení o zimní údržbě, které říká zhruba to, že v určitých časech by měly 

být „protaženy“ všechny ulice (některé dříve, některé později) a 8 km chodníků. V Úvalech je však 30 km chodníků. U těch chod-

níků, které město neuklízí, se předpokládá iniciativa obyvatel (každý si zamete svůj chodník před domem) nebo prostě zůstanou 

neodmetené.

Jak ukázala tato zima, ne vždy sníh hned roztaje a sešlapaný sníh se může změnit na nebezpečnou ledovku. Asi není cestou kárat, ty 

co si chodník před domem neuklízejí, nebo pořád dokola tvrdit, že já sníh uklízím, a proto to musejí dělat i ostatní. Někteří občané 

to prostě dělat nebudou nikdy. Kvůli stížnostem vedení města zvažuje přijmout další zaměstnance technických služeb a nákup tech-

niky. Měli bychom však zvážit ještě jednu cestu, jak uklidit od sněhu všechny chodníky. Inspirovali jsme se na Praze 6, kde mají 

tzv. Sněhovou pohotovost. Část chodníků jim tam uklízejí firmy a část brigádníci – tedy tzv. Sněhová pohotovost.

Každý brigádník tak vyfasuje sněhové hrablo, koště, škrabku na led, plechový kbelík, lopatku a reflexní vestu a po zimě musí 

všechno vrátit. Každý brigádník má přidělený úsek cca 400 m. Za každý měsíc pohotovosti 1000,- Kč a za „sněžný“ úklidový den 

mají 400,- Kč s tím, že jejich úsek musí být uklizen už brzy ráno. Pokyn k „úklidu“ dostanou po SMS na mobil. Taková věc nebude 

zadarmo, vyjde město na statisíce. Na druhou stranu úklid sněhu je to základní, co by město mělo zajišťovat. Určitě je větší pravdě-

podobnost, že se zraním na zledovatělém chodníku, než že mne na tom samém chodníku někdo zákeřně přepadne. Chtěli bychom 

proto investovat peníze občanů i do úklidu od sněhu. Efektivní investice za to stojí.                                          

Jan Černý

aréna názorů
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Ad 50. výročí Marie Majerové aneb uvádění mýtů na pravou míru

K
dyby se pan Lukáš Vrobel ve svém příspěv-
ku omezil pouze na adoraci díla Marie Ma-
jerové, asi bych ani neměl důvod reagovat. 

Protože však téma pojal jako politické školení, 
musím několik poznámek přičinit. 

K umělkyni samé. Nejsou ojedinělé názory, 
že kvality jejího díla, vystavené zkoušce času, 
nejsou zase až tak mimořádné, že by odpovídaly 
její ikonické dobové pozici. A to ve srovnání např. 
s i jejími vrstevnicemi, též prominentními komu-
nistkami Marií Pujmanovou či Jarmilou Glaza-
rovou, abych srovnával srovnatelné. Zajímalo by 
mne docela, zda pan Vrobel nějakou knihu Marie 
Majerové četl, dočetl do konce a pokud ano, jak 
se mu líbila. Ale o tom bych nerad vedl spory, ne-
boť je to i otázkou osobního vkusu a těžko se to 
objektivizuje. 

Co se jejích darů Úvalům na úpravy kulturního 
domu týče, možná by jim bylo možno rozumět 
i jako svého druhu odpustkům, kterými kompen-
zovala svůj vpravdě buržoazní styl života, jenž byl 
v té době v příkrém rozporu s ofi ciální linií KSČ. 
K její cti budiž napsáno, že přece jen asi nebyla 

tak fanatická jako její dvě jmenované souputnice, 
například nežádala veřejně trest smrti pro Miladu 
Horákovou. 

Ale třeba její dary byly opravdu jen altruismus. 
Škoda pro Úvaly, že tehdy komunisté ten 

objekt od vlastníků řádně nevykoupili, jak teď 
konstruktivně pan Vrobel navrhuje, ale ukradli 
ho. V takovém případě by se nic nevracelo, dary 
spisovatelky by nepřišly vniveč a Úvaly by měly 
kulturní dům a možná by se stále jmenoval Marie 
Majerové. To by se nám žilo. 

K tomu přejmenovávání. Pan Vrobel i přes 
své mládí jistě ví, že s tím jeho strana má bo-
haté zkušenosti. Ono to naše náměstí se před 
tím jmenovalo Masarykovo, ještě před tím Pa-
lackého. Když si mám vybrat mezi Arnoštem 
z Pardubic, který se podle některých zdrojů 
také v Úvalech narodil, T.G.Masarykem, Fran-
tiškem Palackým a Marií Majerovou, tak mi 
naše rodačka při vší snaze opravdu nevychází 
na první místo. 

S hlavní ulicí, kterou pan Vrobel též zmiňuje, 
je to pro mne ještě jasnější. Původně se jmeno-

vala po americkém prezidentu Wilsonovi, bez 
jehož vlivu by nebylo žádného Československa. 
Tento název přežil kupodivu i německou okupaci. 
V roce 1945 ji vděční občané, kteří si, jak už to 
v dějinách bývá, nevšimli, že jedna okupační moc 
byla vystřídána druhou, přejmenovali po ruském 
diktátorovi Stalinovi, který už tehdy měl na rukou 
krev desítek milionů občanů Sovětského svazu. 
V roce 1961, tedy „už“ pět let poté, kdy v SSSR 
byla Stalinova hrůzovláda odsouzena, byla ulice 
přejmenována na Rudé armády. Protože na ní už 
67 let bydlím, probudily mne 21. srpna 1968 brzy 
ráno tanky oné Rudé armády, valící se po „své“ 
ulici s cílem okupovat mou zemi tentokrát už 
zcela otevřeně, pouze z toho důvodu, že tehdejší 
představitelé KSČ chtěli ten socialismus budovat 
trochu jinak. 

Tak si myslím, že díky logickému a dobře za-
pamatovatelnému názvu Pražská má ta moje ulice 
snad už trochu klidu. 

K onomu mýtu o rodném domě umělkyně se 
už vyjádřil trefně kolega Pokorný. 

Ing. Josef Martinovský

Komunistický street art?

D
emokracie přináší různé výhody 
i nevýhody. Jednou z výhod je jistě 
i svoboda projevu. Ovšem jako tako-

vá by neměla nikoho, nebo alespoň většinu 
omezovat, nebo dokonce devastovat maje-
tek jiného. To již není o svobodě projevu, 
ale o obyčejném vandalství. To, že jsme si 
do Úval pozvali pochybné umění skrývají-
cí se pod honosným názvem street art, dří-
ve graffi ti, je holý fakt. A jak jsem již psal 
v předchozím článku na toto téma, strhne to 
k veřejnému projevu i lidi, kteří jinak nedo-
káží svůj názor projevit, než ničit a pozna-
menávat veřejné prostranství svými výkřiky 
a karikaturami umění.

Co však je již za hranicí vkusu, a proto tento 
článek píši, je oslava veřejně odsouzených ma-

sových vrahů (kterým Stalin bezpochyby 
byl) a oslava krvavé komunistické diktatu-
ry, která tento národ ničila více než 40 let! 
Těžko se k tomu vyjádřit, těžko to pocho-
pit. Myslím, že ubohost tohoto projevu je 
evidentní. Co mě však děsí, je fakt, že ještě 
dnes existují lidé, kteří jsou schopni toto 
vůbec veřejně projevit. Bohužel, evidentně 
bez znalosti historie a souvislostí. Autor 
zjevně neví nic o jednotlivých oslavova-
ných osobách, ani o historickém pozadí 
komunistického režimu. Jinak by takový 
nesmysl nemohl veřejně prezentovat. Po-
chopitelně anonymně. 

Josef Štěpánovský

Zahltí nás psí výkaly?

P
ořídili jsme si pejska. Kdo už 
pejska má, ten ví, jaká je to 
radost i starost. Při procház-

kách – venčení, pochopitelně hlí-
dám, kam šlape, k čemu čichá, co 
olizuje atd. Procházky zasněženou 
krajinou byly nádherné, ovšem jen 
do doby, co začal roztávat sníh. 
Jsem zděšená, jaké množství růz-
ně velkých psích exkrementů se 

nachází podél cest. Z příjemných 
procházek se stává „překážková“ 
chůze a jímá mě zlost, když tyto 
„okrasy“ vidím. Přitom na ně-
kolika místech jsou k dispozici 
od Městského úřadu v Úvalech 
koše a sáčky na sběr a odložení 
těchto psích hromádek. Neměl by 
tedy být žádný problém udržovat 
v okolí našich domovů čisté pro-

středí. Uvědomuji si také, že tyto 
„zelené sáčky“ jsou běžné veli-
kosti a objemově velké hromady 
od psů středních a velkých plemen 
se do těchto sáčků nevejdou. Kdo 
však má na zakoupení, potravu 
a veterinární ošetřování psa, může 
mít i pár korun na zakoupení vět-
ších sáčků na úklid exkrementů 
svého psího miláčka. 

Prosím tedy všechny majitele 
pejsků – uklízejte, prosím, ex-
krementy po vašich psích miláč-
cích. Je to přece naše vizitka, my 
zde bydlíme, všichni chceme mít 
krásné prostředí nejen na našich 
zahradách, ale i v okolí našich 
domů. Není to jen naše vizitka, 
ale může to brzo být i naše ostuda.

Dana Štafl ová

Údržbu silnic a chodníků provádí Technické služby Úvaly, dříve VPS, podle předem daného scénáře a har-

monogramu, který schvaluje rada města. Je třeba říci, že za  ty roky probíhá zimní údržba s železnou pra-

videlností stejně spolehlivě. Je třeba ocenit nasazení pracovníků TSÚ, kteří mají rozdělené služby a pohotovost 

prakticky 24 hodin denně. V tomto ohledu jim nelze nic vytknout. 

Je třeba však vnímat, že v tomto případě obětavost a nasazení nestačí. Pracovníci technických služeb zajišťují 

maximum možného a je bohužel škoda, že mají k dispozici zastaralou techniku, kapacitně nedostačující. ODS v předchozích obdobích 

nastartovala obnovu technického vybavení (např. multifunkční vozidlo typu Multicar, traktor 4x4 a další). Bohužel, z tohoto pohledu jsou 

technické služby (resp. dříve VPS) dlouhodobě podfi nancované a bude trvat ještě několik let, než se podaří obnovit technickou základnu. 

Jsme přesvědčeni, že stávající transformace technických služeb je správný směr, který v následujících letech povede k větší samostatnosti 

a rychlejší obnově technického vybavení, které umožní pracovníkům technických služeb další zlepšování nejen zimní údržby. 

Za úvalskou ODS Josef Štěpánovský 

názory čtenářů
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Letní den

Odpověď starosty města paní 
Ulrichové

Názor úvalské rodačky 

Z
ase zvoní budík! Nedělám si iluze o vla-
kovém spojení, a tak raději rychle vstá-
vám, chvilka navíc ve vyhřátém pelíšku 

by mě stála pozdní příchod do práce. Pak mně 
to docvakne, mám volno. Venku je krásně 
a teplo. Vím, kam se půjdu dospat. Rychle sní-
dám a jdu na to.

Jasně že chvátám na koupaliště, vždyť jsem 
se tam něco nadřel. A nejenom já, úvalští vy-
hráli referendum a také výhru podpořili prací. 
Ani bych neřekl, kolik odborníků je v Úvalech 
ochotných pomoct. Fakt je to dobrý pocit, že 
jsem i já přidal trochu potu na společném díle 
našich otců. Koupaliště je fakt krásné! Už je-
nom ta vstupní brána stojí za kouknutí. Pou-
žili jsme na ní kámen z okolních lomů, místní 
materiál se hodil i na stavby zázemí. Filtrační 
stanice vypadá jako nějaká luxusní chata, mi-
nule to chtěl koupit na bydlení nějaký mimoň 
z Německa, myslel, že je to nové rezidenční 
bydlení, prý to někde slyšel. Fakt mimoň.

No jasně, permici jsem zase zapomněl 
doma, no nevadí. Za těch 70 Kč to stojí i tak, 
navíc je v tom jeden nealko drink zdarma. Jak 
jdu na „svoje“ místo a přemítám, jak jsme to 

vlastně díky TS a jejich organizaci a nasaze-
ní stihli rychle. Na podzim 2016 referendum 
a v červnu 2017 se koupeme. Fólie na bazény 
a nové sprchy včetně šaten, netrvalo to dlou-
ho! A ani drahý to nebylo. Vlastně největší 
práci dala ta fi ltrace, jenže tam jsme začali 
blbnout a tak trochu jsme vylepšili fasádu, 
stavební dozor se toho chytil a fi ltrace, pro-
tože se stavěla první, ovlivnila i ráz ostatních 
staveb. Restaurace a šatny jsou také kámen, 
dřevo a sklo. Fakt jednoduché stavby. Pora-
dili nám v Rýmařově, mají letitou zkušenost 
s dřevostavbami. Rozpočet jsme nepřešvihli, 
tak co. Ještě byla spousta legrace a teď jsme 
dobrá parta na nohejbal, když je hnusně tak 
jsme v Orange baru. Honza byl celou dobu 
s námi, a tak bar bereme jako klubovnu koupa-
liště. Deku si dám jako vždycky na plácek asi 
20m před záchodky. Bezva rozhled a sluníčko. 
Jo a také tady chodí holky. Tady někde měla 
být nějaká cyklocesta či co. Fakt blbý nápad. 
Kam bychom asi tak postavili restauraci a šat-
ny? Nějaký divný záměr. Cesta vždycky ved-
la okolo plotu koupaliště a také tam zůstala. 
Dalo to nějakou práci, ale chlapi z TS to vzali 

z gruntu a s traktorem fakt umí. Mlatová cesta 
lesem se sem hodí víc než nějaký asfalt přes 
koupaliště. Jo a ty záchody bude město předě-
lávat příští rok. Zázemí se bude také průběž-
ně zlepšovat. Fakt dobrý nápad bylo předělat 
stávající okál na volnočasový domek. Klidné 
místo a koupaliště tak žije i po večerech, jít 
rovnou z bazénu na přednášku o krokodýlech 
nebo na koncertík je paráda. Jenže na to si ješ-
tě počkáme, nejde udělat všechno najednou. 
Tak mi nějak z toho přemýšlení vyschlo a jdu 
na ten drink v ceně vstupenky. Nealko mojito 
je dobré, ale s rumem ještě lepší, a tak si ra-
ději něco doplatím. Fakt krásný den. Asi jsem 
opravdu na dece trochu usnul. Musím na zá-
chod. Naštěstí to nemám daleko. 

No průšvih! Já fakt ten budík zamáčknul. 
Ještě že jsem se vzbudil. Tak rychle do auta 
a do práce, snad to stihnu. Bohužel žádné 
volno nemám. Nicméně sen o koupališti 
byl úžasný, možná je to ten správný postup 
obnovy koupaliště. Budu o tom přemýšlet, 
fakt.

Za aktivitu Zachraňme koupaliště 
Petr Vosecký

Vážená paní Ulrichová, 
upřímně nevidím žádný důvod, 

abych se omlouval obyvatelům 
Úval za kroky, které podniklo toto 
vedení města ve věci úvalské-
ho koupaliště. Nevím ani, o jaké 
spoustě zbytečně utracených peněz 
v této souvislosti píšete. Možná by 
bylo dobré, kdybyste zcela kon-
krétně napsala, kolik to bylo peněz 
a za co. Možná by pak ta debata 
byla věcnější.

Nezastírám, že jsem od počátku 
tvrdil (a tvrdím i nadále), že než 
utrácet miliony korun na obnovu 
koupaliště NYNÍ, bylo by mno-
hem lepší tyto peníze investovat 
do infrastrukturních projektů města 
(chodníky, ulice, městské bytové 
domy) a koupaliště opravit později, 
za několik let. Nicméně, právě při 
vědomí skutečnosti, že koupaliště 
je pro mnoho obyvatel Úval srdeční 
záležitostí, jsme nechali obyvate-
le rozhodnout v referendu. A jak 
jsem již opakoval (a mí kolegové/ 
kolegyně z rady města se mnou), 
výsledek referenda, které rozhodlo 
koupaliště obnovit, respektujeme. 

Kolem cyklostezky na koupališ-
ti se opět zvedá zcela neracionální 
diskuse. Rád bych do toho vnesl 
něco střízlivých skutečností.

Takže: plocha koupaliště činí cca 
13 000 m2 bez započtení plochy ba-
zénů, plánovaná cyklostezka povede 
po jeho jižním okraji, v místě, které 
bylo vždy zastíněné lesem. Cyklo-
stezka z plochy koupaliště odebere 
v maximální variantě necelých 500 

m2,  tj. méně než 4% z plochy.  Tato 
cyklostezka zároveň oboustranně 
propojí koupaliště s centrem města 
a severními částmi města, čímž zce-
la určitě přispěje k jeho lepší dostup-
nosti pro pěší i cyklisty. Dobře to 
ukazuje přiložený obrázek ze studie 
možné budoucí podoby koupaliště. 
Opravdu si myslíte, že koupaliště 
bude touto propojovací cyklostez-
kou znehodnoceno? Pokud Vás 
irituje slovo cyklostezka, zkuste jej 
nahradit slovem chodník. 

Druhá otázka se týká samotné-
ho termínu rekonstrukce. Jasně 
jsme řekli, že výsledek referenda 
respektujeme. Ale také jsme řekli, 
že nehodláme opravu koupaliště 
fl ikovat, protože právě fl ikování 
a nedostatečná údržba v minulých 
desetiletích (opravdu nikoli letech, 
ale desetiletích) přivedla koupaliště 
do stavu, v jakém je. Z tohoto dů-
vodu se nyní dělá technický audit 
koupaliště (kvůli testům betonu 
bylo nutné počkat, až přejdou mra-
zy), který ukáže, v jakém rozsahu 
je nutné sanovat vany, a připravují 
se různě fi nančně náročné varianty 
opravy, o nichž rozhodne zastu-
pitelstvo.  Vybranou variantu pak 
bude následně nutné naprojektovat, 
vysoutěžit a realizovat. Nezbytnou 
součástí rekonstrukce koupaliště 
také bude vyřešení parkování ná-
vštěvníků. To samozřejmě stojí ně-
jaký čas a peníze. I proto uvádíme, 
že se znovuotevřením koupaliště 
lze počítat až v roce 2018.

Petr Borecký, starosta města

J
iž půl roku bedlivě pročí-
tám spoustu článků pana 
starosty, ale v žádném jsem 

nenašla byť jen formální omlu-
vu za špatné rozhodnutí o kou-
pališti a hlavně s tím spojené 
utracení spousty peněz nás 
poplatníků. Naopak se utrácejí 
další peníze za různé projekty, 
například za cyklostezku, kte-
rou se snaží prosadit na úkor 
prostor koupaliště. Proč by cy-
klostezka nemohla vést z lomu, 
kde by bylo parkoviště, po pra-
vém břehu Výmoly pod školou, 
pod hájem kolem Prokůpkova 
mlýna ke koupališti, tam se 
vrátit k Výmole, ale nezasaho-
vat do prostor koupaliště? Nebo 
koupaliště objet po stávající, 
upravené, desetiletí existující 
stezce? Nová cyklostezka má 

být prý několik metrů široká, 
s asfaltovým povrchem a osvět-
lením. Proč?

Podstatnou otázkou zůstává, 
co se od referenda ze strany 
vedení obce udělalo pro obno-
vu vlastního koupaliště a kdo 
uhradí zbytečně prohospodaře-
né peníze. Zastupitelstvo?

Apeluji na politické stra-
ny a občanská sdružení, aby 
do příštích voleb vybraly 
opravdu kvalitní a zodpovědné 
kandidáty, a ne jen „kejvaly“ 
vhodné na prosazování návrhů 
těch, kterým to dobře mluví 
a píše a snaží se realizovat své 
představy o podobě města, bez 
ohledu na názor významné části 
jeho obyvatel.

Zdeňka Ulrichová
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Nepřehlédněte koncert Kateryny Kolcové – Tlusté

J
ako součást vzpomínky „Pamatuj“ při-
pravila kulturní komise koncert výrazné 
pěvecké osobnosti Kateryny Kolcové-

-Tlusté. Jak je ze jména zpěvačky zřejmé, 
narodila se na Ukrajině, konkrétně v Kyje-
vě. Přestože netušila nic o svém národnost-

ním původu, měla již od mládí kontakty 
s židovským prostředím. Jejím největším 
snem bylo stát se zpěvačkou. Vystudovala 
gymnázium pro slabozraké a lidovou ško-
lu umění. Protože ji žádná z ukrajinských 
vysokých uměleckých škol pro její slabo-

zrakost neumožnila studium, bylo pro ni 
východiskem studium folkloristiky, které 
významně zúročila ve své umělecké praxi. 
Prostřednictvím redakce rozhlasu Svobodná 
Evropa se jí podařilo přijet do České repub-
liky a studovat zpěv  na Konzervatoři Jana 

Deyla pro slabozraké 
a nevidomé v Praze.

Repertoár paní Kolcové 
se skládá z písní v jidiš, 
které  pocházejí z různé-
ho kulturního prostředí 
a nemají naprosto přesně 
ohraničené národnostní 
určení. Často jsou typicky 
ukrajinské, jindy se v nich 
odráží folklor jiných stře-
do a východoevropských 
zemí. Nechybí ani písně 
české – tedy spíše halič-
ské, spojené s českou ko-
munitou žijící v této ob-
lasti. Na těchto základech 
buduje i svou vlastní tvor-
bu. Při zpěvu, který vyniká 
dynamikou a prožitkem, se 
zpěvačka sama doprovází 
na klavír.

Židovské lidové písně 
v podání krásného sytého 
hlasu Kataryny Kolcové 
jsou uměleckým zážitkem. 
Pokud jste ještě neměli 
tuto talentovanou zpěvač-
ku možnost poznat, přijďte 
na její koncert 10. 3. 2017 
od 19 hodin do sálku DPS.

Za kulturní komisi vás 
zve Zdeňka Havránková.

Jako zdroj biografi ckých 
informací byl použit  
internet.

Prohlídka primátorské rezidence v Praze

V
 neděli 29. ledna jsme, stej-
ně jako přibližně dvacítka 
Úvaláků, využili nabídky 

paní PhDr. Lenky Mandové k ná-
vštěvě reprezentačních prostor 
a bytu pražského primátora, o je-
jichž umístění v budově Městské 
knihovny na Mariánském náměstí 
v Praze neměla asi většina z nás 
tušení.

Během cesty nám Dr. Mandová 
připomenula několik ženských 
osobností, které se velkou měrou 
zasloužily o uznání rovnopráv-
nosti žen ve společnosti. Na Sta-
roměstském náměstí ve vstupním 
prostoru paláce Kinských jsme si 
u pamětní desky připomněli prv-
ní nositelku Nobelovy ceny míru 
Berthu von Suttner. U pamětní 
desky na budově Ministerstva pro 
místní rozvoj pak senátorku Fran-
tišku Plamínkovou a magistrátní 
pracovnici Miladu Horákovou.

Primátorská rezidence – 
reprezentační a přijímací míst-

nosti, zabírající celé 1. patro, 
i vlastní byt ve 3. patře budovy 

(nyní již primátory pro soukromé 
účely nevyužívaný), nás přímo 
uchvátily.

Všechny prostory navržené 
ve stylu art deco jsou vybaveny 
původními exkluzivními prvky 
z let 1926 až 1932 – kamennými 
i dřevěnými obklady, mozaikami, 
textilními tapetami, dekorativní-
mi malbami stropů a stěn, svíti-
dly, mřížemi, kováním, koberci, 
závěsy i krajkovými záclonami . 
Jedinečnost podtrhuje i řada so-
chařských a malířských děl asi 35 
umělců té doby. 

Vidět vše a mít možnost si 
vyslechnout fundované infor-
mace v originálním a živém 
podání paní doktorky Mando-
vé nám z pošmourné a studené 
zimní neděle udělalo svátek. 
Velké díky. 

Marie Bredová 
a Zdenka Havránková

Prohlídka primátorské rezidence, autorka fotografi e M. Bredová
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P
řibližně padesátka návštěvníků přišla 13. ledna letošního roku 
do  sálku DPS, aby si vyslechla již podruhé cestovatelské vyprávě-
ní Úvaláka Tomáše Kaly. Tématem večera byly tentokrát Albánie, 

Černá Hora, Bosna a Hercegovina a další státy bývalé Jugoslávie. 
Pan Kala nás provedl zeměmi, z nichž některé jsou nám vzdáleností, 

jazykem a historií blízké, ale dnes přece již vzdálené. Své postřehy, do-
jmy i praktické rady 
z opakovaných návštěv 
těchto oblastí, doku-
mentované krásnými 
fotografi emi, zasadil 
autor poutavým výkla-
dem do historického 
kontextu, a tak nám 
vytvořil komplet-
ní obraz o místech 
i změnách, kterými 
v posledních letech 
procházejí.

Krásná a ještě ci-
vilizací nedotčená 
krajina a její svérázní 
obyvatelé vzbudi-
li jistě v mnohých 
posluchačích ces-
tovatelského ducha 
a chuť tento kout Ev-
ropy poznat osobně.

Za kulturní 
komisi napsala 

Lada Holubová

Cesta za „perlami Balkánu“
Plavecký klub Natrix zve malé i velké diváky

na novou pohádku Divadla harmonika

TŘI POHÁDKY
O HONZOVI

Pohádka je určena dětem ve věku 3–8 let. Děti se 
můžou těšit na tři pohádky (Jak se Honza vyučil 

na zpěváka, Jak to bylo s kouzelnou zlatou husou 
a Jak si Honza poradil se strašlivým tříhlavým 

drakem) a spoustu zpívání k tomu.

Sobota 25. 3. 2017
od 9.30 hod. a 10.30 hod.

Délka představení: 45 min.
Vstupné: 50 Kč. 
Rezervace a prodej vstupenek 
na recepci – tel. 725 950 604

Adresa: Plavecký klub Natrix, 
Jirenská 1883, Úvaly
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zprávy z MDDM

Knihovna doporučuje

MDDM připravuje další zajímavé akce Klubu 
„BABINEC“ pro rok 2017 

Knížata, králové, prezidenti
Jan Bauer, Moba 2015

Rozsáhlý, poutavý životopisný přehled 
všech panovníků a nejvyšších představite-
lů českých zemí. Autor se neomezuje jen 
na strohý výčet faktů, ale jednotlivé posta-
vy přibližuje citacemi jejich výroků, hod-
noceními kronikářů a historiků i lehce bul-
várními podrobnostmi z jejich soukromí.

Vlčí úžina
Olivier Truc, Panteon 2016

Jaro na dál-
ném severu. 
Čas neúpros-
ného světla. 
Stín, který 
vás nepustí. 
V Hammer-
festu – měs-
tečku v nej-
severnějš ím 
cípu Lapon-
ska na břehu 
B a r e n t s o va 
moře, bu-
doucí Duba-
ji Arktridy 
s obrovský-
mi nalezišti 
ropy – by vše 
bylo ideální, 
kdyby … tu 

nežili laponští pastevci a jejich migrující stáda 
sobů. 
Když se stáda plaví přes Vlčí úžinu na své let-
ní pastviny, při nehodě zemře mladý laponský 
chovatel. 
Brzy poté je nalezen mrtvý starosta pod posvát-
nou skalou. A další podivná úmrtí následují …

Aplikace iLit pro portál 
iLiteratura.cz

Rády bychom vás upozornily na novou apli-
kaci pro mobilní telefony, která umožňuje číst 
články z portálu iLiteratura.cz

Aplikace nabízí: 
●       Průběžně sledovat nové články publikované 

na portálu
●      Nechat se inspirovat seznamy doporuče-

ných knih
●      Vyhledávat informace k určité knize, a to 

zadáním hledaného slova (autor, titul nebo 
předmětové heslo), nebo stačí oscanovat 
ISBN z knižní obálky

A p l i k a c e 
i její obsah 
je zdarma, 
její vytvoře-
ní podpořil 
Státní fond 
kultury ČR. 
Pod názvem 
iLiteratura 
ji najdete 
na AppStore 
nebo Goo-
glePlay.

Knihovnice MěK Úvaly

O
d března do června 2017 Klub BABINEC 
nabízí cyklus kurzů vedených Aničkou 
Hanzálkovou, určený všem, které baví 

tvořit a najdou si čas jednou měsíčně v pátek 
od 17 hodin tak na 2,5–4 hodiny. V březnu bu-
dou kurzy dva, protože ten plánovaný únorový 
– Základní techniky práce s fi mem byl kvůli 
nemocnosti přesunut na 3. 3., dále si můžete 
vybrat z této nabídky: 
24. 3.        Základy pro výrobu bižuterie, ketlo-

vání
21. 4.   Recyklované šperky z triček
12. 5.        Další práce s fi mem – pokročilé 

techniky, výroba prstenu
23. 6.        Letní „ surfařský“ náramek (tzv. bo-

hémský styl)
Každý kurz má svou cenu dle náročnosti 

a použitého materiálu, v případě, že se roz-
hodnete absolvovat všechny kurzy, zaplatíte 
zvýhodněnou cenu 1500 Kč. 

A nyní bych vám ráda představila ANNU 
HANZÁLKOVOU, s jejíž tvorbou se můžete 
setkat pod značkou Yellow.Jacket.Angel. A co 
nám o sobě prozradila? 

„Tvořím šperky a módní doplňky nejen z po-
lymerové hmoty od roku 2006. Tehdy jsem se 
ale na jednom z prvních designových marketů 
setkala právě s výrobky z polymeru. Vytvořila 
jsem první set pro sebe, k Vánocům dárky pro 
kamarádky. Pomalý, ale velmi jistý start závis-
losti na tvorbě. Vždycky mě bavilo lézt dědovi, 

tátovi, bráchovi a tak vůbec chlapům do dílny 
a zkoušet, k čemu se dá použít všechno to nářa-
dí. A největší zlom přišel, když jsem si půjčila 
bratrovu minivrtačku. Díky tomu jsem našla 
svůj styl. Řekla bych minimalističtější, jed-
nodušší, víc technický. Později jsem se zača-
la zajímat o práci se stříbrem a drahými kovy, 
ale i jinými jednoduššími materiály. Zúčastnila 
jsem se také úžasného workshopu s Kathleen 
Dustin, kde jsem poznala tvorbu i mnoha ji-
ných designérů. Pak jsem se vrátila k práci pro-
dukční. Poté jsem vytvořila s mým mužem to 
nejcennější dílo – naši dcerku ☺.  Ale i díky 
ní zase vymýšlím, kam dál posunout svou 
tvorbu. A tak kromě šperků také šiji oblečení, 
především dětské. A pro relaxaci cvičím jogu, 
poslouchám kytarovou muziku, miluji fi lmy 
Tima Burtona a knihy Haruki 
Murakamiho, ráda ces-
tuji a objevuji nová 
místa, jím čoko-
ládu, peču a sta-
rám se o svou 
m i l o v a n o u 
rodinu. Já ale 
nikdy neumě-
la moc mluvit 
sama o sobě, 
proto také ra-
ději tvořím ru-
kama. Více o mně 
zjistíte na www.

facebook.com/jewellery.
Yellow.Jacket.Angel, 

nebo www.fl er.cz/ye-
llow-jacket-angel.“

Tak tohle je 
Anička. Laskavá, 
pohodová, krea-
tivní a připravená 
provést vás zákla-
dy tvorby šperků 

z netradičních ma-
teriálů.    

Jana Pospíšilová

hám kytarovou muziku, miluji fi lmy
urtona a knihy Haruki
miho, ráda ces-
bjevuji nová
ím čoko-
ču a sta-
o svou
a n o u
Já ale 
eumě-
mluvit 

sobě, 
aké ra-
ořím ru-

Více o mně 
na www.

faceb
Ye

n

t
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Zápis do 1. třídy
Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ v Úvalech bude probíhat 
7. dubna 2017 od 9 do 15 hodin. Podrobné infor-
mace o zápisu najdete na stránkách školy, na vývěsce 
na budově školy i na nástěnce v mateřské školce.

Vedení školy

školství

16

P
o vánočních svátcích příroda začarovala a jako dodatečný dárek 
dostaly děti sněhovou nadílku. Radost byla veliká. Při dopoledním 
dovádění venku si děti sněhu užívaly plnými doušky a jejich radost 

a veselý smích byl slyšet všude v okolí. V tomto období bývá hlavním 
tématem příroda v zimě a po dlouhé době si děti o sněhu a zimní příro-
dě s učitelkami nejen vyprávěly, ale mohly si všechno i ověřit.

Zimní atmosféru měla i divadelní představení, která děti zhlédly. Aby 
těch sněhuláků nebylo málo, zavítalo na budovu Kollárova i Bulharská 

Začátkem ledna se usku-
tečnil zápis k obsazení čtyř 
uvolněných míst na budově 
Kollárova. Přihlásilo se šest 
dětí, čtyři byly od 6. 2. 2017 
přijaty. Zápis pro školní 
rok 2017/2018 proběhne 
v květnu. Konat se bude sa-
mozřejmě i Den otevřených 
dveří. Konkrétní datum 
bude včas zveřejněno bě-
hem měsíce března.

MŠ Úvaly byla oslove-
na s projektem na podpo-
ru Fondu ohrožených dětí 

Klokánek. Pomoc je jednodu-
chá, ale přitom účinná. V prostorách budovy Kollárova bude umístěn 

kontejner na sběr textilu, obuvi a hraček označeným logem, barvou a ná-
zvem projektu. Nositelné ošacení a hračky jsou dle požadavků poskyto-
vány jednotlivým Klokánkům, nenositelné je používáno na průmyslové 
zpracování. Velice rádi se tohoto projektu zúčastníme a pomůžeme. 

Všechny aktuální informace najdete na našich stránkách www.msuvaly.cz.
Kolektiv MŠ Úvaly

M
atematická olympiáda je 
soutěž pro šikovné děti, 
které rády počítají a řeší 

logické úlohy. V tomto roce se 
školního kola zúčastnilo 54 žáků 
pátých tříd naší školy. Úspěšnými 
řešiteli bylo 47 žáků.

Okresního kola se zúčastnilo 
104 žáků pátých tříd z 30 škol 
bývalého okresu Praha-východ. 
Do okresního kola postoupilo 
maximálně 5 úspěšných řešitelů 
z každé školy, tedy i 5 našich nej-
úspěšnějších řešitelů. 

Soutěžícím byly zadány 3 úlo-
hy. Maximální bodový zisk byl 6 
bodů za jednu úlohu, celkem tedy 
mohli získat nejvýše 18 bodů. 

Úspěšným řešitelem byl každý ře-
šitel, který získal alespoň 9 bodů.

Z celkového počtu 104 soutěží-
cích bylo 60 úspěšných řešitelů. 

Úspěšnými řešiteli z naší školy 
byli 3 žáci: 
★     Márton György Balázs  

(14 bodů)
★ Tomáš Zoubek (10 bodů)
★ Leona Hladová (9 bodů)

Všem zúčastněným dětem gra-
tulujeme za aktivitu a práci navíc 
v matematice, třem nejlepším dě-
kujeme za skvělou reprezentaci 
školy.

Mgr. Lenka Foučková

Zima ovládla MŠ Úvaly

Co nás čeká v březnu?
  2. 3. Krajské kolo v házené
  8. 3.       „Pamatuj“ – vzpomínková akce na oběti 2. světové války 

před školou  společně s pěveckým sborem Christi 
      „Listování“ – zvláštní druh scénického čtení – akce školní družiny

  9. 3.  Okresní turnaj v basketbale
     „Vikingové“ – divadelní představení pro S2 a 5., 6., 7., 8., 9. 

třídy v sokolovně
  14. 3.      Výukový program v ZOO Praha – 6. A, 6. B, 8. A, 8. B
  15. 3.      „Klapzubova jedenáctka“ – Divadlo Minor – 5. A, 5. B, 5. C, 5. D

       „Po stopách zločinu“ – výukový program na PřF UK pro 
žáky z přírodovědného praktika

  16. 3.      „Den otevřených dveří“ pro rodiče současných žáků i budou-
cí prvňáčky a jejich rodiče

  21. 3.      Kariérové poradenství (volba povolání) IPS při úřadu práce – 8.A
      O Terezce a Matějovi – pohádka v sokolovně v Úvalech pro 

1. A, 1. C, 1. D, 2. A, 3. C
  24. 3.       „Nebezpečné sekty“ – přednáška pro 9. A, 9. B, 9. C

     „Kudy chodí písničky“ – školní kolo pěvecké soutěže 

Preventivní programy, které proběhnou v průběhu března:
      „Jak se chránit v nebezpečných situacích“ – preventivní program 

pro 2. třídy 
     „Jak se stát dobrým kamarádem“ – preventivní program pro 3. třídy
     „Jak správně naložit se svými penězi – preventivní program pro 4. třídy
 „Moc slova“ – preventivní program pro 6. třídy
      „Image nebo charakter“ – preventivní program pro 7. třídy

Mgr. Lenka Foučková

teč
uv
K
dě
p
r
v
m
d
b
h

Klok
há l ři úči á V á h b d

Základní škola Úvaly přijme:

   ihned  vychovatele (vychovatelku) ŠD 
   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

MŠ Úvaly – budova Bulharská

Divadlo LA-LA „Jak meluzína 
Divadlo LA-LA „Jak meluzína 

vyzrála nad sněhulákem"
vyzrála nad sněhulákem"

MŠ Úvaly – budova 
Pražská

Matematická olympiáda

divadlo LA-LA s představením „Jak meluzína vyzrála nad sněhulá-
kem“. Konat se bude samozřejmě i Den otevřených dveří. Konkrétní 
datum bude včas zveřejněno během měsíce března.
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Ž
áci a učitelé, vydejte se na cesty! Nejdří-
ve žáci, ti se na zkušenou vydají už letos. 
Menší skupina žáků z 9. ročníku navštíví 

Londýn a procvičí si angličtinu plynně a na-
ostro.

Ale snad ani učitelé nepřijdou zkrátka a vy-
užijí možnosti dalšího rozvoje v rámci poda-
ného projektu S angličtinou do Evropy, který 
chystá studijní příležitosti pro pedagogy ZŠ 
Úvaly pro období 2017–2019. Projekt byl 
podán v programu Erasmus+ (Mobilita pra-

covníků škol) a jeho cílem je zavedení metody 
CLIL, která propojuje použití cizího jazyka 
s vybraným obsahem dalších vyučovacích 
předmětů. Zapojit se tedy mají angličtináři 
i vyučující nejazykových předmětů. Ti, kteří 
v Česku i v zahraničí projdou kurzy zaměře-
nými na úroveň jazyka nebo metody výuky, 
mají v další realizační fázi za úkol předávat 
nabyté zkušenosti ostatním pedagogům.

Na podání projektové žádosti se letos po-
dílelo větší množství našich vyučujících; or-

ganizačně se uplatnila paní učitelka Exnerová 
a díky spolupráci s Výborem rodičů jsme při 
závěrečné fázi přípravy ocenili i připomínky 
a rady paní Čikarové. Držte nám palce, ať to 
vyjde.

V posledních letech jsme již prošli několika 
jazykovými a metodickými kurzy u nás i v za-
hraničí, pracujeme na sobě a máme motivaci 
dělat vždy i něco navíc. Rodičům děkujeme 
za spolupráci a těšíme se na další.

Mgr. Petr Daněk

A
 je to tu znovu! Zase 
po roce se konal lyžařský 
výcvikový kurz ...

Už na začátek prostě velké 
dík patří instruktorům – Zuzce, 
Magdě, Michalovi, Petrovi, 
Martinovi a zdravotníkovi Ma-
tymu. Ale další dík ovšem pa-
tří synům instruktora Martina 
Lukášovi a Tomášovi, se kte-
rými byla také opravdu sranda. 
Letos jelo 60 dětí.

Lyžařský výcvik proběhl 
v pořádku a bez vážnějších 
zranění. K nějakým zraněním 
došlo, ale ,,pacienti“ si to také 
náramně užili.

Jeli jsme opět na Černou 
horu. Personál se k nám choval 
moc hezky. A taky nám moc 
dobře vařili.

Až na pár problémů jsme si 
lyžák opravdu užili. Celý tý-
den jsme měli krásné počasí až 

na některé dny, kdy sjezdov-
ky obklopila mlha. Vjíždění 
do mlhy bylo okouzlující, sice 
jsme moc daleko nedohlédli, 
ale to nás nezastavilo.

Každé ráno jsme na sjez-
dovce byli první. Nedotčená 
a nádherně upravená sjezdovka, 
na kterou svítilo ranní slunce, 
nikdy neomrzela.

Letos nás jelo opravdu hod-
ně, a proto jsme měli 5 lyžař-

ských skupin. Každý den se 
nám instruktoři střídali. Super 
bylo, že si pro nás připravili zá-
bavnou ,,lyžovačku“. Vždy nás 
to velmi bavilo. Po náročném 
lyžování nás instruktoři ohod-
notili.

Vždy po večeři byl nějaký 
zajímavý program. Letošní 
téma bylo ,,Světadíly“. Každý 
den byl zadaný jiný světadíl. 
Jednou byla Asie, a to se sko-

S angličtinou do Evropy

Lyžák 2017

Ze slohových pracíZe slohových prací
Mám rád déšť. Déšť vzdělaný, ne ten, který se splaší 
s větrem a dělá lidem z jinak pěkné procházky nepěk-
nou vzpomínku. Mám rád déšť, který hraje hezké po-
malé písně, jejichž autorem je naše milovaná Země. 
Mám rád déšť, který mě osvěží a dodá energii, kterou 
mi sebere škola a způsob našeho žití. Déšť je můj lék 
na chmury a špatné pocity.

Marek Fábry, 9. B

Mám ráda ticho. Ticho nám dává možnost přemýšlet 
nad vším, nad sebou a  nad ostatními. Ticho je důle-
žité pro každého. Někdy je ale ticho velmi hlasité, ně-
kdy nevydržíme být ticho. Chceme své pocity vykřičet 
do  toho tichého ticha. Jde o  pocit. Každý má někdy 
potřebu být sám v tichu. Ale v hlavě ticho nikdy nemá. 
Hlavou nám proletí tolik myšlenek, že i když je ticho 
navenek, neznamená to, že je ticho i uvnitř. Takže ticho 
vlastně není tak tiché, jak si většina z nás představuje.

Tereza Třísková, 9. B

Mám ráda noc. Je chladná a příjemná po horkém dnu. 
Obloha je rozzářená hvězdami, které nám vyprávějí 
své vlastní příběhy. A stříbrný měsíc se směje z té dál-
ky. Noční studený vítr hladí po tváři. Temná obloha ti 
říká: „Jdi už spát a  měj hezké sny, které se ti vyplní.“ 
A ty posloucháš příběhy hvězd a usneš s něhou a ra-
dostí. 

Pavlína Šedinová, 9. B

Mám rád déšť. Déšť mě uklidňuje už odmala. Je ne-
bezpečně krásný. Smrtelná kombinace. Moc mne baví 

ho sledovat. Vše, co je špinavé a pod něčím ukryté, se 
najednou očistí. Déšť čistí jak svět, tak člověka a jeho 
duši. Vzduch je po dešti jako peří. Čistý, lehký a jasný. 
A  nejenom vzduch. Všechna voda, která vyschne, se 
zase naplní a může v ní být opět život. V jeho zuřivém 
chaosu vidím pořádek, a proto mě tak uklidňuje a ni-
kdy mě neomrzí.

David Fuxa, 9. A

Mám ráda sníh. Sníh přináší vzpomínky na  to, když 
ho bylo hodně a  když jsem byla ještě hodně malá. 
Hází odlesky slunce, jako je vyleštěnější křišťál na po-
ličkách v kuchyni, a voní cukrovím, které voní všude 
v období, kdy sníh padá. Vločky v mých vlasech dělají 
ten nejdokonalejší účes. Nejlepší je, že se z něj každý 
rok rodí bílí sněhuláci, někteří jsou větší než já sama. 
Sníh je prostě potěšení, nejlepší sport a vůně přichá-
zejících Vánoc.

Eliška Junková, 9. B

Mám ráda déšť. Jeho zvuk není nijak specifi cký. Zdá 
se mi, jako když se rozsypou miliony perel. A  každá 
dopadne na  jinou stranu. Zní mi jako malí bubeníč-
ci. Déšť je vlastně náš přítel. Všichni před ním utíkají, 
protože nechápou pravou podstatu. Někdo říká, že 
má rád déšť, ale vždy, když prší, běží se schovat. Mně 
kapky deště připomínají malé slzičky andělů, kteří sedí 
na mráčku a pláčou nad skutky lidí, nad temnou stra-
nou světa. Déšť je sice chladný a umí být i krutý, ale my 
jsme ti, co způsobují pláč zlatých andělů ...

 Nikol Karnetová, 9. B
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ro všichni proměnili v gejši, 
sumo zápasníky nebo teroristy. 
☺ Dále jsme měli například Af-
riku. Spousta z nás měla neob-
vyklé a originální nápady. Ne-
skutečně jsme se nasmáli.

A opět jako minulý rok jsme 
hráli na anděly. Byla to velká 
zábava. Princip hry je velmi pro-
stý. Každý si vylosoval jednoho 
člověka z lyžařského výcviku, ať 
už instruktora nebo žáka, a poté 
mu celý den pomáhal.

Některé noci k nám přišly ne-
čekané návštěvy. Byli to instruk-
toři, kteří si z nás přišli vystřelit. 
Je to zvláštní pocit, když spíte 
a najednou se proberete a máte 
na obličeji pěnu na holení. Nebo 
také ranní budíček. Postříkání 
vodou bylo nepříjemné, na dru-
hou stranu jsme se rychle probu-
dili ☺. Ale nasmáli jsme se.

V úterý jsme měli tzv. odpo-
činkový den. Dopoledne jsme 
lenošili na pokojích a odpo-
ledne vyrazili na procházku. 
Cestou jsme se házeli do sněhu 
a dělali různé blbosti. Byla to 
opravdu zábava.

Ve středu už jsme zase 
v sedm vstávali, v půl osmé 
snídaně, o půl deváté nastou-
peni na sjezdovce (jako každý 
den). Dopoledne jsme lyžovali 
převážně na Protěži, odpoledne 
zase na Hoffmankách. Po obě-

dě byly sjezdovky více zničené, 
ale i tak jsme se na nich vždy 
pořádně vyřádili.

Čtvrtek byl skvělý jako kaž-
dý den, taky jsme si ho pořádně 
užili. Večer jsme tentokrát měli 
soutěže s lyžařskými družstvy. 
Například jsme museli přinést 
co nejvíce věcí na vylosované 
písmenko. Byl v tom ale há-
ček, určitou věc jsme museli 
mít na sobě. Naše skupina měla 
písmeno C a měli jsme kartáček 
Curaprox, který si kamarádka 
dala do pusy, stejně jako zub-
ní pastu Colgate ☺. Dále jsme 
museli z daných slov sepsat 
příběh s lyžařskou tematikou. 

Slova – jak jinak – připravovali 
instruktoři, jako třeba: rogalo, 
meluzína, lejno, dentista atd.

Pátek byl zase takový poho-
dový. Lyžovali jsme jen do-
poledne, odpoledne jsme měli 
závody a volné jízdy na modré 
sjezdovce. Po večeři bylo vy-
hlášení těch nejlepších závod-
níků. Bylo to rozděleno celkem 
do třech skupin. Dostávali jsme 
i diplomy za účast. Po vyhláše-
ní následovala diskotéka. Ně-
kteří lidé to tam pořádně roz-
balili ☺. Hráli nám bezvadné 
písničky. Opravdu jsme si to 
moooooc užili. Nechyběl ani 
ploužák (jak by ne) ☺.

Největší dík ovšem patří 
skvělé paní učitelce Fiedlero-
vé, která lyžák bezvadně vedla 
a zorganizovala. Právě s Fi-
dorkou jsme si to opravdu užili, 
a tímto bychom jí chtěli podě-
kovat za všechno, co pro nás 
udělala a stále dělá.

Děkujeme i paní učitelce 
Genčevové, která letos byla zá-
stupkyní, ale příště bude vedou-
cí. Budeme se jí snažit pomáhat 
a pořádně si to užijeme ☺.

Děkujeme za všechno!!!
Kateřina Listopadová, 

Lucie Romaňáková 
a Eliška Kučerová, 7.A

Lyžařský výcvikový kurz 2016/2017

T
ermín letošního lyžařského výcvikové-
ho kurzu v hotelu Černá bouda v Ján-
ských Lázních byl 21.–28. ledna. Jeden 

autobus nestačil, na hory letos vyjelo 59 
dětí převážně ze 7. ročníků ZŠ Úvaly, dopl-
něných dobrovolníky z 8. a 9. tříd.

V sobotu kolem jedné hodiny jsme 
vyrazili směr Krkonoše. Naložili 
jsme se na kabinkovou lanov-
ku, která nás přiblížila k hote-
lu, a již zde bylo slyšet těše-
ní některých žáků, kteří jeli 
lanovkou poprvé v životě. 
Ubytovali jsme se v hotelu 
a nastavili pravidla. V ne-
děli ráno byli všichni roz-
děleni do 5 družstev a vy-
razilo se na sjezdovky.

I letos se našlo pár ne-
lyžařů, kteří ze začátku 
bojovali sami se sebou, 
ale když zjistili, že ly-
žování může být zábava, 
potlačili slzy a brzy i oni 
sjížděli sjezdovku s úsmě-
vem.

Třetí den byl věnovaný 
odpočinku. Dopoledne se 
děti trénovaly ve společen-
ské konverzaci a zábavě bez 
mobilních telefonů a jiné elek-
troniky ☺ a odpoledne jsme 
vyrazili na krátkou procházku 

do terénu. Ti, kteří neumrzli, si ještě před 
hotelem užili zábavu a hry ve sněhu, jako je 
vybíjená a plavání.

Ve středu a čtvrtek se všichni zdokonalo-
vali, aby byli v pátek připraveni na závody 
ve slalomu. Na měřenou trať vyjeli všichni 
závodníci a všichni také závod dokonči-
li. Diplom dostali nejen první tři vítězové 
z ženské a mužské kategorie, ale i všichni 
ostatní za účast a nasazení.

I v tomto velkém počtu žáků byla ná-
lada velmi příjemná, o legraci se starali 
sami žáci nejen při večerním progra-

mu. Navštívili nás otroci z Afriky, 
ragbisti z Nového Zélandu, gejši 

z Japonska apod. Lyžařský kurz 
jsme zakončili páteční disko-

tékou, kde se tancovalo až 
do pozdního večera.

Děkuji všem, kteří přispěli 
k příjemné a pohodové atmo-

sféře, a všem, kteří pomá-
hali vytvářet zázemí a zá-
bavu. Dík patří také všem 
instruktorům, Martinu 
Barvířovi, Petru Nová-
kovi, Michalu Hruško-
vi, Magdaléně Genče-
vové a zdravotníkovi 
Matouši Novákovi.

Doufám, že lyžaři 
budou stateční a poje-
dou příští zimu znova. 
SKOL ☺.

Mgr. Zuzana 
Fiedlerová
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J
iž podesáté v řadě skautský oddíl Sa-
lamandr zahájil rok tradičním Zim-
ním přechodem Brd.

V sobotu 28. ledna jsme se vydali na tra-
diční skautskou akci Zimní přechod 
Brd, kde se potká spousta skautů z Prahy 
a středních Čech. Z pražských Vršovic 
jsme se vydali vlakem do Mníšku pod 
Brdy, který byl kvůli této akci posílen, ale 
i tak byl vlak narván k prasknutí. Naštěstí 
jsme si však sedli. Naše cesta z Mníšku 
vedla tradičně přes Skalku až na Kytín-
skou louku, kde probíhá vyměňování 
„Brděnek“, kupování a následné jezení 
studených palačinek i nástup se Skautskou 
hymnou. Jelikož letos počasí zimě přeje, 
tak byla opravdu velká zima, i z tohoto 
důvodu jsme na louce nestrávili mnoho 
času. Naše cesta z louky vedla do Řevni-
ce, odkud jsme pokračovali směrem domů 
vlakem a těsně před hlavním nádražím 
v Praze litujeme, že vlak nepokračuje až 
do Úval. Tentokrát se nám naštěstí vyhnu-
ly veškeré problémy s Českými drahami, 
a i díky tomu vše mohlo proběhnout tak, 
jak jsme si to naplánovali.     Josef Boubín

Zimní přechod Brd

Knihovnička pro veřejnost 
– Libri PRO Úvaly

S
pousta vlaků projela ná-
dražím od prvního nápadu 
Jana Černého na komunitní 

knihovničku v Úvalech. Zača-
li jsme nalezením staré police 
ve sklepě u Zdeny Havránkové, 
kterou pak krásně zrenovovala 
a ozdobila Gábina Tomašuková, 
zatímco Naďa Kouklová obíhala 
čerta s ďáblem, aby získala sou-
hlas SŽDC (děkujeme za vstříc-
nost), a štouchala do ostatních, 
aby zatím sháněli knížky. Toho 
se nejvíce ujal Aleš Pilný, který 
po Úvalech posbíral plnou baná-
novku nechtěných knížek. Mezi-
tím Peter Kytlica vymyslel logo, 
ze kterého Jaromír Gloc vytvořil 
samolepky, které pak zase Naďa 
lepila do všech knížek, kterými jí 

všichni členové spolku PRO Úva-
ly zaskládali celý obývák.

Dobrá věc se podařila a od 
12. února 2017 máme v čekárně 
úvalského nádraží veřejnou kni-
hovničku Libri PRO Úvaly, ze 
které si kdokoliv může půjčit ja-
koukoliv knížku, klidně na cestu 
vlakem, ale i třeba domů do křes-
la na večer.

Pokud byste i vy rádi nabíd-
li pár svých zajímavých knížek 
ostatním Úvalákům, nebojte se 
a vložte je do knihovničky, nebo 
lépe, napište na info@prouvaly.
cz. My si je vyzvedneme, označí-
me knihovničkovou samolepkou 
a prostřednictvím Libri PRO Úva-
ly doručíme k dalším čtenářům.
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Z výroční valné hromady SDH Úvaly

Kam jsme se podívali v roce 2016

V
 pátek 13. ledna se v restauraci 
„Na Homolce“ konala výroční 
valná hromada Sboru dobro-

volných hasičů Úvaly. Na schůzi se 
bilancoval uplynulý rok a stanovily 
se cíle do roku nového. Na valnou 
hromadu se dostavil poměrně vyso-
ký počet hostů z okolních dobrovol-
ných sborů a zúčastnili se i zástup-
ci hasičského záchranného sboru, 
okresního sdružení hasičů Praha-
-východ a starosta města.

Po zahájení a přivítání hostů se 
přistoupilo k přednášení výročních 
zpráv. Z těch je vhodné uvést, že 
výjezdová jednotka sboru zasaho-
vala v minulém roce celkem při 45 
událostech, což představovalo mírný 
nadprůměr. 18 zásahů obsáhly růz-
ně obtížné likvidace požárů. Sedm-
náctkrát se vyjíždělo k dopravním 
nehodám, přičemž jedna z nich se 
udála na železnici. Osmkrát jed-
notka poskytla technickou pomoc 
a ve dvou případech byl vyhlášen 
planý poplach. Jednotka byla v mi-
nulém roce dovybavena novými 
zásahovými oděvy včetně příslušen-
ství, přičemž byl nákup ze tří čtvrtin 
hrazen z dotace od Středočeského 
fondu podpory dobrovolných hasičů 
a složek IZS. Z prostředků města byl 
zakoupen nový svolávací systém Fi-
report Komplet.

Družstva žen i mužů využívala 

příležitostí k fyzické přípravě for-
mou soutěže v disciplínách požár-
ního sportu i jiných. O dosažených 
výsledcích jsme čtenáře tohoto mě-
síčníku informovali v průběhu roku. 
Úspěchu se dočkalo družstvo žen, 
které zajistilo sboru účast na kraj-
ské soutěži, tam vlivem několika 
zranění skončila na desátém místě. 
Špatně se v okresním kole požární-
ho sportu nevedlo ani mužům, ale 
museli se spokojit s druhým, tedy 
nepostupovým místem. Nicméně 
člen úvalského družstva Petr Zetek 
se pro své výkony dostal hosto-
váním v úspěšnějších sborech až 
na Mistrovství ČR. Na podzim si 
muži i ženy z úvalského sboru zajis-
tili postup do okresního kola požár-
ního sportu.

Další významná část činnos-
ti členů sboru spočívá v přípravě 
a výchově mladých hasičů, jejichž 
družstva dosahují při soutěžích vel-
mi dobrých výsledků. Ve hře Pla-
men, která je nejdůležitější soutěží 
mladých hasičů v roce, úvalští svě-
řenci obhajovali v těžké konkurenci 
zlaté medaile v kategoriích starších 
i mladších z roku 2015. Nicméně 
se starší museli nakonec spokojit 
se stříbrnými medailemi a mladší 
skončili na 4. místě. Na soutěže se 
mladí hasiči připravovali na tradič-
ních pátečních schůzkách a na pře-

lomu letních prázdninových měsíců 
se konal osmnáctý ročník letního tá-
bora ve Stříbrné Skalici. Co se týče 
úvalského dorostu, tak výrazných 
úspěchů dosáhl už zmíněný Petr Ze-
tek, který se i v kategorii středních 
dorostenců probojoval na Mistrov-
ství ČR, kde získal bronzovou me-
daili. Nadto byl vybrán do repub-
likové reprezentace v dorostu, se 
kterou se připravuje na nadcházející 
mistrovství světa.

Pokud přejdeme k dalšímu té-
matu, projednávanému na valné 
hromadě, tak podle zprávy revizora 
účtu bylo hospodaření sboru vedeno 
za uplynulý rok v pořádku. Sbor se 
každým rokem rozrůstá a na kon-
ci minulého roku čítal celkem 117 
členů a z toho bylo 35 mužů, 15 žen 
a 67 mladých hasičů včetně dorostu.

Nejvýznamnější akcí sboru 
v uplynulém roce byla bezesporu 
oslava 130. výročí založení sboru, 
na kterou bylo navázáno několik 
činností. V této souvislosti dne 20. 
února sbor zorganizoval taneční zá-
bavu v úvalské sokolovně, která se 
setkala s nemalým zájmem členů 
okolních sborů, ale také veřejnos-
ti. V průběhu první poloviny roku 
pak probíhaly práce na komplexní 
renovaci fasády hasičské zbrojnice 
tak, aby vše bylo připravené na den 
oslavy. Opravu fasády prováděli 

částečně členové sboru a částečně 
stavební fi rma. Hlavní den oslav byl 
určen na sobotu 26. června a účast 
veřejnosti mohla být i vyšší, kdyby 
v nevhodnou dobu nepřišla silná 
dešťová přeháňka. Nicméně si ná-
vštěvníci mohli prohlédnout součas-
nou i historickou hasičskou techniku 
našeho i okolních sborů. K vidění 
byla i výstava vybavení jednotky 
sboru a fotografi í z činnosti sboru. 
Při slavnostním zahájení byli oceně-
ni členové sboru a i sbor celý, jelikož 
náměstek starosty SH ČMS předal 
sboru stuhu III. stupně k našemu 
historickému praporu.

Po diskuzi a návrhu činnosti pro 
nadcházející rok byla výroční val-
ná hromada ukončena. Nicméně 
za zmínku ještě stojí, že do návrhů 
činnosti patřila i propagace sboru 
a zviditelnění jeho aktivit ve měs-
tě. Nadále proto budeme přispívat 
do tohoto měsíčníku a připravujeme 
nové internetové stránky. Naše akti-
vity ale můžete sledovat a komento-
vat i na facebooku, kde najdete jak 
stránku sboru, tak i mladých hasičů.

Závěrem patří upřímné poděko-
vání představitelům města a všem 
sponzorům za nesmírnou podporu, 
kterou nám v uplynulém roce pro-
jevili.

Za SDH Úvaly 
Milan Bednář

P
rvní výlet úvalských seniorů se konal dne 
27.9.2016 a začal prohlídkou Sklárny 
RÜCKL v Nižboru u Berouna .Ve sklárně 

se vyrábí rozsáhlý sortiment 24% olovnatého 
křišťálu zdobeného brusem v celé šíři dekorů, 
od jednoduchých až po velmi složité a pracné 
zdobení zlacením, malováním a pískováním. 
Krásné skleněné výrobky jsme měli možnost 
zakoupit v podnikové prodejně v areálu sklárny. 
Po ukončení prohlídky sklárny jsme se vydali 
autobusem do Nižborského zámku, který se tyčí 
na kopci nad městečkem. Na zámku probíhá pro-
jekt Keltská Evropa. Dozvěděli jsme se mnoho 
nového a zajímavého o životě Keltů na našem 
území. Výstava o Keltech je zde umístěna proto, 
že na svazích k Berounce se podařilo prozkou-
mat řadu objektů a stop po dvorcové zástavbě. Je 
to areál keltského oppidia Stradonice. Mimo jiné 
ve Stradonicích chalupařil spisovatel František 
Nepil. Na společném obědě jsme byli v restau-

raci příhodně nazvané Keltovna, která je zařízena 
ve stylu keltského obydlí. Jídlo bylo velmi dobré, 
prostředí restaurace se všem líbilo. Někteří senio-
ři si stihli dát dobrou kávu ve vyhlášené výletní 
restauraci Zastávka Nižbor, o kterou se zasloužil 
herec Tomáš Hanák. Odpoledním cílem výle-
tu byl zámek Zbiroh, který stojí v nádherných 
křivoklátských lesích v bezprostřední blízkosti 
Brd. Zámek je umístěn v lokalitě, kam dlou-
há léta noha „obyčejného smrtelníka“ nemohla 
vkročit. Stavba zámku ze všech stran překvapu-
je a udivuje. Zbiroh má ve svém výčtu několik 
„nej“. Najdeme tu nejhlubší studnu v Evropě, 
která měří úctyhodných 163 metrů. Na Zbirohu 
bývalo nejtajnější špionské pracoviště v Čes-
koslovensku. Zároveň je tu největší krajinářský 
park na Rokycansku, kde maloval Alfons Mucha 
svá největší plátna. Zbiroh je nejstarší šlechtický 
hrad z 12. století a má nejstarší samostatně stojící 
věž. Mezi nejvýznamnější vlastníky hradu patřili 

král Přemysl Otakar II. a císařové Karel 
IV., Zikmund a Rudolf II. Posledními 
majiteli byli od roku 1879 Colloredo-
-Mannsfeldové. V letech 1910 až 1928 
bydlel ve východním sídle zámku se 
svou rodinou  Alfons Mucha, který 
ve velkém sále namaloval svou slavnou 
Slovanskou epopej. Pro veřejnost byl 
poprvé ve své historii zámek Zbiroh ote-
vřen  v červnu 2005. Prohlídka zámku 
byla pro všechny velkým zážitkem. Vý-
let se všem moc líbil, počasí se vydařilo, 
byl krásný slunečný podzimní den.

D
ruhý výlet se uskutečnil v předvánočním 
čase dne 9. 12. 2016 a začal v Horních Po-
černicích prohlídkou Chvalského zámku, 

kde právě probíhala výstava Ladovské Vánoce. 
Byla to velmi pěkná výstava reprodukcí obra-
zů Josefa Lady. Další výstava  byla  ve sklepe-
ní zámku s názvem Andělé a betlémy řezbáře 
Josefa Haldy. Všechny nás zaujal rozsáhlý 
Hřebečský betlém od Josefa Haldy s desítkami 
postaviček a ve sklepní cele miniaturní vánoč-
ní keramické městečko Pelíškov z dílny umělců 
z Horních Počernic pod vedením Míly Marešo-
vé. Ve sklepních prostorách zámku jsme si ještě 
prohlédli ojedinělou výstavu působivých obrazů 
barokních andělů a svatých z Jižní Ameriky. Ob-
razy jsou dílem španělských mnichů, kteří pů-
sobili v oblasti Jižní Ameriky, Ekvádoru, Argen-
tiny, Peru a Bolivie. Rekonstrukce Chvalského 
zámku byla fi nancována z fondů EU, byla za-
počata v roce 2006 a 1. května 2008 byl zámek 
slavnostně otevřen pro veřejnost a je velkým 
přínosem pro kulturní život obyvatelů Horních 
Počernic. Po prohlídce Chvalského zámku jsme 
pokračovali na výstavu Stříbrné vánoční dny 
2016 na výstavišti PVA EXPO Letňany. Byl to 
osmý veletrh dárků, dekorací a spotřebního zbo-
ží. Čekal na nás výběr z tisíců dárků pod jednou 
střechou na největším předvánočním veletrhu. 
Ve třech výstavních halách se představilo více 
než 300 vystavovatelů. Návštěvníci tak mohli 
vybírat od kosmetiky přes módu, hračky, deko-
race až po nápoje a potraviny. Na veletrhu po-
řídili kvalitní zboží od českých i zahraničních 
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Karate Úvaly – úspěšný vstup do nové 
sezony za podpory města Úvaly

výrobců, ale také originály od výtvarníků 
a designérů, které v běžné obchodní síti 
neseženou. Součástí Stříbrných vánočních 
dní byl i projekt Pomáháme dětem o Váno-
cích. Každý návštěvník mohl přinést dárek 
dětem z Klokánku pod Strom splněných 
přání. Veletrh nabízel čtyři speciální sekce: 
Faschion zónu, Český jarmark, Vánoční 
hody a Sportovní a zážitkovou zónu. Měli 
jsme možnost i dobrého občerstvení v rám-

ci Výstaviště. Každý si vybral z bohaté 
nabídky zboží dárky pro své nejbližší. Byl 
to den plný hezkých zážitků. Poděková-
ní patří MěÚ Úvaly za fi nanční příspěvek 
na naše výlety a řidičům fi rmy DOBRO-
BUS za ochotu a vstřícnost při našich zá-
jezdech, kterých se účastní i hůře se pohy-
bující senioři.

Havlíková Eva, 
Klub důchodců v Úvalech

1                . 
kolo Národního poháru JKA dorosten-
ců a seniorů a 1. kolo Národní ligy JKA 
žáků uspořádal úvalský karatistický 

klub Sport Úvaly za podpory města Úvaly 
11. února v pražských Štěrboholech (těšíme 
se, až budeme mít jednou vlastní úvalskou 

halu splňující požadavky velkých 
turnajů). 

Národní pohár patří ke kvalifi kač-
ním turnajům na mistrovství České 
republiky. Senioři i dorostenci zá-
roveň potvrzují formu pro kvalifi -
kaci na evropské a světové turnaje.  
Na první kolo přijelo 133 závodníků 
ze 17 klubů České republiky, aby 
porovnalo své síly. Úvalský tým reprezen-
tovalo 6 závodníků: Adélka Urbanová, Filip 
Konečný, Anička Hiršlová, Klára Kovářová, 
Honza Houžvička a David Macek. Všichni 
podali výborný „rozjezdový výkon“.  

Medailové posty získali:
Anička Hiršlová –     1. místo kata starší 

dorostenky
Filip Konečný  –      2. místo 

kumite mladší 
dorostenci

Klára Kovářová  –      2. místo 
kumite ženy

Liga žáků představuje skvělou závod-
nickou zkušenost. Týmy klubů zápasí mezi 
sebou. Závodník nikdy není vyřazen ze 
systému soutěže. Letošní ligy se účastní 
7 družstev. Úvalské barvy v prvním kole 
reprezentovali:  Sára Konečná (letos napo-
sledy v žákovské kategorii) a nováčci týmu 
Josef Macoun, Ondřej Kožuský a Vojtěch 
Zvoníček. Naši borci si vedli úspěšně a kro-
mě týmu Karatedo Steklý porazili všechny 

ostatní. Obsadili průběžné 2. místo. 
Všem závodníků gratulujeme a děkujeme 

za vzornou reprezentaci.

Pořádání národního turnaje vyžaduje dob-
rý organizační tým. Každý článek v přípravě 

a realizaci má významnou roli. 
Děkujeme městu Úvaly 

a Technickým službám Úvaly 
za pomoc s přípravami. Velký 
dík i členům našeho klubu, ro-
dičům a přátelům s organizací 
soutěží. 

Za Sport Úvaly 
Mgr. Jana Konečná

sport
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PŘÍMĚSTSKÉ
TENISOVÉ KEMPY 2017
pro pokročilé hráče i začátečníky 

od 5 let

Tenisová škola TC Úvaly

10. – 14. července 2017
17. – 21. července 2017

28. srpna – 1. září 2017

Program: 
9–17 hodin, podle zájmu 8–17 hodin 
Dopolední a odpolední výuka tenisu.
Kondiční příprava, doplňkové sporty, 

hry, relaxační cvičení, strečink, závěrečná 
bojovka a opékání buřtů.

S sebou: 
Tenisovou raketu (můžeme zapůjčit), kšil-

tovku, podložku na cvičení, švihadlo, lahev 
na pití.

Cena: 

3.300 Kč / 3.700 Kč 
Zahrnuje oběd, pití a svačinu.

Tenisové kurty TC Úvaly

Guth Jarkovského 698

tsuvaly@centrum.cz

Tel.: 725 334 363

T

T

10
1

b

T

TENISOVÁ HALA ÚVALY
pořádá

AMATÉRSKÝ
TURNAJ
ČTYŘHER 

SOBOTA 18. března

Mohou se hlásit i jednotlivci

Začátek: 10:00 hod
Startovné: 300 Kč

Přihlášky na: tsuvaly@centrum.cz 
Tel.:  725 334 363

Hraje se o hodnotné ceny. 
Těšíme se na vás!
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V archivu městské kroniky je mnoho his-
torických fotografi í. Velká část je v albech, 
některá i vázaná v kůži, z pozůstalosti pana 
Rajnyše. Jiná alba vznikala neznámo jak a vět-
šinou nevíme, kdo je založil a kdo je do ar-
chivu poskytl. Novější alba zachycují život 
a práce v Úvalech, jak se říká, jak šel čas. Asi 
spíš běžel. Zapsaných alb je zatím 48 a kaž-

dé obsahuje od 40 do 70 i 100 fotografi í. Pak 
jsou objemné obálky. Historické fotografi e 
z jejich obsahu vznikaly například z dokona-
lých negativů na skle nebo jsou uchovány jen 
„papírově“ a zachycují život z období koncem 
19. a začátku 20.století, pak i střed a konec 
20. století, v jeho rozmanitém průběhu.

Právě jednu z takových fotografi í dnes uvá-
díme jako hádan-
ku. Je to pohled 
na úvalské střechy. 
Kam se to tedy 
dívám??? A vy dí-
váte???

Abych vás nena-
pínala, řešení mů-
žete najít dole pod 
fotografi í. Máte 
také doma foto-
grafi e svého okolí 
z různých dob? 
Nedovolte prosím, 
aby zapadly do tří-
děného odpadu, 
předejte nám je, až 
nebudete vědět, co 
s nimi.

Poznáte se … poznáte je…víte, kde to je?...

Rodný dům Marie Majerové v Úvalech (1. 2. 1882 v Úvalech, 16. 1. 1967 v Praze)
„Maminka pocházela z Dolních 

Měcholup č. 1, domovským právem 
patřila do Škvorce, vyrostla v úval-
ském horním mlýně jako dcera ná-
jemce mlýna a provdala se za řez-
nického tovaryše Františka Bartoše, 
jehož otec byl ve Škvorci kovářem. 
Usadila se v Úvalech na náměstí 
v domku s krámkem a s porážkou. 
Otec jezdil po Čechách, obchodo-
val s dobytkem a matka v krámě 
vysekávala; uměla však také dělat 
jaternice, tlačenky a jelita.“ Tak za-
číná text M. Majerové dochovaný 
v jejím fondu v Památníku národní-
ho písemnictví v Praze na Strahově. 
Spisovatelka uvažovala o pamětech. 
Horním mlýnem je myšleno stavení 
č. 12 na rohu Riegrovy a Škvorecké 
ulice.

Narodila se Marie Bartošová, 
později Majerová, opravdu v Úva-
lech na náměstí v č. 18?

Dochoval se křestní list vystavený 
na základě knihy narozených, kde 
úvalský farář F. Soukup uvedl u Ma-
rie Bartošové bydliště v č. 18. 

Kdo byl majitelem domu č. 18?
Domovní a hospodářské sta-

vení č. 18, číslo katastru 44, se 
zahradou, č. katastru 35, bylo 
„r. 1869 vloženo do práv vlastnic-
kých Josefu Beranovi. Vlastnické 
právo bylo podle smlouvy z r. 1903 
vloženo JUDr. Josefu Beranovi,“ 
pravděpodobně synovi. „Podle 
smlouvy trhové z r. 1904 bylo vlože-
no právo vlastnické Josefu Rajnyšo-
vi na polovici, a Františce Rajnyšo-
vé na polovici.“ /Pozemková kniha 

městyse Ouvaly/ Z toho vyplývá, že 
Bartošovi si č. 18 pronajali, nikdy 
nebyli majiteli.

Od Rajnyšů si stavení r. 1926 kou-
pila Občanská záložna v Úvalech, 
společnost s r. o., 27. srpna 1945 
byla na č. 18 uvalena dočasná stát-
ní správa, z pozemkové knihy byla 
10. května 1947 poznámka dočasné 
státní správy vymazána. Podle příka-
zu ministerstva fi nancí z 13. 3. 1948, 
čj. 49 533/48-III/7, se v pozemkové 
knize objevuje záznam, že jmé-
no Všeobecná záložna v Českém 
Brodě byla změněna na Záložna 
v Českém Brodě, a dalším příkazem 
z 28. 6. 1948, č.j. 134 1777/48, 
na jméno Okresní spořitelna a zálož-
na v Českém Brodě. „Podle smlouvy 
trhové ze dne 28. 7. 1949 se vkládá 

právo vlastnické obci Úvaly. Došlo 
18. 2. 1950 číslo 413.“ Posledním 
vlastníkem zůstává dosud město 
Úvaly. Levý obytný dům slouží jako 
bytová jednotka, přední krámek 
město pronajímá. Zadní části budov 
velmi chátrají, sklep je zatopen.

Byl dům v posledních 150 letech 
přestavován?

V badatelně Kartografi ckého 
ústavu, který sídlí v budově Ka-
tastrálního úřadu v Praze Koby-
lisích, jsem prošla mapy Úval 
z 19. a 20. století. V příruční mapě 
z r. 1873, list 6, jsem našla na par-
cele 44 dům č. 18 s dvěma zdě-
nými stojícími budovami kolmo 
k náměstí, přes něž byla šrafovaně 
nakreslena dostavba domu směrem 
do náměstí, kde maminka Barbora 

historie

Odezvy 
Odezvy čtenářů nás potěší, tak jako je potěšilo uveřejnění fotografi e 

společenství kolem nákladního auta v lese. Už víme a do historických 
dokumentů archivu městské kroniky zapisujeme, že muž stojící vedle 
auta je pan Tourek, muž na korbě je Václav Jakubínský a je to tatínek 
holčičky, kterou drží pan Tourek za ruku. Malá holčička je Hana Ja-
kubínská, nyní Navrátilová a poznala se samozřejmě ihned. Má doma 
více podobných fotografi í, které je ochotna zapůjčit archivu ke skeno-
vání a uložení. Děkujeme. Ovšem nadále pátráme po alternativním po-
honu náklaďáku. 

K fotografi i s lakýrnickou fi rmou 
doplňuji, že má čp. 434 a musí být 
hodně stará, když dům má kolem sebe 
prázdno, jen louky, pole. Máme obavy, 
že ani není v Úvalech.

Na fotografi i je zvětšenina s číslem 
popisným. Toto číslo má v Úvalech 
dům ve Štefánikově ulici a ulice má 
zcela jiný sklon než prostor kolem domu na fotografi i.

Pohled z výšky na část Úval,  fotografi e byla pořízena buď z okna nebo ze střechy domu čp. 1125 
v Žižkově ulici (bytovka) směrem na západ. Jsou zobrazeny domy  kolem ulic B. Němcové, Jung-
mannovy a Raisovy. Na obzoru je vlevo Králičina, napravo Škvorecká obora. Dům před lesem 
s bíle svítící omítkou je čp. 1111 v Nerudově ulici na Homolce. Vzhledem k prázdnosti polí před 
lesem je snímek z období kolem roku 1965. (určil ing.V. Procházka)

Řešení – Kam se díváte???

A  jedna fotografi e navíc! Zahlédli 
jste někdy podobiznu pana Rosenbauma, 
majitele cihelny a statku, úvalského ob-
čana, jehož rodinu později postihla metla 
fašismu. Je březen, vzpomíná se odvlečení 
úvalských židovských občanů do koncent-
račních táborů. Bude opět happening Pama-
tuj!!! (8.3.2017, upoutávka v ŽÚ). Fotogra-
fi e se tak může pojmout jako připomenutí 
židovských spoluobčanů, úspěšně rozvíje-
jících Úvaly již od 19. století.

Potvrďte nebo vyvraťte prosím informaci 
na adresu alena.janurova@centrum.cz nebo 
v podatelně MěÚ, budete-li vědět.

Alena Janurová
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Bartošová prodávala maso. /R. 1841 
byla pravá budova od průjezdu za-
kreslena žlutě jako dřevěná, po zdě-
né dostavbě předního domu zasa-
hující obě přední části původních 
budov, byla zakreslena jako zděná/. 
Podélná prvotní zděná obytná budo-
va s okny do náměstí, vlevo od prů-
jezdu, byla podle příruční mapy z r. 
1873 nepatrně prodloužena. Obytný 
a hospodářský komplex tří do pod-
kovy postavených budov dispono-
val na konci katastru č. 44 dvěma 
hospodářskými budovami, z nichž 
zůstaly jen základy. Na zahradě, 
která sahala až k potoku, žádná další 
budova nestála, neřku-li mlýn. Hor-
ní mlýn je zakreslen u Mlýnského 
potoka mlýnskými koly ve formě 
polovičních ozubených kol. Příruční 
mapy, které tvořil odborník po vi-

zuální kontrole, jsou přesnější než 
stabilizační mapy vznikající v kan-
celáři, a proto se v nich dostavba 
domu objevuje později, což dokládá 
evidenční mapa z let 1873 – 1926. 
Příruční mapa z r. 1873 dokázala, že 
se jedná o rodný dům Marie Maje-
rové, který byl dostavěn před jejím 
narozením.

Byly v komlexu obytných a hos-
podářských budov se sklepem pro-
vedeny po r. 1886 nějaké změny?

Pan Rajnyš zaslal představen-
stvu obce Ouvaly 13. 8. 1905 
žádost: „Slavné představenstvo 
obce ráčíž po předeslaném komi-
sionálním ohledání č. 18, které 
majitel přestaviti a spraviti, plány 
týkající se oné přestavby schvá-
liti a onu přestavbu povoliti.“ /
Stavební archiv města Úvaly/. 

Plány se nedochovaly. Vzhledem 
k tomu, že půdorys stavení se 
na mapách po celé 20. století ne-
změnil, jednalo se jen o úpravy. 
Občanská záložna v Úvalech ne-
chala v r. 1929 vydláždit průjezd 
domu bílými cihlami, práci zadala 
fi rmě F. Jedon, r. 1932 oznámila 
pořízení nové omítky. Úvalská 
fi rma E. J. Macholda přistavila 
r. 1935 prádelnu a záchody. 

Z příruční mapy z r. 1873 a stabi-
lizačních map pro roky 1873–1926, 
z mapy jednotné evidence půdy 
z r. 1961 vyplývá, že obytná budova 
vlevo od průjezdu nebyla přestavo-
vána, jen nepatrně přistavěna smě-
rem do zahrady, a dochovala se po-
dobně jako budova vpravo dodnes. 
Stojí i budova s krámkem směrem 
do náměstí.

Marie Majerová bydlela v obyt-
né části domu č. 18 od svého naro-
zení 1. 2. 1882 až do odstěhování 
vdovy a dcerky Bartošových do Pra-
hy krátce po smrti otce Františka 
Bartoše 18. srpna 1886. Márinka 
žila v Úvalech 4 roky a nejméně 7 
měsíců. Půdorys hospodářského 
a obytného stavení čp. 18 zůstal 
od r. 1873 v původní podobě, což 
lze zkontrolovat vizuelně.

O všech životních peripetiích spi-
sovatelky, naší rodačky, kterou si 
svými současnými projevy a květi-
nami chtějí přisvojit zase jen komu-
nisté, jsem sepsala delší pojednání, 
které chce město Úvaly nabídnout 
Úvalákům a dalším příznivcům. 
Práci doplní mnoho fotografi í také 
úvalské provenience.

 PhDr. Lenka Mandová

Slovo úvodem:
TJ Sokol Úvaly slaví v letošním roce některá 

významná jubilea.
3.3.1907 (před sto deseti lety) byla ofi ciálně za-

ložena TJ Sokol Úvaly, od roku 1927 (před deva-
desáti lety) se úvalští házenkáři již naprosto pra-
videlně účastnili ligových soutěží a 30.11.1947 
(před sedmdesáti lety) právě naši házenkáři 
odehráli historicky první utkání v moderním 
handballu na území tehdejšího Československa. 
Všechna tato výročí si budeme během letošního 
roku připomínat. V ŽÚ bude v od tohoto čís-
la do konce roku vycházet postupně historie TJ 
v Úvalech a mnoho dalších informací. Začínáme 
historií počátku naší jednoty. Přeji vám příjemné 
počtení, a pokud máte doma jakékoliv materiály 
související s naší jednotou a sportem v Úvalech 
vůbec, obraťte se na nás. Děkuji. Jiří Dráb

Historie:
110letá historie tělovýchovné organizace SO-

KOL v Úvalech
Psal se rok 1907, neexistoval ještě českoslo-

venský stát, české země byly součástí rakousko-
-uherské monarchie. Půda pro založení sokolské 
jednoty v Úvalech byla připravena ve vzdělávací 
besedě Havlíček, přednáškou sokolského pra-
covníka Šebastiána Trägra, kterou zorganizovali 
funkcionáři besedy Jan Ešner a Alois Procházka. 
Tito jmenovaní našli velkou oporu v bývalém 
poštmistrovi Františku Kaplanovi. Na den 3. břez-
na 1907 byla svolána schůze, na které o významu 
sokolského hnutí promluvil zástupce Středočeské 
župy Sokolské z Českého Brodu tak přesvědči-
vým způsobem, že se hned na této schůzce přihlá-
silo 39 činných a 29 přispívajících členů. Čestný 
úkol, přivést jednotu v život, připadl na starostu 
Josefa Hladíka, místostarostu MuDr. F. Lamin-
gera, náčelníka Františka Kaplana, jednatele L. 
Hubeného a pokladníka Fr. Bohuslava.

Cvičit se začalo v nevelké a hlavně nízké re-
staurační místnosti bývalého hostince u Chroustů, 
pro letní období byl jednotě propůjčen dvůr obec-
né školy. Ještě téhož roku se však čtyři cvičenci 
a dvanáct členů v kroji zúčastnili V. všesokolské-
ho sletu. 

Maloměšťácké prostředí tehdejších Úval neby-
lo bez rušivého vlivu na malou, začínající jednotu. 
Úpadek společenského života a spory osobního 

rázu byly zaneseny do nově založeného 
Sokola. Starostenská a jednatelská funk-
ce byla podle dostupných pramenů velmi 
často zanedbávána a nejednou se stalo, že 
veškerá tíha práce spočívala na bedrech 
tehdejšího náčelníka. Zlepšení poměrů 
nenastalo, ani když se jednota přestěho-
vala z nevyhovující místnosti hostince 
u Chroustů do nově vystavěného sálu 
hostince u Nedvědů, odkud po založe-
ní DTJ v Úvalech Sokol počátkem roku 
1911 přešel do sálu hostince U Chlapců 
(bývalého Kulturního domu Marie Ma-
jerové). Všechny tyto počáteční potíže 
nepřipravily o chuť do práce hrstku nad-
šenců, a tak byl v dubnu 1911 založen 18 
členný ženský odbor Sokola. Byly pod-
niknuty i kroky k povolení cvičení žactva, 
avšak ze strany tehdejších rakouských 
úřadů nebylo pro tuto činnost pochopení. 
Zásluhou náčelníka Františka Kaplana 
byla zdůrazňována i stránka ideová, a tak 
pronikl do jednoty sokolský tisk a byly 
organizovány vzdělávací přednášky.

Valnou hromadou počátkem roku 1912 
skončilo v Sokole období „dětských ne-
mocí“ a začala nová éra. V tomto roce se 
také konaly horečné přípravy na VI. vše-
sokolský slet, na který prošlo náročnými 
zkouškami 10 cvičenců a 9 cvičenek.

V září 1912 se Sokol znovu stěhoval 
a útočiště našel ve volné učebně právě 
otevřené nové školní budovy. Místnost 
opět příliš nevyhovovala a pobyt byl tak 
krátký. Neustálé stěhování dalo podnět 
k úvahám o vybudování vlastního stánku. 
V roce 1913 bylo ustaveno Družstvo pro 
postavení sokolovny.

Do roku 1914 vstupovala jednota pod 
vedením starosty Weinsteina, náčelníka 
Kaplana a náčelnice Selixové a s velkým 
nadšením se nacvičovalo na slet v Brně 
a Lublani, byly konány přípravy na 500. 
výročí upálení Jana Husa. Snažení ukon-
čilo vyhlášení války několik dnů po sa-
rajevských výstřelech. 27 členů jednoty 
dostalo povolávací rozkaz. Česká obec 
sokolská byla rozpuštěna, jednoty byly 
pod přísným dohledem. Valná hromada v roce 

1916 se konala za účasti pouhých 17 mužů a 8 
žen. Starostou byl zvolen bratr Haberle. V říjnu 

Sokol Úvaly
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společenská kronika

BŘEZEN 2017
Vítáme nové spoluobčánky
Ondřej Pfeifer
Jakub Krempaský
Marie Paldus
Alan Šťovíček
Kristián Šťovíček
Všem dětem přejeme, aby vyrostly 
ve zdravé a šťastné občany našeho 
města.

Březnová životní jubilea
70 let – Jaroslava Sosnovská
 Miloslav Svítek
 Jaroslava Hubáčková
75 let – Josef Havlík
 Dagmar Rybáková
 Ivan Kišš
 Miloslav Skůpa
80 let – Růžena Zemková
 Marie Holíková
81 let – Miroslav Novák
 Jana Studená
83 let – Zdeněk Mitrovský
 Miroslav Vávra
84 let – Jiří Kodr
85 let – Ludmila Kodrová

86 let – Marie Neugebauerová
 Věra Karbulková
88 let –  Ilsa Nováčková
89 let –  Jiří Rýdl
 Věra Černá
93 let –  Sidonia Hakenová
96 let – Miloslava Kotlandová
97 let – Marie Dovolilová
102 let – Antonie Svobodová
Všem jubilantům přejeme hodně 
štěstí, zdraví a spokojenosti 
do dalších let.

Navždy jsme se rozloučili
Jindřiška Kubieová
Marie Mikšíčková
Helena Maříková
Josef Zemek
Všem pozůstalým vyslovujeme 
upřímnou soustrast.

Upozornění
 Občané,  kteří nechtějí být uvá-
děni ve společenské kronice 
(narození,  jubilea,  úmrtí),  ať 
tuto skutečnost nahlásí na správ-
ním odboru MěÚ Úvaly,  tel. 
281 091 528,  281 982 485 nebo 

mobil 723 929 928,  vždy do 15. 
dne předcházejícího měsíce. Po-
kud nám nebude oznámen nesou-
hlas,  budou tato výročí v Životě 
Úval uváděna.

Marie Černá – matrikářka

zahrajme si šachy

V této pozici je na tahu černý 
a pěkným obratem získá roz-
hodující materiální převahu. 
Najdete ho?

Správné řešení úlohy z minulého 
čísla je 1.Ve8 Sg5 2.h4 se ziskem 
střelce. Toho nakonec smrtelně 
omezil vlastní pěšec na c5…

Petr Slavík

Dne 10. března vzpomínáme 
nedožitých narozenin – 95 let,  
na vždy vtipného, společen-
ského a sportovně založeného 
p. Václava Vosátku.
Čas rychle běží a vzpomínky na 
našeho tatínka a dědečka na-
vždy zůstávají v našich srdcích.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi.

Rodina Vosátkova

osobní

1916 musela ale jednota postoupit skrovnou cvi-
čebnu aprovizačním účelům a činnost jednoty tak 
byla prakticky zastavena. Teprve po roce 1918 se 
podařilo pronajmout pro cvičení sál v restauraci 
u Nedvědů. Na konečné řešení prostor pro cvi-
čení nebyl stále dostatek fi nančních prostředků. 
Stavební družstvo proto doporučilo zakoupit pro-
story nynějšího hostince Sokolovna čp. 164. Kup-
ní cenu bylo nutno z větší části uhradit z půjčky, 

výstavba sálu na dvoře hostince nepři-
cházela z fi nančních důvodů v úvahu, 
proto bylo rozhodnuto přestavět stávají-
cí stodolu na tělocvičnu a přilehlé stáje 
na šatny.  Nová tělocvična byla otevře-
na slavnostní valnou hromadou 4. srpna 
1923 za účasti mnoha hostí Středočes-
ké župy, okolních jednot, pro letní cvi-
čiště odkoupila jednota část louky pod 
sokolovnou. Tak získala jednota na teh-
dejší poměry důstojný stánek. Výbor si 
byl vědom, že toto provizorní řešení ne-
vystačí na dlouho narůstajícímu zájmu 
o činnost jednoty. Snažil se různými 
aktivitami získat příjmové zdroje, ale 
příliš štěstí tyto snahy neprovázelo. 
Nákladně pořízené koupaliště na Škvo-
reckém potoce bylo za mimořádně su-
chých let prakticky bez vody, i biograf 
lehkomyslností některých funkcionářů 
uvedl jednotu na pokraj fi nančního 
krachu. Ani nájemci hostinské koncese 
nepřinesli jednotě potřebné prostředky, 
naopak připravovali jednotu o peníze, 
které těžko sháněl cvičitelský sbor a od-
bor loutkářský, divadelní a pořadatelský. 
Hospodářských problémů přibývalo 
a jednota neměla po této stránce daleko 
k úpadku. Pouze díky energickému zá-
sahu JUDr. Pražáka, Fr. Piláta a starosty 
Františka Kaplana nedošlo k exekuční-
mu a soudnímu vymáhání hrnoucích se 

platebních povinností.
Nespočetné hodiny po celodenním zaměstná-

ní věnovali výchově žactva, dorostu i dospělého 
členstva všichni cvičitelé pod vedením náčelnic 
a náčelníků, zejména Pepinky Veselé a Ladislava 
Vlčka. Početná výprava cvičenců se zúčastnila 
IX. všesokolského sletu (1932). Vedle základní 
tělesné výchovy slavila úspěchy i ostatní sportov-

ní odvětví jako lehká atletika, česká házená, odbí-
jená, tenis a hokej. Stále stoupající nároky všech 
členů Sokola nutily jednotu k radikálnímu řešení. 
Bylo rozhodnuto stavět areál, který by byl scho-
pen pojmout početné složky jednoty. 

(pokračování příště – v dubnovém čísle se do-
čtete vše o výstavbě sokolovny)

Důležité termíny:
18.3.2017 –     maškarní ples sportovců
24.6.2017 –      90 (70) let házené v Úvalech (turnaj 

mužů, utkání dětí a rodičů, ohňostroj 
a nabitý program až dlouho do noci 
se spoustou překvapení)

2.12.2017 –      110 let TJ (oslavy v sokolovně, výsta-
va, kulturní program)

www.hazena-uvaly.cz
Jiří Dráb

POZVÁNKA NA ŠACHOVÝ TURNAJPOZVÁNKA NA ŠACHOVÝ TURNAJ
V sobotu 25. března 2017 se od 14 hodin v MDDM Úvaly uskuteční 
turnaj v rapid šachu na 7 kol, s časovým limitem 2x15 minut na partii. 
Turnaj je otevřený všem hráčům (registrovaným i neregistrovaným)! 
Přihlášky, prosíme, posílejte na email petr.slavik@volny.cz.
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Pohřební ústav 
Pavel Kos
602 221 511, 321 622 615

Český Brod, 
nám. Arnošta z Pardubic 1384

www.pohrebnisluzbykos.cz

AUTODOPRAVA
-nonstop-

ODVOZ KONTEJNERY Milan Petružálek
Sutě, odpad, písky Praha 9 – Běchovice
Recyklát, tříděná zemina Český Brod
Přeprava materiálu

MULTIKÁRA, AVIA, LIAZ, TATRA, IVECO
ZEMNÍ – výkopové práce – DEMOLICE

mobil: 603 242 142
www.sute-pisky.cz milanpetruzalek@sute-pisky.cz

odstraní Vaše nedostatky IHNED a BEZ čekání!!odstraní Vaše nedostatky IHNED a BEZ čekání!!

Již do tří týdnů můžete zhubnout až o dvě konfekční velikosti, cítit se
a vypadat lépe!
Rychlá a efektivní modelace Vašeho těla a redukce tukových buněk.
Připravte se na 60 minut příjemné relaxace bez nepříjemných pocitů.

AKCE BŘEZEN – 14 ošetření vybraných partií v rámciAKCE BŘEZEN – 14 ošetření vybraných partií v rámci 

 7x infradeka – saunovací efekt, zrychlení lipolýzy a metabolismu
● PPC sérum na podporu hubnutí ke každému ošetření

WWW.KOSMETIKAUVALY.CZ       Salón HELENA 603 950 600WWW.KOSMETIKAUVALY.CZ       Salón HELENA 603 950 600

Úvaly přijme
SKLADNÍKASKLADNÍKA

Požadujeme: řidičský průkaz sk. B, aktivní přístup 
k práci, pečlivost, zodpovědnost a samostatnost. 

Odpovídající fi nanční ohodnocení.
Nástup možný ihned.

Životopisy zasílejte na e-mail: almeco@seznam.cz

KOMINICTVÍ NĚMEC

čištění, revize, opravy, 

telefon 775 132 921
Koupím garáž v Úvalech 
a okolí. Tel.: 603 963 494.

Opravy praček
automatických a vířivých

Josef Táborský, 
Praha-Újezd nad Lesy, 

Žichlínská 1670

Tel.: 602 949 765

Rádi bychom koupili byt 
v Úvalech pro naši babičku. 

Tel.: 725346702. 

Zbyšek Kordač

Zpracuji
Daňová přiznání

Účetnictví
Daňovou evidenci

Mzdy

Úvaly a široké okolí
Tel.:  608 022 739
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POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

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

Úvaly přijme
ŘIDIČE DODÁVKOVÉHO VOZUŘIDIČE DODÁVKOVÉHO VOZU

Požadujeme: řidičský průkaz sk. B, aktivní přístup 
k práci, pečlivost, zodpovědnost a samostatnost. 

Odpovídající fi nanční ohodnocení.
Nástup možný ihned.

Životopisy zasílejte na e-mail: almeco@seznam.cz
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