zprávy z města ®

Život Úval 8/2011

Město Úvaly

4/2017
Ročník 58

Vítání jara. Foto: Petr Matoušek

Rekonstrukce
k
k ulic
l vÚ
Úvalech,
l h str. 4

Městský úřad
Zprávy z města
Aréna názorů

duben_2017.indd 1

2
6
7

Kultura
Zprávy z MDDM
Školství

Karnevall úvalských
l k h dětí,
d str. 12

9
11
14

Organizace a spolky 17
Sport
19
Poznáte se
25

Sokolové,
S k l
str. 21

Pozvánka na řádné zasedání zastupitelstva
20. 4. 2017 od 17 hod v DPS
str. 3
www.mestouvaly.cz

3/27/17 11:29 PM

městský úřad

Život Úval 4/2017

Slovo starosty
Milé Úvalačky, milí Úvaláci,
v březnu se po zimní přestávce opět rozjely rekonstrukční práce na silniční síti v Úvalech a jejich nejbližším okolí. Při rozhovorech
s vámi jsem zaslechl dvojí kritiku: jednak se
kumulují práce na více komunikacích najednou a za druhé se vleče rekonstrukce Riegrovy
a Škvorecké. V obojím máte pravdu. Po letech
půstu se nám podařilo na Úvaly zaměřit pozitivní pozornost příslušných institucí (správa
a údržba silnic, ŘSD), případně využít příležitosti (rekonstrukce drážního koridoru) nebo
se povedlo ušetřit peníze na jiných projektech
(dostavba kanalizace). V prvních dvou případech se jedná o konstelaci, která se nemusí
hned tak opakovat, a tak dáváme na radnici
přednost tomu, abychom realizovali maximum možného. Ano, je a bude to otravné
a chápu, že budete při objížďkách a uzavírkách nadávat. Na druhou stranu, za nové silnice a ulice budeme všichni rádi.

Jiná věc je rekonstrukce průtahu Úvaly –
Riegrova a Škvorecká. Tato rekonstrukce zdaleka neběží tak, jak jsme si na radnici představovali. Je sice pravda, že převážná část této
akce je v režii Krajské správy a údržby silnic,
nicméně jedná se o společný projekt KSÚS
a města, takže se spoluzodpovědnosti nezříkáme. O tom, kde se stala chyba, si můžete přečíst v samostatném článku. Za mne jen – prodlevy při rekonstrukci mne mrzí, Úvalačkám
a Úvalákům se omlouvám a mohu vás ujistit,
že děláme vše proto, aby vše již běželo, jak
má. Pro nás je to poučení, takže rekonstrukci
náměstí si budeme hlídat o to důkladněji již
ve fázi výběrového řízení.
S rekonstrukcí náměstí, která se letos rozběhne, souvisí jedna pro mnohé bolestivá
záležitost – skáceli jsme stromy na náměstí.
Ačkoli tyto stromy dlouhá desetiletí k našemu náměstí patřily, jejich zdravotní stav nebyl dobrý a perspektivní. Většina z nich bude

po ukončení rekonstrukce nahrazena novými
vzrostlými stromy, které dotvoří novou koncepci náměstí. Architektonicko-urbanistické
řešení uspořádání zeleně na náměstí počítá
s otevřením prostoru před budovou základní
školy a podtržením její role jako jedné z dominant centra města. Naopak Husova ulice se
promění na ulici alejového typu. Uvědomuji
si, že tyto kroky související s úpravou zeleně
budou pro obyvatele Úval zprvu nezvyklé,
jsem však přesvědčen, že konečný výsledek
celé akce bude pro město přínosem nejen estetickým, ale zároveň zajistí dlouholetou a kvalitní udržitelnost zeleně ve veřejném prostoru.
Jak by měly náměstí Arnošta z Pardubic a Husova ulice vypadat po rekonstrukci, se můžete
podívat na vizualizacích.
Přeji vám hezký duben a ať si z vás moc nedělá apríl ☺
Petr Borecký,
starosta města

Rekonstrukce náměstí Arnošta
z Pardubic a Husovy ulice je za dveřmi

P

ravděpodobně již v červnu
se rozjede jedna z největších
investičních akcí tohoto roku
– rekonstrukce náměstí Arnošta
z Pardubic a Husovy ulice. 1. března jsme se proto spolu s projektanty z AF CityPlan setkali s občany
našeho města (především pak
těmi, kteří bydlí v centru), abychom s nimi projednali dopravní
opatření během výstavby.

Harmonogram prací předpokládá, že rekonstrukce celého
prostoru potrvá cca 15 měsíců.
Na základě připomínek občanů
i provozovatelů obchodů a služeb
bude rekonstrukce zahájena v prostoru náměstí a bude nutné zajistit,
alespoň základní dopravní obslužnost prostoru s tím, že je nezbytné,
aby se alespoň v omezeném rozsahu mohli občané dostat do školy,
obchodů, hotelu a restaurací.
Ulice Husova bude realizována v samostatné etapě a zde
se uzávěře nevyhneme, zde
by však měla rekonstrukce
probíhat až poté, co bude otevřen průjezd z ulice Riegrova. Aktualizované informace k plánovanému průběhu
stavby budeme uveřejňovat
na webu, facebooku a v Životě Úval.
Část přítomných občanů
během setkání také požadovala, aby nebyly osazovány
do uličního tělesa dlažební
kostky, ale živice. Zde jsme
museli konstatovat, že se
jedná o střet pohledů na to,

jak vnímat náměstí a celý prostor.
Pohled představitelů města i architektů je takový, že dlažební kostky
zdůrazní centrum města jako takové a jsou trvanlivější a kvalitnější
materiál než živice. Především
však posílí vnímání náměstí Arnošta z Pardubic a Husovy ulice
jako jednoho prostoru, zatímco
živičná vozovka by jen podtrhla
průjezdní charakter centra. Je však
nesporné, že živice je tišší.
Jak bude náměstí Arnošta z Pardubic a Husova ulice vypadat, si
můžete prohlédnout na vizualizacích níže. Kompletní vizualizaci najdete na webových stránkách města.
Petr Borecký,
starosta města
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Noc se mění v den aneb Co s přesvětlením
drážního koridoru?

T

uto zkušenost mají všichni
obyvatelé Úval, kteří bydlí
v okolí nádraží. Nově instalované vysoké sloupy s výkonnými
výbojkami mění noc v den. Je to
velmi nepříjemné, zvláště v situa-

ci, kdy došlo k vykácení izolační
zeleně směrem do ulice Pod tratí.
Světlo je tak intenzívní, že v ulici
Pod tratí jsme dokonce prozatím
upustili od montáže lamp pouličního osvětlení.

Začali jsme proto v rámci kolaudačního řízení jednat s představiteli SŽDC a požadujeme
řešení tohoto problému. A to
buď technickými opatřeními
(směrově regulované světlo,
aby nedocházelo k přesvětlování okolí, dosázení zeleně) nebo
úplným vypnutím těchto světel.
Jednání nebudou jednoduchá,
protože provoz na železnici se
řídí svými vlastními předpisy,
ale na stranu druhou není pro
město přijatelné, aby jeho občané (zejména v ulici Pod tratí)
tímto trpěli.
O vývoji jednání vás budeme
informovat na webu a facebooku
města.
Petr Borecký,
starosta města

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

ve čtvrtek
20. 4. 2017
od 17 hodin
v sále domu
s pečovatelskou
službou.

Strojní čištění ulic

V

průběhu dubna bude
v úvalských ulicích probíhat strojní čištění ulic.
Vzhledem k tomu, že jen během ledna jsme v rámci zimní
údržby ulic rozházeli cca 80 tun
štěrku, je potřeba všechny ulice
od těchto nánosů vyčistit. Pro
čištění budeme používat naši
techniku, ale aby úklid proběhl v co nejkratším čase, bude
se v Úvalech pohybovat i větší
technika, kterou Technické služby města Úvaly nedisponují.
Velký čistící vůz vyčistí hned
z počátku dubna důležité místní
komunikace v Úvalech (Jiráskova, Klánovická, Smetanova,
Na Spojce, náměstí Svobody,
Bezručova, Wolkerova, Kollárova, Prokopa Velikého, Nerudova, Dobročovická, Žižkova,

Boženy Němcové, Jungmannova, Raisova a Maroldova), další
lokality budou vyčištěny postupně. Pro strojní čištění ulic
jsme Úvaly rozdělili do celkem
7 okruhů, které budou probíhat
v následujícím sousledu – Slovany; Radlická čtvrť; V Setých,
Zálesí a Horoušánky; Pod Tratí.
Centrum jsme rozdělili do tří
samostatných kruhů. Konkrétní
termíny čištění daných lokalit
budou oznámeny na webu TSÚ
i města, stejně jako na facebooku
města. V čištěných lokalitách
bude v dostatečném předstihu
umístěno dopravní značení. Doufáme, že počasí nám bude nakloněno a během dubna se nám tak
podaří uklidit celé Úvaly.
Pavlína Slavíková
Technické služby města Úvaly

Výzva zájemcům – členství
ve ﬁnančním výboru
Zastupitelstva města Úvaly
Finanční výbor Zastupitelstva města Úvaly po odchodu
své dlouholeté členky hledá uchazeče k doplnění
stavu.
Případní zájemci se mohou s dotazy obrátit na předsedkyni Helenu Váňovou, kontakt:
helenavanova@seznam.cz, telefon 724181518,
nebo podat stručnou písemnou žádost adresovanou
Městskému úřadu Úvaly – finančnímu výboru, Pražská
276, 250 82 Úvaly. Uveďte prosím svůj telefon nebo
email.
Dana Kyralová, tajemník finančního výboru

Informace o akci „III/01214 Úvaly u Prahy, průtah – úsek č. 3”
Vážení spoluobčané,
v měsíčníku Život Úval vás průběžně
informujeme o probíhajících stavebních
pracích na akci „III/01214 Úvaly u Prahy,
průtah – úsek č.3“.Původní předpokládaný
termín pro ukončení stavebních prací byl
v květnu roku 2017. Vzhledem ke špatným klimatickým podmínkám v tomto roce
byla stavba pozastavena. Dalším problémem byla komplikovaná přeložka plynu
na mostních objektech a některé z provedených prací musel zhotovitel předělávat.
Zároveň bylo nutné zajistit koordinaci dešťové kanalizace z ulice 5. května do ulice
Riegerova. Při samotné rekonstrukci ulice
5. května vznikne úspora a budou minimalizovány práce (nebude nutné zasahovat
do nově vybudovaného povrchu v ulici Rie-

gerova). Na základě výše uvedených skutečností se bohužel posune termín ukončení stavebních prací. V současné době dle
aktualizovaného harmonogramu je předpokládaný termín ukončení stavby bohužel
konec listopadu 2017.
V polovině března byl obnoven průjezd
z ulice 5. května přes ulici Dvořákova k ulici Škvorecká směrem k rybníku Fabrák.
Průchod pro pěší bude zachován po celou
dobu výstavby v celém úseku. Toto otevření bude cca do června (po celou dobu
opravy komunikace I/12, Českobrodská).
Cca na přelomu června a července bude bohužel nutné ještě komunikaci uzavřít a dokončit výše uvedené napojení dešťové kanalizace. Nicméně během letních prázdnin
by měly být dle zhotovitele stavby křižo-

vatka Riegerova a 5. května vč. mostu před
technickými službami a položení poslední
vrstvy živice hotové. To znamená plně průjezdné. Od srpna do listopadu by už pak
měly probíhat pouze práce na mostu před
č. p. 65. Jedná se o krajskou komunikaci,
kde investorem stavebních prací je Krajská
správa a údržba silnic
Víme, že současný stav stavby není bezproblémový. Za tuto skutečnost se samozřejmě omlouváme a doufáme v trpělivost všech
občanů, zejména obyvatel ulice 5. května,
Riegerova, Škvorecká a Dvořákova, kterých
se tato akce bezprostředně týká.V případě
jakýchkoli dotazů neváhejte kontaktovat vedení města nebo odbor investic a správy majetku.
Petr Matura
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Jarní úklid 2017 – INFORMACE

S

nastupujícím jarem opět přichází i pravidelný jarní úklid některých
odpadů z našich domácností. Úklid se bude konat obdobným způsobem jako na podzim roku 2016.

Celá akce proběhne od pondělí 24. dubna 2017 až do úterý 9. května 2017.
Stejně jako tomu bylo na podzim, budou i nyní na každé stanoviště
v příslušný den přistaveny kontejnery dva. První kontejner bude určen na maloobjemové, objemnější a velkoobjemové odpady a druhý
kontejner bude sloužit pro odkládání větví, pařezů a případně kmenů.
(nutno vše rozřezat na menší kusy). Pracovník svozové ﬁrmy bude sám
určovat, do kterého kontejneru bude odpad odkládán.
Svoz se týká maloobjemových, objemnějších a velkoobjemových
odpadů, které nemohly být umístěny do popelnicových nádob nebo
kontejnerů na separované odpady
Do přistavených kontejnerů nesmí být umisťovány odpady nebezpečné (např. zbytky barev, laků, kyselin, olejů, autobaterie,

Harmonogram svozu
Termín:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Pondělí
Úterý

Číslo stanoviště
24. dubna
25. dubna
26. dubna
27. dubna
28. dubna
29. dubna
30. dubna
1. května
2. května
3. května
4. května
5. května
6. května
7. května
8. května
9. května

12, 26, 44
10, 37,36
22, 28
14, 21, 43
3, 19, 41
18, 25,45
29, 33, 46
2, 5, 34
15, 35, 40
9, 16, 32
1, 31, 4
6, 7, 13
20, 24, 38
11, 39, 42
17, 23, 30
8, 27, 47

Očíslování stanovišť kontejnerů
1. Roh ulic Chorvatská,
Slovinská
2. Roh ulic Bulharská, Ruská
3. Roh ulic Srbská, Škvorecká
4. Střed ulice Poděbradova
5. Střed ulice Roháčova
6. U Hřbitova
7. Roh ulic Kladská,
Lužická

8. Roh ulic U Kaberny,
U Výmoly
9. Roh ulic Nerudova, Žižkova
10. Roh ulic Čechova,
Havlíčkova
11. Roh ulic Kollárova, Boženy
Němcové
12. Roh ulic Jungmannova,
Prokopa Velikého

pneumatiky apod.) a dále odpady, které jsou předmětem zpětného
odběru elektrozařízení v našem sběrném dvoře (např. lednice, televize, počítače a monitory, mobilní telefony a další drobná elektrozařízení).
Dále je výslovný zákaz zde odkládat suť, kameny a zeminu – tyto
odpady je nutno odvézt do sběrného dvora!!!
Při odkládání odpadů je nutno se řídit pokyny přítomných pracovníků svozové ﬁrmy, kteří jsou oprávněni nepřijmout nevhodné
odpady do přistavených velkoobjemových kontejnerů.
Čas přistavování kontejnerů
Kontejnery budou přistavovány na níže uvedená stanoviště ve všední
dny od 13.00 hod. a odváženy budou po 19.00 hod, o víkendech
budou přistavovány na níže uvedená stanoviště od 9.00 hod. a odváženy budou týž den po 15.00 hod. (z důvodu krádeží kontejnerů nebudou na stanovišti přes noc). V případě naplnění kontejnerů budou
průběžně odváženy a přistavovány prázdné.
13. Roh ulic Nerudova, Raisova
14. Roh ulic Raisova, Kollárova
15. Roh ulic Prokopa Velikého,
Erbenova
16. Roh ulic Kollárova, Josefa
Lady
17. Roh ulic Hakenova,
Štefánikova
18. Roh ulic Wolkerova,
Alešova
19. Roh ulic Vítězslava Nováka,
28. října
20. Roh ulic Kožíškova,
Vítězslava Nováka
21. Roh ulic Rašínova, náměstí
Svobody
22. Roh ulic Grégrova,
Dobrovského
23. Roh ulic Guth-Jarkovského,
Klánovická
24. Roh ulic Čelakovského,
Foersterova
25. Roh ulic Guth-Jarkovského,
Máchova
26. Roh ulic Rašínova, Tylova
27. Roh ulic Klostermannova,
Dobrovského
28. Roh ulic Palackého,
Hakenova

29. Roh ulic Janáčkova,
Purkyňova
30. Střed ulice Fibichova
31. Střed ulice Zálesí
32. Roh ulic Glücksmannova,
Šámalova
33. Ulice Kmochova a Jirenská
34. Ulice Mánesova –
křižovatka
35. Roh ulic Sovova, Na Spojce
36. Ulice Mánesova,
U Mlýnského rybníka
37. Roh ulic Fügnerova, Tyršova
38. Ulice Komenského
a Hálkova
39. Střed ulice Pod Slovany
40. Střed ulice Pražská – bývalá
pošta
41. Střed ulice Atlasová
42. Střed ulice U Obory
43. Střed ulice K Hájovně
44. Ulice Kupkova a Brožíkova
45. Osadní ulice
46. Ulice Moravská
47. Roh ulic Bratří Čapků, Jiřího
Gruši
Odbor životního prostředí
a územního rozvoje

Informace o opravě ulice Jiráskova v Úvalech
Vážení občané,
v těchto dnech jste si mohli všimnout, že
začala probíhat oprava chodníku v ulici Jiráskova ve směru od ulice Bezručova směrem
k nádraží. Jedná se o plynulé navázání prací
stavby – oprava ulice Jiráskova, kde investorem je Správa železniční dopravní cesty, která opravuje poškozené komunikace ve městě
dotčené stavbou nového železničního koridoru .
Celá ulice Jiráskova získá nový kabát i infrastrukturu: opravené dešťové šachty, sloupy veřejného osvětlení, chodníky a povrch
vozovky. Součástí prací bude také výsadba
uliční zeleně.

V současné době probíhá inženýrská činnost – především jednání se správci podzemních sítí a dále dohody o úpravě dopravního
provozu a parkování. Toto by mělo být dokončeno do konce března 2017.
Zároveň zhruba do konce března budou
postupně budovány chodníky na vzdálenější
straně ulice směrem od nádraží až k Sushi
Úvaly. Od cca 13. 3. nebude možné parkovat
u chodníku podél parkoviště u nádraží z důvodu provádění prací na chodníku
Zhruba od poloviny dubna bude přesunuta
zastávka BUS na provizorní náhradní místo
a realizován jednosměrný provoz s uzavřením jednoho jízdního pruhu na úseku cca

150 m směrem od ulice Pražské. Toto opatření
by mělo trvat zhruba měsíc, tj. do poloviny
května 2017. V této době budou v uzavřeném
úseku probíhat práce na kanalizaci. Po provedení zásypu nové kanalizace a dokončení
kanalizačních šachet se tyto práce přesunou
na opačnou stranu. Zastávka BUS bude vrácena zpět na své místo a další zastávka BUS
bude posunuta na parkoviště u nádraží ČD.
Současně bude provedeno dopravní uzavření
druhého pruhu a doprava bude opět jednosměrná. Doba tohoto opatření se očekává opět
cca 1 měsíc – tj. do poloviny června 2017.
Následně by měla být cca od 17. 6. 2017
cca na týden uzavřena pro veškerou dopravu
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celá ul. Jiráskova (v případě posunu budeme
o přesném termínu ještě informovat) ve vymezeném úseku oprava. Bude prováděno
odfrézování celého krytu vozovky, dokončeny nové obruby a povrchové znaky podzemních sítí (poklopy). V dalším týdnu bude
prováděna pokládka nových živičných vrstev

a dokončována kompletace. Celá oprava by
měla být dokončena do konce června 2017
a po ukončení prací ulice Jiráskova znovu
otevřena pro nový a bezpečnější provoz.
O případných změnách vás budeme informovat.
Dokončovací a parkové práce proběhnou

cca do 9.7.2017 a v tuto dobu bude také uvolněn prostor na parkovišti, který dnes zabírají
stavební stroje.
V případě jakýchkoli dotazů neváhejte
kontaktovat vedení města nebo odbor investic, dopravy a správy majetku.
Petr Matura

Výzva legionářům
Vyzýváme úvalské pamětníky, kteří měli v rodině nebo mají povědomí o československých legionářích v Úvalech, popř. mají historické dokumenty a obrázky a byli by je ochotni městu zapůjčit, nechť se ozvou
na tel. 723 040 530 nebo 730 189 026, emal: spravni@mestouvaly.cz
Pokud znáte úvalského legionáře, který není v našem seznamu,
máte informace (místo a datum narození) o vojácích,
cích, které se
doposud nepodařilo najít ve vojenské databázi, a fotograﬁe
svých legionářských předků, budeme rádi, když nám je
poskytnete.
Legionáři narození nebo žijící v Úvalech, které se podařilo identiﬁkovat v legionářských a vojenských
ch databázích:
Karel Böhm, František Budka, Bohuslav Bulvas,
vas, Jan
Cmíral, Jaroslav Fořst, František Fouček, Josef Frühauf,
hauf, Jan
Hliňák, Jaroslav Hrabě, František Hybeš, Antonín Kadeřábek,
Karel Kadeřábek, Josef Kameník, Bohumil Kosík,
k Josef
J f Kurel,
K l
Emil Kučera, Rudolf Kutina, Václav Meišner, František Motl, Anto-

nín Netušil, František Pekárek, Bedřich Peler, Václav Pikner, Alois
Pliml, Josef Poupa, František Procházka, Josef Procházka, Josef
Rosa, František Starý, Josef Steklý, Antonín Šembera, Josef Vaněk,
Antonín Volek, Florián Zapletal.
občané a legionáři z okolních obcí, členové JednoÚvalští obča
obce legionářské v Úvalech, které se nety československé
českoslov
podařilo identiﬁkovat v databázích. Důvod je ten, že
podařil
databázích je více osob se stejným jménem a přív data
jmením a u žádného z legionářů nejsou jako místo
narození, domovská obec ani bydliště uvedeny Úvaly.
naroze
Alois Blovský, Václav Čermák, František Fereš, JaroAloi
Holan, Petr Hrubý, Jaroslav Kejř, Václav Kučera, Kaslav Ho
Landa, Václav Lhoták, ? Leština, Alois Navrátil, Emanuel
rel Landa
Josef Pospíšil, Stanislav Procházka, Josef Soukup, JoPařízek, Jo
Václav Šplíchal, Evžen Štengl, Václav Tourek, Karel
sef Strnad, Vá
Tyc, E
Emanuell V
Vacek, Josef Volovecký, Bohumil Zumr.
T
Vedení města

Ukliďme Česko! – Ukliďme Úvaly!
4) Před vchodem do Základní školy
na náměstí Arnošta z Pardubic
5) Před vstupem na fotbalové hřiště,
ul. Klánovická
6) Před plaveckým bazénem Natrix
na parkovišti, ul. Jirenská
7) U Horoušánek, roh ulic E.E. Kische a Tigridova
Pytle na sesbírané odpadky
a pracovní rukavice jsou zajištěny
a budou k vyzvednutí na výše uvedených stanovištích v 9:00 hodin.
S sebou si prosím vezměte nejen
dobrou náladu, ale i vhodnou pracovní obuv, oděv a případné náčiní (hrábě), eventuálně kolíčky
na nos. Můžete se zapojit také for-

T

ak už je tu zase jaro! Hospodyňky smýčí,
zahradníci hrabou a odpadky, kterým se
nepodařilo doputovat do popelnic nebo
na skládku, vykukují na svět. A tak v rámci akce „Ukliďme Pošembeří“ jako součástí
kampaně „Ukliďme svět“ by nebylo od věci
osvěžovat nejen městskou zeleň, která v blížícím se jaru potřebuje, stejně jako my, se pořádně nadechnout.
Přijďte a podpořte čisté a pěkné město jako
jeho občané, kterým není lhostejný vzhled
svého okolí. Potřebujete povzbudit? Rádi vás
povzbudíme….. sušenky,buřty, něco dobrého
(třeba pocit)???
Spojme svoje síly ve spolupráci s Městským úřadem Úvaly v sobotu dne 8.4.2017
od 9:00 hodin. Naše úsilí budeme směřovat
na úklid hned několika oblastí. Sraz zájemců
bude:
1) U Mateřské školy Pražská II., Pražská 525
2) Slovany, u hřiště roh ulic Lužická a Chorvatská
3) Radlická čtvrť, roh ulic Milíčova a Dobročovická
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mou věcných darů či služeb (nákup rukavic
a pytlů).
Nasbírané pytle s odpadky odevzdáte
na stejných stanovištích ve 12:00 hodin, kde
budou sečteny a zaevidovány.
Po skončení úklidu bude odměnou všem zúčastněným kromě dobrého pocitu i společné opékání
buřtů na hřišti pod sokolovnou od 12:30 hodin.
Vyhlášení výsledků „Ukliďme Pošembeří“ proběhne v sobotu 27.5.2017 na Dni dětí,
které se koná v areálu pod školou v Úvalech
a na hřišti pod kostelem a také na webových
stránkách a facebooku města.
Těšíme se na vás!
Odbor životního prostředí
a územního rozvoje

Úvaly se i letos připojily k akci
Vlajka pro Tibet

M

ezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet” vznikla v polovině devadesátých let v západní
Evropě a stala se jednou z nejvýznamnějších symbolických akcí vyjadřujících podporu
ochrany lidských práv nejen Tibeťanů, ale i obyvatel ČLR. Akce probíhá každý rok
10. března, v den výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Při povstání v roce
1959 zemřelo více než 80 000 Tibeťanů, přes milion Tibeťanů zemřelo v následujících letech
ve vězeních, pracovních táborech nebo v důsledku hladomoru. Cílem kampaně je poukázat
na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. Česká republika se ke kampani připojuje
pravidelně od roku 1996, kdy tibetskou
vlajku vyvěsila první čtyři česká města.
V loňském roce se k akci připojilo 759
obcí, měst, městských částí nebo krajů. Stovky vlajek vlají každoročně např.
v Německu, Francii, Belgii a dalších
zemích. Vlajky vyvěšuje celá řada škol,
včetně Univerzity Karlovy a kromě různých organizací také spontánně mnoho
občanů ČR. Po celé ČR probíhá v průběhu března řada akcí na podporu Tibetu.
Vedení města
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Zastupitelstvo města rozhodlo o financování velkých projektů města

Z

astupitelstvo města dne 16. března na svém
zasedání po dlouhé debatě schválilo, aby
město přijalo úvěr od Komerční banky
v celkové výši až 110 milionů Kč do roku 2019,
přičemž tento úvěr bude první dva a půl roku revolvingový, úročený sazbou ve výši cca 0,56%
ročně. Následně bude tento úvěr transformován
na dlouhodobý úvěr splácený až do roku 2037.
Úvěr bude úročen ﬁxní sazbou ve výši 0,9%
ročně po celou dobu splácení dlouhodobé části
úvěru.
Úvaly tak mohou realizovat dlouho připravované investice. Především se jedná o rekonstrukci
náměstí Arnošta z Pardubic a Husovy ulice (náklad připadající na město činí cca 38 mil. Kč,
na Krajskou správu a údržbu silnic připadá cca 10
mil. Kč), dostavbu kanalizace (náklad cca 36 mil.
Kč), opravy ulic a chodníků (náklad cca 20 mil.
Kč), rekonstrukci Mateřské školy Kollárova (náklad cca 14 mil. Kč), rozšíření kapacity základní
školy do TESKO domku (náklad cca 24 mil. Kč),
rekonstrukci bytového fondu (náklad cca 24 mil.
Kč), opravu koupaliště (cca 20 mil. Kč) a budovy radnice č.p. 95 na náměstí Arnošta z Pardubic
(náklad cca 10 mil. Kč). Část těchto investic bude
hrazena i s podílem dotací.
Na celou věc je možné mít dva pohledy. Prv-

ní je pohled současného vedení města. Tento
pohled říká, že město má dluh cca 800 milionů
Kč, přičemž část tohoto dluhu je ﬁnanční (tento
dluh činil k 31.12.2016 částku 77 mil. Kč) a část
tohoto dluhu je infrastrukturní – vnitřní dluh města (tj. dluh, který se neprojevuje v penězích, ale
ve stavu infrastruktury – stavu veřejných budov,
ulic, školky atd.). Pokud bychom nechtěli navyšovat dluh města a realizovat nezbytné 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 „rychle prodatelného“ majetku
činí cca 170 mil. Kč a převyšuje tak hodnotu úvěru, který město bude mít (celková hodnota majetku města činí 1,3 miliardy Kč). Podle názoru
mého, ale i kolegyň a kolegů z vedení města si
město nyní může půjčit peníze za historicky nízké
úroky a díky těmto penězům může odstranit podstatnou část ze svého infrastrukturního dluhu. Cenou za to je, že město bude splácet půjčené peníze
dlouhá léta (v prvních pěti letech půjde o částku
cca 17 mil. Kč ročně, po roce 2024 půjde o cca
5,5–6 mil. Kč ročně).
Druhý pohled je takový, že je lepší si peníze
nepůjčovat a jednotlivé kroky realizovat postup-

ně s tím, že si město může dovolit investovat
cca 20 mil. Kč ročně. Tento názor tedy preferuje podstatně pozvolnější proces přeměny Úval,
ale zároveň by tak Úvaly rychle snižovaly svůj
ﬁnanční dluh. Zastánci tohoto názoru argumentují i nedávno přijatým zákonem o rozpočtové
odpovědnosti, který ve zkratce říká, že obec by
se neměla zadlužovat nad 60% svých průměrných příjmů za poslední 4 roky. V případě Úval
by aplikace tohoto zákona znamenala, že by jejich dluh nesměl být vyšší než cca 70 mil. Kč.
Při aplikaci tohoto zákona by však město Úvaly
v minulých letech nemohlo realizovat výstavbu kanalizace a vodovodu v rozsahu, v jakém
ji realizovalo. Přesto město svůj dluh zcela bez
problémů splácelo. Pokud se týká samotného
zákona, jeho osud je nejistý, protože Senát ČR
(průřezově všemi stranami) chystá ústavní žalobu na neplatnost tohoto zákona.
Ze všech výše uvedených důvodů jsme v zastupitelstvu prosazovali variantu první a jsme velmi
rádi, že ji zastupitelstvo podpořilo. Spolu s mými
kolegy tak věříme, že se naše město v příštích
několika letech promění v mnohem příjemnější
město pro život.
Petr Borecký,
starosta města

zprávy z města
Toxikománie – praktický pohled
na problematiku světa drog
Seminář vedený
Mgr. Martinem Titmanem
zástupcem vedoucího
z nízkoprahového střediska
Drop In, o.p.s.

19. 4. 2017 od 18:00 hod.
v sále DPS

V

Vítání ptačího zpěvu
Zveme vás na Vítání ptačího zpěvu, tradiční akci České společnosti ornitologické, do PP Škvorecká obora-Králičina a okolí.
Akce má za úkol na odborně vedené vycházce
přiblížit naše opeřené přátele široké veřejnosti.
Sejdeme se v neděli 23. dubna 2017 v 8:00
na autobusové zastávce Sídliště Rohožník.
Vycházka bude trvat přibližně 3 hodiny.
S sebou doporučujeme vhodnou obuv
a oblečení, něco malého k zakousnutí, dalekohled a případně určovací
příručku.
Akci povedou ornitologové
a členové ČSO Jan
Grünwald, Denis Matthey,
Irena Filipová a Aleš
Dušek.

noci z 8. na 9. března 2017 uplynulo již 73 let
od zavraždění 3 792 československých 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 nacistů a jejich
pomahačů. Šlo o největší jednorázovou hromadnou
vraždu v dějinách naší země. Oběťmi v německých
koncentračních táborech, zejména právě v Osvětimi
– Březince, se v průběhu let 1942–44 stalo i 24 židovských občanů z Úval.
I při letošním v pořadí již 5. happeningu PAMATUJ! jsme i v Úvalech, jako i v jiných městech v republice, zazpívali tři z písní, které měli na rtech ti,
kteří se před třiasedmdesáti lety stali oběťmi fašismu a nacismu na cestě do plynových komor smrti:
Shema YIsrael – Naděje, Hatikva – Vyznání víry
a Kde domov můj. Zpěv komorního pěveckého
sboru Christi z Úval velmi citlivě a emocionálně
doplnily básně v podání žákyň Základní školy Úvaly. Jiří Orten – Černý obraz recitovala Kristýna Vápeníková, Jaroslav Seifert – Verše o růži recitovala
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Nikola Rossmanová, Vítězslav
Nezval – Sbohem a šáteček recitovala Eliška Svítková a Pavel
Friedmann – Motýl recitovala
Isabela Honzáková. Zejména tato
poslední báseň sedmnáctiletého
autora, který v Osvětimi také zahynul, zasáhla do srdce všechny
přítomné. S pohnutím přítomní
občané vyslechli jména 24 úvalských obětí holocaustu. Ve svém
vystoupení starosta města Petr
Borecký zdůraznil odkaz obětí
pro současnost a nutnost trvalého
boje se zlem, které je v nás přítomno. Akci vhodně doprovodily
i výstavní panely s připomínkou
holocaustu a dětí a také židovská

hvězda osázená krokusy s obrázky židovských obětí. Velký dík
patří učitelům a žákům Základní
školy Úvaly.
Nejedná se nám však pouze
o připomenutí tragické události,
ale o sdělení vize, kterou uvedené písně i básně nesou: tradiční
hodnoty, smysl života, naději, víru
a důvěru. A na obecnou otázku:
Jaké je v českých dějinách místo
pro dějiny 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.

Přijede Kateryna
Kolcová-Tlustá
Kdo to je? Chci o ní něco zjistit, než vyrazíme
na koncert do našeho DPS. Má hodně složitý
osud, ani to nedočítám. Přesto z ní vyzařuje životní optimismus, i když obsah židovských písní
je převážně smutný a vážný. Je tu s námi statečná
nevidomá žena, která se sama doprovází na klavír a má nepřeslechnutelný projev. Počáteční
temný pochmurný hlas se dostává do nečekaných
výšek a stáčí se jak podzimní vítr. Cítím hrdost
národů, o kterých vypráví. A vůbec nevadí, že
nerozumím slovům. Poslední přídavek si odnáším až domů.
Václav Koukl

Proto budeme v Úvalech před základní školou i příští rok.
Vítězslav Pokorný,
místostarosta města

MUDr. KARÁSKOVÁ

DOVOLENÁ
čtvrtek 20. dubna
pátek 21. dubna
pondělí 29. května

aréna názorů

Jak hodnotíte současnou finanční kondici našeho města?

N

a celou problematiku je možné koukat z několika úhlů pohledu. Pokud se týká čistě pohledu
z hlediska vývoje hospodaření za poslední tři roky, můžeme říci, že město je v dobré finanční
kondici – původní dluh ve výši 110 mil. Kč, klesl na 77 mil. Kč. Město zvládlo zafinancovat rozjezd
technických služeb a převzít tak do svých rukou všechny městské služby – vodovod a kanalizaci,
veřejné osvětlení, svoz odpadů. Zároveň se daří investovat. Přitom všem mělo město na svých účtech v hotovosti přes 17
milionů Kč.
Na druhou stranu, dluh na vnitřní infrastruktuře (stav ulic, chodníků, školky, chybějící kanalizace v některých částech
Úval, celé čtvrti bez veřejného osvětlení atd.) stále dosahuje téměř půl miliardy Kč. Vzhledem k historicky nízkým úrokům
se proto vedení města rozhodlo jít do dalšího úvěru, díky kterému bude mít město ojedinělou možnost nastartovat potřebné
projekty, na které zatím marně čeká už druhá generace Úvaláků, a odstranit alespoň část výše uvedeného infrastrukturního
dluhu.
V současné době Úvaly splácí dluhy ve výši 16 mil. Kč ročně, což činí 13% všech daňových příjmů a části nedaňových
příjmů města (dluhová základna), přičemž doporučená výše dluhové služby pro města a obce činí 15%. Při realizaci projektů
ze zastupitelstvem schváleného „zásobníku projektů“ a při úvěrovém financování budou pro město největší zátěží roky 2019
– 2024, kdy dosáhne výše dluhů města svého stropu kolem 134 – 145 mil. Kč, při roční splátce téměř 19 mil. Kč ale dluh
následně 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, tedy na jedné třetině současných splátek. Někteří zastupitelé s výše uvedeným plánem nesouhlasí
a prohlašují, že nesouhlasí s tím, abychom město zadlužovali. Je to legitimní názor, ale my si zaprvé myslíme, jak už jsme
výše uvedli, že takto příznivé podmínky, jako jsou dnes, na trhu dlouho nebudou (fixní úrok za 0,9% ročně na 20 let, kdo by
nechtěl takovou hypotéku?!), Za druhé by měli jasně říci, jestli tedy v tomto případě chtějí pozastavení již naplánovaných
investic (dobudování kanalizace, oprava ulic a náměstí, školky atd.) nebo hradit tyto investice prodejem městského majetku
(pracně získaná vodohospodářská infrastruktura, byty a pozemky).
Marek Mahdal (Otevřené Úvaly, z.s.)
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110 miliónů je úvalské čarovné číslo?
Problém dluhů je v poslední době módní trend. Dlouho platilo, že člověk bez dluhů není in. Konečně vítězí
zdravý rozum, trend života na dluh je i v naší republice brán jako lehkovážnost. Stejný princip platí i pro ﬁrmy
a organizace. V posledních letech i naše město bylo vtaženo do divadla trendu zadlužení. Již po druhé (po prvé
v roce 2013) je zastupitelstvu předkládán ke schválení revolvingový úvěr ve více než stomiliónové výši. Veřejnosti a zastupitelstvu je toto podáváno jako nutná podmínka k realizaci staveb města, do kterých bylo město vtaženo nerozumnou
smluvní politikou a také celou řadou rozhodnutí, která generují zvýšení provozních výdajů města. Mezi uvedené patří například
smlouva se Středočeským krajem na rekonstrukci průtahu města, zřízení městské policie a její nekontrolovaný rozvoj, megalomanský
přístup vedení města k požadavku občanů na znovuotevření koupaliště v Úvalech. Uvedené příklady patří do nejnákladnějších položek změn vedení města v posledním období. Nechci tím naznačit, že by se město nemělo rozvíjet, ale lze to plánovat s daleko vyšší
efektivitou a rozmyslem, a k tomu si připravit kroky a způsoby ﬁnancování.
K opatrnosti v zadlužování obcí a státu má za úkol vést i nová legislativa, kterou je schválený Zákon č. 23/2017 Sb, o pravidlech
rozpočtové odpovědnosti. Pro město Úvaly, které již jeden investiční úvěr v celkové výši 110 mil Kč se splatností do roku 2024 má,
je další zadlužení ke stávajícímu dluhu na dalších 20 let a zase v magické 110 miliónové hodnotě přímo odsouzení k živoření všech
dalších zastupitelstev (na cca 5 volebních období).
Z pohledu ﬁnanční možnosti by město mělo v maximální míře využívat úvěry při ﬁnancování projektů z EU. Současně by zadlužení
města mělo být v rozumné míře, v rozumném časovém horizontu nepřesahujícím více než dvě volební období. Rozumná míra zadlužení musí respektovat hlavně podmínky plynoucí z legislativního rámce, musí být pro další rozvoj města akceptovatelná. Zadlužení
by nemělo omezovat další kandidující zastupitelstva tím, že dnes utratíme vše, na další zastupitele zbydou jen splátky, bez možnosti
nových investic a s omezením bankovního donátora.
Problémem je, co dnešní vedení města klasiﬁkuje jako rozumnou míru zadlužení a rozumné podmínky tohoto dluhu.
Ing. Helena Váňová,
předseda ﬁnančního výboru a člen MO ČSSD Úvaly

N

a začátek by se slušelo říci, že otázka je dle našeho názoru záměrně načasovaná od vedení města
na období, kdy bude zastupitelstvo města schvalovat další úvěr pro město, a proto nám ji tiskový
mluvčí města pan Mahdal položil.
Současná ﬁnanční situace města není úplně špatná, ale je co zlepšovat. Město má vysoký úvěr
cca 80 – 90 milionů Kč, který řádně splácí. Úvěr byl dlouho úročen poměrně vysokým úrokem, ale
po mnohých výzvách členů ﬁnančního výboru bylo vedení města dotlačeno k jednání s bankou a dosáhlo mírného snížení. Městu tak
na investice zbývá kolem 10 milionů Kč, což je velmi málo. Za to město postaví možná školku (s koﬁnancováním dotací), nebo by
mohlo udělat levnou rekonstrukci koupaliště, ale víc ani ťuk. Z logiky věci pak vyjde, že si můžeme vzít úvěr, protože je současná
ﬁnanční situace dobrá, nebo si musíme vzít úvěr, protože na další investice nemáme. Prostě nemůžeme udělat chybu.
Jaká jsou ale rizika takového postupu? Pokud dojde k velkému ekonomickému poklesu, může mít město problémy se splácením. Problematické je také určení peněz z úvěru. Existuje sice tzv. zásobník projektů, kterým se vedení města rádo zaklíná,
ale který samo považuje za nezávazný, když v nedávné minulosti vedení města v zásobníku účelově předřadilo jiné projekty.
Přitom revitalizace úvalského koupaliště stále setrvává ve III. etapě. Není tak jisté, zda si současné vedení města uhlídá svou
vlastní prioritizaci projektů a nebude například bez řádného odůvodnění upřednostňovat jiné, doposud neprioritní nebo nově se
objevivší projekty. Takže ano, ﬁnanční kondice města není dle našeho názoru v současné době špatná. Ale zároveň to nepovažujeme za argument pro nekontrolované paušální zadlužování města. Asi každá politická reprezentace města by si vzala úvěr
na projekty, na které získá spoluﬁnancování z kraje, nebo dotaci, ale nelze souhlasit s paušálním úvěrem na cokoliv, co přijde.
Postup současného vedení města je v tomto směru zkrátka nevhodný.
Jan Černý

S

oučasná ﬁnanční situace města Úvaly se vyvíjí podle očekávaní a lze ji považovat za dobrou. Zůstatek
na bankovních účtech města je nad 22 mil Kč. To garantuje schopnost platit své závazky a dodržovat
úvěrové podmínky stanovené ﬁnancující bankou.
Monitoring hospodaření obcí – SIMU, neukazuje problém s hospodařením města. Všechny ﬁnanční
ukazatele podle tohoto výkazu jsou v normě.
Rada města po schválení zastupitelstvem se rozhodla využít neopakovatelně příznivé situace na ﬁnančních trzích a vypsat výběrové
řízení na poskytnutí dlouhodobého úvěru na 20 let s ﬁxní úrokovou sazbou, jež by se mohla pohybovat poblíž 1% p. a., s horním
stropem zadlužení 200 mil. Kč.
Získané ﬁnanční prostředky budou využity převážně na spoluﬁnancování podílu města při realizaci projektů z tzv. zásobníku,
např. opravy náměstí, budování kanalizace, zateplení mateřské školy Kollárova, rekonstrukce koupaliště, rekonstrukce Tesko domu
u školy, opravy chodníků a komunikací, opravy č. p. 95 (budoucí radnice). U řady těchto projektů předpokládáme získání dotací
z EU ev. z národních zdrojů. Podotýkáme, že stávající tzv. programovací období je poslední, kdy z EU budou čerpány dotace, dále
to budou již jen půjčky. To byl další z důvodů, proč vedení města usiluje o co největší využití této poslední příležitosti, a v rámci
naznačeného ﬁnančního rámce se rozhodlo významně jednorázově přispět k dalšímu zmenšení tzv. vnitřního dluhu v občanské
vybavenosti.
Přesto předpokládáme, že i během splácení dlouhodobého úvěru bude mít město rozumné množství volných prostředků na další
investiční akce. Ukazatel dluhové služby bude přepočítán, až budou známy přesné podmínky úvěru. Za rizikovou hranici dluhové
služby považuje ministerstvo ﬁnancí úroveň 30%. Aktuální dluhová služba města je ve výši 11%.
Ing. Alexis Kimbembe za ODS
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Odpověď panu starostovi města P. Boreckému
Vážený pane starosto,
Vaší odpovědí na můj názor uveřejněný
v březnovém Životě Úval jsem byla donucena k napsání dalšího článku, přestože jsem
si žádnou polemiku prostřednictvím tisku
nepřála.
Nejprve ke zmiňované prohospodařené
částce. Dle Života Úval stálo bourání a odvoz
suti z koupaliště 300 tisíc Kč. Chápu, že je to
pro Vás pakatel, za který byste dnes nekoupil téměř ani auto. Na veřejné peníze je ale
jiné měřítko. Zvlášť na ty vydané zbytečně.
Po revoluci se poukazovalo na utracení peněz
dalších generací. Vy spějete k tomu samému.

Naše už tak dost zadlužené město se chystá
zadlužit nejen naše pravnoučata, ale i další generace. Do doby, kdy budou půjčky splaceny,
budou Vaše infrastrukturní stavby několikrát
znovu rozkopány.
Cyklostezka kolem koupaliště by nikoho „neiritovala“ a „neracionální diskuze“
kolem ní by nikdy nevznikla, kdyby ani
metrem čtverečním nezasahovala do plochy stávajícího koupaliště a tím nesnižovala jeho užitnou hodnotu pro návštěvníky
(menší plocha, ztráta soukromí a stinných
míst v celé levé části areálu, zúžení prostoru
podél bazénů).

Ještě se nemohu vyhnout zmínce k zadanému technickému auditu koupaliště. Paní
Ing. Kameníková shledala betonové vany
koupaliště v pořádku. Vzhledem k tomu, že
je soudní znalec, nemám důvod jejímu názoru nevěřit. Proč v bazénech zůstala přes zimu
voda? Aby mohly popraskat? Možná letos nemělo mrznout. Každopádně se prokázalo, že
alespoň před zamrznutím nebyly úniky vody
nijak významné.
Douška. Znovuotevření koupaliště v roce
2018 nebude jistě použito v předvolební agitaci, když za něj tak bojujeme.
Zdeňka Ulrichová

kultura a volný čas

DS OUDIV na festivalu

On má jinou i v Úvalech

D

pátek 24. 2. 2017 se
ve volnočasovém centru
konal pořad plný humoru a nadsázky „On má jinou“.
Na mnohých scénkách mohli
diváci vhlédnout do současných
ý

ivadelní soubor Oudiv reprezentoval naše město. V neděli 12. 3. 2017 se úvalský
divadelní spolek OUDIV zúčastnil festivalu amatérských divadel
DIVADELNÍ TŘÍSKA v Divadle
v Celetné. DIVADELNÍ TŘÍSKA
je krajská postupová přehlídka
amatérského činoherního a hudebního divadla pro děti i dospělé.
DS OUDIV na tuto přehlídku
přivezl komedii „Podhorský penzion“, která měla svou více než
úspěšnou premiéru v Úvalech
v prosinci 2016.
Pro úvalské ochotníky byla
účast na DIVADELNÍ TŘÍSCE vůbec prvním vystoupením
na soutěži amatérských divadel.
Je třeba říci, že se kulturního klání
zhostili s nadšením a jejich výkony v porovnání s ostatními soubo-

ry určitě nezapadly. Naopak, byly
zřetelné a čitelné, což ve svém
hodnocení konstatovala i odborná
porota. Třešinkou na dortu byla
zároveň i možnost zažít si atmosféru Divadla v Celetné z pozice
p
účinkujících.
Samotní protagonisté to
hodnotí slovy: „Jsme rádi,
že jsme se této akce mohli
zúčastnit. Byla to pro nás
cenná zkušenost. Měli jsme
možnost poměřit síly s jinými soubory a věříme, že
cenné rady od profesionální poroty zúročíme v dalších hrách.“
Nezbývá než věřit, že se
brzy dočkáme uvedení dalšího kusu, kterým potěší
své příznivce.
Simona Mašatová

V

partnerských vztahů a upřímně
se zasmát absurditám, které přináší sám život.
Pořadem provázeli autorka
Kačka Tomanová, která je spisovatelkou, scénáristkou a režisérkou, a výborně ji doplňoval
herec a vynikající zpěvák Jaroslav Beneš. Tato
dvojice dokázala
diváky
zapojit
do dění na jevišti a potěšit je
milým
humorem. Těšíme se
na další podobné
akce, které k nám
do Úval zavítají.
Simona
Mašatová

Okouzlení světem Františka Novotného a Jany Rychterové

O

kouzlení světem. Tak nazvali František
Novotný a Jana Rychterová svůj pořad složený z básní, textů a vyprávění
Františka Novotného a autorských písní Jany
Rychterové.
Básník a publicista František Novotný vystudoval Filozoﬁckou fakultu UK v Praze
a postgraduálně fakultu žurnalistiky se zaměřením na teorii komunikace. Do širšího
povědomí vstoupil jako dvorní textař písní
souboru Spirituál kvintet, s nímž spolupracuje
od jeho založení. Je také autorem některých
textů písní souboru Hradišťan Jiřího Pavlici.
Jeho hlas znají posluchači Československého,
nyní Českého rozhlasu. V minulosti byl tvůrcem pořadů s názvy Třikrát šedesát a to stereo,
Šansony, songy a písničky nebo Textempore.
Úspěšné jsou též pořady na stanici Dvojka
s Luďkem Munzarem Okouzleni slovem a Setkání s Karlem Čapkem. Myšlenkově bohatě
provází společně s několika hosty nedělním
Dobrým ránem. Básněmi doprovodil obrázky Karla Franty v knížce Malovaná muzika,
na CD Buďme blaženi čte jeho verše Luděk
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Munzar. Srozumitelně a krásou
slova dokáže velmi výstižně postihnout zdánlivě všední věci
a maličkosti.
Paní Janu Rychterovou asi není
nutné příliš představovat. V Úvalech již vystupovala s uskupením
Two Voices a přivedla sem i zajímavé hosty – Ivo Šmoldase,
Václava Větvičku. Jana Rychterová vystudovala pedagogickou
fakultu a několik let učila. Díky
práci ve škole napsala první písničky pro děti a následně se deﬁnitivně rozhodla pro skládání
písní a zpěv. Začala vystupovat
pro děti s pořadem Hrátky s češtinou, Hrátky s dopravní výchovou
a další. Začala psát i pro dospělé publikum. Pár let účinkovala

v jazzovém Hot&Sweet Orchestra společně s Jiřím Suchým.
Nyní kromě koncertování pracuje

Život Úval 4/2017

v rádiu Junior Českého rozhlasu.
Její písně jsou stylově někdy folkové, jindy připomínají šansony.

Autorka neváhá pro své texty použít i vážnou hudbu. Texty Jany
Rychterové jsou vtipné, hravé,
ale vždy o životě a jeho veselých
a smutných stránkách.
Jak je z předešlého textu patrné, má tvorba Františka Novotného a Jany Rychterové jeden
společný rys, a tím je pohrávání
si s češtinou a vytváření textů,
které ukazují krásu a bohatost
jazyka.
Chcete-li nechat okouzlit světem básníka Františka Novotného a textařky a skladatelky
Jany Rychterové, přijďte 21. 4.
2017 v 19 hod. do sálku domu
s pečovatelskou službou.
Za kulturní komisi vás zve
Zdeňka Havránková.

Marie Majerová a film

L

iterární tvorba spisovatelky
Marie Majerové se v několika
případech dočkala i ﬁlmového zpracování. Prvním dílem byl
román „Panenství“ z roku 1907.
Natáčení stejnojmenného ﬁlmu
se v roce 1937 ujal režisér
Otakar Vávra. Marie Majerová se podílela na scénáři.
Děj zobrazuje vnitřní dilema mladé ženy Hany, která
se rozhodne obětovat osobní štěstí a vdá se za staršího, bohatého muže, kterého
nemiluje. Chce tímto způsobem získat peníze na léčení smrtelné choroby svého těžce nemocného snoubence Pavla. Hlavní
představitelku ztvárnila tehdejší ﬁlmová hvězda Lída Baarová.
Začínající Otakar Vávra potvrdil svůj velký talent. Film byl
v roce 1938 uveden na 6. ﬁlmovém festivalu v italských Benátkách. V roce 1939 obdržel cenu ministra průmyslu, obchodu
a živností.
V roce 1947 byl zﬁlmován autorčin sociálně kritický román
z roku 1935 „Siréna“. Příběh zachycuje na osudech rodiny hutníka
Hudce neutěšené životní podmínky na Kladensku v roce 1889, které jsou příčinou stávky horníků a hutníků. Rostoucí napětí přivede
rozhořčený dav do vily generálního ředitele dolu. Přivolané vojsko
rozežene dělníky střelbou, při níž je smrtelně zraněna mladší dcera
Hudcových Emča. Při rozsáhlém zatýkání se ve vězení octne i Hudec se synem Rudolfem. Film byl úspěšný především zásluhou režiséra Karla Steklého, který se podílel i na scénáři, kamery Jaroslava
Tusara a také díky hereckému výkonu Marie Vášové v roli matky
Hudcové. Po boku Ladislava Boháče, taviče Hudce, hrál jeho syna
Rudolfa úvalský rodák Oleg Reif. Siréna byla v roce svého natočení
vyznamenána Velkou cenou na 8. mezinárodním ﬁlmovém festivalu
v Benátkách. Za hudbu k ﬁlmu byl v Benátkách oceněn také Emil
František Burian. Marii Majerové a všem zmíněným tvůrcům byla
za tento ﬁlm udělena státní cena za rok 1947.
V roce 1953, v ovzduší stále vyvolávaných obav z nepřátel republiky, byl natočen ﬁlm „Výstraha“. Marie Majerová byla autorkou
námětu i scénáře tohoto ryze dobově propagandistického ﬁlmu, který zachycuje sabotáže v českém chemickém podniku. Cílem těchto
podvratných akcí má být likvidace české ﬁrmy a proniknutí západních investorů do poválečného Československa. Uskutečnění tohoto
cíle zabrání ve ﬁlmu události roku 1948.
Zcela jinou hodnotu mají poslední dvě ﬁlmové adaptace děl Marie
Majerové.
Dívčí román „Robinzonka" natočil v roce 1956 Ota Hofman,
autor mnoha dalších ﬁlmů pro děti. Třináctiletá Bláža se po smrti
matky při narození bratříčka musí naučit starat o domácnost. Situaci
jí pomáhá zvládat oblíbená kniha o trosečníku Robinsonovi a také

služebná od sousedů Tonička. Aby mohla Bláža studovat, domluví se Tonička s Blážiným otcem, začne se starat o rodinu a později se stane jejich novou
maminkou. Roli otce Bora hrál Ladislav Pešek, Robinzonku hrála Jaroslava
Tvrzníková a Toničku Libuše Havelková. Robinzonka byla natočena ještě
jednou v roce 1974, tentokrát jako televizní adaptace v hlavních rolích s Petrem Kostkou a Miroslavou Šafránkovou.
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Z ﬁlmařského hlediska nejkvalitnější je sociální drama „Kde řeky mají slunce“ natočené v roce
1961 podle románu „Nejkrásnější svět“. Hodnota díla je především ve kvalitním scénáři, který
zhušťuje děj románu, a v obrazovém ztvárnění.
Oboje je dílem básníka obrazu režiséra Václava
Kršky. Hlavní hrdinka ﬁlmu Magdalena – Lenka
Bilanská, představovaná Zuzanou Fišárkovou, je
inteligentní a citlivé děvče, které těžko snáší despotismus otce, jenž surově ničí život celé rodiny.
Když Lence není oporou ani udřená matka, rozhodne se odjet do Prahy za kamarádem Borkem,
který se zapojil do dělnického hnutí. Borka však
pouze zahlédne na nádraží při odjezdu na frontu. S přáteli, kteří nabídnou Lence pomoc, jde
hledat budoucí nejkrásnější svět. Přestože se děj
románu odehrává v Úvalech, natáčení probíhalo
v Heřmani u Písku. Úvaly ve ﬁlmu připomínají
pouze jména Bilanský a statkář Hladík, která se
nacházejí v úvalských kronikách z přelomu 19.
a 20. století. Marie Majerová si je pravděpodobně pamatovala ze svého dětství nebo je slýchala
od své matky. Film získal v roce 1961 plaketu
Bienále na 12. mezinárodním ﬁlmovém festivalu
v Benátkách.
Vladislav Procházka

okénko knihovny

Pozvánka na výstavu
současného knižního
designu
Milí čtenáři, chceme vás upozornit na výstavu Nejkrásnější české knihy roku 2016, která
bude otevřena od 20. 4. 2017 do 28. 5. 2017
v letohrádku Hvězda.
Na výstavě si můžete prohlédnout to nejlepší
ze současného knižního designu průřezově všemi
literárními žánry. Výstavě předchází již 52. ročník
soutěže O nejkrásnější české knihy, kterou každoročně pořádá Památník národního písemnictví
ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR.

Doporučujeme našim čtenářům
V současné době vydává nakladatelství Sun
dvě moc pěkné řady knížek pro děti. Obě edice
máme v našem knihovním fondu. První se jmenuje Dvoujazyčné čtení česko-anglické a zahrnuje
známé tituly jako Dobrodružství Sherlocka Holmese, Robinson Crusoe, Ostrov pokladů, Cesta
do středu země atd. Knížky převyprávěné moderním jazykem jsou vhodné pro začínající a mírně
pokročilé angličtináře.
Druhá řada Světová četba pro školáky je edice bohatě ilustrovaných, citlivě převyprávěných
a zkrácených děl světové literatury. Vychází v ní tituly jako Moby Dick, Oliver Twist nebo
Dvacet tisíc mil pod mořem.
Těšíme se na vaši návštěvu v knihovně.
Knihovnice MěK Úvaly

zprávy z MDDM

Novinky z MDDM …...
V dubnu připravujeme několik akcí Klubu
Babinec pro všechny, kteří rádi tvoří.
13. 4. Velikonoční malování vajíček s Lídou
Benešovou, jejíž mistrovsky provedené kraslice
přináší každé Velikonoce mnoha malým i velkým Úvalákům radost. Tentýž den budeme mít
možnost pod vedením Hany Hoblíkové vytvořit krásná přání pro své blízké. Její tvorba je
okouzlující, něžná a nepostrádá vtip.
21. 4. Anna Hanzálková nabízí kurz „Recyklovaný šperk z triček“. Více info k tomuto
kurzu a přihlášky najdete na https://email.seznam.cz/www.yellowjacketangel a na anna@
yellowjacketangel.cz
Stejně tak jako v březnu, kdy naši turisťáčci
absolvovali 3 výlety s Olčou a Janou a byli nadmíru spokojeni např. s dobrodružným prozkoumáváním štol v Jílovém u Prahy, tak i dubnové
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výlety budou zaměřeny na turistické pochody, sbírání kilometrů
a vizitek, které zaplňují dětské pochodničky. Olča a naši šachoví
lektoři opět 8. dubna přivítají v sokolovně mladé šachisty z celého
regionu, kteří se v Úvalech jako každý rok zúčastní turnaje základního kola KP regionu SD.

maťáčci zkouší na vystoupení Maminkám. V tanečním oddělení se
trénuje na plné pecky, protože v březnu začaly soutěže a Ála a její
tým švadlen pilně šijí kostýmy a věřte, že je to velká krása. A co
plánujeme pro dospěláky? V tomto čísle Života Úval představíme
novou nabídku Jany Krejsové.

Oddělení estetiky pilně nacvičuje vystoupení na Talents Stage,
děti z výtvarné sekce tvoří práce na závěrečnou výstavu a dra-

Přeji vám všem krásné jaro a zachovejte nám přízeň.
Jana Pospíšilová

Keramika pro dospělé…..

„P

ráce s keramickou hlínou je stará jako
lidstvo samo. Naši pravěcí předchůdci potřebovali nepropustné nádoby
na vodu, upletli tedy koše, vymazali hlínou
a vypálili. Později našli zálibu i v uměleckém
sebevyjádření. Dodnes obdivujeme modelované ﬁgurky zvířat i lidí, důmyslné dekorování
užitné keramiky a skutečný řemeslný um, kterým naši předci bezesporu vládli.
V dnešní době je tvoření z hlíny stále velmi
oblíbenou činností a to napříč celým věkovým
spektrem. Mnohokrát jsem se zamýšlela, jak

je to možné? Je přeci tolik možností a různých
nabídek, jak využít svůj volný čas. Keramika
však přináší opravdu ještě něco navíc.
Možná je to skutečně jakýsi archetypální
návrat k naší minulosti nebo spojení se zemí,
které potřebujeme. Ty hlavní důvody však
nebudou nejspíš ﬁlosoﬁcké podstaty. V současnosti jsme neustále pobízeni k velkému
nasazení a stresu se jde jen těžko zbavit. Modelování hlíny je úžasný prostředek, jak se zastavit, relaxovat, radovat se a těšit z výsledku.
Pro mnohé je opravdovým odpočinkem a bla-

hodárnou terapií. Pro lektora je potěšením
pozorovat, jak se vylepšuje při této práci motorika u malých dětí a zručnost i jakási tvůrčí
troufalost u dospělých.
Mám dobrou zprávu pro všechny dospělé,
kteří někdy uvažovali, že by chtěli práci s hlínou vyzkoušet. Od září budete mít tuto možnost v našem „Domečku“ (MDDM) na pravidelných keramických lekcích.
Těším se na vás.
Jana Krejsová

DĚTSKÝ KARNEVAL 2017
25. 2. 2017
Tradiční dětský karneval, pořádaný MDDM
25. února zaplnil sál v „Pětašedesátce“ krásnými
maskami a opět ukázal kreativitu rodičů. O krásné dorty soutěžilo více než 70 princezen, pirátů,
rytířů, zvířátek, ale i kuchařů, nebo velmi nápadité duhy. Porota složená z řad rodičů to měla
při výběru vítězných masek opravdu těžké….
Děti soutěžily nejen o nejkrásnější masku, ale
v průběhu odpoledne zdolávaly strachové pytle,
dráhu z obručí, slalom s míčem, taneční školičku
s klauny Mackem a Matoušem a především tančily a dováděly se svými maminkami, tatínky,
ale i babičkami. Zkrátka bavili se všichni a náš
klaunský team se už těší na příští setkání se světem fantazie a zábavy ☺
Iva Pospíšilová
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Pohádkové dopoledne

J

edno sobotní dopoledne se sešli velcí i malí v MDDM, aby se podívali na pohádky.
Dramaťáček Jany Pospíšilové měl výstavu svých prací, které se moc
povedly. Dramaťák Lídy Kuncové nacvičil pohádku O Palečkovi a mladí herci sklidili zasloužený potlesk. Aničce Irové, Elišce Černé, Kačce
Theimerové a Violce Javůrkové přišli na pomoc i Kačka Fořtová, Tom
Javůrek a Karel Ulman, s jejichž pomocí bylo vystoupení ještě lepší.
Pak následovalo loutkové divadlo. Anička, Eliška, Kačka a Violka si připravily převážně Hrubínovy pohádky, ale poslechli jsme si i ukázku z Manon
Lescaut v podání Toma.
Zapojili se i rodiče a další malí účastníci této akce s básničkami a písničkami. Všichni dostali sladkou odměnu.
Užili jsme si velmi pohodové dopoledne. Děkujeme vedoucím, účinkujícím i báječnému publiku. Těšíme se na příště.
Alice Javůrková
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Jarní veselí v mateřské škole

Z

ima se již rozloučila a my jsme s velkou radostí přivítali první jarní
paprsky. A vzhledem k průběhu letošní zimy jsme se už opravdu
těšili.
Jak jinak bychom mohli přivítat
jaro než masopustem a karnevaly.
Ve třídách bylo nepočitatelně barevné výzdoby, balónků, soutěží
a dobrot. Ze všech tříd se ozývaly veselé písničky a hlavně dětský
smích. A není divu, vždyť se tam
sešla rozmanitá společnost. Víla
tancovala se spidermanem, beruška
si hrála s pirátem a princezny závodily s želvami Ninja a nespočtem
rytířů! A musíme prozradit, že ani
učitelky nezůstaly v maskách pozadu.

nadchlo, viděly akrobatické
prvky, s kouzelníkem vyčarovaly opravdová živá zvířátka
a především se pobavily.

Cirkus Adonis
Divadlo Kůzle
– „Cukrové tintilimintili“
V tomto školním roce bychom
rádi zpříjemnili dětem na budově Kollárova pobyt na zahradě
a máme již zpracovaný projekt
na její obnovu a modernizaci. Velkou pomocí nám při ﬁnancování byl dar
Nadace ADRA, která MŠ Úvaly poskytla významnou ﬁnanční pomoc
ve výši 100.000,- Kč. Touto cestou chceme moc poděkovat.
V minulém článku jsme avizovali projekt KLOK.TEX – projekt na podporu Fondu ohrožených dětí Klokánek, který se podařilo spustit již koncem
února. Jsme potěšeni, že funguje a plní svůj účel, a to je pomoc dětem.
V prostorách budovy Kollárova je umístěn kontejner pro sběr textilu, obuvi
a hraček označený logem, barvou a názvem projektu, do kterého můžete
nosit věci, které vám již dosloužily, ale jiným poslouží.

Veselí nepřerušilo ani divadelní představení divadélka Kůzle s představením „Cukrové titilimintili“ na budově Pražská. Na budovu Kollárova zavítal cirkus Adonis. Děti cirkusové představení opravdu

Velice důležitou záležitostí je samozřejmě zápis. Letos proběhne zápis pro školní rok 2017/2018 ve dnech 3. a 4. května 2017. Pozdější datum konání oproti dřívějším letům je díky nové legislativě. Podrobné informace včetně posuzovaných kritérií najdete na našich stránkách
v sekci Zápis.
Zájemce o naši školku rádi uvítáme při tradičním Dni otevřených
dveří, který se uskuteční na všech třech budovách MŠ Úvaly 26. 4.
2017. Můžete se přijít podívat, jak to u nás chodí, zeptat se na vše, co
vás zajímá, a děti si mohou odnést malou pozornost, kterou jim vyrobily učitelky s dětmi.
Kolektiv MŠ Úvaly
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Biologická olympiáda – školní kolo

Ž

áci naší školy se opět po roce
zapojili do biologické olympiády. Letošní téma nese název
Detektivem v přírodě a zaměřuje
se především na pobytová znamení
živočichů. Mimo pravidelnou účast
žáků 2. stupně jsme loni poprvé zaznamenali také zájem žáků 5. ročníku. Tyto jsme letos cíleně oslovili.
Ačkoli byli přiřazeni do kategorie D
(k žákům 6. a 7. ročníku), ukázalo
se, že jim mohou směle konkurovat! Nejúspěšnější z páťáků byl
Ondřej Charvát z 5. B (1. místo)
a Jan Rataj z 5. C (2. místo), kteří
uplatnili své znalosti nejen z nastudovaného materiálu určeného
pro biologickou olympiádu, ale
také z encyklopedií a dokumentů,
které studují z vlastního zájmu. Na
3. místě se umístil Šimon Kuhn,
také z 5. B.

Pro žáky 2. stupně je soutěž již
postupová do okresních kol. V kategorii D se mezi 5 soutěžícími nejlépe
umístili: Matěj Ira z 6. B (1. místo),
Martin Jedlička ze 7. B (2. místo)
a Adam Kořínek z 6. B (3. místo).
V kategorii C (8. a 9. ročník) si vážíme účasti obou odhodlaných deváťáků, kteří přes přípravu na přijímací
zkoušky i zpracovávání ročníkové
práce navíc nastudovali potřebné
materiály a podali výborné výkony
ve školním kole. Jsou to: Pavlína Šedinová z 9. B (1. místo) a Ivo Chvátal z 9. C (2. místo). Všichni zmínění
žáci 2. stupně postupují do okresních kol, která proběhnou v dubnu.
Gratulujeme.
Celkem se do biologické olympiády ve školním kole zapojilo 13
žáků. A my jsme za to rádi.
Jana Šetková

Co nás čeká v dubnu?
7. 4.
10. 4.
11. 4.
19. – 27. 4.
20. 4.
21. 4.

25. 4.
26. 4.
27. 4.

Noc s Andersenem
Zápis do 1. tříd, ředitelské volno pro žáky
Okresní kolo biologické olympiády – 6., 7. ročník
Divadlo Minor – Nebojsa – 1. A
Dopravní výchova na mobilním dopravním hřišti pro
1., 2., 3. třídy
Okresní kolo biologické olympiády – 9. ročník
Nebezpečí v kyberprostoru – preventivní přednáška pro
7. třídy
Zápis do 1. tříd – náhradní termín
Den Země
Třídní schůzky rodičů – 1. stupeň
„Kudy chodí písničky“ – oblastní kolo pěvecké
soutěže
Archeopark Všestary – exkurze 3. B, 3. C
Třídní schůzky rodičů – 2. stupeň
Mgr. Lenka Foučková

Házenkáři dovršili hattrick.
Jsou potřetí za sebou nejlepší ve Středočeském kraji.

V

e čtvrtek 2. března proběhl krajský turnaj házenkářů základních
škol v Kladně. Turnaje se opět zúčastnili také žáci naší školy.
V konkurenci tří mužstev obhájili házenkáři i pro letošní rok prvenství. O jejich těsném postupu do kvaliﬁkace na republikové ﬁnále
rozhodla závěrečná remíza proti ZŠ Všenory.

Naši školu reprezentovali:
Tomáš Kroc (5. B), Ali Hamam (8. A), David Rossman (8. A), Ondřej
Rýdl (8. A), Jan Bareš (8. B), Ondřej Zeman (8. B), Roman Skřivan
(8. B), Jakub Novák (9. A), Jakub Řepka (9. A), Tomáš Smítka (9. B),
Jakub Pácalt (9. C)
Výsledky: ZŠ Úvaly 15:3 ZŠ Kladno, ZŠ Úvaly 18:10 Gymnázium
Kladno, ZŠ Úvaly 8:8 ZŠ Všenory
Umístění: 1. ZŠ Úvaly, 2. ZŠ Všenory, 3. Gymnázium Kladno, 4. ZŠ
Kladno
Mgr. Petr Horák

Zápis do školy

Z

ápis do 1. třídy školního roku 2017/2018
bude v naší škole probíhat 7. dubna
2017. Zákonný termín pro přihlášení
dítěte ke školnímu vzdělávání je dle zákona
1.–30. dubna 2017.
Do 1. tříd ZŠ v Úvalech budou pro školní rok 2017/2018 žáci přijímáni s ohledem
na kapacitu školy podle následujících kritérií:
1) děti s trvalým bydlištěm v Úvalech
2) děti z ostatních obcí podle věku (starší mají
přednost)
Vzhledem k naplněné kapacitě školy a počtu dětí v seznamu občanů narozených od
1. 9. 2010 do 31. 8. 2011, který předává
matrika MěÚ Úvaly, předpokládáme, že
budou přijaty pro školní rok 2017/2018
pouze děti s trvalým bydlištěm v Úvalech.
Předpokládáme, že budou otevřeny čtyři
1. třídy.

Zápis dětí do 1. ročníku naší ZŠ bude probíhat 7. 4. 2017 od 9.00 do 15.00 hodin.
Náhradní termín bude 21. 4. 2017
od 14.00 do 16.00 hodin v budově ZŠ
v Úvalech.
K zápisu se dostaví děti narozené
od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011.
Doklady k zápisu:
1. Rodný list dítěte
2. Občanský průkaz zákonného zástupce
(nebo pas u cizích státních příslušníků)
3. Žádost o přijetí k základnímu vzdělání
4. Dotazník pro rodiče
Žádost i dotazník obdrží zákonní zástupci
dětí s trvalým bydlištěm v Úvalech poštou,
pro ostatní ke stažení na webu školy ve formulářích, v kanceláři školy nebo u zápisu.
Děti, kterým byl pro školní rok 2016/2017
udělen odklad školní docházky, přijdou k zápisu také.

Povinná školní docházka začíná počátkem
školního roku, který následuje po dni, kdy dítě
dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku
věku v době od září do konce června příslušného
roku, může být přijato k plnění povinné školní
docházky již v tomto roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění
povinné školní docházky je také doporučující
vyjádření školského poradenského zařízení,
podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna
do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře,
která zákonný zástupce k žádosti o přijetí přiloží.
Není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte
v době zápisu, odloží ředitel začátek povinné
školní docházky o 1 rok. Žádost o odklad musí
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být doložena doporučujícím posouzením příslušného poradenského zařízení a odborného
lékaře nebo klinického psychologa. Začátek
povinné školní docházky lze odložit nejdéle
do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší
osmý rok věku.

Je naše dítě zralé do 1. třídy?
Možná, že někdo z rodičů ještě váhá, zda
zapsat dítě ke vzdělání, nebo žádat o odklad
školní docházky o jeden rok. Odborná pedagogická poradna (tel. číslo na PPP Hloubětín-

ská Praha 9, se kterou úzce spolupracuje naše
škola, je: 281 867 331) dokáže zralost posoudit. Její doporučení a doporučení odborného
lékaře nebo klinického psychologa je třeba
k žádosti o odklad přiložit.
Optimální připravenost
• zná své jméno, příjmení, adresu, věk
• dokáže se vzdálit na určitou dobu od rodičů
• poslechne pokyn dospělého
• umí se samo obléknout, najíst, udržovat pořádek

• soustředí se na práci
• zapojí se do kolektivních her
• drží správně tužku
• vyjadřuje se srozumitelně
• určuje barvy
• určí počet předmětů do 5
• orientuje se v prostoru (nahoře, dole, vlevo,
vpravo)
Další podrobnější informace najdete na webových stránkách „školní zralost“.
Mgr. Lenka Foučková

Karkulka se vlka nebojí (a měla by)

J

e to jen pohádka, a ta navíc
vypráví o vlkovi, který za to
ve skutečnosti tak trochu nemůže. Již v oněch dobách, kdy
si o zlém vlku lidé vyprávěli,
představovali skutečné nebezpečí
spíše lidé sami, z historie dobře
známe kupříkladu loupežníky
z Vidrholce.
Dnes necháváme děti toulat
se pomyslným lesem digitálních
dat. Najdou tam spousty lákadel,
tak kdo by odolal. Pod názvem
Sociální sítě, naše děti a my proběhlo na toto téma setkání rodičovské veřejnosti s odborníky
Petrem Soškou a Katkou Vaškovou. Na akci pořádané ZŠ Úvaly
a jejím Výborem rodičů jsme se
dozvěděli více o tom, jaké háčky
spolknou naše děti spolu s digitálními pamlsky, které jsou jim dnes
tak snadno k dispozici již v poměrně nízkém věku.
Nejprve jsme obecně nahlédli
na problematiku sociálních médií,
což jsou v podstatě sociální sítě

rozlišit důležité a nedůležité, naším
hlavním nástrojem jsou emoce –
zběžně něco přijímáme či odmítáme podle toho, jak to na nás působí.
Dále jsme se zaměřili na děti.
Ty vnímají svět sociálních sítí jako
realitu, běžnou
součást života.
Kromě již zmíněného
rizika
falešných zpráv
jsme
mluvili
o roztříštěné pozornosti, ohrožení dlouhodobého soustředění,
roztěkanosti
nebo o problému
vybrat si něco,
Zdroj:
http://i.vimeocdn.com/video/364040078_1280x720.jpg, co vyžaduje nějaké úsilí oproti
upraveno
tomu, co je líbivé
tzv. falešných zpráv (fake news) se a snadno dosažitelné. To působí
týká rodičů i dětí. Snadno něčemu zřejmě na všechny. Někteří se navíc
uvěříme, protože jsme to „někde“ stávají obětí kyberšikany či cílené
četli, nemáme čas na ověřování reklamy, děti mohou na sociální síti
pravdivosti informací, nedokážeme prozradit citlivé informace o sobě
(Facebook, Twitter), které se jako
masmédia na první pohled netváří, ale ve skutečnosti nám přinášejí
zprávy podobně jako televize či rádio, jen u toho chybí redaktor, který
za obsah zodpovídá. Problematika

a své rodině. Nic z předchozího se
neděje v nějaké vzdálené zemi, jsou
to rizika, kterým děti vystavujeme,
pokud je pouštíme do digitálního
prostoru bez rodičovské kontroly
příliš brzy. Konkrétně jde o hranici
13 let, která platí pro ty nejznámější
sociální sítě. Bezpečnější alternativy sociálních sítí pro mladší existují, nejsou u nás příliš známé a využívané a kvůli bezpečnosti mají svá
omezení, což je méně lákavé.
Výše jmenovaná rizika jsou
tu už dnes a ještě jedno na nás
potichu čeká. Jde o digitální stopu, kterou zanecháváme po sobě
a svých dětech. Ztrácíme totiž
kontrolu nad daty, která na své
účty vkládáme. Z pohledu uživatele může být nevhodná fotograﬁe smazána, ale přitom zcela nezmizí. Bereme si tím své
soukromí už nyní. Za pár let se
možná někdo svých rodičů zeptá,
zda jeho dětství na síti nemohli
chránit lépe.
Mgr. Petr Daněk

Okresní kolo národní soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje,
klavír a kytaru

V

měsících únoru a březnu 2017 se konala celkem tři okresní kola soutěží Základních uměleckých škol vyhlášených
MŠMT ČR pro školní rok 2016/2017 (hra
na klavír, smyčcové nástroje, kytaru).
Základní uměleckou školu, Český Brod
v okresním kole vzorně reprezentovalo 10
soutěžících z tříd úvalské pobočky.

Umístění našich žáků:
Housle – tř. uč. Martiny Saskové
Alžběta Kopková, I. kategorie – 2. místo

Anna Personová, III.kategorie – 1. místo
Johana Kochová, IV. kategorie – 1. místo
Violoncello – tř. uč. Jiřího Čmugra
Marie Luisa Baumrukova, 0. kategorie
– 1. místo
Antonín Koch, I. kategorie – 1. místo
Kytara – tř. uč. Václava Haláčka
Ondřej Skalický, 0. kategorie – 2. místo
Tomáš Garček, II. kategorie – 1. místo
Pranav Vajgl, IV. kategorie – 1. místo

Haló, haló,
vyhlašuje se pátrání
po tom nejlepším
kuchaři či kuchařce!
Musí dobře vařit a hlavně
– mít nás rád!!!
Děti ze ZŠ Úvaly

Klavír – tř. uč. Jany Kolomé
Alena Trojanová, I. kategorie – 1. místo
tř. uč. Martiny Přibylové
Benjamín Hoblík, V. kategorie – 2. místo
Všem soutěžícím žákům a jejich učitelům
blahopřejeme k pěkným výsledkům a postupujícím žákům přejeme hodně úspěchů v kole
krajském.
Tomáš Charvát
ředitel školy

Omluva
V březnovém čísle Života Úval jsem v článku „Matematická
olympiáda“ zaměnila jména úspěšných řešitelů naší školy.
Nejúspěšnějšími řešiteli v okresním kole matematické olympiády byli tito žáci naší školy:
Márton György Balázs
Tomáš Zoubek
Lucie Babušková
Omlouvám se a ještě jednou gratuluji.

Lenka Foučková
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Highland Games v Úvalech
Vážení a milí čtenáři,
Country bál už máme úspěšně
za sebou a Čarodějnický běh je už
za dvěřmi, viz pozvánka. V letošním roce pro vás ale připravujeme
ještě jednu velmi zajímavou novinku – Highland Games Úvaly
2017. Jedná se o obdobu skutečných historických horalských her,
které patří k nejstarším tradicím
Skotska a probíhají již cca 10
století a jsou v podstatě oslavou
skotské a keltské kultury jako
takové. Dospělí návštěvníci akce
si budou moci zasoutěžit v těchto disciplínách: vrh valounem
do dálky, vrh kamennou taškou
do dálky, hod závažím do výšky,
hod kládou, hod balíkem slámy,
farmářský běh, vrh závažím a hod
skotským kladivem. Doplňkovou
disciplínou je pak přetahování
lanem. Samozřejmě bude připravený i program pro děti. V rámci

doprovodného programu
uslyšíte hudební skupiny
s odpovídajícím repertoárem, tj. skotská a irská
hudba, a samozřejmě
dorazí i živí dudáci se
svými bubeníky. Budete
mít příležitost ochutnat
pravou skotskou whisky a skotské národní
jídlo haggis s tuřínovou
kaší. Akce se bude konat
na „starém fotbalovém
hřišti“ na Slovanech.
Podrobnější informace
budou zveřejněny v květnovém čísle ŽÚ, ale již
teď vás i vaše známé, příbuzné a kamarády srdečně zveme. Pevně věříme,
že v Úvalech a okolí se
najde dostatečné množství odvážlivců, kteří si přijdou na vlastní
kůži vyzkoušet, čeho všeho jsou

svými silami schopni dosáhnout.
A samozřejmě jsou vítáni i ti,
kteří přijdou fandit, podívat se,
poslechnout si fajn muziku nebo

třeba si jenom dát v příjemné
společnosti pivo a bramborák.
Za Spolek Jonatán
Jana Horová

Rodiny budou v Úvalech opět závodit
o nejrychlejší kočárek
Oblíbená sportovní akce pro rodiny s dětmi je opět tady! Už 23. dubna se
budou na fotbalovém hřišti na Slovanech opět konat závody ve strolleringu. K celorepublikové akci se už potřetí přidají i v Úvalech místní maminky,
tátové, děti, babičky, dědové, tetičky…

S

trollering je moderní sport, kterému se věnují hlavně maminky s malými dětmi. Při
strolleringu cvičí rodiče venku pod širým
nebem za přítomnosti svých dětí, tedy většinou s kočárky, a proto se sportu říká kočárkování. Při závodech kočárků pak změří své
síly v nohou, ale běh samotný dovolen není.
Rodiče tak závodí na bezpečném prostranství
o nejrychlejšího v chůzi s kočárkem. A protože závody jsou pro celou rodinu, závodí také
hned v několika věkových kategoriích děti,
které vezou své panenky v kočárcích, medvídky ve vozících nebo jen tak tlačí svůj oblíbený trakářek v boji o medaili. Dětské kočárky,
pro ty, kdo si nemohou přinést vlastní, při tom
jsou na místě k zapůjčení a děti mohou závodit, i když se soutěže nezúčastní jejich rodiče.

Soňa Adamová, která v Úvalech
organizuje kurzy kočárkování, má
jednoduchou myšlenku „aktivní maminky, cvičí s miminky; starší dítka
s námi jdou a sportu se věnujou,“
a místním maminkám umožňuje
pravidelné posilovací (i poporodní)
cvičení, aniž by musely odložit své
děti „na hlídání“. Závody v kočárkování pořádá letos už potřetí
a vysvětluje: „První dva ročníky
se vyvedly, proto jsem se rozhodla uskutečnit další…“
I letos jsou zváni rodiče,
prarodiče a hlavně děti. Právě
pro děti jsou připravené doprovodné hry za drobné odměny
a také malování na obličej. Pro
všechny pak bude připraven
oheň na buřty (z hygienických
důvodů je nutné, aby si každý donesl
buřty a nejlépe i opékací pruty vlastní).
S ohněm, doprovodnými aktivitami a samotnými závody budou jako každoročně
i letos pomáhat dobrovolníci z řad strolleringových maminek a členů spolků PRO
Úvaly a Mámy v Úvalech.
„Moc děkuji také Tiskárně Úvaly, Bille,
spolkům PRO Úvaly a Mámy v Úvalech, rodině Polaschek a zástupkyním ze salonu krásy Janě Groﬁk Adamcové a Daně Škardové
za sponzorství a také nejlepší perníkářce
Gabriele Petrové,“ doplňuje hlavní pořadatelka Soňa Adamová a dodává: „Abychom
přichystali dostatek odměn pro soutěžící,
prosíme všechny zájemce, aby se nezávazně

registrovali uvedením jmen závodníků a jejich
věku (stačí např. děda, máma, syn 5let apod.)
formou SMS na tel.777 320 133 nebo na tel.
607746672 anebo na mejlu email.sonjasona@
seznam.cz nebo polaschek.marketa@seznam.cz
nebo na www.zavodykocarku.cz.“
Michaela Černá
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Kroužek mladých hasičů
v zimě

V

zimních měsících nemůžeme trávit tolik času venku
jako po zbytek sezony. Ale ani tak jsme nezaháleli. Plnili jsme odznaky odbornosti- preventista a preventista
junior, abychom splnili jednu z podmínek celoroční Hry Plamen. Když zamrzly rybníky, byli jsme společně bruslit, sníh
na zahradě jsme využili k všemožným soutěžím a zimním
radovánkám. Po jarních prázdninách jsme už začali trénovat na první soutěž, která se koná 18. března – Mukařovské
uzlování. Tam bychom měli předvést, jak rychle dokážeme
uvázat pět základních hasičských uzlů. Dorostenci zimní čas
využili k údržbě náčiní – především půlspojek, hadic a rozdělovačů na disciplínu 100 m s překážkami. Koncem března nás čeká sportovní dopoledne, které pořádá náš 6. okrsek
v hale v Nehvizdech a hned začátkem dubna pojedou dorostenci na
první závody ve „stovkách“ do Jablonce. A potom už se závodní sezo-

na rozjede naplno, doufáme, že bude alespoň tak úspěšná jako loňská,
držte nám palce.
Alena Tesařová,
SDH Úvaly

Taneční večer úvalských skautů se vydařil

V

Rybáři
Úvaly

sobotu 11. března uspořádali
skauti v pořadí již 4. skautský
ples. Tentokrát taneční večer proběhl v sokolovně městyse
Škvorec. Dopravu jsme hostům zajistili autobusem, a tak byla účast
stejně hojná jako na minulých
skautských plesech v Úvalech.
Výborný repertoár písní s sebou
přivezla kapela Pickles. Nebáli se
zahrát staré pecky i úplně nové
songy. To vše v parádní úpravě pro
plesové tance.
Hudebníky v pauzách vystřídaly
děti, které si připravily různá představení, které trénovaly na schůzkách. O zbytek zábavného programu se postarali naši roveři.
Tento ples byl vlastně téměř
celý připravován naším roverským
kmenem (oddíl starších skautů
a skautek 15–26 let). Pro naše mladé členy to byla výzva a vyzkoušeli si, jaké to je organizovat takto velkou akci pro veřejnost.
Na podzim roku 2019 bude naše středisko slavit 100. výročí, a tak
získané zkušenosti budou moc znovu využít. K této události kromě
jiných akcí uspořádáme i další skautský ples.
Za úvalské skauty
Josef Boubín

Výbor MO ČRS Úvaly oznamuje svým
členům, že výroční
členská schůze Českého rybářského svazu, Místní organizace v Úvalech se uskuteční
ve středu 19. dubna 2017 od 18.00 hodin v restauraci Homolka, Nerudova
1426, Úvaly.
Za MO ČRS Úvaly
Roman Petříček
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církev

Pašijový týden
Velikonoce jsou pro mnohé svátkem přicházejícího jara. Pro křesťany
jde o nejdůležitější církevní svátek, kterému předchází PAŠIJOVÝ TÝDEN.
Připomeňme si tento pašijový týden den po dni a zvyky s nimi spojené.
Všechno začíná MODRÝM PONDĚLÍM a ŠEDIVÝM ÚTERÝM.
K těmto dnům se vztahují pohanské zvyky. Tyto dny jsou totiž začátkem jarního úklidu v domácnostech – bílení, úpravy zahrádek a okolí
domu, čistění oken atd.
Pro křesťany je prvním důležitým dnem až ŠKAREDÁ STŘEDA
připomínající Jidášovu zradu. Jde tedy o škaredý skutek. V pohanské
tradici se nazývá SAZOMETNÁ … , protože se v den vymetaly saze
z komína.
Na ZELENÝ ČTVRTEK si křesťané připomínají poslední Ježíšovu
večeři s učedníky, při níž Ježíš ustanovil svátost Večeře Páně – čili přijímání této svátosti.
V katolické tradici pak večer zvony
odlétají do Říma.
V kostelích zavládne
až do Bílé soboty ticho a zvonění se nahrazuje řehtačkami.
Podle velikonočního
lidového zvyku dříve v tento den lidé
pekli sladké pečivo
z kynutého těsta tzv.
jidáše, které potírali
medem. Kdo snědl jidáše, měl být
zdravý. Další velikonoční zvyk praví, že
v tento den bychom

měli jíst něco zeleného – špenát, zelí nebo salát z kopřiv, abychom byli
po celý rok zdraví.
Na VELKÝ PÁTEK si křesťané připomínají ukřižování Ježíše Krista.
Podle evangelií zemřel na kříži ve tři hodiny odpoledne. Na památku
jeho utrpení se v tento čas v kostelích konají obřady tzv. čtení pašijí …
Základním církevním zvykem je půst. Ostatní zvyky, které se v tento
den konají, jsou pohanské. Velký pátek je podle pověr spojen s kouzly.
Měly by se otevírat poklady ve skalách … a památná hora Blaník.
BÍLÁ SOBOTA – Den vzkříšení a poslední den půstu pašijového týdne. V tento den se vracejí zvony z Říma. V kostelích bývá ticho. Nekonají se bohoslužby.
Dle lidového zvyku je Bílá sobota správným časem pro přípravu pomlázky, vajíček a velikonočního beránka.
O velikonoční neděli – na HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ, ze soboty na neděli, došlo ke
zmrtvýchvstání Ježíše
Krista, jak popisují
evangelia. Neděle po
Bílé sobotě (1.neděle
velikonoční) je počátkem
velikonočního
období. V tuto neděli
všichni spěchali do
kostela, aby oslavili
Ježíšovo zmrtvýchvstání. Křesťané se
v ten den radují z příchodu Pána.
Mgr. Jitka Pokorná,
farářka CČSH

sport
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Rozlosování jaro 2017 – fotbal
Muži „A“:

Starší dorost – kraj:

So

11.03.

14.30

Velvary – Úvaly

Ne
So
Ne
So
Ne
So
Ne
So
Ne
So
Ne
So
Ne
So

19.03.
25.03.
02.04.
08.04.
16.04.
22.04.
30.04.
06.05.
14.05.
20.05.
28.05.
03.06.
11.06.
17.06.

15.00
10.15
16.30
10.15
17.00
14.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
10.15
17.00
17.00

Úvaly – Neratovice
Chomutov – Úvaly
Úvaly – Souš
Štětí – Úvaly
Úvaly – Mostecký FK
Tatran Rakovník – Úvaly
Úvaly – Hostouň
Nový Bor – Úvaly
Úvaly – Kladno
Český Brod – Úvaly
Úvaly – Brozany
Libiš – Úvaly
Nymburk – Úvaly
Úvaly – Meteor

15.00
16.30
16.30
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

Úvaly B – Vyžlovka
Zeleneč – Úvaly B
Úvaly B – Hrusice
Kunice B – Úvaly B
Úvaly – Kostelec
Radonice – Úvaly B
Úvaly B – Zápy B
Senohraby – Úvaly B
Úvaly B – Mnichovice
Škvorec – Úvaly B
Úvaly B – Hovorčovice
Úvaly B – Odolena Voda
Mukařov – Úvaly B

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

26.03.
02.04.
09.04.
16.04.
23.04.
29.04.
07.05.
14.05.
21.05.
27.05.
04.06.
11.06.
17.06.

3:2 (2:0)

So
Ne
So
Ne
So
So
So
So
Ne
So
So
So
Ne

11.03.
19.03.
25.03.
02.04.
08.04.
22.04.
29.04.
06.05.
14.05.
20.05.
20.05.
03.06.
18.06.

10.15
10.15
10.15
10.15
10.15
10.15
10.15
10.15
10.00
10.15
10.15
10.15
10.15

Úvaly – Pečky odloženo – nezpůsobilý terén
Litol – Úvaly
Úvaly – Kostomlaty
Červené Pečky – Úvaly
Úvaly – Lysá n.L.
Úvaly – Vrdy
Městec Králové – Úvaly
Úvaly – Čelákovice
Jestřabí Lhota – Úvaly
Úvaly – Velký Osek
Český Brod – Úvaly
Úvaly – Velim
Kouřim – Úvaly

Vážení přátelé úvalského fotbalu opět začíná jarní sezona. Pokusím
se vás do jejího konce průběžně informovat. Velmi mne potěšilo, že
rozpis zápasů se objevil na Facebooku. Ušetřilo mi to čas. Všem družstvům přeji úspěšné jaro a divákům pěknou podívanou.
Pokusím se v jednotlivých měsících termíny domácích zápasů propašovat na web města.
Ing. Petr Jankovský

Pozvánka na Felix Újezdský
duatlon
Také v letošním roce se můžete přihlásit na Felix Újezdský duatlon, který se koná v neděli 23. dubna se startem v Újezdě nad
Lesy. Jak jeho název napovídá, kombinuje dva sporty, a to jízdu na kole a běh.

V

hlavní mužské kategorii je závod rozdělen do tří etap. Nejprve
se závodníci vydají na tříkilometrovou běžeckou část, následně
je čeká cyklistická trať dlouhá 26 kilometrů Klánovickým lesem.
Po dokončení jízdy na kole se v přilehlém závodním depu opět převkléknou a vydají se na svou závěrečnou dvoukilometrovou běžeckou
část.
Trať duatlonu je převážně vedená po lesních cestách a zpevněných
cestách. Soutěží se v deseti kategoriích rozdělených podle pohlaví
a věku. Pořadatelé myslí i na děti a připravují zkrácené tratě i pro ně.
A nejen to, také je připraven bohatý doprovodný program, který jistě
zaujme celou rodinu.
Pro letošní rok přišli organizátoři s horkou novinkou. Letos je nově
zařazena kategorie týmů respektive štafet. Princip závodu štafet je velmi jednoduchý, jeden běží a druhý jede. Přihlásit se můžou nejen mužské či ženské týmy, ale i tým složený z muže a ženy.
Součástí Felix Újezdského duatlonu je také kategorie handbikerů,
mají samostatný start a absolvují pouze cyklistickou část. Závod je zařazen do Českého poháru HandiCUP MTB.
Všichni závodníci budou mít možnost využít bezplatné předstartovní
vyšetření v podobě kontroly srdečních a dechových funkcí, které po-
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skytne hlavní partner závodu, společnost
Felix Clinicum Praha. Vyšetřit se mohou
nechat samozřejmě i diváci.
Na závěr celého sportovního dne
se na svůj závod mohou opět těšit i ti
nejmladší závodníci, a to děti do 6 let,
které za vydatné podpory svých rodičů
a zpravidla i ve velmi napínavém závěru, dokončí svůj mnohdy první závod
v životě.
Závod je součástí Újezd.net seriálu
„Tří závodů pro zdraví“. Pokud se zúčastníte všech tří závodů, máte vysokou
šanci vyhrát v závěrečné tombole hodnotné ceny.

Dalšími akcemi jsou:
14. května 2017 – Klánovický Mini Adventure
(zážitkový závod dvojic)
26. srpna 2017 – Velká cena města Úval
(Cross country horských kol + trailový běh)

Letos připravujeme také:
22. října 2017 – Klánovický 1/2Maraton
(běžecký závod + závod se psem)
Felix Újezdský duatlon se koná za podpory městské části Praha 21. Startovní listina se plní, proto se registrujte co nejdříve
na www.triprozdravi.cz.
Radek Sailer

Sokolové – 2. část

V

dnešním článku se budeme věnovat
místům, kde TJ Sokol Úvaly provozovala svou činnost. Z dochovaných
pramenů se dá zmapovat historie, která vedla k výstavbě sokolovny tak, jak ji známe

Hostinec „U českého lva” čp. 9

dnes, ve dvou rovinách pracovně nazvaných
„Kde se schůzovalo“ a „Kde se cvičilo“.
K porovnání předkládáme vždy dvě fotograﬁe z jednoho místa, a to z minulosti, kdy
se zde cvičilo, a jak vypadá ono místo dnes.
V tomto článku je vybráno jen několik
nejdůležitějších míst, všechna ostatní můžete vidět na naší výstavě, která
proběhne první víkend v prosinci tohoto roku v sokolovně u příležitosti 110
let TJ Sokol v Úvalech.
Kde se schůzovalo
Jednalo se o valné hromady, které
se konávaly 1 x za rok, a to většinou
v září t.r. Výjimku tvořila mimořádná
valná hromada, která se mohla svolat
kdykoli během roku ze závažných důvodů. Pak to byly výborové schůze,
různé oslavy, přednášky apod.
Z dochovaných dokumentů TJ Sokol Ouvaly lze relativně lehce tuto
otázku zodpovědět. Byly to hostince
podle tehdejších majitelů, kteří byli
povětšinou i členy jednoty. Jednalo se o „dolní hospodu“ U Českého
lva“, jejímž majitelem byl br. Chroust
čp.9 na náměstí, která je již zbouraná, „horní hospoda“ br. Sechtra Jana
čp.19, současná drogerie a papírnictví, hospoda „U Nádraží“ (U Chlapců)
čp.69, bývalý KD MM, s kinem a obřadní síní, hostinec „U Mašínů“ čp. 164

(čp.5), současný hotel Sokol a poslední
hospodou byla „U Müllera“. Její umístění se nepodařilo identifikovat. Podkladem
jsou dobové pozvánky, kopie, na kterých
je uveden program schůze, podpis buď
jen jednatele nebo starosty jednoty včetně
prezenční listiny s podpisy, někdy i jmény
podepsaných. Druhé strany těchto opisů
sloužily k různým poznámkám k projednávaným bodům. Tyto opisy tedy mnohdy
sloužily jako zápisy ze schůzí.
Tato poměrně přesná lokalizace schůzovních míst vedla k tomu, pokusit se identifikovat vedle data založení TJ Sokol Ouvaly
3.III.1907 také místo založení. Vzhledem
k informaci, že u založení TJ byl zpěvácký
spolek „Smetana“ a převážná většina spolku se stala hned při založení jejími členy,
lze usuzovat, že to byl „horní hostinec“
„U Sechtrů“. Z publikace „Úvaly jindy
a nyní“ s rokem vydání 1929 lze vyčíst, že
zpěvácký spolek „Smetana“ cvičil v hospodě čp.18 „U Micků“. Tento hostinec
po smrti manžela p. Micky vdova pronajala svému příbuznému panu Janu Sechtrovi. Čp.18 uvedené v publikaci je chybně.
Mělo to být čp.19. Mimo to je v uvedené
knížce ještě jedna poznámka, která spojuje zpěvácký spolek s hostincem p. Sechtra.
Členové spolku hned na začátku svého působení (1885) zakoupili za 5 zlatých piano
a měli problémy ho zaplatit. Není uvedeno,
jak dluh splatili, ale je uvedeno, že: „Po le-
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tech byl nástroj prodán „pantatínkovi“ Sechtrovi, u něhož někdy ve válce ukončil
svého života trudný běh.“
Kde se cvičilo
To bylo obtížnější zjistit, ale podařilo
se kombinací dochovaných dokumentů TJ
Sokol (konkrétně Knihy družstev) a výše
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uvedené publikace Úvaly jindy a nyní určit alespoň tři „štace“, kde se od roku 1907
do roku 1916 cvičilo. První zmínka o spolkové místnosti TJ Sokol je v hostinci pí Josefy Peterkové na Vinohradech. Tuto spolkovou místnost zde měla do roku 1910, než
si ji pronajala DTJ Rovnost. Druhou zmínkou je, že „pan Křovák ze Škvorce v roce

Sokolovna Josefy Peterkové, Havlíčkova ulice

1907–1910

1907 postavil nový hostinec se sálem a zařídil i stálé jeviště.“
V tomto momentě je nutné vysvětlit spojení funkce tělesné výchovy v TJ a divadelní
scény. Tělocvičná jednota neměla jen oddělenou funkci sportovní, ale plnila vedle ní
i společenskou funkci kulturně vzdělávací.
A mezi to patřilo i divadlo s herci, ale i lout-

Současnost

Druhá úvalská sokolovna „U Komberců” (U Chlapců) – dříve kulturní dům

Současnost

Třetí úvalská sokolovna (ve třídě obecné školy) – před r. 1912

Současnost
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kové, zpěv, hudební koncerty, tanec apod.
Sály tedy měly nejen funkci tělocvičny, ale
i kulturního stánku. Podíváte-li se na většinu starých sokoloven, tak v málokteré nenajdete jeviště pro pódiová vystoupení. Nejen
že zpěvácký spolek „Smetana“ stál u zrodu
TJ Sokol, ale byl to i vzdělávací spolek „Havlíček“. Mnozí cvičenci byli herci ochotníci, zpěváci, muzikanti, loutkoherci. Připomíná to poznámka z knihy družstev z ledna
roku 1910: „Následkem půjčení tělocvičny
divadelní společnosti cvičilo se pouze 4x,
v jednom družstvu.“
Takže z výše uvedeného vyplývá, že první
cvičební štací v letech 1907 do r. 1910 byla
hospoda pí Josefy Peterkové na Vinohradech, tedy hostinec „U Nedvědů“, nynější
Havlíčkova ul. čp. 197, současná Albra.
Druhou cvičební štací TJ Sokol máme
ohraničenu přesněji datem, a to 1.X.1912,

kdy opět v knize družstev je z uvedeného
data poznámka: „přestěhováno nářadí tělocvičné z hostince „U Nádraží“ do školy
(nové), kde z jedné třídy zřízena tělocvična“. Tedy lze dovodit, že v roce 1910 se
cvičení přesunulo do hostince „U Nádraží“
k Chlapcům, nynější Smetanova ul. čp.69,
kde je nyní vietnamský všehoobchod.
Tedy druhá štace je ohraničena roky 1910
a 30.IX.1912. Důvodem tohoto stěhování
bylo rozšíření stávajícího hostince „U Nádraží“. V publikaci „Úvaly jindy a nyní“ je
také poznámka: „V roce 1911 byl otevřen
nový sál J.V.Chlapce se stálým jevištěm
v hostinci „U Nádraží“ kde divadlo začínalo na provizorním jevišti“.
Třetí a poslední štací tedy byla ona třída
v nové obecní škole čp.7 na nynějším náměstí Arnošta z Pardubic. Tu obývala jednota
až do roku 1916, kdy byla úřady poskytnuta

k aprovizačním účelům (zásobování vojska
potravinami). Tím bylo cvičení zcela ochromeno až do počátku roku 1919. Období mezi
roky 1919 až 1923 není prozatím zmapováno
z hlediska stálých tělocvičen. Zmínka o místě cvičení je pouze ta, že se jednota stěhovala
z místa na místo 9x. Nutno zmínit, že TJ Sokol
Ouvaly ale již před začátkem I. světové války
r.1914, a to začátkem roku 1913 začala s přípravou organizačních příprav pro stavbu vlastního trvalého cvičebního stánku. Je to zapsáno v památných událostech v knize družstev:
„Při valné hromadě učiněn návrh na ustanovení družstva pro výstavbu tělocvičny. Referuje
(snad) br. Weinstein“. To bude ale podrobněji
rozebráno v jiném příspěvku.
Zpracováno dle dochovaných dokumentů
TJ Sokol a publikace „Úvaly jindy a nyní“.
Jiří Dráb

Když se stavěla sokolovna.... aneb Pár vzpomínek z „alba”

historie

Paměť města po třinácté …

T

řináctka nemusí být pokaždé nešťastným číslem.
Dokazuje to i třináctý díl série videozáznamů, natočený s pamětníkem úvalského kulturního světa
a ochotnického divadelního souboru J. K. Tyl, panem
Vladimírem Kolomým. Padesátiminutové vyprávění
zaujatě sledoval v sobotu 18. 2. 2017 plný sálek DPS
a celá akce se protáhla na bezmála tři hodiny. Pan Kolomý přidal po promítání další příhody z dlouholetého
působení souboru a přinesl dvoudílný Sborník dějin
ochotnických divadelních souborů, pěveckých sborů
a orchestrů v Úvalech, který si řada návštěvníků, nejen
bývalých členů ochotnického souboru, se zájmem prohlížela. Vzpomínky doplnil i pan Jindřich Lízner, jeden
z řady herců i hlavních rolí, jenž přinesl i dvě ukázky
historických plakátů a několik fotograﬁí, a paní Marta
Štíchová, která v souboru mnoho let působila. Debata se
rozběhla, byla doplněna kafíčkem a přenesla se i do další
hodiny promítání skenů ouvalských – úvalských pohlednic, protože takové shromáždění pamětníků i zájemců o historii se
hned tak nesejde a unikátní skeny pohlednic, které předal archivu
městské kroniky pan Lukáš Rubeš a pan Pavel Poupa, stojí za zhlédnutí. Plno nejasností kolem neznámých míst na nich se pomocí obecenstva vyřešilo. Dokonce i domeček s čp. 23. Obrázek se objevil
i v ŽÚ jako domek čp.93, ale nikdo se v něm nepoznal. Jen pravnuk
drážního strážného doplnil, že to jejich domek u trati rozhodně nebyl. Po podrobném zkoumání zvětšeniny se přítomní shodli na tom,

že se jedná o Hálkovu ulici a Trpálkovic domeček. Nezbývá, než
vás pamětníky i současné úvalské občany, znovu požádat o ověření
obrázku z prosincového Života Úval.
Bylo to nádherné, příjemně strávené odpoledne i díky stále rostoucí úrovni
natočených dílů vzpomínek úvalských pamětníků i podpory města Úvaly.
Natáčení – Paměť města Úvvaly – probíhá pod hlavičkou Klubu přátel historie a přírody Úval a okolí.
Za promítající a přítomné Alena Janurová
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Strom Republiky a strom Svobody na náměstí Arnošta z Pardubic

B

líží se stoleté výročí od vzniku
samostatné Československé
republiky.
V městském archivu se podařilo nalézt dvě historické fotograﬁe, které se k založení republiky
vztahují a v současné době, kdy se
chystá rekonstrukce náměstí, jsou
poměrně aktuální.
Na první z nich je zachyceno prostranství před měšťanskou školou
v okamžiku sázení lipky, tak zvaného stromu Republiky, kterým byl
v roce 1919 oslaven rok existence
samostatného státu. Další snímek
je o 9 let mladší a týká se oslavy
10 let republiky. Lipka byla zasazena několik metrů vlevo od prvního
památečního stromu. Tuto druhou
lipku tehdy občané nazvali stromem
Svobody a jeho sázení doprovázela Sázení stromu Svobody 28. října 1928
velká oslava. Zachoval
se dojemný slib, který
úvalské školní děti při
této příležitosti přednesly a ve kterém mimo jiné
zaznělo: „Až z tebe bude
veliký krásný strom,
lidé se na tebe podívají
a řeknou: jak veliká je
již naše drahá lípa Svobody! Jak krásně roste! Jakže to bylo tehdy,
když ji sázeli?“ Bohužel,
budoucnost stromu se
od představ našich předků významně lišila.
Na třetím obrázku je
zachyceno, jak při oslavách 50 let republiky
28.10.1968 sázejí úvalští skauti v horní části
náměstí pamětní lípu.
Žádný z pamětních
stromů se dodneška

nezachoval. Všechny tři zmizely
nenápadně, bez povšimnutí. Na jejich symbolický význam a důležitost pro tehdejší obec se zcela
zapomnělo. Nebyly brány jako dědictví po předcích, o které je třeba
pečovat. První dvě byly pokáceny
pravděpodobně proto, že překážely
jiné koncepci uspořádání prostoru
před školou. Zmizení třetí lípy se
v ústním podání spojuje s nutností odstranit připomínku zrušené
skautské organizace.
Pokud se 28.10.2018 při oslavách
100 let od vzniku Československé
republiky opět zasadí na náměstí symbolicky lípa, přejme jí lepší
osud.
Zdeňka Havránková

Sázení stromu Republiky 28. října 1919
Úvalští skauti sázejí 28.října 1968 lípu na náměstí
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Poznáte, kde to je???

T

entokrát ani s velkou snahou přítomných na promítání Paměti města nebyl nikdo schopen určit, který dům
pohlednice z Úval zachycuje. Je i při malém zvětšení jasně zřetelný nápis obchod
Fryda. Možná někdo z vás, čtenářů života
Úval, místo pozná a dá vědět na e-mailovou adresu alena.janurova@centrum.cz či
do podatelny, kde mi vždy ochotně předají
informaci.
Děkuji
A. Janurová

společenská kronika
DUBEN 2017
Vítáme nové spoluobčánky
Kryštof Kazda
Gabriela Dvořáková
Robin Pištolov
Mikuláš Kurel
Antonie Micková
Lena Vanin
Izabela Imre
Všem dětem přejeme, aby vyrostly
ve zdravé a šťastné občany našeho města.
Dubnová životní jubilea
70 let – Irena Králová
Miloš Beck
Alena Slunéčková
Zdeněk Kaufman
Jiří Benda
Jitka Kafková
75 let – Jiří Dráb
Eliška Bartošková
Kristina Nováková
80 let – Marta Tuchyňová
Hana Klasová
81 let – Dagmar Formanová
Jiří Závorka
Jana Bílá
82 let – Zdeněk Holler
Zdeňka Ulrichová
83 let – Květoslava Frauenterková
Stanislava Ferenczyová
84 let – Jiří Horák

85 let – Jiřina Roučková
Václav Moravec
86 let – Jiří Olmer
87 let – Vladimír Hoblík
Zdeňka Čadová
88 let – Jaroslav Teč
Jiří Selix
89 let – Oldřich Štěrba
90 let – Jiří Michálek
Vlasta Švierčeková
Marie Chalupecká
93 let – Zdeňka Michálková
Marie Kabátová
Jiřina Čermáková
104 let – Zdenka Kašparová
Všem jubilantům přejeme hodně štěstí,
zdraví a spokojenosti do dalších let.

Obchod Fryda

zahrajme si šachy
V pozici na diagramu je na tahu
černý a partii ještě zremizuje. Tušíte jak?

Navždy jsme se rozloučili
Klementina Zelenková
Blahoslava Fliegelová
Všem pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
Upozornění
Občané, kteří nechtějí být uváděni ve společenské kronice (narození, jubilea, úmrtí), ať tuto skutečnost nahlásí na správním
odboru MěÚ Úvaly, tel. 281 091 528,
281 982 485 nebo mobil 723 929 928,
vždy do 15. dne předcházejícího měsíce.
Pokud nám nebude oznámen nesouhlas,
budou tato výročí v Životě Úval uváděna.
Marie Černá – matrikářka

Správné řešení úlohy z minulého čísla je 1…. Vd1! 2.Kxd1 h2
a černý pěšec dojde do dámy.
Petr Slavík

inzerce

osobní
Chtěli bychom poděkovat celému kolektivu
soukromé MŠ Sofia School.
Mají perfektně propracovanou metodiku vzdělávání a rozvíjení schopností i u těch nejmenších. Každý den nás informují, co naše dítě dělalo samo i v rámci skupiny a jaký
mělo den. Za půl roku vnímáme u našeho syna zřetelný
posun v jeho rozvoji. Je vnímavý, zvídavý a přitom respektující. Staršího syna jsme za „objevováním” souvislostí vozili na kurzy do Prahy, ale paní Mgr. Svobodové se povedlo
přivést Centrum nadání Václava Fořtíka za námi do Úval!

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

K této úspěšné práci s našimi dětmi blahopřejeme a přejeme si, ať vytrvají ve vysoce nastaveném standardu.

Odpovídající finanční ohodnocení.
Nástup možný ihned.

Manželé Novotní
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Koupím garáž v Úvalech
a okolí. Tel.: 603 963 494.

ZŠ ŠKVOREC hledá do
svého týmu nové kolegy
na pozice:
Učitel pro 1.stupeň
Učitel pro 2.stupeň – M, F,
CH, ICT, Z,
Speciální pedagog
Nabízíme rodinné prostředí
v klidné přírodní lokalitě
a možnost ubytování.
Kontakt: mob. 725 521 692
skolaskvorec@seznam.cz

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.: 725 346 702.
Zbyšek Kordač

Přijmeme
PRODAVAČE/ČKU
na prodejnu maso-uzeniny
v Českém Brodě.
Mzda od 15.000 Kč.
Volejte 725 263 672.

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

Angličtina v Úvalech!
Nejen pro dyslektiky.
Psychologický přístup.
Důraz na komunikaci
a představivost.
Tel.: 602 974 684
www.volny.cz/chuda-atlantis

EL BIO
obchod se zdravou výživou
a biopotravinami v Újezdě
nad Lesy
přijme do svého týmu
kolegyni – prodavačku
se zkušenostmi v prodeji,
znalostmi a zájmem z oboru
zdravé výživy a bio.
Kontakt: Hana Koštialová,
email: hana@elbio.cz

Hledám pronájem bytu
v Úvalech tel.: 605 885 841

Naše úklidová ﬁrma nabízí jednorázový, pravidelný či generální
úklid domácností a kanceláří, domácnosti, úklid po malířích
a řemeslnících.
Mytí oken, čistění koberců, čistění čalounění a žehlení prádla.
V případě zájmu tel. kontakt 777/161575,777/313760,
email: uklidzcukru@seznam.cz, web: www.uklidzcukru.cz.
Hledám kvalitní fyzioterapeutku (přednost má profesionálka)
pro cvičení a masáže 1x týdně po ca 1 hod. staršího muže po reoperaci kyčle. Cvičení se uskuteční v Úvalech, lokalita „bytovky“ hned
u restaurace Homolka. čas cvičení dohodou (klient je ve starobním
důchodu) rovněž cena za poskytnutou práci bude sjednána dohodou.
Kontakt na tel. č. 728 642 606.

KOŽNÍ A LYMFOLOGICKÁ AMBULANCE
pro dospělé a děti
Krátké čekací lhůty
Péče hrazená ze zdravotního pojištění
Příjem pacientů i bez doporučení lékaře!

2 Vyšetření a léčba kožních onemocnění pomocí digitální dermatoskopie
2 Vyšetření znamének, pih a bradavic
2 Léčba onemocnění nehtů a vlasů
2 Léčba oparů a akné
2 Lymfologická péče, léčba celulitidy a otoků
2 Kosmetické poradenství, korektivní dermatologie
2 Ošetření CO2 laserem, peeling pleti, omlazení pomocí mikrojehliček a další.
STAČÍ SE JEN OBJEDNAT!
Ordinace Úvaly
Poliklinika Úvaly
Pražská 1144, Úvaly
E-mail: info@dermalink.cz

Tel.: +420 732 898 292
+420 282 912 424
www.dermalink.cz
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Ordinace praktického lékaře
MUDr. Jana Schmidtová
Poliklinika Úvaly, Pražská 1144
registrujeme nové pacienty
nabízíme služby pracovně- lékařské péče
tel.: 731 460 902
e-mail: ordinaceuvaly@seznam.cz
web: www.ordinaceuvaly.cz

AUTODOPRAVA
-nonstop-

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

Milan Petružálek
Praha 9 – Běchovice
Český Brod

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

142

milanpetruzalek@sute-pisky.cz
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Rodiče, víte, že…?
… od 1. září 2017 je pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, předškolní
vzdělávání povinné? Mateřská škola Sofia School s.r.o. je akreditovaná česko-anglická mateřská
škola, která je plně kontrolovaná státem a toto vzdělání Vám poskytuje! Nabízíme nadstandardní
předškolní vzdělávání a výchovu s bilingvní angličtinou jako bonus, proto jsou naši malí absolventi dokonale připraveni na další stupně českých i mezinárodních škol. Jsme velmi pyšní na náš
kvalitní vzdělávací program, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro MŠ vydaného
ministerstvem školství.
V každé třídě pracují dva pedagogové, přičemž jeden hovoří česky a druhý pouze anglicky. Navození atmosféry bilingvní rodiny považujeme za velmi přirozený a nenásilný způsob výuky. Hravou formou nabízíme našim nejmenším poznatky ze všech
oblastí života, náročné učivo prezentujeme pomocí interaktivních tabulí a dětem je předkládáno s ohledem na jejich věk a možnosti chápání. Vedeme děti k diskuzi, experimentování, řešení problémů a v neposlední řadě k přijímání zodpovědnosti. Klademe
důraz nejen na správný rozvoj řeči, ale také minimalizaci vzniku poruch řeči, proto je logopedická prevence každodenní součástí
našeho programu. Předškolní příprava probíhá jak v českém, tak i anglickém jazyce. Individuální přístup k dětem je pro nás
samozřejmostí, stejně tak plnohodnotná a vyvážená strava.
Rodičům nabízíme kvalitní poradenský servis (psycholog, speciální pedagog, učitel a logoped). Neméně důležitá je pro nás
spolupráce s Centrem nadání Václava Fořtíka, díky níž můžeme rodičům nabídnout diagnostiku nadaných dětí. Naši klienti jsou
pravidelně informováni o veškerých aktivitách školky, a to nejen prostřednictvím tzv. Kronik, ale také mohou nasát atmosféru
díky pestrým Fotogaleriím každého týdne na našich webových stránkách. Během školního roku se s rodiči setkáváme při různých
slavnostních akcích. V létě nabízíme pro děti od tří do osmi let (včetně nezapsaných k trvalé docházce) příměstský tábor
s pestrým programem ve školkovém režimu.

Léto 2017 v Soﬁa School s angličtinou v Úvalech
Program je veden v češtině i v angličtině – o Vaše děti pečují čeští i anglicky mluvící lektoři. Dny plné her a zábavy ve školkovém
režimu od 7–18 hod pro děti od 3 do 8 let. Jeden den v každém týdnu mají děti k dispozici skákací hrad!
Témata jednotlivých týdnů:
Řemesla 3.–7.7.2017 / Vesmír 10.–14.7.2017 / Čarodějové 17.–21.7.2017 / Cestovatelé 24.–28.7.2017 / Piráti 31.7.–4.8.2017 /
Džungle 7.–11.8.2017 / Pravěk 14.–18.8.2017 / Indiáni 21.–25.8.2017 / Pohádky 28.–31.8. 2017
Ceník: Při včasném přihlášení, t.j. do 31.5. příslušného roku činí školné 450,-Kč/1 den. Dítě je možné přihlásit i na jednotlivé
dny. Při přihlášení dítěte na delší dobu než měsíc, (tj. 21 pracovních dní) je 20% sleva ze školného. Sourozenec má 30% slevu ze
školného.
V případě pozdního přihlášení činí školné 540,-Kč/1 den. Stravné - svačina, oběd s polévkou, svačina, svačina, pitný režim – 70,-Kč/1 den.
Přihlášku si vyzvedněte v Sofia School (při nástupu se vyplňuje potvrzení o bezinfekčnosti a prosíme kopii karty pojištěnce).
Kontakt: tel. + 420 775 03 16 03 / info@sofiaschool.cz www.sofiaschool.cz
Storno podmínky: V případě, že dítě onemocní do 7 dnů před nástupem na tábor, na základě předloženého zdravotního potvrzení od lékaře – bude vráceno 30% platby. V případě, že dítě onemocní do 14 dnů před nástupem na tábor, na základě předloženého zdravotního potvrzení od lékaře – bude vráceno 50% platby.
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Pohřební ústav

Pavel Kos

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

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