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Slovo starosty
Milé Úvalačky, milí Úvaláci,
duben přinesl pro naše město několik dobrých zpráv. Navštívila ho ministryně školství,
paní Kateřina Valachová, která zde potvrdila
podporu ministerstva pro projekt nové svazkové základní školy v Úvalech na Hostíně,
spolu s dalšími projekty základních škol, které budou realizovány v aglomeračním prstenci
kolem Prahy. V současné době, ve spolupráci
s obcemi zúčastněnými na projektu, zpracováváme dokumentaci pro územní rozhodnutí
a vše směřuje k tomu, aby se s výstavbou nové
školy mohlo začít na jaře roku 2019.
Ministerstvo ﬁnancí zároveň v dubnu rozhodlo o přidělení dotace Úvalům na kompletní rekonstrukci objektu TESKO u základní
školy, čímž získáme pro naši současnou základní školu další potřebné učebny. Rovněž
jsme obdrželi dotaci na regeneraci Nachlingerova parku a v rámci programu ITI bylo doporučeno k ﬁnancování rozšíření Mateřské školy
Cukrovar o dalších 50 míst.
Rada města rozhodla o tom, že v létě bude
zahájena rekonstrukce Mateřské školy Kollá-

rova, což s sebou bohužel přinese výraznější
omezení provozu přes léto a v prvních měsících nového školního roku snížený komfort
pro rodiče a jejich děti. Věřím však, že výsledek bude stát za to. Zároveň bude zahájena rekonstrukce objektu č.p. 95 na náměstí Arnošta
z Pardubic, což znamená, že zhruba za rok
by se měl městský úřad přestěhovat z Pražské ulice na náměstí a občané se tak dočkají
i příjemnějších prostor pro vyřizování svých
záležitostí.
Rada města také rozhodla o odstartování
programu další rozsáhlé rekonstrukce úvalských ulic. Ano, znamená to, že Úvaly budou
i v příštích letech rozkopané, ale zároveň to
také znamená, že pomalu, ale jistě přestaneme
být městem s nejhoršími ulicemi široko daleko.
V neposlední řadě jsme dostali k dispozici
studii o reálném stavu úvalského koupaliště
a možnostech jeho rekonstrukce. Věřím, že
tato informace bude spoustu obyvatel našeho města zajímat, a tak si vás dovoluji pozvat
na mimořádné zastupitelstvo města, kde proběhne veřejná prezentace této studie.

Z čeho máme těžkou hlavu, je průběh rekonstrukce ulice Riegerova. Chyby v projektu a problémy zhotovitelské ﬁrmy vyústily
v jednání na nejvyšší úrovni mezi vedením
Krajské správy a údržby silnic, města, projekční ﬁrmy a dodavatele. Výsledkem těchto
jednání je, že ulice Škvorecká – Dvořákova
bude dokončena kompletně do 31. srpna letošního roku, mosty v Riegerově budou dokončené do 31.10., resp. 30.11. Věřím, že výsledky tohoto jednání vedly k tomu, že nyní
již stavba poběží, jak má.
Květen je měsíc, který již nakukuje do léta,
a tak se můžeme těšit i na několik skoro letních akcí. Jako již tradičně půjde o akci Úvalský kotlík a letos poprvé, díky spolku Jonatán,
uvidíme na hřišti na Slovanech Skotské hry.
Takže, kdo si chcete hodit kládou, kamenem,
přetahovat se, ochutnat skotské speciality
nebo poslechnout dudáky, dorazte!
Přeji vám hezký květen.
Petr Borecký,
starosta města

O čem jednali zastupitelé dne 16. 3. 2017

N

a programu březnového
zasedání úvalského zastupitelstva bylo tentokrát kolem 20 bodů, ale již obsah dával
tušit, že jednání bude poměrně
dlouhé. Po již „tradičních“ zahajovacích bodech, jako je kontrola
plnění dříve přijatých usnesení
zastupitelstva, byli zastupitelé
seznámeni s informací o průběhu zimní údržby 2016/2017.
Technické služby Úvaly se starají
o cca 60 km silnic (30 km v obou
směrech) a 8 km chodníků. Za leden 2017 byli zaměstnanci v aktivní pohotovosti po 16 dní, což se
významně projevilo v nákladech
za zimní údržbu. (320 tis. Kč /
leden). Letos bylo na údržbu silnic v lednu použito cca 80 t štěrku a 30 t soli. Náklady na úklid
1 km chodníků jsou 300 Kč/ 1 zásah s tím, že se jedná o základní
údržbu a zajištění schůdnosti a je
použito cca 80 kg soli. Celkové
náklady na údržbu 1 km chodníků
po započtení všech výdajů jsou
tak cca 580 Kč/ 1 zásah. V úvahu
je nutné vzít fakt, že pokud sněží, tak se zásahy mohou opakovat
i několikrát za den. Na otázku
zastupitele Gloce, jestli je možné

zajistit údržbu všech chodníků
v Úvalech, odpověděla ředitelka
technických služeb, paní Slavíková, že ano, je však nutno počítat s výrazně vyššími náklady
na personál, materiál i techniku.
Zastupitelé byli také seznámeni s podnětem zastupitele Černého týkající se budoucí výstavby
v lokalitě Výpustek. Přítomný
byl i zástupce developera (společnost EXAFIN Úvaly, s.r.o.), který
v této lokalitě realizuje výstavbu.
Připomínky se týkaly zejména
dopravní situace v rámci uliční
sítě a šířce vozovky a parkovacích stání v projektu. Následně
zastupitelé po delší debatě napříč celým politickým spektrem
neschválili uvolnění ze stavební
uzávěry jednoho pozemku soukromé osoby v oblasti U Horoušánek. Důvodem zamítnutí
bylo zejména zabránění vzniku
další odtržené lokality a rovněž
i zabránění precedentu pro další
vlastníky půdy v dané lokalitě,
kde není záměrem města povolit
výstavbu. Podnět bude ještě projednán na nejbližším jednání komise pro výstavbu.

Zastupitelé také vzali na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Úvaly za rok 2016. Městská
policie Úvaly měla na začátku
roku 2016 pět strážníků. Na konci června 2016 prošla městská
policie personálními změnami,
pracovní poměr ukončil velitel
městské policie pan Tomáš Galbavý a dočasně byla pověřena
velením paní Kateřina Baštová.
Dne 15.9.2016 ji zastupitelstvo
města na řádném zastupitelstvu
ustanovilo do funkce velitele
Městské policie Úvaly. V současné době, po přijetí ještě jednoho
strážníka v roce 2017, je celkový
počet strážníků šest a jeden občanský zaměstnanec na poloviční
úvazek. Městská policie Úvaly je
velmi slušně technicky vybavená a fungující městská policie.
Strážníci prošli odborným školením záchranářů, které se zaměřilo
na první pomoc a použití deﬁbrilátoru, který mají ve své výbavě.
Jeden ze strážníků je nově proškolen na odchyt psů, jeden na výuku
dopravní výchovy na základních
školách. Městská policie disponovala v roce 2016 dvěma osobními
motorovými vozidly, Hyundai

IX 35 a Renault Kangoo, které
bylo na začátku roku 2017 nahrazeno vozidlem Kia Sportage.
Vůz Renault Kangoo byl předán
do užívání Technickým službám
Úvaly. Dále vlastní dvě motorová
kola využívaná v letních měsících k monitorování bezpečnosti
v obci Úvaly v jednotlivých okrscích. V roce 2016 řešila městská
polici 1 308 přestupků. Oznamovala příslušným orgánům 3 078
podezření ze spáchání přestupků
v dopravě (úsekový radar). V blokovém řízení bylo uděleno 351
pokut v částce 156 200 Kč, z toho
na místě nezaplacených 33 blokových pokut v částce 22 600 Kč.
Zastupitelé také schválili přijetí
daru od pana Pavla Bedrny, kterým jsou pozemky pod komunikacemi o celkové výměře 1 485
m2 v ulici Josefa Lady. Rovněž
byl přijat dar od společnosti Censeo, s.r.o., o výměře 125m2 v oblasti ulice Štefánikova.
Po delší diskusi nakonec zastupitelé nejednali o plánovací
smlouvě pro lokalitu „Radlická
čtvrť“. Jedná se o výstavbu veřejné infrastruktury pro rodinné

Měsíčník pod názvem Život Úval – periodický tisk územně správního celku města Úvaly. Vydává Město Úvaly, IČ 002 40 931. Adresa vydavatele: Městský úřad Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly, tel. 281 981 401, 281 091 526, fax 281 981 696, e-mail: sekretariat@mestouvaly.cz. Internetová adresa měsíčníku: www.mestouvaly.cz/zivot-uval. Ročník 58, č. 5. Měsíčník vychází vždy nejpozději do 10. dne v měsíci, v nákladu 2 800 kusů. Distribuce ve městě Úvaly. Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha – východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem MKČRE12703. Redakční rada
ve složení: Josef Štěpánovský (vedoucí redaktor), Mgr. Romana Vorlíčková (zástupce vedoucího redaktora), Mgr. Milan Bednář, Ing. Petr Jankovský, Mgr. Marek Mahdal, DiS., Ing. Radek Netušil, Jan Poledník. Příspěvky se přijímají výhradně na e-mail redakční rady: zivotuval@seznam.cz. Rukopisy se nevracejí. Zveřejňované příspěvky nemusejí vyjadřovat názory redakční rady. Tisk Tiskárna Úvaly, spol. s r. o., graﬁcká úprava Marta Frnková. Adresa redakce:
Městský úřad Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly. Inzerci a osobní zprávy přijímá odbor správní – podatelna Městského úřadu Úvaly, tel. 281 091 560, e-mail:
lenka.platzova@mestouvaly.cz, nebo podatelna@mestouvaly.cz. Vydavatel neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v reklamě a v inzerci. Nezveřejněné a zkrácené příspěvky jsou v plném znění zveřejněny na www.mestouvaly.cz v sekci Život Úval. Redakční uzávěrka červnového vydání je v pátek
12. května 2017. Příspěvky zaslané po tomto datu nebudou v červnovém čísle otištěny.

2
kveten_2017.indd 2

4/28/17 1:38 PM

městský úřad

Život Úval 5/2017
domy na pozemcích ve vlastnictví
Romana Hlávky a Radky Vesecké
a dalšího pozemku ve vlastnictví
města. Jedná se o záměr výstavby
4 rodinných domů na celkovém
pozemku cca 5 000 m2 , které by
měly navazovat na ulici Rokycanova. Materiál byl stažen z jednání na dopracování.
Zastupitelé neschválili vyhlášení záměru prodeje části pozemku
č. 663, o celkové výměře 400 m2
v oblasti západního konce ulice
Chorvatská. Výše uvedenou část
pozemku by zájemce rád převedl
na stavební parcelu a postavil zde
rodinný dům. Dle územního plánu
se jedná o pozemek, který je vedený jako veřejná zeleň, parky a aleje, a z tohoto důvodu nelze část pozemku využít pro záměr žadatele.
Následně bylo schváleno uzavření kupní smlouvy na pozemek
č.1898/1 včetně budovy č.p.90
mezi společností České dráhy,
a.s. Kupní cena činí 1 135 000 Kč.
Po demolici objektu bude na tomto pozemku vybudován autobusový terminál. Kupní smlouva byla
konzultována a schválena právním
zástupcem města.
Zastupitelé vzali na vědomí zápis č.1/2017 z jednání kontrolního výboru a tři kontrolní zprávy.
První se týkala kontroly IT smluv
města za rok 2013, dále pak kontroly vyřizování podnětů, návrhů
a připomínek podaných zastupiteli a občany na jednání zastupitelstva za rok 2015 a poslední zpráva se týkala kontroly nájemních
smluv města, týkajících se bytů,

pozemků a nebytových prostor
za období roku 2015.
Dále zastupitelé vzali na vědomí informaci o změně nařízení
vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách
za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších
předpisů s účinností od 1.1.2017.
Od tohoto data došlo k navýšení
sazeb měsíčních odměn pro členy
zastupitelstva o 4 %.
Ing. Váňová seznámila přítomné se zápisem z jednání ﬁnančního
výboru ze dne 7.3.2017. Hlavními
body projednání bylo úvěrové řízení
a závěry z hodnotící komise na revolvingový úvěr 110 mil. Kč a přeﬁnancování na 90 mil. Kč dlouhodobý úvěr. Členové přijali usnesení,
kdy nesouhlasí se závěry hodnotící
komise k úvěrovému řízení a návrhu
smlouvy s KB, a.s., a nedoporučují
zastupitelstvu ke schválení. Dále se
FV zabýval variantou návrhu rozpočtu 1 A/2017, tj. bez úvěru, kdy
doporučuje tuto variantu zastupitelstvu ke schválení. Variantou RO
č. 1B/2017 se ﬁnanční výbor nezabýval.
Jednoznačně nejdůležitějším
bodem jednání bylo projednávání nového úvěru pro město Úvaly. Zastupitelstvo města Úvaly
schválilo v roce 2016 tzv. „Zásobník projektů města pro roky
2016 – 2020“. Tento čtyřletý plán
obsahuje projekty v hodnotě několika set milionů Kč, jejichž alespoň částečná realizace pomůže
posunout Úvaly výrazně dopředu.
Jedná se například o projekty,
jako jsou rekonstrukce náměstí

(cca 30–35 mil. Kč), dostavba
kanalizace (36 mil. Kč), částečná
rekonstrukce komunikací a chodníků (40 mil. Kč), rekonstrukce
hrází rybníků (25 mil. Kč), oprava koupaliště (10 – 25 mil. Kč)
atd. V závěru roku 2016 bylo
vyhlášeno výběrové řízení na poskytnutí úvěru pro město Úvaly.
Bylo osloveno 7 bank, z toho
2 banky se vůbec nevyjádřily,
4 banky poslaly vyjádření o neúčasti. Do výběrového řízení se
přihlásila pouze Komerční banka,
a. s. Byly vyhodnoceny všechny
zadané podmínky výběrového řízení u této jediné podané nabídky
od Komerční banky. Po delším
jednání a kritických připomínkách některých zastupitelů byl
nakonec schválen revolvingový úvěr ve výši 110 000 000 Kč
ve variantě s úrokovou sazbou
6M PRIBOR + 0,21% p.a. se
splatností 30 měsíců od okamžiku podepsání smlouvy a současně bylo schváleno přeﬁnancování
revolvingového úvěru dlouhodobým úvěrem v délce 210 měsíců
v maximální výši 90 mil. Kč s ﬁxní sazbou 0,90 % p.a. po celou
dobu splatnosti. Součástí usnesení je i schválení příslušné úvěrové
smlouvy s Komerční bankou.
Zastupitelé dále schválili rozpočtové opatření ve výši příjmy
a výdeje 263 207 503 Kč. Toto
opatření je
sestaveno
na základě
schválení
revolvingového úvěru

ve výši 110 mil. Kč a uzavření
smlouvy o úvěru.
Posledním bodem jednání byl
návrh na zachování vzrostlé lípy
na náměstí Arnošta z Pardubic
před restaurací Trincea. Tento materiál nebyl schválen, a v sobotu
18.3.2017 tak došlo k pokácení
všech vzrostlých stromů na náměstí. Dendrologické posudky a názory
dalších odborníků doporučily i tuto
konkrétní lípu pokácet.
Připomínky ze strany občanů: Paní Janurová se dotazovala
na osud dříve zadaných projektů na konkrétní investice, které
se týkaly zejména Strategického
rozvojového plánu z roku 2007.
Další dotazy se týkaly výrazného zpoždění rekonstrukce krajské
silnice – průtah městem v úseku
od světelné křižovatky směrem
k náměstí Arnošta z Pardubic.
Dotaz zazněl také v souvislosti
s plánovací smlouvou ﬁrmy JARO
REAL, s.r.o. Tato společnost realizuje svoji výstavbu v oblasti
Radlické čtvrti v souladu se stávajícím územním plánem.
Videozáznam z řádného jednání
ze dne 16.3.2017 je zde: http://
www.youtube.com/watch?v=wh-Gxdse9pg
(délka trvání 5:06 hod.)
Marek Mahdal
(redakce Života Úval)

Rada města schválila program
rekonstrukce úvalských ulic

V

uplynulých dvou a půl letech jsme
se na radnici systematicky věnovali projektu vykupování a získávání
pozemků pod městskými komunikacemi.
Skutečnost, že velká část pozemků ještě v roce 2014 městu nepatřila, zásadně
omezovala možnosti Úval něco s ulicemi
dělat. Jsem rád, že mohu konstatovat, že
v této oblasti máme až na výjimky téměř
hotovo.
Rada města proto mohla na svém dubnovém zasedání schválit program rekonstrukce úvalských ulic pro roky 2017–
2020. Cílem tohoto programu je, aby
v roce 2020 měly všechny úvalské čtvrti
funkční veřejné osvětlení, vodovod, kanalizaci a ulice ve vlastnictví města bez
hliněného povrchu.
První práce začnou ještě letos.
Na konci dubna bylo zahájeno budování splaškové kanalizace v lokalitách
Hájovna, Nad Okrájkem a Horova
ulice. V polovině května začnou práce v ulicích U Kaberny, U Výmoly,
U Starého koupadla, Kladská, Lužická
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a Rumunská, v červnu se připojí ulice
Barákova.
Metody pro opravy budou různé –
od klasického živičného povrchu, přes
stříkaný asfalt nebo válcovaný recyklát.
Pořadí jednotlivých ulic v opravách bude
stanoveno vždy dle dostupných kapacit
dodavatelských ﬁrem a odboru investic
a správy majetku. Současně s komunikacemi bude realizována oprava a rekonstrukce chodníků v Úvalech. Prioritními
jsou chodníky v místech, kde musí chodci chodit po silnici a místo lze jen těžko
obejít.
O rekonstrukci konkrétních ulic a lokalit budeme vždy občany předem informovat na webu, facebooku a v Životě
Úval. Jednotlivé oblasti zahrnuté do programu si můžete prohlédnout na přiložené mapce.
Věříme, že realizací tohoto programu
dojde k razantnímu zlepšení podmínek
bydlení v Úvalech.
Petr Borecký
starosta města
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Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Zveme občany na veřejné zasedání Zastupitelstva
města Úvaly, které se koná v mimořádném
termínu v pondělí 22. 5. 2017 od 18 hodin v Centru
volnočasových aktivit Pětašedesátka, Riegerova čp. 65,
Úvaly. Hlavním tématem bude koupaliště.

Přečíslování autobusové linky
č. 405 na č. 655
Od 29.4.2017 dochází k přečíslování autobusové linky
č. 405 na č. 655, jízdní řády a zastávky zůstávají při
starém.

POZVÁNKA
Zveme občany Úval
na vzpomínkové shromáždění a kladení věnců,
které se bude konat

ve středu 3. května 2017
v 17 hodin
na hřbitově u památníku padlých
za spoluúčasti zástupců města, dětí ze ZŠ
a střediska Junáka Úvaly.

Cesta k dopravnímu terminálu u nádraží se otevírá

V

dubnu představitelé města Úvaly a zástupci Českých drah podepsali důležitý
dokument. Kupní smlouvu na objekt bývalého nádraží naproti hotelu Budka, včetně
přilehlého pozemku, které město Úvaly kupuje
za částku 1,3 mil. Kč. Současně jsme obdrželi

informaci, že by do konce letošního roku mohl
být po letech jednání schválen převod pozemku
pod parkovací plochou. Městu Úvaly se tak otevírá cesta k vybudování dopravního terminálu
bus/auto/kolo – vlak a výrazně tak zkulturnit
úroveň veřejné dopravy v Úvalech.

Ještě letos bychom rádi vybrali projektanta a zahájili projekční práce tak, aby
mohla být kolem roku 2020 stavba terminálu zahájena.
Petr Borecký
starosta města

Poděkování města vlastníkům pozemků

Poděkování za dar městu

Město Úvaly i v letošním roce realizuje výkup pozemků
pod komunikacemi za účelem sjednocení vlastnických
práv a povinností. Děkujeme všem vlastníkům za vstřícný přístup při jednáních a řešeních tohoto problému.
Zejména bychom rádi poděkovali těm vlastníkům, kteří
své pozemky pod komunikacemi městu darovali: panu
Ing. Ladislavu Bukovskému z Horních Počernic, manželům Karlovi a Mileně Čapkovým z Klánovic a společnosti
Censeo, s.r.o.
Vedení města

Rád bych na tomto místě poděkoval panu Pavlu Bedrnovi, úvalskému občanovi, který městu daroval 1 485 m2
pozemků pod ulicí Josefa Lady. Tímto darem se město
stává uceleným vlastníkem pozemků pod komunikacemi na horním Úvaláku, a otevírá se tak cesta k postupné
rekonstrukci komunikací v této oblasti.
Současně bych rád poděkoval společnosti CENSEO
za dar pozemku o výměře 125 m2 v ulici Štefánikova.
Petr Borecký,
starosta města
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Den Země na Klepci po jedenácté

P

ředvelikonoční oslavu matky
Země i příchodu jara jsme
letos na Klepci zahájili pro
změnu uprostřed malebné mýtiny
lomových jezírek v lese Borku,
kam nás dovedl průvod v čele
se skauty a vlajkonoši Skautského střediska Úvaly, zástupci
obcí (starostové a zastupitelé),
doprovázeni sestavou mažoretek
z MDDM Úvaly a dlouhým vojem tvořeným návštěvníky.
U jezírek se po úvodním přivítání jménem organizátorů připomenulo 40. výročí vyhlášení
Přírodní památky Klepec. Následovala prezentace obecních zástav (vlajek) a vysvětlení symbolů
reprezentujících obce Přišimasy,
Tismice, Hradešín, Úvaly, Rostoklaty, Břežany II, Doubravčice,
Český Brod (s novou vlajkou),
Tuklaty a poprvé Dobročovice.
Tu vystřídala tradičně vystoupení dětí z mateřinek. Nejprve děti
z MŠ Tismice s vystoupením Vítáme jaro a hned nato z MŠ Přišimasy s vystoupením Kuřátka,
které se s říkadly a tanečky pod
vedením svých učitelek příjemně
zhostily připomenutí nadcházejících velikonočních svátků. Vyvrcholení a sladkou tečku hlavního
programu zajistily mažoretky
z Městského domu dětí a mládeže Úvaly pod vedením Michaely
Zahrádkové.
Průvod odvedl návštěvníky

zpět do stanového městečka plného domácích produktů, pochutin, tematicky laděných dílniček
i upomínkových předmětů jednotlivých spolků a obcí, které tak
jako vždy cílily svou nabídkou
na každou generaci. Zúčastnily
se nově například spolky PRO
II (Břežany II) a Spolek sousedů (Škvorec). V městečku jsme
společně s koordinátorkou akce
Veronikou Kuchařovou a starost-

kou obce Přišimasy Bc. Šárkou
Rumanovou představili veřejnosti
nové informační panely o historii
jednotlivých částí obce – Přišimas, Horek a Skřivan, které budou osazeny v obci po dokončení stavebních prací a s nástupem
nové turistické sezony.
Dalším novějším milníkem
bylo klání Klepec bez hranic o putovní pohár. Druhého ročníku se
zúčastnilo celkem 6 soutěžících

z Přišimas, Břežan II, Doubravčic,
Škvorce,
Sluštic a Tismic. Příhodně
byla
zvolena
disciplína pletení pomlázek
na čas, kterou
zvládly nejrychleji Přišimasy
a vítězstvím tak obhájily loňské
prvenství, což znamená, že pohár zůstane i druhý rok v domácí
obci. Pokusíte se příští rok poměřit svou dovednost a zdatnost
s Přišimasy i vy?
Slunné, místy proměnlivé odpoledne ve stanovém městečku doprovázela dětmi oblíbená
ukázka dravců Romana Tocháčka
nebo projížďky na ponících ze
stájí Štolmíř a Třebohostice. Děti

si našly i jednu neplánovanou
atrakci, a to házení senem. Zakončení akce patřilo hudebnímu
vystoupení country kapely Kam
Na Band, která zpříjemňovala vydařené sobotní odpoledne.
Taková byla 3. dubnová sobota
– tak probíhal letošní ročník Dne
Země na Klepci, v pořadí jedenáctý. Městečko se pozvolna rozrůstá a tradice žije dál díky spolupracovníkům z řad okolních obcí,
spolků, mateřinek, organizací, ale
i díky vám, milým návštěvníkům,
kteří Den Země přicházíte podpořit z blízka i daleka s rodinami
a dětmi. Podle posledního sčítání
volných vstupenek navštívilo akci
přibližně 700 lidí + osazení stánkařů, což je báječné číslo. A to je
potom radost dělat kulturu.
Jan Psota, koordinátor akce
foto – Zdeňka Šimůnková

Kdo je Lukáš Štefl
Ing. Lukáš Štefl, Ph.D. je absolvent zahradní a krajinářské architektury na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Na
této univerzitě v současnosti působí na Ústavu biotechniky zeleně
jako pedagog a vědeckovýzkumný pracovník. Jeho specializací je
hodnocení kvality městské zeleně, tvorba podkladů pro její optimální management, stanovení způsobů, jak k veřejné zeleni přistupovat a jak o ni pečovat.
V rámci své samostatné projekční a poradenské činnosti týkající
se veřejné zeleně spolupracoval např. s městy Vysoké Mýto, Litomyšl, Kopřivnice, Poděbrady a dalšími.

evidenci zeleně ve městě (říká nám, například,
kolik je ve městě ploch trávníků, ploch skupin
keřů, ploch záhonů, stromů apod.). Pasport zeleně tak tvoří zcela základní podklad pro následnou
údržbu zeleně.
Dalším krokem po pasportu zeleně bylo zpracování dendrologického průzkumu – inventarizace stromů. Tento dokument již řeší kvalitu
stromů, kdy je každý konkrétní strom samostatně
posouzen a vyhodnotí se např., zda je či není zdravý, jaká je jeho tzv. provozní bezpečnost apod.

hry“ na dlouhou dobu dopředu, protože práce se
zelení není krátkodobý proces. Z generelu zeleně vyplynulo, co by město mělo v oblasti zeleně
změnit či upravit. Generel zeleně vyzdvihl také
některé přednosti města Úvaly, např. to, že je obklopeno a prostoupeno zelení.

Tak to jste možná narazil na kontroverzní
téma. Na konci března jsme v rámci příprav
na rekonstrukci náměstí kompletně skáceli
stromy na náměstí Arnošta z Pardubic. Část
úvalské veřejnosti a politiků považovala tento
krok za zbytečný, neřku-li barbarský. Jaký je váš
názor?
Ano, zaregistroval jsem na městském facebooku v komentářích tyto názory. Často se tam
opakovalo tvrzení, že pařezy stromů byly zdravé,
a tak byly zdravé i stromy. To, jestli byl strom
zdravý nebo nezdravý podle pozůstalého pařezu
automaticky posuzovat nelze. Toto není zcela odborný a správný postup. Když není vyhnilý pařez,
neznamená to automaticky, že strom byl zdravý.
Celá problematika je trochu složitější a v žádném
případě ji nelze zjednodušit pouze na hodnocení
stavu ponechaného pařezu.
Společným problémem stromů situovaných

Nejdražší zelení ve městě je trávník
aneb rozhovor se zahradním architektem města Ing. Lukášem Šteflem.
Ve městě Úvaly se s vámi potkáváme již něco
přes rok. Jak byste čtenářům Života Úval přiblížil svou práci?
S městem Úvaly já a mí kolegové spolupracujeme cca 1,5 roku. Snažíme se nastavit systém
dlouhodobé správy a fungování městské zeleně.
Práce se zelení by měla být koncepční a dlouhodobá, bez ohledu na politickou situaci.
Snažíme se pracovat systematicky, od základů.
Prvním krokem bylo zpracování generelu zeleně,
což je dokument, který říká, jak by se měla zeleň
ve městě vyvíjet, a dále deﬁnuje její slabé a silné
stránky, problémy a přednosti jednotlivých lokalit. Tento dokument také určuje obecná „pravidla

Když jste narazil na generel zeleně, tak je
potřeba zmínit, že jste současně zpracovával
i pasportizaci úvalské zeleně. Co je to za dokument?
Pasportizace je soupis veškeré zeleně v Úvalech. My tuto zeleň mapujeme a třídíme do tzv.
vegetačních prvků. Mapová část pasportu zeleně obsahuje vymezení těchto vegetačních prvků
na plochách veřejné zeleně. Další část pasportu
zeleně poté obsahuje přehled a bilance vegetačních prvků, o které se město stará. Pasport zeleně
tak neřeší kvalitu zeleně, ale představuje základní
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v městských centrech je vystavení stresu z ne
zcela vhodných stanovištních podmínek, na což
stromy z dlouhodobého pohledu často reagují úbytkem vitality a postupným zhoršováním
zdravotního stavu. Ve městech jsou často také
poškozeny kořeny stromů, což může být primární začátek problémů. Na pařezu toto opět poznat
nemusíte.
Pokud se týká úvalských stromů na náměstí,
měla velká část vzrostlých stromů defekty, které
jsou dlouhodobějšího charakteru. Prosychaly jim
koruny a měly dutiny. Stromy před školou měly
v koruně vyhnilé větve, byly nebezpečné pro okolí, obzvláště dožívající javory měly velmi krátkou
perspektivu s ohledem na budoucnost. V okolí
lip před pizzerií a u sochy Arnošta z Pardubic
byl velmi zhutněný povrch a bylo zde podezření
na poškození kořenů těchto stromů. Koruny stromů současně prosychaly. Vizuálním hodnocením
nebylo možné určit rozsah skutečného poškození
těchto stromů. Jelikož byl ze strany vedení města
zájem tyto stromy zachovat, doporučili jsme provést tahovou a tomograﬁckou zkoušku. Například
u lípy u autobusové zastávky výsledky tahové
zkoušky shledaly strom provozně nebezpečným
a potvrdily poškození kořenů a sníženou odolnost
stromu vůči vývratu.
Současný stav náměstí bez stromů a s pařezy
sice působí smutným dojmem, ale vytvořil se
zde tak prostor pro výsadbu generace kvalitních,
dlouhověkých a perspektivních stromů, které
zajistí stabilní stromovou kostru náměstí do budoucna. S touto výsadbou následné úpravy samozřejmě počítají.
Nemálo hlasů z řad úvalské veřejnosti nám
vytýká, že nový návrh náměstí a Husovy ulice
zahrnuje velmi málo zeleně. Jaký je váš pohled
na tuto připomínku?
Myslím si, že je to naopak. Nový návrh rekonstrukce náměstí posouvá náměstí dopředu
jako celek a jedná se o ohromnou příležitost pro
Úvaly. Dle mého názoru se jedná o krok dopředu
ve smyslu moderních úprav centra města, které
citelně respektují historické souvislosti. Velké
změny jsou obecně pro část obyvatel vždy nepopulární. Zde bych chtěl ocenit, že se vedení Úval
tohoto kroku odvážilo, v České republice to rozhodně není bohužel pravidlem. Dle mého názoru
se Úvaly z dlouhodobého pohledu tímto krokem
neskutečně posunou výše. Rekonstrukce náměstí,
tak jak je naprojektována, je tedy podle mne výrazné pozitivum.
Je potřeba si uvědomit, že náměstí nemá suplovat roli městského parku, naopak má být centrem, kde se odehrává život města, a zeleň má
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tuto funkci podtrhovat, nikoli náměstí dominovat.
Srovnejte si jen pro zajímavost, jak vypadají centra německých nebo rakouských měst, případně
to srovnejte s úspěšnými realizacemi v České republice.
Na jakých projektech pracujete nyní a co
ve spolupráci s odborem životního prostředí
připravujete?
Projektů je několik. Již je v administrativní části hotová projektová dokumentace na vnitřní zahradu základní školy na náměstí, kde bylo cílem
dosadit domácí druhy dřevin, ovocné a užitkové
dřeviny a vytvořit ze zahrady edukační prostor,
v kterém budou mít děti možnost se s rostlinami
blíže seznámit a získat tak nový pohled na rostliny a zeleň.
Zrealizovali jsme dosadbu nově opravených
ulic Prokopa Velikého a Čechova, dále pak
začne během letošního jara dosadba ulic pod
nádražím. Ještě během letošního roku by mělo
proběhnout osazení ulice Škvorecká a Dvořákova. Připravili jsme také projekt regenerace Nachlingerova parku, který byl podpořen
Agenturou ochrany přírody a krajiny a Ministerstvem životního prostředí, na jehož realizaci se podařilo městu získat dotaci.
A bude se tam kácet?
Ano, bude se kácet. Nachlingerův park je krásná lokalita a cenná plocha zeleně, která je navíc
situována uvnitř městské zástavby. Vyhodnotili
jsme podrobně stav stromů a zjistili jsme, že leč je
nyní park na první pohled „zelený“, je na počátku svého rozpadu. Aby byla tato krásná lokalita
zachována i pro budoucí generace, vyžaduje pěstební zásah. Je zde dále také několik nemocných
stromů napadených dřevokaznými houbami. Cílem zde není udělat nový park a vše měnit, to rozhodně ne. Cílem je odstranit havarijní, nebezpečné či neperspektivní stromy a dosadit v prostoru
kostru domácích dlouhověkých dřevin. Snažíme
se zde citelně pracovat se stávající vegetací a formou nových výsadeb dlouhodobě stabilizovat
celou lokalitu.
Většina laické veřejnosti vnímá kácení stromů
jako něco špatného či zlého. Přitom to tak vůbec
nemusí být. Je potřeba si uvědomit, že logickou
součástí péče o městskou zeleň je i kácení stromů, ať již z důvodů bezpečnostních, zdravotních,
nebo koncepčních. Kdyby naši předci nekáceli již
neperspektivní dřeviny a nenahrazovali je výsadbami dřevin nových, asi by se nám mnoho parků
do dnešní doby nezachovalo. Obecně se snažíme
v našich projektech co nejvíce starých stromů
zachovat, ale nastávají situace, kdy to již není ro-

zumné, ať již z odborného či dlouhodobého pohledu.
Všiml jsem si, že pokud se týká městské zeleně,
nejste zastáncem rozsáhlých travnatých ploch
v ulicích. Z jakého důvodu? Založit trávník je
přeci levné.
Na fakultě se problematice ekonomiky udržovací péče o plochy veřejné zeleně dlouhodobě
věnujeme. Pro jednotlivé vegetační prvky vyhodnocujeme a porovnáváme náklady nejen na jejich
založení, ale i na jejich následnou údržbu. Nejdražší položkou výdajů měst na údržbu zeleně
tvoří údržba trávníků.
To je dáno dvěma důvody. Trávníkových ploch
je ve městě nejvíce ve srovnání s ostatními typy
zeleně, a dále kosení trávníků je nutné provádět
několikrát ročně. Údržba velkých a souvislých
ploch se dá vhodným managementem péče optimalizovat a obecně nebývá problémem. Z hlediska ekonomických nákladů je však problematická
údržba tzv. zbytkový ploch trávníků. Jedná se nejčastěji o úzké pásy podél silnic, chodníků, trávníkové plochy v hůře dostupných svazích apod.
V těchto lokalitách není možné kosit trávníky mechanizovaně pomocí velké sekačky, ale často se
práce provádí ručními strunovými sekačkami či
křovinořezy, mezi jednotlivými plochami se musí
složitě přecházet, okolní plochy se musí následně
čistit apod. To vše zvyšuje pracnost a následně
tedy i cenu této údržby
Ve městech u nás i ve světě je tendencí převádět tyto zbytkové a hůře dostupné plochy trávníků
na jiné typy vegetačních prvky s nižšími nároky
na pravidelnou údržbu. Může se jednat například
o půdopokryvné výsadby keřů, často také o výsadby méně náročných trvalek. Poté hovoříme
o tzv. extenzivních záhonech.
A povedlo se něco v tomto směru udělat už
i v Úvalech?
Ano, něco se již povedlo. Již máme první vysazené záhony a na několik dalších takovýchto
lokalit již máme nachystané projektové dokumentace. Začátek je tedy nastartovaný a v rámci
dalších chystaných úprav úvalských komunikací plánujeme realizovat další záměry ozelenění
těchto zbytkových ploch zeleně. Vlastní založení
těchto prvků může být dražší, ale z dlouhodobého
pohledu bude údržba takovýchto ploch zeleně pro
město snazší a levnější.
Jak tak koukám z okna, čeká vás v Úvalech ještě hodně práce. Děkuji za rozhovor a ať se vám
daří!
Marek Mahdal

Ukliďme Pošembeří 2017 – poděkování

J

ménem města Úvaly bychom rádi poděkovali všem zúčastněným občanům, kteří
se v sobotu 8. 4. 2017 dobrovolně podíleli

na úklidu různých částí města Úval, a to
silnice lesíku podél ulice Pražská, podél silnice Jirenská, V Setých, lokality
Slovany, Radlické čtvrti, silnice
na Dobročovice a dalších neméně
důležitých menších lokalit. S nasazením osobního zájmu proti
lhostejnosti, velkých fyzických sil
a vytrvalosti v nerovném a zarostlém terénu se nám všem podařilo
odlehčit naši přírodu od velkého množství odpadu. Nejen to však bylo přínosem, ale poznání milých tváří se smyslem přiložit kousek svého já k obohacení
celého města.

Celý úklid byl pořádán v rámci akce
„Ukliďme Pošembeří“ jako součást kampaně „Ukliďme svět“.
Vyhlášení výsledků
celé akce v rámci
„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.
Odbor životního prostředí
a územního rozvoje
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Uklidili jsme stezku kolem koupaliště

S

tezka kolem koupaliště, která
se historicky užívala jako propojení v rámci Úval a která
nyní byla zarostlá a krkolomně se
svažovala, je VYČIŠTĚNÁ.
V sobotu 8. dubna
zorganizovali dobrovolníci z občanské aktivity
ZACHRAŇME KOUPALIŠTĚ akci na vyčištění
stezky v rámci celostátní akce Ukliďme svět,
Ukliďme Česko a ve spolupráci s TS města Úvaly.
Akce se zdařila, počasí
nám přálo, lidé si mákli s krumpáči a nářadím
na čerstvém vzduchu
hned vedle areálu koupaliště. Nářadí, pytle,
občerstvení a vše potřeb-

né jsme si zajišťovali z vlastních
zdrojů. Odvoz větví a posbíraného odpadu byl dohodnut s TS.
Kromě úpravy terénu a proklestění stezky jsme vyčistili její okolí

od odpadu. A bylo ho tu hodně!
Pneumatiky, nočníky, kýbl, sklo,
hadice, plasty, atd.
Naší ambicí bylo zprůchodnit stezku i pro kola a případně
i pro kočárky. Až čas
ukáže, jak se
to podařilo.
S kočárky je
to po stezce
vzhledem
k terénu náročné a ne
pro každého.
A na závěr
jsme si opekli špekáčky,
k nim výborné švestkové

čatní, pak domácí koláče … a zazpívali jsme si při kytarách.
Domů už jsme se vraceli po vyčištěné stezce a s krásným pocitem.
Děkujeme všem, kdo pomáhali.

u obdobných staveb. Podal jsem
žádost o nahlédnutí do již ukončených staveb, zda stavební úřad
postupuje u všech stejně, jak mi
uvádí a bylo mi odpovězeno, že
nic nemají, neboť to vlastníci staveb neoznámili. Domnívám se, že
si toto nikdo nedovolí a všem stavebníkům bylo sděleno jako mně,
že není potřeba povolení ani oznámení a jedná se o údržbové práce.
Nevím, jak se zachová nyní úřad
k těmto stavebníkům. Chtěl bych
touto cestou požádat vlastníky,
kteří prováděli obdobné údržbové
práce, to je pomocí chromniklo-

vých desek, klasické podříznutí
stavby, nebo chemické, zda by mě
mohli sdělit, zda jim bylo řečeno
stejně jako mně, že žádné ohlášení není potřeba. Pokud bude zájem, mohu každému poskytnout
všechny zprávy a informace, nebo
do nich nechat nahlédnout. Můj
dojem je, že město místo aby podporovalo zájem vlastníků o údržbu
domů, provádí opak.

Doporučujeme stezku vyzkoušet při jarních procházkách,
od předního vchodu do koupaliště vede stezka zleva kolem plotu,
pak se dejte zprava kolem čističky a dále se můžete dát na Hodov anebo po lávce přes Výmolu,
kterou loni zhotovili dobrovolníci, cestou s krásnou vyhlídkou
na Úvaly až k Stonehenge či rozhledně.
Za občanskou aktivitu Zachraňme koupaliště
Petr Vosecký a Jana Kytlicová

Udržování stavby – informace

O

slovuji tímto spoluobčany, vlastníky staveb. Chtěl
jsem v rámci obnovy izolace stavby provést její údržbu
a obnovu pomocí chromniklových desek. Při dotazu na stavebním úřadu mi bylo řečeno,
že není potřeba žádné povolení
ani oznámení. Po zajištění prací si soused stěžoval v jiné věci,
a proto jsem požadoval potvrzení, že opravdu není potřeba
povolení ani oznámení. Bylo
řečeno, že si mám přijít za týden a není to problém. Po oddalování bylo řečeno, že se jedná

o stavbu a je nutné podat žádost
a k tomu přílohy:
1 – projektová dokumentace
podle vyhlášky č. 499/2006 o dokumentaci staveb, zpracovaná
oprávněnou osobou a opatřená
razítkem a podpisem zpracovatele, včetně statického posouzení
prováděných stavebních úprav
vzhledem k umístění sousedních
domů. 2 – vyjádření odboru investic a dopravy u této stavby
uvedené v žádosti. To i poté, když
mám od projektanta, že nemůže dojít k narušení statiky. Zjistil
jsem, že toto nebylo vyžadováno

Děkuji za případný zájem a pomoc objasnit, kde je pravda. Tel.
606279822; mail: brajer@albra.cz.
JUDr. J. Brajer

aréna názorů

Jak vnímáte aktuální dopravní situaci ve městě?

P

okud se na tuto otázku budeme koukat okem řidiče objíždějícího rozkopané Úvaly, tak ji nelze nepovažovat
za provokativní. Z našeho pohledu jsou ale komplikace v úvalské dopravě vlastně dobrá zpráva. Proč ? Odpověď je jasná. Protože po letech slibů a odkládání se úvalské ulice bez rozdílu jejich vlastnictví (stát, kraj, město)
konečně opravují. To je nesporný fakt. Z toho máme velkou radost. Desítky let si Úvaláci stěžovali na žalostný,
místy až středověký stav uliční sítě, a tak nyní, při rekonstrukci, která je pojata velkoplošně, je nutnou daní jisté nepohodlí a omezení. Samozřejmě nejsme nadšeni z neúměrného prodloužení doby rekonstrukce etapy průtahu městem od světelné křižovatky u Penny Marketu k ulici
Podhájí. Současně je to poučení pro právě probíhající výběrové řízení na druhou etapu (náměstí a ulice Husova), kde už má město v důsledku
vyšší ﬁnanční angažovanosti na tomto projektu mnohem silnější slovo při určování podmínek pro budoucího zhotovitele. Uliční síť Úval
je vlivem terénu a historického vedení velmi komplikovaná, a proto sebemenší zádrhel na průtahu ovlivní hustotu dopravy v celém městě.
V době distribuce tohoto vydání Života Úval by už stavební stroje z rekonstrukce kolínské silnice I/12 měly být přesunuty mimo katastr
města. Pot a slzy úvalských řidičů nakonec vystřídá radost z jízdy po tichém asfaltu a lepší vzhled ulic ve městě.
Doprava má však širší kontext, protože nejde jen o auta. Jde i o dopravu pěší, cyklistickou a veřejnou. Zde je zásadním dokumentem
Analýza stávající dopravně-bezpečnostní situace a návrh dopravně-inženýrských opatření ve městě Úvaly zpracovaná odborníky z Fakulty
dopravní při ČVUT Praha. Na základě této analýzy je připraven celý soubor opatření k realizaci, který zlepší podmínky pro chodce a cyklisty v Úvalech (namátkou výstavba chodníku mezi Klánovickou a Purkyňovou, chodníku v Dobročovické nebo např. chodníku v ulici
Diamantová). Usilujeme také o navýšení počtu autobusových spojů směřujících k úvalskému nádraží nebo zdravotnickému centru v Jirnech
a současně o sjednocení dopravního tarifu na trati Úvaly x Český Brod, aby tak nebyli nuceni obyvatelé obcí dále po trati dojíždět do Úval
a zahlcovat dál městské ulice.
Dopravy se týká také parkování, které je dalším problémem k řešení. Aut je moc a míst je málo, to je základní nerovnice. V současné době
se posuzují další možnosti parkování v centru a v okolí nádraží, spolu se zavedením určité regulace parkování v této oblasti.
Marek Mahdal (Otevřené Úvaly, z.s.)
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1. Organizace stavby
Dlouho jsem se připravoval na to, co zde napíši. Konzultoval jsem to s odborníky a především s obyčejnými
lidmi. Jak to mělo probíhat teoreticky, je popsáno v níže uvedených termínech. Průšvih je, že do tohoto procesu nebyla dostatečně zapracována oprava od Penny k mostu přes Výmolu. Zkontrolujte si termíny a termíny
na průjezd městem. Nikdo však jaksi nepočítal s rezervou na vliv počasí.
Termíny jednotlivých omezení:
etapa 1a (od parkoviště na Úvaláku po křižovatku I/12 – II/101 (Jirenská): 18.3. – 29.3.2017
etapa 1b: 18.3. – 31.3.2017
etapa 2a: 1.4. – 16.4.2017 (od křižovatky I/12 – II/101 (Jirenská) po křižovatku Dobročovická)
etapa 2b: 1.4. – 14.4.2017
etapa 3a: 17.4. – 2.5.2017 (od křižovatky I/12 – Dobročovická po světelnou křižovatku) – úplná uzavírka III/01215 (křižovatka Dobročovická).
etapa 3b: 17.4. – 30.4.2017
etapa 4: 2.5. – 11.5.2017
etapa 5: 12.5. – 21.5.2017 úplná uzavírka III/10163
etapa 6: 22.5. – 31.5.2017 úplná uzavírka III/1136
To, že jsou informace na webu města a facebooku samozřejmě nestačí. Lidé musí být informováni pravidelně a průběžně i na nástěnkách města. U etap 1b, 2b, 3b a 4 schází ulice, jichž se to týká.
2. Role místní a státní policie
Místní policie:
Její role byla zajišťovat bezpečný přechod pro děti do školy. Až na malé výjimky se toho v rámci svých omezených pravomocí
zhostila dobře.
Státní policie:
Její role byla ze strany města zcela podceněna, a přitom by mohla být rozhodující ve zvýšení průjezdnosti na křižovatce u Penny.
Také by se měla mnohem více zabývat kontrolou kamionů.
3. Role realizátorů stavby
Ukazuje se, že světelná regulace není samospasitelná. Obrovské fronty ze tří směrů se v dané situaci nejlépe regulují pomocí signalizace lidí jako směrníků a v uzlových bodech s vysílačkami. Stavba to udělala jeden den a okamžitě byla propustnost vyšší.
4. Co v budoucnosti
Čekají nás 3 související akce. Dokončování I/12, dva mosty u TS a přes Výmolu a zahájení rekonstrukce náměstí. Pokud se vedení
města bude chovat jako amatéři pohrdající procesním řízením a zpracováním komplexního modelu s návazností procesů se stanovením společné kritické cesty, skončí tyto akce ještě spoustou zbytečných stresů a nervováním lidí.
Závěrem bych chtěl ještě upozornit ty, kteří neudělají bez auta ani krok. Choďte pěšky. Nádraží je ze všech konců Úval dostupné
do půl hodiny. Zároveň to přispěje i vašemu zdraví. Pro nemocné a důchodce, kteří musejí jezdit autobusem, bych doporučoval vyjednat přednost na křižovatce u Penny a zřídit dočasnou zastávku u polikliniky.
První fáze akcí přinesla zbytečně mnoho stresu, na kterém má největší podíl starosta města. Dělejme vše proto, aby se alespoň
z těchto nedostatků poučil a nesváděl to na své podřízené a počasí.
Za MO ČSSD místopředseda MO, Ing. Petr Jankovský

S

edám do auta a potřebuji zajet ke kamarádovi za úvalský hřbitov. Chvíli, tentokrát dost dlouhou, čekám na železničním přejezdu, předrncám Husovku a náměstí. Ejhle, nedá se projet
kolem technických služeb, protože tak obrovskou jámu nepřeletím. Budují se zde nové mosty.
Škoda jen, že se to nestihlo vloni, jak to snad bylo původně v plánu.
Objíždím tedy přes Chaloupky kolem Fabráku - a ejhle, v Dvořákově ulici, pod Penny, je již
sice položen na silnici nový povrch, ale je zde zákaz vjezdu a dá se projet, pouze když se ubezpečím, že někde za sloupem nestojí dopravní policie. Snaha o povolení průjezdu v době sněhů a mrazů, pro lidi tam bydlící, kdy se stejně nemohlo pracovat,
mi nevyšla.
Volím tedy poslední možnost, okolo pneuservisu Černý na kolínskou. Divím se, proč stojím na světlech u Penny 10 minut,
než si vzpomenu, že se začala opravovat i státovka.
Takže plánování trasy na mapách.cz je zcela mylné. Místo ujetých 1,9 km za 4 minuty, jsem natočila na tachometru 8,8. Plánovaných 11 minut pro objízdnou trasu je úplně scestných, stálo mě to asi 30 minut a to netuším, co mě čeká cestou zpět. Je to
otrava, zvlášť když člověk spěchá, což je bohužel skoro vždy.
Je jasné, že když jednu rekonstrukci dělá kraj a jinou Ředitelství silnic a dálnic, není snadné je zkoordinovat. Je škoda, že
takové akce nejsou v předstihu předkládány do komise dopravy, které jsem členkou. Nediskutuje se o tom. Ani členové komise
dopravy nemají patent na rozum, ale možná bychom zaznamenali a upozornili na případné nedostatky. Kdo vlastně dopravní
opatření z úřadu předem viděl? Udělalo vedení města a úředníci maximum? Stačí diskuze na facebooku nebo krátká noticka
v Źivotě Úval?
Je fajn, že se věci hýbají, že se v dohledné době dočkáme nových ulic, průjezdu městem, nového náměstí. V současnosti
jsem ráda, že bydlím na dost strategickém místě a že se do hůře dostupných částí Úval dostanu vždy na ideálním dopravním
prostředku, na kole.
Naďa Kouklová
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P

ředevším je třeba říci, že aktuální situace kolem dopravy je mimořádná. A to nejen svým rozsahem,
kdy se, poněkud nešťastně, seběhlo v jeden čas více investorských akcí, ale také načasováním a délkou trvání. Nejde totiž jen o přímé rekonstrukce komunikací na katastru Úval, ale i o blízké rekonstrukce
vozovky v Újezdu, kde již třetí rok je významně omezena průjezdnost hlavního tahu, a aktuální rekonstrukce silnice I/12 u Rostoklat. Suma sumárum, pro Úvaláka obtížně řešitelná situace a jediný smysluplný únik z města je pouze přes Jirny a Horoušánky. Bohužel, většina těchto stavebních akcí není v přímém vlivu města, a jak už to
u velkých staveb bývá, stavební ﬁrmy mají zpoždění, a to z různých důvodů. Samozřejmě, že největší nepřítel je počasí. To ale spíše
vnímáme jako standardní výmluvu. Pod pokličkou se totiž dusí něco zcela jiného. A to je především nekompetentnost zhotovitele při
výběru dodavatele a vliv jeho subdodavatelů.
Město jako účastník řízení může některé věci ovlivnit, zejména však při přípravě stavby. Pokud není investorem, nemůže prakticky
zasahovat do procesní realizace díla, vyjma snad jisté diplomatické činnosti vedení města. Přes tyto snahy však pro naprostou většinu Úvaláků zůstává problém se autem kamkoliv smysluplně dostat. Z této situace bychom se měli poučit a další rekonstrukce nejen
plánovat, ale, bohužel s vynaložením zvýšeného úsilí a času, ověřovat u dotčených institucí souběh. Ani to nám však ale nezaručí, že
se podobná situace nebude v budoucnu opakovat. Útěchou nám budiž to, že se naše město pomalu proměňuje v rozkvetlý životní prostor, kde nebude problém se po dešti projít nebo projet ulicí, aniž bychom si strhli tlumiče (a jiné části auta). Rekonstrukce dopravní
infrastruktury je jednou z priorit současného vedení města a nepříjemná omezení provázející jejich realizaci jsou bohužel daní za lepší
a čistější Úvaly.
Za úvalskou ODS Josef Štěpánovský

z okolních obcí
ŠSK Újezd nad Lesy – oddíl atletiky
– ve spolupráci
s Městskou částí Prahy 21
pořádá 12. ročník lesního běhu

BĚH O POHÁR STAROSTY
aneb BĚH ZA ÚJEZDSKOU SOVOU
Datum:

Místo:

sobota 13. 5. 2017

lesní cesty, Pilovská 303, 190 16 Praha 21 – Újezd
nad Lesy
GPS:
50.086915, 14.646138
Doprava:
metro B stanice Černý Most, odtud autobus č. 250 a
261 do Újezda nad Lesy, zastávka Blatov, nebo autobus č. 163 od metra A stanice Depo Hostivař tamtéž,
nebo vlakem do Klánovic a odtud pěšky cca 20 minut
Přihlášky:
on line do čtvrtka 11. 5. 2017 do 24:00 hodin na
http://results.bezeckenadeje.cz/events/beh-o-pohar-starosty-aneb-beh-za-ujezdskou-sovou-12-roc/
nebo na místě startu od 8:00 hodin a končí nejpozději
30 minut před startem příslušné kategorie.
Doporučujeme všem přihlášky přes internet –
urychlíte tím přihlašování i výdej startovních čísel.
Běh pro radost se přihlašuje pouze na místě.
Startovné:
20,- Kč předžactvo a žactvo, 40,- Kč dorost a dospělí, 30,- Kč při Běhu pro radost.
Podmínky startu: závodníci startují na vlastní nebezpečí, přihláškou k
závodu potvrzují svoji zdravotní způsobilost.
Je dovolen start závodníka pouze v jedné kategorii!
Tratě:
lesní cesty, použití treter dovoleno
Ceny:
běžci na prvním až třetím místě v kategorii obdrží
při vyhlašování ceny od sponzorů závodu. Běh pro
radost je nesoutěžní.
Občerstvení:
po doběhu každý závodník obdrží zdarma občerstvení. Bude zde i stánek, kde si můžete občerstvení
zakoupit.
Ostatní:
závody jsou zařazeny do Poháru Pražských Běžeckých Nadějí 2017.
Běh pro radost je určen všem bez rozdílu věku.
V hlavní kategorii mužů a žen bude vyhlášen nejrychlejší běžec a běžkyně z Újezda nad Lesy.
Info:
Zuzana Olšanová, e-mail: Zuzana.Olsanova@seznam.cz, telefon: 607 148 116
V průběhu závodu bude možné zakoupit pro děti i dospělé kvalitní
sportovní oblečení fy Joky.
Zuzana Olšanová

Kategorie:
přípravka I - dívky

2010, 2011

300 m

9:00

přípravka I - chlapci

2010, 2011

300 m

9:10

přípravka II - dívky

2008, 2009

800 m

9:20

přípravka II - chlapci

2008, 2009

800 m

9:30

přípravka III dívky

2006, 2007

800 m

9:40

přípravka III chlapci

2006, 2007

800 m

9:50

berušky do 3 let

2014 a mladší

50 m

10:00

broučci do 3 let

2014 a mladší

50 m

10:10

berušky 4 - 5 let

2012, 2013

100 m

10:20

broučci 4 - 5 let

2012, 2013

100 m

10:30

vyhlášení I. bloku

10:40

Běh pro radost
- nesoutěžní

18 - 100 let

800m

11:00

mladší žákyně

2004, 2005

800 m

11:10

mladší žáci

2004, 2005

800 m

11:20

starší žákyně

2002, 2003

1600 m

11:30

starší žáci

2002, 2003

1600 m

11:30

vyhlášení II. bloku

11:45

dorostenci

2000, 2001

3300 m

12:00

dorostenky

2000, 2001

3300 m

12:00

ženy A do 34 let

1983 - 1999

3300 m

12:00

ženy B 35 - 44 let

1973 - 1982

3300 m

12:00

ženy C 45 let a více

1972 a starší

3300 m

12:00

muži A do 39 let
včetně

1978 - 1999

5500 m

12:30

muži B 40-49 let

1968 - 1977

5500 m

12:30

muži C 50-59 let

1958 - 1967

5500 m

12:30

Muži D 60 let a více

1957 a starší

5500 m

12:30

vyhlášení III. bloku

po doběhnutí hlavního
závodu
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Klánovický MiniAdventure
– spojení sportu se zábavou

Z

veme vás do Klánovic na zážitkový závod dvojic, při kterém během tří hodin skloubíte sportovní výkon, orientační
smysl a dovednostní um.
Pro většinu účastníků nejde ani
tak o honbu za vítězstvím, ale spíš
o to prožít den s parťákem a vyzkoušet mnoho zážitkových disciplín. Podstatou závodu je dosažení
stanovišť vyznačených v mapě,
na kterých se plní různé úkoly.
Mezi stanovišti se dvojice závodníků pohybují na kole. Pořadí stanovišť si volí každý sám, důležité
je pouze vrátit se do cíle v limitu
3 hodin a nasbírat co nejvíce bodů.
Disciplíny plní vždy oba z dvojice a získávají za ně body. V minulých ročnících jste se například
mohli těšit na jízdu na kánoi,

střílení z kuše, luštění logických
úloh nebo „hledání pokladu”.
Pro letošek disciplíny opět organizátoři úzkostlivě tají, což dává
závodu punc tajemna, a podle organizátorů se můžeme těšit opět
na zajímavé zkoušky, které otestují nejenom důvtip, ale i fyzickou stránku dvojic. Vítězí dvojice
s nejvíce body a nejrychlejším
časem. Dvojice můžou být tvořeny dvěma muži, ženami nebo
být smíšené. Ve zkrácené verzi je
zážitkový závod připraven i pro
rodiče s dětmi.
Závod se koná již 14. května,
registrujte se proto co nejdříve
na www.triprozdravi.cz, kapacita
je omezena na 222 týmů. Zde najdete i bližší informace o závodě
a doprovodném programu.
Radek Sailer
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Tuklaty a Tlustovousy
slaví
V letošním roce si připomínáme 810.
výročí první písemné zmínky Tuklat
a 790. výročí první písemné zmínky
Tlustovous. Zveme také vás na oslavy.
Letošní rok je tak uprostřed velkých 800. výročí. Přestože se jedná o první písemné zmínky,
nicméně víme, že toto území bylo obýváno již
od pravěku. Kdy přesně došlo ke vzniku obcí, už
zřejmě nikdy nezjistíme. První písemné zmínky
jsou však historické mezníky, které se sluší připomenout.

Oslavy začnou Nocí kostelů
9. června a vyvrcholí o víkendu
17.–18. června, kdy jsme připravili
inspirativní program.
Hlavním bodem programu oslav v neděli 18.
června bude křest knihy Dějiny Tuklat a Tlustovous, regionálního historika a kronikáře Jana
Psoty. Publikace zpracovává historii obou vsí,
které dnes tvoří jednu obec, a přináší celkový
přehled jejich vývoje. Zajímavé je i vysvětlení několika historických
omylů, které se dosud o našich dějinách tradovaly.
Křest bude obohacen o přednášku Jana Psoty Medailonky z historie
Tuklat a Tlustovous. Jaké zajímavosti, včetně co nebylo řečeno v knize,
si můžete osobně poslechnout, když Tuklaty a Tlustovousy navštívíte
18. června.
V letošním roce organizujeme v Tuklatech řadu dalších společenských
akcí, vedle tradičních také zcela mimořádné, jako je koncert Vlacho-

va kvarteta 27. 5. od 17 hodin v rámci Podlipanských slavností
v tuklatském kostele Narození sv. Jana Křtitele.
Doprovodným programem bude i červnová výstava archeologických
nálezů z Tuklat a Tlustovous.
Všechny akce a kulturní program jsou uveřejněny průběžně na webových stránkách obcí www.tuklaty.cz.
Rádi bychom vás pozvali na oslavy k nám do Tuklat a Tlustovous.
Za organizační tým Jana Ammerlaan

Běh naděje v Klánovicích

Z

veme vás na desátý ročník charitativního Běhu naděje, který pořádá Masarykova ZŠ a Místní úřad Klánovice v neděli
21. 5. 2017. Tratě dlouhé 1 000 – 4 000 m jsou
vhodné pro běžce, chodce, rodiče s kočárky či
cyklisty (trasa 10 000 m). Čeká na vás běh či
procházka Klánovickým lesem, občerstvení,

doprovodný program, hudební doprovod, nebude chybět také oblíbený knižní bazar, pořádaný klánovickou knihovnou.
Veškerý výtěžek z běhu bude předán na výzkum a léčbu rakoviny. Celostátní výtěžek
500 000 Kč byl v loňském roce předán dětské
hematologii a onkologii Motol. Na našem běhu

bylo vybráno téměř 26 000 Kč, což je trvale jeden z nejvyšších republikových příspěvků.
Zápisy začínají od 8.30 hodin na dvoře ZŠ
Klánovice, samotné běhy od 10 hodin.
Za přípravný výbor
Jolana Fuchsová

názory čtenářů

Přírodní park Škvorecká obora-Králičina v ohrožení

N

ejsem si jist, zda je všem
čtenářům známo, že zastupitelstvo města odmítlo
plán Povodí Labe, prosazovaný
zástupci ČSSD, na výstavbu tzv.
suchého poldru na území přírodní
památky Králičina a Povýmolí,
jež je součástí Přírodního parku
Škvorecká obora-Králičina. Tento
fakt ČSSD uvádí jako jeden z důvodů ukončení koaliční spolupráce na radnici.
Podle nejen mého soudu je
výše zmíněné údolí Výmoly nejcennější a nejmalebnější kus přírody na katastru Úval.
O co se v projektu jedná?
Uvnitř chráněného území má být

zbudována hráz dlouhá sto metrů,
široká v patě padesát metrů a vysoká dvanáct metrů, s propustí,
přelivem, příjezdovými a obslužnými komunikacemi, v souladu
s příslušnými normami zakotvená
do nepropustného podloží.
Jako hlavní důvod je uváděna
ochrana Úval před povodněmi.
Nutno říci, že i podle projektanta díla, mimochodem úvalského ateliéru HG Partner, dojde
k významnému poškození území
vlivem stavební činnosti. Já bych
to nazval nevratnou devastací,
a to pro úsporu času čtenářů nehovořím o dalších dlouhodobých
negativních vlivech hotového díla

na údolí Výmoly, které příroda
modelovala statisíce let, a na les,
který tam roste nejméně stovky let.
Jak je to s rizikem povodní
v Úvalech, si může zájemce zjistit na webových stránkách města. Při maximální projektované,
tedy stoleté povodni je v Úvalech
ohroženo cca 30 budov, nichž žije
asi 60 lidí, tedy méně než 1%
obyvatel. Počítáme-li s dvacetiletou povodní, což je podle mne rozumnější, je to asi polovina toho
počtu. Nemohu se zbavit dojmu,
že opatření na ochranu těchto objektů by šlo vymyslet jinak než
za cenu nevratného zničení cenné
části úvalské přírody. A to už ne-

hovořím o tom, že když si někdo
pořídí dům v záplavovém území,
měl by počítat s tím, že ta velká
voda jednou přijde.
Takže když si to tak rovnám v hlavě a porovnávám se svými celoživotními zkušenostmi z velkého stavebnictví, nemohu se zbavit dojmu,
že o povodňovou ochranu Úval tady
příliš nejde. Koncepčně vzato asi jde
o to, aby se v celém povodí Labe
přílivová vlna rozložila do času
a někam do Děčína dorazila postupně. A v detailu jistě hraje roli to, že
když se utrácejí veřejné peníze, řada
účastníků investičního procesu má
příležitosti z nich něco získat.
Ing. Josef Martinovský
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Jak to chodí v Úvalech
„Jste pro, aby bylo
obnoveno úvalské
koupaliště, i když o náklady
s tím spojené budou
kráceny finanční prostředky
určené na rekonstrukci
infrastruktury a ostatního
majetku?“
Od prvního referenda v Úvalech uplynulo již 6 měsíců a starostou slíbené informace stále
nejsou dostupné!
Například v únoru měly být
hotové tři cenové varianty návrhu
opravy koupaliště.
Z čeho bude zastupitelstvo vybírat?
Co se změní v megalomanském
balíčku projektů?

Zdá se, že výsledky jsou v nedohlednu, přesto, že posudky již
měly být dávno hotové. Posouzení
stavu betonových van proběhlo již
před 14 dny a není znám výsledek.
Jak dopadly výsledky kontroly, že
je město tají svým občanům?
Opravdu chce starosta Petr Borecký splnit slib, který dal občanům, nebo je to nad jeho síly?
Kdo je zodpovědný za současnou neutěšenou situaci areálu
koupaliště?
Stržený plot, rozbité okno a totálně zdevastované dveře na toaletách. Areál koupaliště stále
chátrá a přibývají nezodpovězené
otázky a čas běží…
Za aktivitu
Zachraňme koupaliště
Petr Vosecký

Krása
...ale nevhodně použitá. Až budete číst tuto
poznámku, bude už ulice Vítězslava Nováka vypadat podobně jako mnoho jiných ulic.
V době, kdy kvetou pozdní třešně, však je jedinečnou okrasou města.
V této ulici byly totiž do krajů chodníků
nasázeny růžové plnokvěté ,sakury‘, nádherné třešně, které obdivujeme na obrazech z Japonska. Ve zmíněné ulici však byla nešťastně vysazena varieta zavětvená až k zemi. To
nemohl navrhnout zahradník. Jednak zužují
už tak neširoký chodník, což bude v budoucnosti vadit čím dál víc; i když vybraná var.

fastigiata roste hlavně vzhůru, s mohutností
stromu se rozšiřuje i v dolní části koruny. Největší problém však nastává když prší. Chodec
s deštníkem s ním musí mávat sem tam, aby
prošel a nezachytával o stromy nebo na opačné straně o ploty a zeleň přesahující do ulice.
Při jednom takovém cvičení jsem si vzpomněl
na třicet let starý rozhovor se známým, městským zahradníkem města Berlína. Po válce
sázeli tisíce okrasných stromů a měli i předpis
tuto práci upravující. Především ve stromořadí podél chodníků musí být vysokokmeny
a základna koruny nesmí být níž, než je schirmhöhe, což je výška, ve které chodec drží

při dešti deštník. Je to něco přes dva metry.
Myslím, že u nás je norma na minimální výšku dveří, ale máme podobnou i pro stromy?
A mají Úvaly městského zahradníka?
Pokud by někdo chtěl podle berlínského
předpisu ty naše nádherné ,sakury‘ upravit
ořezáním dolních větví, (když by to u spíš
křovitých jedinců šlo), dostane ubožáky se sukovitým slabým kmenem, na jehož konci bude
čnít špičatá koruna. Prostě děs. Aby takové
„zlepšení“ vyznělo ještě lépe, nesmí se zapomenout, že peckoviny se řežou za květu. Doufám, že taková hloupost nikoho nenapadne.
Vl. Chaloupecký

téma měsíce

Vystoupení ČSSD z koalice
Vážení předsedové koaličních partnerů,
dovoluji si vám oznámit, že MO ČSSD Úvaly včera rozhodla o výpovědi koaliční smlouvy uzavřené zástupci spolku Otevřené Úvaly,
místního sdružení ODS a MO ČSSD pro volební období 2014 – 2018
dne 3.11.2014, a to s účinností ke dni následujícím po dni, ve kterém se
případně bude konat dohadovací jednání, nebo s účinností k 26.3.2017,
pokud v této lhůtě některý z vás nesvolá dohadovací řízení1.
MO ČSSD mne dále pověřila k tomu, abych vám sdělil důvody našeho kroku, které jsou obsaženy v následujícím prohlášení:
MO ČSSD Úvaly se rozhodla ukončit koaliční spolupráci a dále se
nepodílet na činnosti současné Rady města Úvaly (dále jen „Rada“).
ČSSD, jako menšinový partner, se již druhé volební období podílí
na rozvoji města Úvaly (dále jen „město“) společně s ODS a spolkem Otevřené Úvaly. V průběhu této doby se však ukazuje, že činnost
ČSSD je programově neslučitelná s prioritami Otevřených Úval. Díky
hlasům tohoto koaličního partnera město přišlo o již schválené dotace
na rekonstrukci a zateplení MŠ v Kollárově ulici, o již schválené dotace
na pořízení popelářského vozu a bio-popelnic, o již schválené dotace
na výstavbu Bendlovy in-line stezky a cyklostezky. Nelze též vyloučit, že budeme muset vracet již poskytnuté dotace na oddychový areál
na Vinici. Členové Otevřených Úval dále svými hlasy zastavili pro1

K tomu MO ČSSD konstatuje, že s ohledem na realizaci rozhodnutí MěÚ Úvaly,
sp. zn. ŽPUR/16090/2016/Stoj ze dne 7.12.2016, má za to, že vedení města dopředu
jakýkoliv kompromis ve věci pokácení stromů na náměstí – tedy i dohodu v dohadovacím řízení – samo vyloučilo.

jekt zřízení sběrného dvora či odmítli poskytnout zděnou halu v areálu
v Riegerově ulici vážnému zájemci za účelem investice do vybudování a provozu squashových kurtů. Otevřené Úvaly mají též rozhodující
podíl na zastavení procesu dokončení nového územního plánu města,
který byl připravován po celé dvě předcházející volební období. Otevřené Úvaly odmítají investici Povodí Labe do suchého poldru, který
by ochránil město před stoletou povodní. V tomto volebním období
se v rozporu s Programovým prohlášením v extravilánu neobnovila
jediná alej. Otevřené Úvaly bránily rekonstrukci koupaliště a naštěstí
se přepočítaly, když předpokládaly neplatnost referenda k této otázce.
Díky nečinnosti města (není projekt, není vybrán ani zhotovitel projektu, není zahájeno stavební řízení) se podstatně ztížila cesta k získání
předjednaných dotací na výstavbu nové svazkové ZŠ, stejně tak zřejmě
nebude v dohledné době budován dopravní terminál u nádraží, vodovodní řad „obchvat Jiren“, nebudou odbahněny zbývající rybníky atd..
Pan starosta odmítá novou koncepci telematiky a moderní urbanistický
trend Smart City, jak vyplynul ze studie Partnerství pro město Úvaly.
Vedení města, vědomo si svých selhání zejména při odmítnutí dotací
nebo neschopnosti je zajistit, nutí koaliční partnery k podpoře dvěstěmilionového úvěru na 20 let, přičemž hodlá jeho podstatnou část utratit
ještě v tomto volebním období a znemožnit tak koﬁnancování budoucích projektů, na které je (poslední) šance zajistit dotační peníze zejména v příštím volebním období. Neupíráme radě města dílčí úspěchy,
zvláště pokud jde o rekonstrukci některých chodníků a silnic. Máme
však vážné pochybnosti o tom, zda vedení města postupuje s péčí řádného hospodáře.
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Pověstnou poslední kapkou, která nás v konečném důsledku přesvědčila o vážných programových neshodách, převažujících nad dílčími úspěchy města, bylo pokoutné rozhodnutí o vykácení všech vzrostlých stromů na náměstí a následná realizace tohoto barbarského kroku,
ačkoliv stavební povolení rekonstrukce náměstí počítalo s jejich zachováním a ačkoliv ze samotných dendrologických posudků, z kterých
vedení města vycházelo, krom jedné lípy, vyplývalo doporučení k alternativním pěstebním opatřením namísto kácení. Vedení města navíc
znemožnilo komukoliv účastnit se řízení o kácení a předkládat další
návrhy a posudky.
ČSSD v Úvalech proto nehodlá nést dále spoluodpovědnost za činnost rady a vypovídá koaliční smlouvu, přičemž zároveň prohlašuje, že
je připravena se podílet na případném sestavení nové rady, v níž nebude
hrát rozhodující úlohu spolek Otevřené Úvaly.

Vážení předsedové,
rozcházíme se na bázi neshod v programových záležitostech s jednou z koaličních stran, nikoliv na bázi osobních invencí či z důvodů
různých podezření z neetického či nezákonného jednání. Programové
neshody se stávají a není důvod, proč by tím měly utrpět naše dosavadní přátelské osobní vztahy. Stále předpokládám, že je řada věcí, které
můžeme společně ve prospěch Úval udělat a na kterých se shodneme.
Dovoluji si proto navrhnout na místo dohadovacího řízení se sejít nad
sklenkou dobrého vína a pohovořit si zejména o možnosti záchrany
usnesením vlády předschválených mimořádných dotací na výstavbu
svazkové ZŠ.
V Úvalech dne 22.3.2017
JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D.
předseda MO ČSSD Úvaly

Prohlášení k vystoupení ČSSD z koalice
Dne 22. března 2017 obdrželi předsedové
spolku Otevřené Úvaly a místního sdružení
ODS oﬁciální dopis od předsedy MO ČSSD
Úvaly, kterým ČSSD Úvaly odstoupila od koaliční smlouvy.
Zároveň po podrobném seznámení se s deklarovanými důvody konstatujeme, že tyto
nezakládají žádné podstatné porušení koaliční smlouvy od zbylých partnerů, mnohé
z nich jsou sporné, nebo interpretovatelné
různými způsoby. Proto se domníváme, že
skutečné důvody, proč ČSSD opustila koali-

ci, jsou asi jiné, nepřísluší nám však zkoumat, jaké.
V této souvislosti bychom vás rádi informovali o tom, že pan místostarosta Pokorný
ukončil na protest proti tomuto kroku své
členství v ČSSD a nadále se cítí být vázán
koaliční smlouvou a zůstává tak členem
rady a vedení města. Nepředpokládáme proto žádné personální změny a i nadále budeme pokračovat v naší práci jako doposud,
včetně plnění našeho volebního programu.

Oﬁciální stanoviska jednotlivých koaličních
stran – tedy Otevřených Úval a ODS najdete
na jejich webových, případně facebookových
stránkách.
Petr Borecký, starosta města
a předseda spolku Otevřené Úvaly
Josef Martinovský, předseda MS ODS
Vítězslav Pokorný, místostarosta,
nezávislý zastupitel
Alexis Kimbembe, místostarosta (ODS)
Lída Milerová, radní (Otevřené Úvaly)
Josef Polák, radní (Otevřené Úvaly)

Stanovisko spolku Otevřené Úvaly k výpovědi koaliční smlouvy
ze strany MO ČSSD Úvaly
Vážení občané města Úvaly,
dopis o vypovězení platné koaliční smlouvy, který jsme dne
22.3.2017 obdrželi od místní organizace ČSSD byl pro náš spolek
velkým překvapením, samozřejmě v negativním slova smyslu.
Rada města Úvaly fungovala
doposud zcela standardně konsenzuálním rozhodováním a ani
uplynulé týdny a měsíce nevěstily
žádný hlubší problém. Ten, jak se
zdá, nastal právě teď opuštěním
koalice ze strany ČSSD.
Dr. Vítězslav Pokorný, radní zvolený za ČSSD, vystoupil
na protest proti tomuto kroku
z řad úvalské ČSSD a nadále
zůstává dle jeho slov v městské
radě jako místostarosta a bude ctít
stávající platnou koaliční smlouvu. Vedení města tedy i nadále
pokračuje ve své práci ve stávajícím složení a bude dělat vše pro
splnění programového prohlášení
rady, kterým se cítí stále vázáno.
V následujících řádcích se pokusíme uvést naše stanovisko k tvrzením uvedeným v prohlášení ČSSD.
V dopise je totiž celá řada skutečností, které považujeme za velmi
závažné a vnímáme za zcela nezbytné se k jednotlivým šestnácti
bodům vyjádřit. Níže jsou uvedeny
výtky, které proti Otevřeným Úvalům místní buňka ČSSD vznáší
a naše stanovisko k těmto výtkám:

1. Problematika dotace
na zateplení MŠ Kollárova,
nový popelářský vůz a projekt
biopopelnic
Všechny tyto tři projekty byly
již záležitostí minulého volebního
období (2010 – 2014) a nechápeme, proč jsou tyto otázky nyní
spojovány výhradně s Otevřenými Úvaly. V předešlém volebním
období Otevřené Úvaly nepodpořily tyto projekty, za něž byla
zodpovědná ČSSD, z prostého
důvodu – a sice z důvodu celkové
nepřipravenosti těchto projektů
(město mělo koupit vůz na bioodpad, aniž by byla jasná koncepce
odpadového hospodářství) nebo
nezajištěného koﬁnancování ze
strany města. Na tento způsob
přemýšlení „dojela“ řada českých
měst a tímto směrem jsme se rozhodně nechtěli vydat.
2. Bendlova stezka pod
vrchem Vinice
Pojďme si připomenout, co
vlastně představoval projekt
Bendlovy stezky prosazovaný
ve volebním období 2010–2014
tehdejším místostarostou Petrem
Petržílkem (ČSSD), v jehož gesci
navíc projekt byl. Šlo o vyasfaltování stávající lesní stezky a její
faktickou přeměnou na silnici, byť
byl projekt hezky pojmenovaný
jako cyklostezka … Kromě toho

se jednalo o akci, která by stála
cca 10 mil. Kč (spoluﬁnancování
města přes 2 mil. Kč) v kontextu
rozbitých úvalských ulic. V současném volebním období tento
projekt zůstal v programových
cílech rady jako kompromisní
projekt v přírodě blízké úpravě
a s výrazně nižšími náklady.
3. Areál Vinice – tzv. Amfiteátr
na Vinici
Problém tohoto projektu tkví
ve skutečnosti, že to byla právě
úvalská ČSSD, která měla projekt pod svou patronací (!). ČSSD
hodlala tento projekt zasadit
do území v podobě, která nebyla
v souladu se stávajícím územním
plánem města. Navíc, a to je neméně závažné, byl tento projekt
navržen na pozemcích soukromých vlastníků – nikoliv na pozemcích ve vlastnictví města a řešení majetkoprávních vztahů není
otázkou několik týdnů.
4. Projekt sběrného dvora
V žádném případě jsme jako
spolek Otevřené Úvaly tento projekt nezastavili – pravý opak je
pravdou! Město v tomto volebním
období zakoupilo potřebné pozemky, připravilo projekt, zažádalo o příslušnou dotaci a projekt
je v současné době připraven k realizaci. Město také v tomto voleb-

ním období koupilo areál bývalé
Fruty v Riegerově ulici a bylo tak
vytvořeno nezbytné zázemí pro
kompletní převzetí odpadového
hospodářství městem.
5. Odmítnutí poskytnutí areálu v Riegerově ulici (v areálu
bývalého Multitecu) na sportoviště se squashovými kurty
Ano, je pravda, že jsme tento
projekt nepodpořili. Ale opět, jedná se o projekt z minulého volebního období, to ČSSD nevěděla,
když uzavírala v roce 2014 koalici? Projekt zájemce byl postaven
pouze na dotačním ﬁnancování,
nikoliv na vlastním kapitálu a navíc zcela chyběla koncepce dopravní obslužnosti. V neposlední
řadě jsou haly v místě potenciálního záměru do doby vybudování
sběrného dvora nutné pro zázemí
technických služeb.
6. Územní plán, resp. zastavení procesu nového územního
plánu
Územní plán zadaný v roce
extrémně
2009
představuje
expanzivní rozvoj města, až
do úrovně 12 000 obyvatel (téměř zdvojnásobení stávajícího
stavu!). Současně vůbec není
řešena návazná infrastruktura
města (škola, školka, zdravotní
středisko, čistírna odpadních vod,
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téma měsíce
vodovod, kanalizace… atd.). Nejsme sice schopni takto nastavený
nový územní plán zvrátit, ale jeho
přepracováním se snažíme do nového územního plánu zabudovat
alespoň nějaké regulační mechanismy, což má i průřezovou podporu v zastupitelstvu. Svým prohlášením se pro nás ČSSD zcela
nepochopitelně hlásí k již historií
překonanému modelu expanzivního růstu satelitní výstavby. Tento obrat vůbec nechápeme, protože v minulosti se ČSSD hlásila
k pravému opaku.
7. Investice do suchého poldru
v Králičině
Přes 100 metrů dlouhá, 12 m
vysoká a v úpatí 50 m široká přehrada. 18 000 nákladních vozidel
během výstavby v nejcennějším
přírodním území Úval. Ano, tohle
v žádném případě nepodporujeme. Nechceme zničit území Přírodního parku Škvorecká obora
– Králičina, který v minulosti dal
tolik práce vyhlásit a každoročně
udržovat.
8. Aleje a jejich obnova
V této oblasti chceme postupovat koncepčně v celé oblasti
péče o městskou zeleň. Nechceme „jen tak“ nahodile vysazovat
stromy, které se za pár let budou
muset přesazovat, protože někdo
nedomyslel souvislosti (viz alej
na Hodově). Proto jsme nechali
zpracovat Generel zeleně města,
Pasportizaci zeleně a realizační
plány, to vše s odborníky pracujícími na Zahradnické fakultě
Mendelovy univerzity v Lednici,
což je v dané oblasti v ČR asi nejprestižnější škola.
9. Rekonstrukce koupaliště
Referendum ke koupališti jsme
iniciovali my, a to právě proto, že
jsme chtěli znát celoměstský názor na tuto záležitost, neboť ani
v Otevřených Úvalech (ale ani
v ostatních stranách) není jednotný názor na tuto problematiku.

Život Úval 5/2017
Politizaci považujeme za nešťastnou záležitost a současně plně respektujeme závazný výsledek referenda a činíme kroky směřující
ke zprovoznění koupaliště v roce
2018.
10. Ztížení získání dotace
na svazkovou školu
Otevřené Úvaly poukazují
na skutečnost, že město zcela
„zaspalo“ s plánováním potřebné
školské infrastruktury ve městě
a přípravy tohoto projektu jsou
plně na bedrech současného vedení města. Byl to právě starosta
města, který inicioval založení
Dobrovolného svazku obcí Povýmolí a věnoval nemálo osobní
energie přesvědčování příslušných starostů a zastupitelstev
o nezbytnosti realizace tohoto
projektu. Za významné pomoci
starosty Psár, pana Milana Váchy
se podařilo loni v září projekt
svazkové školy na Hostíně zařadit na seznam projektů, které
by měly být podpořeny dotací
na výstavbu škol v okolí velkých
aglomerací. K našemu zděšení,
úvalská ČSSD, resp. její někteří představitelé, místo toho, aby
jednali ve shodě se zájmy města,
začali kvůli lokálním politickým
neshodám házet tomuto projektu
klacky pod nohy. Toto jednání
považujeme silně přes čáru. V minulosti, i v době mimořádně ostrých vnitroúvalských sporů, vždy
platilo, že navenek Úvaláci, ať
jsou z jakékoli strany nebo sdružení, kopou za Úvaly.
11. Dopravní terminál u nádraží
V tomto případě je opět opak
pravdou! Získání pozemků potřebných pro výstavbu autobusového terminálu u nádraží nebyl
tehdejší místostarosta Petr Petržílek s ČD ani se SŽDC schopen dojednat, ačkoli měl projekt
rekonstrukce koridoru a nádraží
přímo ve své gesci. To se povedlo až současnému vedení a výkup

domu v sousedství budovy nádraží byl schválen na březnovém
jednání zastupitelstva. Toto jsou
zkrátka fakta.
12. Vodovodní řad – vodovodní obchvat Jiren
Byl to právě Petr Borecký
a zaměstnanci OID z městského
úřadu, kteří dojednali po složitých jednáních s mnoha vlastníky
dořešení majetkoprávních vztahů
na dotčených pozemcích, to vše
opět v tomto volebním období.
13. Nebudou odbahněny
rybníky
Opět nebyl připravený projekt.
Projekt k územnímu rozhodnutí
se podařilo schválit minulý pátek.
Bohužel v současné době nejsou
dobře vypsané dotace na tyto
projekty, ale s tím samozřejmě
nic nenaděláme. Řeší se rovněž
problém s dotacemi na celostátní
úrovni.
14. Starosta odmítá „Smart
City“
Považujeme za nesmyslné,
zejména v tuto chvíli, kdy byly
konečně zahájeny rozsáhlé obnovy katastrofálně zanedbané
infrastruktury, za každou cenu
pořizovat velmi drahé „hračky“,
kdy jejich přínos zcela nevyvažuje náklady do nich vložené.
Navíc, pokud se jedná o „hračky“ nabízené ﬁrmami, s jejichž
předraženými službami jsme
v minulých letech v Úvalech
učinili svoji zkušenost a nyní
jsou nám tytéž ﬁrmy ze strany
některých politiků „přátelsky“
doporučovány k jednání o kontraktech. Uvažujeme využít tento
druh technologií jen u projektů,
jako je např. u parkoviště u nádraží, zkrátka tam, kde dávají
smysl a mají výraznou přidanou hodnotu. Odmítáme navíc
personiﬁkaci „problému“ pouze
na starostu. Rada města a vedení
města jsou kolektivní rozhodovací orgán!

15. Úvěr a nový dluh
Zásobník projektů, pro který
mimochodem hlasoval i pan zastupitel Petr Petržílek, představuje soubor projektů, které by
měly být ﬁnancovány právě ze
schváleného úvěrového rámce.
Do roku 2020 město je schopno
čerpat dotace, a právě schválený
úvěr představuje jednu ze složek budoucího spoluﬁnancování
těchto projektů. Již vůbec nechápeme, kde ČSSD došla k závěru,
že město si bere úvěr 200 milionů
Kč. Zastupitelstvo města schválilo revolvingový úvěr 110 mil. Kč
do roku 2019, který se následně
přemění na dlouhodobý úvěr
ve výši 90 mil. Kč úročený ﬁxním
úrokem ve výši 0,9% p.a. (efektivní úrok po započtení všech plateb činí 1,21% p.a.).
16. Kácení stromů na náměstí
Nezávislá stanoviska dendrologů navzdory všem emocím hovoří jasně. O záměru a nutnosti
kácení na náměstí vedení města
informovalo občany průběžně
od prosince 2016, naposledy
v březnu. ČSSD ústy Petra Petržílka (a na to je několik svědků,
i mimo Otevřené Úvaly) deklarovala, že dodá oponentní znalecký
posudek. Do dne kácení (město
čekalo 4 měsíce s realizací) nedodala ČSSD nic.
Závěrem chceme říct, že Otevřené Úvaly po celou dobu naplňují nejen svůj volební program, se kterým vyhrály volby,
ale také, ať ČSSD tvrdí cokoli,
i koaliční smlouvu. A to poslední, čím bychom chtěli ztrácet
čas, teď, když je v běhu tolik
potřebných projektů, je nějaké
politikaření (před nadcházejícími parlamentními volbami).
Nejsme nalevo, nejsme napravo
– jsme v Úvalech. A neutíkáme
od rozdělané práce ani před
zodpovědností. My ne!
Vaši zastupitelé a členové
Otevřených Úval

Stanovisko MS ODS v Úvalech k politické situaci ve městě poté,
co ČSSD opustila koalici na radnici
Dne 4.4.2017 se členové MS ODS sešli
na pravidelné schůzce rady místního sdružení,
otevřené všem členům. Po intenzivní diskusi,
při které byly zváženy všechny, i teoretické,
varianty dalšího vývoje v zastupitelstvu města, přítomní členové jednomyslně přijali následující závěry:
1. MS ODS bere s politováním na vědomí
krok ČSSD. Zároveň po podrobném seznámení se s deklarovanými důvody konstatuje,
že tyto nezakládají žádné podstatné porušení
koaliční smlouvy od zbylých partnerů, mno-

hé z nich jsou sporné nebo interpretovatelné
různými způsoby. Proto se ODS domnívá, že
skutečné důvody, proč ČSSD opustila koalici, jsou asi jiné, nepřísluší nám však zkoumat, jaké.
2. MS ODS doporučuje zastupitelům města zvoleným za ODS, pokračovat v koalici se
sdružením Otevřené Úvaly. Členové vychází
z toho, že tito zastupitelé dostali od voličů
mandát k uskutečňování volebního programu
ODS a prostor pro jeho realizaci se ve stávající koalici jeví být největší možný.

3. MS ODS bere na vědomí, že zastupitel
a neuvolněný místostarosta Dr. Vítězslav Pokorný opustil řady ČSSD a rozhodl se podpořit zbytek koalice, a souhlasí s tím.
4. Přítomní členové uložili předsedovi MS
sestavit vyjednávací tým, který v termínu co
nejkratším vyjedná s OÚ a nezávislým zastupitelem Dr. Pokorným dodatek koaliční
smlouvy, který bude reagovat na novou situaci
v zastupitelstvu města.
V Úvalech, 6. 4. 2017
Josef Martinovský
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ze zápisníku policie

Život Úval 5/2017

Zachránili lidský život!

P

raha venkov – VÝCHOD – úvalští policisté se významně podíleli na záchraně
lidského života.
Policisté Obvodního oddělení Úvaly přijali v úterý 4. dubna 2017 krátce po poledni
oznámení o úrazu zaměstnance bezpečnostní agentury, který pracoval ve ﬁrmě v Úvalech. Hlídka, která okamžitě vyjela prověřit

oznámení, byla do několika minut v ulici
Klánovická. V prostoru ﬁrmy ležel zraněný muž v bezvědomí, u něhož jedna z přítomných osob zahájila resuscitaci. Policisté
ihned převzali provádění resuscitace zraněného muže, ve které po celou dobu střídavě
pokračovali do příjezdu zdravotníků. Díky
včasné a vytrvalé resuscitaci nejen kolegy

oživovaného, ale zejména úvalských policistů se podařilo obnovit životní funkce u jednapadesátiletého muže, který byl následně
převezen do jedné pražské nemocnice.
Policistům i přítomným občanům patří velké poděkování, protože svým téměř profesionálním zásahem udrželi muže při životě.
prap. Bc. Eva Hašlová

kultura a volný čas

Koncert skupiny Neřež

V

e čtvrtek 6. 4. 2017 zavítala
do Úval folková skupina Neřež v sestavě: Zdeněk Vřešťál, Víťa Sázavský a Filip Benešovský. Zazněly jak písně skupiny
Neřež, zejména z posledního CD
„Jen blázni překročí svůj stín“,
které vyšlo v roce 2015, tak písně
původní skupiny Nerez. Byla to
milá a srdečná vzpomínka na Zuzanu Navarovou, která podlehla
rakovině před 13 lety. Též bylo
zmíněno swingové CD „Deset
tanců na hraně“, které bylo vydá-

no na podporu Mamma HELPu,
což je nezisková organizace pomáhající pacientkám s rakovinou
prsu a jejich rodinám. Koncert byl
velmi milý, přátelský a nabíjející.
Věřím, že ti, kteří se ho zúčastnili,
měli stejně jako já úsměv na rtech
ještě několik dní po něm. Škoda,
že nás v hledišti sedělo tak málo,
díky Neřež mohlo chodit po Úvalech více usměvavých postav. Tak
třeba někdy příště…
Za komisi pro kulturu Dana
Váňová

Víte, co se s námi děje při změně času?????
Pozvánka na přednášku profesorky Heleny Illnerové „Vliv světla na časový systém
savců a člověka“
Jsem velice
ráda, že přes
své stálé pracovní vytížení
přijala pozvání
do Úval fyzioložka a biochemička profesorka Helena
Illnerová. Jako
první na světě
objevila
závislost funkce
biologických hodin v mozku savců na délce dne
během ročních období. Tím významně přispěla
k rozvoji chronobiologie, vědy, která se zabývá
biologickými rytmy v živých organismech. Paní
profesorka Illnerová v posledních letech popularizuje poznatky výzkumu v této oblasti a seznamuje veřejnost s tím, jak současný způsob života
(časté cestování přes časová pásma, práce na směny, nepravidelný režim spánku) může vést k narušení biologického rytmu v našem těle a k negativním důsledkům na zdravotní stav.
V souvislosti s přednáškou, která se uskuteční
19. května, nám paní profesorka Illnerová písemně odpověděla na několik otázek.
Mohla byste krátce a pro laiky vysvětlit, jak
fungují biologické hodiny v lidském těle?
Všechny živé organismy vykazují denní
rytmy. U člověka jsou to např. rytmy ve spánku
a bdění, v tělesné teplotě či ve stovkách dalších
proměnných. Savčí, a tudíž i lidské rytmy jsou
řízeny z centrálních biologických hodin uložených v mozku. V poslední době se ukázalo, že

hodiny se nacházejí i v periferních orgánech,
jako jsou játra, srdce, ledviny apod. a že centrální hodiny zejména koordinují činnost orgánů
k jednotnému vnitřnímu času.
Savčí hodiny jsou synchronizovány s vnějším dnem pomocí pravidelného střídání světla a tmy, jmenovitě pomocí světlé části dne.
Za určitých okolností, např. při letech přes více
časových pásem, může dojít k desynchronizaci
celého časového systému s vnějším prostředím
i navzájem mezi jednotlivými orgány. Častá
desynchronizace může být rizikovým faktorem
pro vznik četných poruch, např. poruch spánku, kognice, metabolických, nádorových či
kardiovaskulárního nebo imunitního systému.
V závěru své přednášky bych proto ráda podala
návod, jak zdravě žít a uchovat si silný časový
systém sladěný s vnějším prostředím.
Říká se, že vedle odborné erudice může
k zásadnímu objevu dovést náhoda či
štěstí. Jak jsem se dočetla v knížce vašich
rozhovorů s Pavlem Kovářem, i u vás se vyskytla na začátku vašich výzkumů takováto
náhoda. Je tomu tak?
Skutečně jsem v začátcích svého bádání náhodně objevila, že náhlé osvětlení potkanů v noci
může okamžitě změnit proces tvorby jejich nočního hormonu melatoninu. Nechala jsem si pootevřené dveře od zvěřince na osvětlenou chodbu,
abych ve tmě trochu viděla, a toto krátké osvětlení vedlo k nečekaným výsledkům. Dále jsme je
samozřejmě zkoumali a popsali jsme, jak denní
rytmus v tvorbě melatoninu je nastavován světelnými pulsy v noci a jak i rytmy v centrálních biologických hodinách jsou těmito pulzy seřizovány.

V roce 2001 jste se stala předsedkyní
Akademie věd České republiky. Od té
doby jste byla také předsedkyní Učené
společnosti ČR, zasedáte ve vědeckých
radách několika českých univerzit,
jste členkou Rady Národního muzea
a Evropského poradního výboru pro
výzkum Evropské akademie věd. V roce
2005 jste obdržela české státní vyznamenání
– medaili Za zásluhy II. stupně. Tento výčet
aktivního působení ve výborech světových
vědeckých institucí a ocenění výsledků vaší
výzkumné práce není zdaleka úplný. Jak
bylo pro vás jako ženu náročné prosadit
ve svém vědeckém oboru a později ve funkci
první předsedkyně českých vědeckých
společností?
Obtížné bylo prosadit se v mém oboru zejména
za minulého režimu, protože jsem nebyla členkou strany, a tudíž jsem mohla jen zcela ojediněle
vyjíždět na konference na západ a to vůbec nemluvím o pracovních pobytech, které vědec potřebuje, aby se naučil nové metody a inspiroval se
jiným myšlenkovým prostředím. Když jsem poprvé vyjela do USA na skutečně vysoce významnou konferenci ze své oblasti, psal se rok 1989.
A lidé si tam šeptali: „Koukejte, tamhle je Illnerová“, protože mě znali z mých prací, ale nikdy
před tím mě neviděli. A to mi již bylo přes padesát
let. Pak jsem již žádná omezení nepociťovala, kromě těch lidských. Měla jsem důvěru, pociťovala
jsem odpovědnost, dostávala jsem se do různých
funkcí a času na vědu mi ubývalo. A to paradoxně
v době, kdy jsem již mohla volně vyjíždět a dostávala jsem četná pozvání do zahraničí. Jako žena
jsem omezení nepociťovala.
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kultura a volný čas
V roce 2008 jste kandidovala do senátu
za Stranu zelených a později jste se
angažovala v přímé prezidentské volbě
na podporu Karla Schwarzenberga. Co
vás přimělo k těmto krokům?
Asi opět odpovědnost. Myslela jsem si,
že potřebujeme prezidenta demokratického,
dbalého tradic naší země, věrného odkazu
TGM a Václava Havla, který by naše občany
spojoval. Věřila jsem a stále věřím, že Karel
Schwarzenberg by takovým prezidentem byl.
V 70. a 80. letech jste pod Slavojem
Praha založila a vedla dětský turistický
oddíl Sluníčka. Co bylo motivem
věnovat svůj volný čas, při vědecké
práci a péči o rodinu, tak zodpovědné
a náročné činnosti, jako je vedení
skautského oddílu?
Sama jsem byla jako dítě světluškou
ve skautském oddílu Sluníčka, ale skutečnou
skautkou jsem se nestala, protože přišel rok
1948 a skaut byl zrušen. Měla jsem na Sluníčka hezké vzpomínky, ale hlavně jsem
věděla, že by děti měly být vedeny ke skutečným lidským hodnotám, jako je přátelství,
věrnost, čestnost, odpovědnost, poctivost,
pravdivost, férovost. Nevěřila jsem, že by
děti byly vedeny k těmto hodnotám v pionýrských oddílech, kde slibovaly, že budou

Život Úval 5/2017
oddané své socialistické vlasti a Komunistické straně Československa
a dále že budou přáteli Sovětského
svazu, a tak jsem dle svých vzpomínek a hlavně představ založila Sluníčka. Ta pak po roce 1989 přešla
do 5. přístavu vodních skautů. Ale to
já jsem již u toho nebyla.
Otázka nakonec. Byla jste v rámci svých turistických výletů někdy
v Úvalech a jejich okolí?
Jezdili jsme do Jiren, mnohokrát jsme se toulali lesy u Klánovic
a určitě jsme zabrousili i k Úvalům.
Máte tam krásné okolí, važte si toho.
Děkuji vám za odpovědi.
Nakonec ještě jednou všechny zvu
19. 5. v 18 hodin do domu s pečovatelskou službou na populárně vědeckou přednášku profesorky Heleny
Illnerové, ze které si, kromě vhledu
do zajímavého oboru biologie, můžete odnést i doporučení, jak pečovat
o své vnitřní biologické hodiny.
Za kulturní komisi se ptala
a na setkání s významnou osobností
vědeckého a společenského života vás
zve Zdeňka Havránková.

okénko knihovny

Povinný výtisk neperiodických
publikací

V

šichni si jistě rádi přečteme o místě, kde jsme se narodili, žijeme
nebo kam jsme se přistěhovali. Zajímá nás historie, přírodní památky, zvyky či tradice, ale také významné osobnosti z našeho okolí.
Každé město nebo obec má své autory, kteří jsou velmi důležitým, mnohdy jediným a často málo doceněným zdrojem informací o místní historii
a kultuře. Jejich tvorba by v první řadě měla být dostupná hlavně v místě,
kde autoři žijí a o kterém píší. Ani Úvaly nejsou v tomto směru výjimkou
a jistě se mezi Úvaláky najdou autoři různých publikací. Stejně jako se rozrůstá počet obyvatel Úval, přibývá mezi nimi i autorů.
V případě, že patříte mezi autory jakékoliv tematiky, neváhejte a upozorněte na své dílo knihovnu. Nebo ještě lépe věnujte jí jeden autorský výtisk.
Budeme-li o vaší knížce vědět, můžeme na ni upozornit čtenáře a napsat
o ní článek na naše webové stránky i do Okénka knihovny v Životě Úval.
Knihovnice MěK Úvaly

Magnesia Litera 2017
Magnesia litera je české literární ocenění, které každoročně
uděluje Sdružení Litera. Oceněné knihy si můžete prohlédnout
na našich webových stránkách v odkazu Magnesia litera 2017.
Z vítězných knih si můžete v úvalské knihovně vypůjčit:
Vítěz v kategorii Próza
Marek Šindelka

Únava materiálu
Novela přináší univerzální výpověď
o fyzické izolaci a odtržení, ve kterém
se mnozí uprchlíci nebo obecně migranti nacházejí. Kniha není komplexní
analýzou současné uprchlické krize, ale
přiměje čtenáře vcítit se do jejich obětí,
které přišly o majetek, bezpečí a mnozí
i o život. Tím nás konfrontuje s naším
pohodlím.

Vstupné 150,- Kč. Předprodej vstupenek od 12.5. v podatelně Městského
úřadu v Úvalech, Pražská 276 a městské knihovně, Husova 98.

Litera za knihu pro děti
Tomáš Končinský, Barbora Klárová
Ilustrace Daniel Špaček

Cena čtenářů
Markéta Zahradníková, Zbigniew
Czendlik

Překlep a Škraloup

Postel hospoda kostel

Věci stárnou, všimli jste si? No
samozřejmě, vždyť toho si nejde
nevšimnout. Ale kdo za to může?
Představte
si, že někde
mezi námi
žijí drobná
stvoření,
která mají
veškeré
stárnutí
na starosti.
A nemyslete si, je to
pěkná fuška!

V této knize nahlédnete do soukromí jednoho pozoruhodného muže
a zjistíte, jak vnímá mezilidské vztahy,
život
i Boha. Není
vyloučeno,
že vás zbaví
některých
předsudků
a zkreslených představ.
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Zahájení taneční sezony 2017
Již první soutěže letošního roku slibují úspěšnou sezonu pro TS Rytmus a REC Úvaly. Na regionálním kole prestižní soutěže Taneční skupina roku 18.3. se povedlo Davidu Procházkovi s formací REC zvítězit s choreograﬁí Walkers. Zlaté medaile z první soutěže byly velkým
povzbuzením před dalšími regionálními i republikovými soutěžemi.
1. místo REC
Walkers
choreograﬁe David Procházka
Na pohárovou soutěž Českolipský zvoneček 19.3. se přihlásila
řada kvalitních tanečních škol a skupin s náročnými choreograﬁemi,
takže o soupeře nebyla nouze. I tak se nám podařilo získat 3x zlato, 1x
stříbro a 2x bronz.
1. místo RIV A
Girl in the mirror
choreograﬁe
Tereza Rothová
1. místo RIII A
Reach
choreograﬁe
Jana Maroušková
1. místo RII
Follow Your Heart choreograﬁe Alice Pechová
2. místo RIIIB
Čekání na lásku
choreograﬁe
Alena Navrátilová
3. místo RIII street Random Army
choreograﬁe
Helena Prchalová
3. místo RI A
Drak na dračku
choreograﬁe
Alena Navrátilová
4. místo RI B
O jablíčkách
choreograﬁe
Alena Navrátilová
5. místo RII street The Jokers
choreograﬁe
Helena Prchalová
Taneční víkend 25.–26. 3. nám přinesl spoustu radosti, ale i další
cíle pro následující soutěže. Na regionálním kole CDO středních Čech
25.3. startovaly 3 formace dospělých a všechny se umisťovaly na předních medailových pozicích.
1. místo RIV A Girl in the mirror formace contemporary II liga
Tereza Rothová
1. místo REC
Walkers
formace street II liga
David Procházka
2. místo RIV B I know I am
malé skup. ART hobby
Sarah Kubaričová
Na regionálním kole SUT středních Čech 26.3. startovalo 10 formací z MDDM Úvaly.
Soutěž byla velmi náročná, účastnilo se velké množství kvalitních
týmů, hlavně v parketových kompozicích, kde bylo v dětské věkové
kategorii 10 formací ve všech věkových kategoriích. Přesto si naše děti
vedly velmi dobře a umisťovaly se v přední části výsledkových listin.
1. místo RIV A
Girl in the mirror
choreograﬁe
Tereza Rothová
1. místo RI B
O jablíčkách
choreograﬁe
Alena Navrátilová
2. místo REC
Walkers
choreograﬁe
David Procházka
3. místo RII street The Jokers
choreograﬁe
Helena Prchalová
3. místo RIII A
Reach
choreograﬁe
Jana Maroušková
4. místo RII
Follow Your Heart choreograﬁe Alice Pechová
5. místo RIIIB
Čekání na lásku
choreograﬁe
Alena Navrátilová
5. místo RIV B
I know I am
choreograﬁe
Sarah Kubaričová
5. místo RIII street Random Army
choreograﬁe
Helena Prchalová
semiﬁnále RI A Drak na dračku
choreograﬁe
Alena Navrátilová

RIB „O jablíčkách“
– Dancefonie Poděbrady

RII a RIII street – „The Jokers“ a „Random
Army“ – Dancefonie Poděbrady

RIII B „Čekání na lásku“ – Dancefonie Poděbrady

RI A „Drak na dračku“ – Děti v akci na Chodově

Soutěž Děti v akci se každoročně koná ve sportovní hale na Chodově, letos jsme tančili na „apríla“ a 1. duben nám přinesl hodně radosti.
Na soutěži bylo jako každým rokem přihlášeno opravdu hodně skupin,
a tak si ani jedna naše formace nemohla naříkat, že nemá s kým soupeřit.
1. místo RII DD
Sněhurka a trpaslíci choreograﬁe
Monika Bukačová
1. místo RIII DD Mint Wonderland choreograﬁe Tereza Rothová

RII „Follow Your Heart“ – Děti v akci na Chodově
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1. místo RII
1. místo RIV A
1. místo
2. místo
2. místo
2. místo
2. místo
2. místo
2. místo

Follow Your Heart choreograﬁe Alice Pechová
Girl in the mirror choreograﬁe
Tereza Rothová
RIV B
I know I am
choreograﬁe
Sarah Kubaričová
RI B
O jablíčkách
choreograﬁe
Alena Navrátilová
RI A
Drak na dračku
choreograﬁe
Alena Navrátilová
RIIIB
Čekání na lásku
choreograﬁe
Alena Navrátilová
RIII A
Reach
choreograﬁe
Jana Maroušková
RII street The Jokers
choreograﬁe
Helena Prchalová
RIII street Random Army
choreograﬁe
Helena Prchalová

RIII A „Reach“ – region SUT

Oblastní kolo soutěže Středočeský pohár vyhlášená Středočeským
krajským úřadem se konala opět v Poděbradech v pátek 7.4. 2017
a byla určena pouze streetovým a diskotékovým skupinám. Všichni se
velmi snažili a podávali skvělé výkony, přesto nám letos štěstí nepřálo.
Ani jedna z choreograﬁí se neprobojovala do krajského kola.
Stejné týmy a navíc i skupiny modern dance se opět v Poděbradech
v sobotu 8.4. utkaly na soutěži Dancefonie. Soutěž byla hodně obsazená, ve většině kategorií se pohybovaly počty soutěžních choreograﬁí
od 6 do 14 týmů…. Jiná porota, více týmů a více radosti.
1. místo ze 6 týmů RII street The Jokers
Helena Prchalová
1. místo ze 6 týmů RIII street Random Army Helena Prchalová
2. místo ze 12 týmů RI B
O jablíčkách
Alena Navrátilová
3. místo z 9 týmů
RIII B
Čekání na lásku Alena
Navrátilová

RIV B „I know I am“ – Děti v akci na Chodově

Do 3. místa se neumístily tyto týmy:
ze 12 týmů
RI A
Drak na dračku
ze 14 týmů

RII DD

ze 7 týmů

RIII DD

Alena Navrátilová
Sněhurka a trpaslíci
Monika Bukačová
Mint Wonderland
Tereza Rothová

Těším se na další soutěže, gratuluji všem tanečníkům a držím palečky. Děkuji rodičům za ochotu a vstřícnost, trenérům – choreografům
za úžasnou práci s dětmi a paní ředitelce Janičce za ﬁnanční podporu
při pořízení krásných kostýmů.
Za TO MDDM Úvaly – TS Rytmus Alena Navrátilová

REC „Walkers“ region SUT

Velikonoce v MDDM

V

s dětmi
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elikonoční tvoření v domečku se dětem i dospělým líbilo. ☺
Děkuji Lídě Benešové za perfektně vedený kurz
malování kraslic a velmi mile nás překvapila Hanka
Hoblíková a její kurz výroby nejen velikonočních
přání. Domů si všichni odnášeli opravdové
skvosty. V domečku byla
úžasná atmosféra, ke které přispěly i paní učitelky
ze školní družiny. Prostě
pohoda.
V poledne se děti naobědvaly a již jsme se
všichni chystali na výlet
do Přerova nad Labem.
Tak trochu jsem se obávala počasí, protože dopoledne bylo 9 stupňů
a pršelo.
Ale sv. Petr nás měl
rád. Okolo poledne se
vyčasilo, dokonce vysvitlo slunce, a tak výlet
do skanzenu, prohlídka

se skvělou průvodkyní a výborně
připravené dílničky s milou paní
Křížovou neměly chybu. Spolehlivá
doprava luxusním Dobrobusem, příjemný řidič Fanda Hrouda a sladká
tečka z cukrárny – prostě dopadlo to
nad očekávání.
Mám radost, že je zájem dětí
o naše lidové tradice opravdový.
Dost mě překvapilo, jak si fotografovaly povídání o receptech,
obyčejích a jak je zajímala řemesla.
A také bylo vidět, že s mnohými
rodiče tato místa navštěvují a děti
mají opravdu velké znalosti o životě našich předků. A jako bonus ještě
zazněla pochvala paní dr. Křížové,
že při dekorování keramických zajíčků byly úvalské děti nejšikovnější. Zkrátka bylo to fajn. Tak zase
někdy příště.
Jana Pospíšilová,
ředitelka MDDM
Foto Lucie Holíková Emě Bělohradové se kraslice
opravdu povedly
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Sokolovna v obležení malých šachistů z regionu

J

iž tradičně se na přelomu zimy a jara malí
šachisté sjíždějí do Úval, aby zde svedli
další boje v regionálním kole Krajského
poháru mládeže. Tentokrát se to povedlo termínově až na počátku dubna. Úvalská sokolovna pohltila celkem 65 šachových nadějí,
které odehrály sedmikolový turnaj v rapid šachu, kdy oba soupeři měli na partii 20 minut.
Poslední dobou se stává pravidlem, že v juniorské kategorii se turnajů účastní málo hráčů, a proto i v Úvalech hráli junioři společně
se staršími žáky. Starší kategorie dohromady
čítala 29 šachistů a mezi nimi si nejlépe vedl
Lukáš Němeček (DDM Symfonie Poděbrady, ELO 1534), který zvítězil se ziskem 6
bodů. Jen horší pomocné hodnocení odsunulo na druhé místo Michala Dömeho (ŠK Joly
Lysá nad Labem, ELO
1515). Třetí příčku
pak získal Jakub Kubíče s 5 body (ŠK Joly
Lysá nad Labem, ELO
1364). Nejlepší junior
Lukáš Janda (ŠK Spartak Čelákovice, ELO
1384) získal 4 body.
Jeho kolega z juniorské kategorie Tomáš
Gruml (DDM Kolín,
ELO 1164) pak body
tři. Kompletní výsledky najdete na http://

chess-results.com/tnr272889.aspx?lan=5&art=1&wi=821
Mezi 36 šachisty v kategorii mladších žáků
se na prvním místě umístil Daniel Kubíček (ŠK
Spartak Čelákovice, ELO 1108) s 6,5 body. Druhé místo se šesti body získal
Tomáš Sedmihradský (ŠK
Spartak Čelákovice, ELO
1344) a bronzový stupínek
obsadil Antonín Pešek (ŠK
Milovice, 1284) s 5,5 body.
Kompletní výsledky turnaje najdete na http://chess-results.com/tnr272888.
aspx?lan=5&art=1&wi=821
Stejně jako každým rokem se oceňoval i nejlepší

výsledek šachisty z úvalského oddílu. Cenu
za něj si letos odnesla Nikol Slavíková, která
získala 5 bodů a v turnaji mladších žáků se
umístila na celkovém sedmém místě. Další
úvalští šachisté si pak vedli takto – v kategorii

mladších žáků Lukáš Hojka 4,5 bodu (8. místo), Vojta Brabenec 3 body (26. místo); v kategorii starších žáků Šimon Šťastný 3 body
(19. místo) a Vít Štěpánek 2 body (25. místo).
Dvě umístění v první desítce jsou pro úvalské
šachisty skvělým výsledkem a věřím, že i povzbuzením do dalšího tréninku.
Krajský pohár ještě zakončí dva poslední
turnaje a pak závěrečné ﬁnále v závěru školního roku. Do Úval se takto početná skupina
šachistů sjede zase příští rok.
Petr Slavík
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Šachová Velká cena Úval zůstala doma
mečku zúčastnilo 29 šachistů
a nás jako organizátory těšilo především to, že si do Úval nacházeli
cestu silnější hráči než v předešlých letech, a i fakt, že naši mladí
šachisté svojí hrou ukazují, že se
zlepšují.

P

oslední březnovou sobotu
se v úvalském MDDM odehrál poslední turnaj ze seriálu šachových rapid turnajů VC
MDDM Úvaly 2016/2017. Před
posledním kolem tradičně nebylo
vůbec nic rozhodnuto, a tak bylo
o co hrát do posledních tahů poslední partie.
Celkem 18 šachistů přišlo poměřit své síly na černobílých polích. Vítězem turnaje se stal s absolutním bodovým ziskem 7 bodů
ze 7 partií nejvýše nasazený Martin Horák (ELO 2098, TJ Spartak
Vlašim). Za zmínku stojí, že mu
ještě nebylo 18 let, a tak vlastně
zvítězil i v dětské kategorii!
Na druhém místě skončil s 5,5
body Oldřich Doležal, třetí příčku v turnaji pak obsadil Miroslav Hašpl (ELO 2026, ŠK Sokol Vyšehrad). Na čtvrtém místě
(a na třetím mezi dospělými) se
umístil Jan Vítek (ELO 1782, SK
Lokomotiva Radlice, o.s.).
V dětské kategorii se za Martinem Horákem umístil na dru-

Další ročník šachových turnajů bude startovat po letních
prázdninách, a pokud chcete
včas dostat informace o jejich
konání, napište mi na email
petr.slavik@volny.cz.
Petr Slavík

hém místě Vítek Štěpánek (ŠK
MDDM Úvaly) se 4 body a bronzový stupínek obsadil Šimon
Šťastný se třemi body.
Celkové výsledky turnaje najdete na http://chess-results.
com/tnr271582.aspx?lan=5&art=1&wi=821
A jak se výsledky březnového
turnaje promítly do konečného
pořadí Velké ceny MDDM Úvaly? Připomeňme, že se do něj
počítaly tři nejlepší výsledky
každého šachisty ze čtyř turnajů,
které se od října do března odehrály.
Celkovým vítězem se stal
domácí Oldřich Doležal, těsně
ho následoval Miroslav Hašpl.
Na třetím místě se pak umístil
Milan Bartoň (ELO 1732, ŠO
Praga Praha). V dětské kategorii
se vítězkou stala Nikol Slavíková
(ELO 1059, ŠK MDDM Úvaly),
druhý byl Vít Štěpánek a třetí Lukáš Hojka (ŠK MDDM Úvaly).
Celkem se tohoto ročníku šachových turnajů v úvalském do-

školství

Velikonoční období v MŠ Úvaly

V

enku začalo nové roční období a děti ve školce se zabývaly tématem jara. Pozorovaly, jak
se příroda probouzí z jarního spánku, všechno
začíná kvést a při procházce to venku voní. Jaro
je spojené i s nově narozenými zvířátky. Děti je
poznávaly i na třídách. Spolužáci, kteří doma
nějaké mají, je přinesli ukázat a některé děti měly
příležitost si díky
tomu poprvé v životě pohladit třeba
želvičku nebo králíčka.

Domácí mazlíčci v MŠ

Zároveň
jsme
společně na třídách
oslavili velikonoční
svátky. Kluci přišli s pomlázkami

Velikonoční den

a holky s košíčky plných dobrot. Dívky pak spolu
s paní učitelkami odměnily malé koledníky sladkou odměnou za jejich koledu. Žádná nám neuschne! ☺
V dubnu ale začala především příprava předškoláčků na novou životní etapu, a to je
škola. Probíhaly zápisy do základních
škol a na třídách se pilně procvičovalo,
aby děti u zápisu ukázaly to nejlepší!
Před zápisem chodí třídy předškoláků pravidelně na návštěvu knihovny
v Úvalech. Milými a trpělivými průvodkyněmi byly i letos paní Iva Krňanská a Gabriela Modřanská, které
dětem představily kouzlo knih, společně si přečetly úryvek zajímavé knihy a objevily prostředí, které by jim
jako budoucím malým čtenářům mělo
být blízké.
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S rozloučením se
školkou je spojená
i tvorba tabla. I letos
si třídy chystají zajímavé nápady a návrhy
svého tabla, které pak
ozdobí výlohy úvalských obchodů. Začátkem dubna proběhlo focení jak na tabla,
tak focení tříd, aby
děti měly památku
na uběhlý školní rok
a na své kamarády.
Návštěva knihovny
Doufáme, že rádi
vzpomenou i na divadelní představení, která měly možnost v tomto období zhlédnout. Na budovu Kollárova zavítaly Lenčiny zpívánky, oblíbené divadlo Koloběžka s představením „Na návštěvě v Broučkově“
a neobyčejný zážitek poskytlo mobilní planetárium. Dětem na budově
Pražská se představilo Liduščino divadlo s pohádkou „Jarní pohádka

aneb skřítek Třešnička a mrazík Zlobivka“
a na budově Bulharská to bylo Divadlo ze
skříně s pohádkou „Jak
Anča s Barčou čekaly
na jaro“.
S jarní úpravou zahrady Pražská nám
přišly jako každý rok Lenčiny zpívánky
pomoci děti ze speciální třídy ZŠ Úvaly. Touto cestou jim chceme
moc poděkovat, protože odvedly pořádný kus
práce!
Kolektiv MŠ Úvaly
Mobilní planetárium

Úvaly navštívila ministryně školství Kateřina Valachová

Ú

čelem návštěvy paní ministryně a jejího doprovodu
bylo seznámit se s aktuálním stavem přípravy realizace
svazkové základní školy na Hostíně. Z dotačního programu získalo
podporu 10 obcí v okolí Prahy,
celková částka je 1,6 miliardy
korun. Díky tomu vznikne 115
kmenových učeben a 3400 míst
pro žáky. Program byl vyhlášen
v prosinci loňského roku, ukončen bude v roce 2023. Na Praze-východ se dnes paní ministryně
seznámila s projekty na stavbu

nových tříd, škol a tělocvičen v Ondřejově, Říčanech, Úvalech, Přezleticích,
Čelákovicích a Čakovicích.
V doprovodu starosty města Petra Boreckého si paní ministryně nejprve prohlédla lokalitu plánované výstavby nové
základní školy, poté návštěva pokračovala seznámením se s problémy úvalského
školství a tiskovou konferencí. Jedním
z témat debaty byly i možnosti ﬁnancování dalšího rozvoje kapacit mateřských
školek pro děti mladší tří let a zejména
pak zázemí pro tělocvik a sport u stávající Základní školy v Úvalech.
Petr Borecký

Biologická olympiáda a úspěchy našich žáků

V

přírodovědných znalostech a dovednostech se v tomto školním roce utkalo
na 2. stupni celkem 7 žáků ve dvou kategoriích. Po loňském zájmu žáků z 5. ročníku
jsme letos tyto sami oslovili. Z přibližně stovky páťáků se školního kola zúčastnilo 6, kteří
mají o biologii zájem.
Tématem bylo „Detektivem v přírodě“.
Výsledky školního kola
kategorie 5. ročník
1. místo: Ondřej Charvát, 5. B
2. místo: Jan Rataj, 5. C
3. místo: Šimon Kuhn, 5. B

kategorie D (6. a 7. ročník)
1. místo: Martin Jedlička, 7. B
2. místo: Matěj Ira, 6. B
3. místo: Adam Kořínek, 6. B
kategorie C (8. a 9. ročník)
1. místo: Pavlína Šedinová, 9. B
2. místo: Ivo Chvátal, 9. C
Do okresního kola postoupili žáci umístění do 3. místa v kategorii D a C a výjimečně
také v biologii nejzdatnější žák 5. roč. Ondra
Charvát.
V již proběhnutém okresním kole v kategorii D všichni zúčastnění žáci výborně re-

prezentovali naši školu – odevzdali vstupní
úkol, ve kterém se zabývali pozorováním
pobytových stop živočichů v přírodě a vytvářením jejich sbírek či vyráběním sádrových odlitků stop, prokázali znalost hub,
rostlin a živočichů a nastudovaného odborného materiálu, mimo to také zvládli zadaný praktický úkol.
V okresním kole si nejlépe vedli a do krajského kola postoupili Martin Jedlička
z 2. místa a Ondřej Charvát z 3. místa.
Gratulujeme a držíme palce do dalšího kola!
Jana Šetková

Ptát se povoleno

V

iděli jste letos rozkvétat
sasanky? Víte, co se stane,
když posolíte led? V jaké
půdě se nejlépe daří petrželi?
To vše se děti mohou dozvědět
a na to vše se děti mohou zeptat
samy sebe. V úvalské škole se
podílíme na novém výukovém
projektu – zavádění badatelsky
orientovaného vyučování v hodinách prvouky, přírodovědy a přírodopisu.
Děti samy v rámci výuky hledají

otázky a odpovědi. Máme velkou
výhodu, že naše město je obklopeno největší přírodní laboratoří,
která našim dětem umožňuje experimentovat. Děti si tímto osvojují nejen vlastní znalosti, ale také,
a to je důležitější, jak se ptát a jak
hledat na své otázky odpovědi.
Jedná se o metodu, kdy se děti
na část výuky stávají malými vědci. Pracují v menších skupinách,
ptají se na to, co je k danému
tématu zajímá. Společně vysloví

svou domněnku, s pomocí učitele
naplánují a provedou pokus a samozřejmě pozorují. Stejně jako
opravdoví vědci si svá krátkodobá nebo i střednědobá pozorování zaznamenávají podle svých
schopností (prvňáčci pomocí
obrázků, větší děti jednoduchým
záznamem, tabulkou či grafem).
Na konci hodiny děti společně
prezentují výsledky své práce,
zdůvodní, proč se jejich původní
domněnka potvrdila, nebo na-

opak proč se nepotvrdila. Hledají další souvislosti a výsledky si
zapisují na badatelské karty nebo
do badatelských deníků.
Ušpiněné kalhoty, zablácené
boty a špína za nehty se tak stanou průvodním jevem badání našich mladých vědců. Mějte tedy
trpělivost a pomáhejte jim s námi
objevovat okolní svět. A pokud
chcete své malé badatele vidět
v akci, jste kdykoli vítáni.
Jana Baumruková
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Co nás čeká v květnu?
2.–5. 5.
2.–5. 5.
2. 5.
3. 5.

Sběr papíru
Focení tříd
Vítání občánků – kulturní vystoupení ŠD
Archeopark Všestary – exkurze 3. A, D
Setkání v městské knihovně – společná tvorba plánu
besed na rok 2017/2018 učitelů 1. stupně a knihovnic
Vzpomínková akce k osvobození republiky společně
s městem Úvaly
4. 5.
Výchovný koncert ZUŠ Český Brod pro žáky 1. a 2. tříd
Energie – budoucnost lidstva – beseda pro 9. třídy
5. 5.
Učíme v přírodě, na zahradě – projekt 2. E
Pangea – ﬁnálové kolo mezinárodní matematické soutěže
9., 11., 19. 5. Jak vzniká krajina – Didaktické centrum geologie –
program pro 9. třídy
10.–14. 5.
Zážitkový kurz 7. A
11. 5.
Úřad práce – exkurze 8. B
Návštěva dětí MŠ Kollárova v 1. třídách
Recitační soutěž „Úvalské veršování“ – školní kolo
12. 5.
Práce s knihovním on-line katalogem – spolupráce
s městskou knihovnou – 6. B, 7. B, 8. B
Osvětim – výukový program – 9. C
14.–20. 5.
Zájezd do Anglie – pro přihlášené žáky 9. tříd
15.–19. 5.
Výchovně vzdělávací kurz – Rokytnice nad Jizerou –
1. A, 4. C
Výchovně vzdělávací kurz – Orlík – 3. D, 4. D
16.–19. 5.
Výchovně vzdělávací kurz – Prčice – 2. E
Výchovně vzdělávací kurz – Železné hory – 5. C
17. 5.
Setkání v městské knihovně – společná tvorba plánu besed na rok 2017/2018 učitelů českého jazyka
2. stupně a knihovnic
18. 5.
Matematická soutěž Pythagoriáda – okresní kolo
19. 5.
Práce s knihovním on-line katalogem – spolupráce
s městskou knihovnou – 7. A, 9. B, C
23. 5.
Návštěva dětí MŠ Bulharská v 1. třídách
24. 5.
Recitační soutěž „Úvalské veršování“ – oblastní kolo
25. 5.
Výuka v zahradě – projekt 4. A
Návštěva dětí MŠ Pražská v 1. třídách
KMD – O. Wilde – Divadlo pod Palmovkou – Jak je
důležité býti (s) Filipem
27. 5.
Den dětí – ve spolupráci s MDDM Úvaly
29. 5.–2. 6. Výchovně vzdělávací kurz – Trosky – 4. B
30. 5.–1. 6. Obhajoby ročníkových prací žáků 9. tříd
Mgr. Lenka Foučková

Nadace Šance

D

ěti, mám pro vás návrh…
Takhle to celé začalo. Jakmile jsem slyšela tuto větu
od nejlepší učitelky, věděla jsem,
že to bude něco bezvadného.
A ano, bylo.
Naše třídní paní učitelka Fiedlerová přišla s obdivuhodným
nápadem. Bylo období Vánoc a ji
napadlo, že bychom mohli jako
třída darovat něco na charitu.
Rozzářily se mi oči. Hned se mi
to zalíbilo a byla jsem jednoznačně pro. Jako zbytek třídy.
Rozhodování bylo poměrně
složité. Každý z nás přišel s nějakým nápadem, na co nebo kam
přispět.
Návrhů bylo moc, ale nakonec
jsme se rozhodli. Nadace Šance
se nám líbila nejvíce. Pomoct dětem mladším, starším, ale i těm,
co jsou v našem věku a rozveselit
jim pobyt v nemocnici. Je to nadace, která podporuje dětské hemato-onkologické oddělení v olomoucké FN.
Udělali jsme si sbírku. Dávali jsme hlavně plyšáky. Vybrali
jsme ale i peníze. Byla však podmínka dát peníze z vlastních kasiček. Moc mě překvapilo, jak se
všichni s radostí zapojili.
Příspěvek jsme chtěli předat
osobně. Paní učitelka domluvila datum naší návštěvy. Byl to
21. březen.
Na výlet jsme se moc těšili.
To ráno jsme odjížděli z Úval
okolo sedmé. Nasedli jsme
do vlaku a vyrazili směr Olomouc. Cesta byla celkem dlouhá.
Dobře jsme se bavili, tak nám to
rychle ubývalo.
Z nádraží jsme tramvají vyjeli
do fakultní nemocnice. Tam nás přivítala moc milá staniční sestra paní
Hůlková. Bohužel jsme se osobně

nemohli s dětmi setkat, protože
mají moc oslabenou imunitu.
S paní Hůlkovou jsme si ale
bezvadně popovídali. Vyprávěla
nám, jak mají děti vyzdobené pokoje. Někde jsou na zdech namalovaní pejsci, jinde zase kočičky.
Za dětmi prý dochází i paní učitelky, které spolupracují se základní
školou. Učí je všemu, a když se
děti po léčbě vrátí do školy, tak
vlastně nejsou pozadu.
Ale co rodiče? Mohou být
s dětmi na pokoji? Tato otázka
padla mezi prvními. Děti potřebují oporu rodičů. A ano, mohou být
po celou dobu léčby s nimi.
V malé místnosti, kde byly výrobky dětí a jejich rodičů, jsme se
potkali s paní ředitelkou nadace.
Bylo tam tolik krásných věcí, které jsme si mohli koupit. Vybrala
jsem si dvě keramická srdíčka,
která mě okouzlila.
Plyšáky, které jsme vezli v obřím kufru, jsme předali. Naplnili
jsme celý vozík, na kterém se vytvořila taková plyšová hora.
Opravdu si nedokážu představit,
jak těžké musí být tohle všechno.
Celé rodině se převrátí život naruby. Tyto děti jsou pro mě ti největší
hrdinové. Bojovníci, kteří zápasí
s něčím takřka neviditelným. Obdivuji i sestřičky a doktory, kteří
jsou veselí, milí a mají trpělivost.
K dětem si vytváří vztah a mají
je rádi. Zeptala jsem se paní Hůlkové, jestli ji její práce baví. Odpověděla mi s nadšením a láskou
v očích a klidným, milým hlasem:
„Ano, moc baví…..“
Moc se mi líbí, že všichni mají
obrovské srdce. Rozdávají úsměvy, a věří v naději. Jsou to Strážní
Andělé.
Všem moc držíme palce!
Kateřina Listopadová 7. A

Škola – základ života

P

od záštitou Rady města
Úvaly uspořádala školská
komise 27. března v sokolovně setkání úvalských učitelů
všech typů škol, které na území města působí. Byla to úplně
první akce svého druhu v našem
městě. Chtěli jsme touto cestou při příležitosti Dne učitelů
alespoň symbolicky květinou
a malým pohoštěním poděkovat
všem za práci, která je velmi často společensky nedoceňovaná.
Přemýšleli jsme, jaký program
připravit. Oslovili jsme tedy děti
tak, aby se mohly svým učitelům
ukázat jinak, než jak je znají ze školních lavic.
Na programu byl sólový zpěv, hra na kytaru
ve dvou věkových kategoriích, děti tančily,
předvedly, co se naučily v karate. Sokolovnu

zdobily výtvarné práce dětí z mateřských škol
i ze základní školy. Přítomní si mohli přečíst
ukázku dětských literárních prací. Chtělo by se
mi na tomto místě všechny vyjmenovat, ale určitě by nám jedna strana nestačila.

Potěšilo nás, že se tohoto neformálního setkání zúčastnili nejen aktivní učitelé
a učitelky, ale popovídat si přišli i ti, kteří
kratší či delší dobu už ve školách nepůsobí. Pozdravit přítomné pedagogy přišli
i všichni členové Rady města Úvaly.
Na závěr bych chtěla všem členkám
a členům školské komise poděkovat
za spoustu nápadů i čas, který všichni přípravě tohoto, podle nás vydařeného setkání věnovali. Velký dík patří i pracovnicím
městského úřadu a pracovníkům technických služeb, kteří všichni se nemalou měrou podíleli na uspořádání této akce,
Dana Poláková,
předsedkyně školské komise

Na facebookových stránkách města najdete
k této akci bohatou fotogalerii.
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Etická výchova – Nápad, který se žákům 7. A zalíbil

P

řed Vánocemi jsme se rozhodli, že podpoříme svými
silami charitu. Zpočátku
jednoduchá věc, ale když jsem
zadala podmínku, aby obdarování
bylo z vlastního, nikoli s podporou rodičů, najednou začala diskuse. Kterou charitu vybrat, čím
obdarovat, čím udělat radost?
Z několika nápadů si žáci vybrali nadaci Šance při FN Olomouc,
která pomáhá onkologicko-hematologickému oddělení a to nejen
dětským pacientům, ale celým
rodinám.

Žáci vybírali plyšové hračky
a peníze. Děti uklidily pokojíčky
a plyšáků bylo dostatek:☺ S penězi to bylo trochu náročnější,
protože peníze šly z kapesného
nebo úspor. Každý si musel pokládat otázku „Kolik můžu dát?“
a „Kolik chci dát?“. Vybralo se
celkem 3200,- Kč od většiny dětí
ze 7. A a velká hromada plyšáků.
Pak už zbývalo jen naplánovat
cestu a vše osobně předat.
V úterý 21. března jsme vyrazili
do FN Olomouc, kde se nám víc
jak hodinu věnovala a trpělivě od-

povídala na všechny dotazy staniční sestra z oddělení, paní Hůlková.
Setkali jsme se s ředitelkou nadace
Šance a měli možnost navštívit obchůdek s výrobky dětí, které dlouhodobě pobývají v nemocnici.
Celý výlet jsme si zpestřili návštěvou Pevnosti poznání a večer
jsme vyrazili domů.
Cílem celého projektu bylo zamyslet se nad potřebami jiných
a přemýšlet o pomoci potřebným. Zaslechla jsem, jak se děti
baví o tom, že svůj život považují za samozřejmost. Přemýšlejí

o tom, že si nedokáží představit
dlouhodobě pobývat v nemocnici
bez návštěv svých kamarádů či se
jen tak projít venku. Domnívám
se, že cíl projektu byl naplněn.
Chtěla bych poděkovat paní
Hůlkové, která nám umožnila dary
předat osobně. Panu Zendulkovi, že zajistil cestu do Olomouce
a zpět, paní Listopadové za pomoc
při organizaci a dětem za celkový
pozitivní přístup k celé akci.
Pevně věřím, že to nebylo naposledy.
Mgr. Zuzana Fiedlerová

Učíme v přírodě

V

idíme z okna krásné stromy, když vysvitne sluníčko, listy se začínají zelenat
a nás to láká ven.
Kousek od školy je lesík, kde se dá dělat
tolik věcí. V hodinách TV je to jednoduché,
běháme na hřišti, hrajeme hry.
Když máme VV, inspirujeme se krásami
přírody.
V pracovní činnosti stavíme v lesíku domečky. Původně to měly být domečky pro
skřítky. Vznikly však domečky pro lidi, děti si
v nich hrají, navštěvují se, povídají si…
Velmi mne zaujal projekt „Učíme v příro-

dě“, který vznikl za podpory lektorů Muzea
Říčany a ﬁnanční podpory Evropské unie.
Lektoři Muzea Říčany se věnují učitelům
ve zkvalitnění výuky v oblasti přírodovědné,
zejména v zavádění badatelsky orientovaného
vyučování. Připravili pro 1. i 2. stupeň širokou nabídku metod výuky v zahradě a terénu.
Mohou učitelům poradit, jak využít a zlepšit
školní zahradu.
A proč je pobyt pro děti venku důležitý?
● Rozvíjí pozitivní vztah žáků k přírodě
a k životnímu prostředí.

● Zlepšuje studijní výsledky.
● Rozvíjí motoriku.
● Je prostorem pro hru.
● Uzdravuje mezilidské vztahy.
● Snižuje stres.

Je přirozené být venku za každého počasí,
příroda nás toho může tolik naučit.
Těším se společně s dětmi na projekt „Učíme v přírodě“.
Mgr. Pavla Konůpková, 2. E, ZŠ Úvaly

Světový den poezie na naší škole Informace ze školní družiny

D

ne 21. 3. 2017 jsme si užili i na naší škole Světový den poezie.
Na každé chodbě visel velký bílý papír, na který mohl kdokoliv napsat jakoukoliv báseň.
Úžasné bylo, že na konci dne žádný z papírů nezůstal prázdný!
Objevily se tam básně od známých autorů, ale především básně žáků
a učitelů, které vymysleli během dne.
Témat bylo hodně – jaro, láska, květiny, pokácené stromy, jednání lidí,
poezie, škola, okolní svět, budoucnost.
Z autorských prací sestavíme almanach.
Je báječné, že básně oslovují i dnešní mladé lidi a že mají chuť verši
vyjádřit své myšlenky.
Mgr. Alice Javůrková

Karolína Boháčová

Láska
Láska je něco jako cesta
Ukazující, kam máš jít
Je to něco
Pro co má cenu žít.
Pro mě jsi to ty, kdo udělá den
dokonalý
I když to není asi to, co by si
ostatní přáli
Jsi pro mě víc než cokoli na světě
Nedá se to říci v jediné větě
Ty tvoje oči, objetí a pocit štěstí
To vše už je teď jen bolestí
Jakou to má cenu bez tebe být
O tom, jak jsme byli spolu, už
jen snít
A i když jsou to jenom slova

Řeknu ti je zas a znova
Miluji tě strašně moc
Snažit se to změnit je zbytečná
pomoc
Všechen ten čas s tebou – chybí
mi to
Společný smích a chvíle, kdy
jsem ti mohla říkat zlato
Občas mi to připadá jako blesk
z čistého nebe
Miluji plno věcí
Ale nejvíc TEBE!

Ondřej Vašek

Den básní
Dnes je den básní veliký
všichni jsme štěstím zalití
V kavárně platíme básničkou
dnes po dobu celičkou

O

d začátku roku 2017 ve školní družině proběhlo několik akcí,
které stojí za zmínku.

20. 1. navštívil školní družinu kouzelník Reno, představení proběhlo v CVA 65 a zúčastnilo se ho deset oddělení naší družiny. Představení bylo velmi povedené, děti bavilo a pozitivní
bylo i jejich zapojení do některých kouzel.
3. 2. se naše družina již potřetí zúčastnila akce „Ledová Praha“,
která probíhá vždy o pololetních prázdninách jako příležitost seznámit se s historií i současností hlavního města Prahy a nabízí výrazné slevy do různých objektů na území hlavního města. Úvalské děti se vypravily do Mořského světa
v Holešovicích.

8. 3. k nám zavítali Lukáš Hejlík a Věra Hollá a jejich LISTOVÁNÍ. Akce se konala v CVA 65, zúčastnila se jí všechna oddělení a měla velký úspěch. Z široké nabídky jsme vybrali knihu Šmodrcha, kterou napsal Archie Kimpton. Knihu máme
i v naší školní čítárně a některá oddělení ji čtou na pokračování.
Snažíme se děti nasměrovat od počítačů a mobilů zpět k četbě
a k tomu je tento projekt přímo stvořený. Má záštitu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu čtenářství.
Ráda bych touto cestou poděkovala vychovatelce Tereze Dvořákové, která celou akci zorganizovala.
13. 4. proběhla velikonoční akce ve spolupráci s MDDM Úvaly. Již
potřetí nás čekaly výtvarné dílny v MDDM a výlet do skanzenu v Přerově nad Labem. Této spolupráce si velmi vážíme,
děkuji touto cestou ředitelce MDDM Janě Pospíšilové a lektorkám dílniček Lídě Benešové a Hance Hoblíkové.
28. 4. nás čeká přednáška o bezpečnosti – Prevence úrazů – kterou
povede handicapovaný pán. Akce se koná u příležitosti Světového dne zdraví. Děkuji vychovatelce Mgr. Oxaně Šťastné
za její organizaci.
Za školní družinu
Dana Váňová
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Duben ve skautském středisku
Světlušky v Kutné Hoře
O víkendu 7.-9. 4. jsme se vydali se světluškami na výpravu do Kutné Hory. Bydleli jsme
v klubovně místních skautů, kteří nás vlídně
přijali. Když jsme odjížděli, pršelo, ale jinak
bylo celý víkend pěkné počasí. V pátek večer
jsme si zahráli vědomostní kvíz a v sobotu
dopoledne navštívili LEGO muzeum, kde se
nám všem moc líbilo. Prohlédli jsme si chrám

sv. Barbory, postavený z více než
30 000 kostek, ale nechyběla ani
kostnice, socha Svobody nebo Big
Ben, a potom jsme si zde mohli
hrát. Odpoledne jsme si vyzkoušeli práci s mapou, díky které jsme
se dostali až k chrámu sv. Barbory,
který byl opravdu krásný. Cestou
do klubovny jsme se stavili na velikonočních trzích, kde prodávali
spoustu dobrot. Po večeři nás ještě
čekalo několik překvapení. V neděli jsme si zabalili, zahráli několik her a vyrazili zpět domů. Celý
víkend jsme si moc užili, Kutná
Hora je opravdu krásné město
a my se těšíme na další vydařenou výpravu.
Helča Mouchová & Kitty Štafenová

Výprava skautů do Kolína
V pátek jsme se vydali na výpravu, tentokrát do Kolína, a vzhledem k blížícímu se
Svojsíkovu závodu jsme se rozhodli věnovat
právě přípravě na závody. V pátek jsme kromě průzkumu malé základny, rozhodli věnovat zdravovědě a krizovým situacím. Další
den ráno jsme se po snídani vydali nakoupit
na celý víkend a vzhledem k tomu, že s klukama chodíme nakupovat už docela pravidelně,
tak jsme nákup stihli velice rychle. Po příchodu na základnu některé z nás čekalo vaření a ostatní se dostali k jedné nasimulované

krizové situaci. Po obědě jsme šli do parku
a Saip nás naučil, jak si uvázat lanovou lávku.
Nejdříve nám to nikomu moc nešlo, ale nakonec jsme si dali i závod, kdo jako první postaví lávku, která bude dostatečně silná, aby nás
unesla. Po večeři jsme se vydali prozkoumat
Kolín a obdivovat jeho kostely a další krásy.
Překvapilo nás, že v Kolíně měli jako první
v republice pouliční osvětlení. Nedělní čas
jsme trávili úklidem klubovny a luxusní dvě
hodiny jsme strávili v bazénu v Kolíně, kde
nás kromě tobogánu a skluzavek zaujala také
vířivka či pára, a my jsme se tak mohli domů
vrátit namydlení a vyvonění, jako nikdy předtím ☺.
Šimon Rožníček
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Za tajemstvím Škvorecké obory
(a zpět)

Š

kvorecká obora přímo překypuje historickým a přírodním
dědictvím. Nechte se pozvat
na sobotní komentovanou procházku Jana Psoty a Petra Urbana
po Přírodním parku Škvorecká
obora – Králičina. Společně poznáme středověký hrad Skaru
a jeho pohnutou, leč krátkou historii, zastavíme se u střílen knížete Josefa, romantické Květnické

studánky nebo na mostovce klasicistní mostní perly. Trasa o délce
3,5 km je schůdná pro všechny
věkové kategorie, mimo kočárků.
Sraz účastníků 20. května 2017
v 8,30 u sochy Arnošta z Pardubic a v 9.00 u restaurace Homolka. Návrat do Úval v 11,30 hodin.
Těšíme se na vás. Více informací
na www.janpsota.cz
Jan Psota

První jarní soutěže mladých
hasičů

L

etošní soutěžní sezona nám
odstartovala 18. 3. tradičně v Mukařově na okresní
soutěži v uzlování. Konkurence
neubývá, v obou žákovských
kategoriích závodilo přes dvacet družstev. V každém družstvu se sčítalo pět nejlepších
časů, každý závodník vázal pět
uzlů a v případě chyby dostal
navíc jednu trestnou minutu.
My jsme nakonec měli důvody k oslavě, protože mladší
žáci vybojovali krásné TŘETÍ
MÍSTO a starší žáci je ještě
o kousek překonali, když skončili na DRUHÉM MÍSTĚ. Naši
dorostenci nesestavili družstvo,

ale se ctí se dva jednotlivci zúčastnili.
O týden později jsme jeli
soutěžit do nové sportovní haly
v Nehvizdech, kde se konal
první ročník okrskové sportovní soutěže pro děti a dorost.
Záměrem této soutěže je, abychom se s dětskými kolektivy
z okrsku č. 6 setkávali častěji
i přes zimu, letošní první ročník
už byl trochu jarní, ale zdá se,
že se vydařil. Byly připraveny
4 sportovní disciplíny, které s hasičinou souvisely jen
na okraj, důležitá byla rychlost
a mrštnost mladých hasičů. Každý soutěžil sám za sebe a sčítalo se pět
nejlepších
časů za družstvo v každé
disciplíně.
Za
Úvaly
soutěžila tři
družstvamladší, starší
a dorostenci
a
všechna
družstva si
poradila se
svými sou-

peři a první ročník nové sportovní soutěže vyhrála!
První dubnovou neděli jsme
strávili s dorostenci a dorostenkami na první letošní soutěži ve stovkách- na Jablonecké
hale. Jak už název napovídá,
konala se v Jablonci a netradičně pod střechou. Tato soutěž se těší rok od roku vetší
a větší oblibě mezi závodníky
z celé republiky, není divu, že
jsme sem nejeli sbírat medaile a umístění, ale zkušenosti.
Ve startovních listinách, které

čítaly v průměru 130 závodníků v kategorii, se dali najít
4 dorostenky a 3 dorostenci
z Úval, kteří se opravdu s nadhledem vyrovnali s napjatou
závodní atmosférou a ukázali
to nejlepší, co v nich bylo. Pro
tři z nich to byla první závodní
zkušenost, pro zbytek především test dovedností pro další
závody, pro trenéry nápověda,
jak postavit nová dorostenecká
družstva na postupové soutěže.
Alena Tesařová
SDH Úvaly

Okresní sdružení hasičů Prahy- východ pořádá ve spolupráci
s SDH Úvaly soutěž mladých hasičů za podpory Města Úvaly
Zveme všechny občany Úval na jarní kolo Hry Plamen, která se bude konat o víkendu 13. – 14. května 2017 na hřišti
pod školou. V sobotu budou k vidění především hasičské štafety a disciplíny CTIF, v neděli dopoledne královská disciplína požární útok. Přijďte fandit úvalským dětským kolektivům nebo se jenom podívat, jak vlastně vypadají začátky
budoucích hasičů.
Těšíme se na vás, SDH Úvaly
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Highland Games Úvaly 2017

J

ak jsme již přislíbili v dubnovém čísle
ŽÚ, přinášíme nyní podrobnější informace o akci pořádané Spolkem Jonatán
za podpory města Úvaly – Highland Games
Úvaly 2017.
1) V čem se vlastně bude soutěžit? Co jsou
to ty „silácké disciplíny“? Tak zde je jejich stručný popis – ať víte, co vás čeká.
Vrh valounem do dálky – vrhá se přírodní kamennou koulí o váze 18–20 kg,
kdy je povolen rozběh bez otočky. Vrh
kamennou taškou do dálky – vrhá se
okovaný kamenný kvádr s uchem (tzv. kamenná taška) o celkové váze 24–26 kg, je
povolen rozběh až 2,5 m bez otočky. Hod
závažím do výšky – soutěžící uchopí
závaží (ocelový válec o váze 17–25 kg)
za držadlo a snaží se přehodit laťku dané
výšky, přičemž laťka se postupně zvyšuje. Hod kládou – kláda je 6–7 m dlouhá
a zbavená kůry, soutěžící si kládu položí
na rameno a z rozběhu ji hodí před sebe co
nejdále. Hod do výšky balíkem slámy –
balík si soutěžící nabodne na vidle a snaží se ho přehodit přes laťku v dané výšce.
Farmářský běh – soutěžící má v každé
ruce závaží 50–60 kg a snaží se s tímto
závažím ujít co nejdelší trasu. Vrh závažím do dálky – vrhá se ocelovou koulí
na ocelovém řetězu o celkové váze 14–25
kg. Hod skotským kladivem – soutěžící
roztočí ve vzduchu skotské kladivo (oce-

lová koule o váze 8 kg na dřevěné násadě
dlouhé 1,2 m) a hodí ho do dálky. Přetahování lanem – přetahují se 2 družstva,
která tvoří vždy 5 soutěžících.
Varianty disciplín pro děti – v principu
kopírují disciplíny pro dospělé, nářadí odpovídá vizuálně, ale nikoliv váhově.
2) Co či koho tam uslyšíte a uvidíte?
V průběhu celého odpoledne budou vystupovat skotští dudáci a bubeníci The
Rebel Pipers, kteří se budou volně pohybovat po areálu, akci zahájí a budou hrát
v pauzách mezi vystoupeními na pódiu.
Program na pódiu zahájí pražská kapela Fiannan, která se zaměřuje na irské
a skotské písně (skotský folk) v českém
znění. Následovat bude koncert hudebního uskupení Dick O’Brass, které se zaměřuje na Bretaň, Irsko, Skotsko a v jejich sestavě můžete slyšet kromě jiných
nástrojů také bretaňské šalmaje a keltské
harfy. Jako třetí v pořadí zahrají plzeňští
Cheers!, kteří sami sebe označují jako
keltský punk-folk, hrají velmi svižnou
muziku podpořenou ﬂétnou a houslemi.
Akci zakončí náš speciální host Travis
O’Neill and His Cardinal Sins – irský
zpěvák a skladatel, který v Čechách momentálně žije a vystupuje s českými muzikanty. Abychom nezůstali jenom u samotné hudby, pozvali jsme také taneční
soubor Caledonian Club, který dobové

skotské a irské tance nejenom předvede,
ale bude také zájemce z řad veřejnosti vyučovat.
3) Co dobrého do břicha? K jídlu vám
nabídneme běžné občerstvení (např.
klobásy, bramboráky, pečené maso), ale
i tradiční skotské menu (haggis s tuřínovou kaší nebo chlebem). Připraveni jsme
i na vegetariány, kteří si mohou dát vegaburgery. Tohle všechno můžete zapít
vynikající skotskou whisky, čepovaným
pivem či ciderem, kafem, pro děti samozřejmě limo, mošt a pro řidiče nealko
pivo.
4) Co říci závěrem? Důrazně doporučujeme všem mimoúvalským (a doporučte
to svým známým i vy), aby nejezdili
autem až do místa konání akce, protože
je tu velmi omezená možnost parkování. Využijte parkoviště u nádraží ČD.
Město pro dopravu účastníků – ať už
parkujících či cestujících vlakem - zajistilo kyvadlovou dopravu mezi nádražím a areálem. Samozřejmě se na místo samotné můžete vydat i pěšky, cesta
bude značena. Držte nám i sobě palce, ať
vyjde počasí!
Na všechny diváky, posluchače, fandící a zejména soutěžící se těší
Spolek Jonatán
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Otevřené Úvaly – Dny pro naše projekty

J

ako každý rok i letos se spolek Otevřené Úvaly věnoval údržbě svých dříve realizovaných projektů. Co už je hotovo?
V pátek 7. dubna jsme kompletně vypleli
a vyčistili hřiště na pétanque v Chorvatské
ulici na Slovanech. Nyní je hřiště plně provozuschopné a připravené nejen pro hru pétanque, k níž je přímo u hřiště na tabuli také
graﬁcký návod, ale také třeba pro kuličky.

Přijďte si zahrát! V brzké době bude u hřiště v součinnosti s TS Úvaly také opravena
druhá lavička. 8. dubna pak v rámci akce
„Ukliďme Úvaly“ vyplely a prostříhaly dvě
obyvatelky Slovan keřový záhon, založený
s pomocí nadace Partnerství při Chorvatské
ulici. Za to jim patří velký dík.
A co se ještě chystá? Jako loni i letos v letních měsících budeme realizovat sekání luk

v Králičině. Děje se tak v rámci plánu péče
o přírodní památku ve spolupráci se Středočeským krajem. Na pravidelnou údržbu také
čeká další náš projekt – Hanušův kříž. Naopak „Muškátový den“ – tedy vyvěšení květináčů s muškáty na náměstí – se vzhledem
k plánované rekonstrukci a výměně sloupů
veřejného osvětlení tento rok konat nebude.
Mirka Borecká (Otevřené Úvaly)

sport

Domácí zápasy fotbalistů v dubnu
a květnu 2017
Pravidelná informace o zápasech mužů A i B není nijak veselá. Porážek
je příliš mnoho a mužstvo A zvítězilo dvakrát a z toho ještě jednou na
penalty. Nestřílíme branky, a pokud se především hráči nad sebou ne-

zamyslí, hrozí sestup. Béčko ještě v dubnu nevyhrálo. Jediné, co mne
těší, jsou výsledky dorostenců. Vzhledem k tomu, že znám oba trenéry,
mne to nijak nepřekvapuje.

Muži „A“:
Výsledky
So
Ne
So
Ne
Ne

25.03.
02.04.
08.04.
12.04.
16.04.

Zápasy
10.15
16.30
10.15
15.00
17.00

Chomutov – Úvaly
Úvaly – Souš
Štětí – Úvaly
Úvaly – Neratovice
Úvaly – Mostecký FK

1:2 (0:0)
0:1 (0:1)
1:0 (1:0)
1:0 (0:0) np
0:2 (0.2)

So
Ne
So
Ne

22.04.
30.04.
06.05.
14.05.

14.00
17.00
17.00
17.00

Tatran Rakovník – Úvaly
Úvaly – Hostouň
Nový Bor – Úvaly
Úvaly – Kladno
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Muži „B“ :
Výsledky
Ne
Ne
Ne

02.04.
08.04.
16.04.

16.30
16.30
17.00

Zeleneč – Úvaly B
Úvaly B – Hrusice
Kunice B – Úvaly B

17.00
18.00
17.00
17.00
17.00

Úvaly – Kostelec
Úvaly B – Vyžlovka
Radonice – Úvaly B
Úvaly B – Zápy B
Senohraby – Úvaly B

2:0 (0:0)
0:5 (0:1)
3:2 (0:2)

Zápasy
Ne
Ne
So
Ne
Ne

22.04.
26.04.
29.04.
07.05.
14.05.

Čt
So
So
Ne

27.04
29.04.
06.05.
14.05.

17.30
10.15
10.15
10.00

Úvaly – Pečky
Městec Králové – Úvaly
Úvaly – Čelákovice
Jestřabí Lhota – Úvaly

Závěrem bych se chtěl vyjádřit k informacím o zápasech. Každý, kdo
má PC, notebook nebo tablet, si vytvoří svou stránku nebo zveřejňuje
výsledky na facebooku. Je to naprostý chaos. Informace pro běžného
diváka jsou nutné také na nástěnkách, a to především ty o změnách.
Těch bylo vzhledem k počasí až-až.
Já osobně věřím, že se družstva vzpamatují a soutěže zachrání. Bude to
chtít především vůli po vítězství.
Ing. Petr Jankovský

Starší dorost – kraj:
Výsledky
Ne
Ne
So
Pa

19.03.
02.04.
08.04.
14.04

10.15
10.15
10.15
10.15

Litol – Úvaly
Červené Pečky – Úvaly
Úvaly – Lysá n.L.
Úvaly – Velký Osek

17.30
10.15

Úvaly – Kostomlaty
Úvaly – Vrdy

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

Zápasy
Pa
So

19.04
22.04.

Mistrovství Evropy karate JKA 2017 Holandsko
3 medaile pro Úvaly

P

rvní dubnová sobota patří tradičně mistrovství Evropy karate JKA. Na letošní
šampionát se sjeli závodníci z 24 zemí.
Česká výprava sčítala 23 závodníků. Mezi
nimi i členky našeho úvalského oddílu: Anna
Hiršlová a Klára Kovářová. Obě startovaly poprvé a předvedly výborné výkony. Anička ani
jednou v eliminačním závodě juniorek kata
neprohrála a postoupila s přehledem do semiﬁnále. Zde potvrdila formu a zařadila se
do ﬁnálového souboje. Se svou katou Gojushiho sho obsadila výborné třetí místo. Kata
tým juniorek ve složení: Ješetová, Blechová

a Hiršlová od začátku závodu sliboval medailové umění. Přestože děvčata ve ﬁnále cvičila
technicky nižší kata, porazila ostatní družstva
a stala se mistryněmi Evropy roku 2017.
Klára Kovářová vyhrála svůj první zápas
v kumite nad italskou závodnicí, druhý zápas
jí bohužel nevyšel, a skončila tak na 8. – 16.
místě v individuálním závodě. Týmová disciplína Kláře naopak sedla a stala se velkou
podporou týmu. Tým juniorek kumite: Koppelová, Ješetová a Kovářová získal nádherné
bronzové umístění.
Ve výpravě reprezentace byli i trenéři naše-

ho klubu. I ti podali výborné výsledky. Adam
Zdobinský s Jakubem Kolkem a Janem Drobečkem vyhráli soutěž týmů kata seniorů.
Mařenka Prajzlerová se probojovala v seniorském závodě kata do ﬁnále, kde bohužel
již potřetí obsadila neoblíbené bramborové
umístění.
Všem závodníkům gratuluji a děkuji
za vzornou reprezentaci klubu, města a České
republiky.
Za Sport Úvaly Mgr. Jana Konečná

Karate Sport Úvaly
Úspěchy na národních pohárech
Na sklonku zimy proběhly první kvaliﬁkační turnaje na mistrovství České
republiky.
Bojovníci ze Sport Úvaly se na tato utkání připravovali zodpovědně a výsledky tomu odpovídaly:
1. místo kata a kumite starší žákyně Sára Konečná
1. místo kata juniorky a kata starší dorostenky Anna Hiršlová
1. místo kata tým starší žákyně: Marie Čadová, Sára Konečná a Zuzana Sokolová
2. místo kata a kumite mladší žákyně Karolína Kytková
2. místo kata tým mladší žáci: Adam Janík, Karolína Kytková a Tomáš Tříska
2. místo kata tým starší žáci: Josef Macoun, Martin Oktábec a Vojtěch Zvoníček
2. místo kumite mladší dorostenci Filip Konečný
2. místo kumite seniorky Klára Kovářová
3. místo kata tým mladší žákyně: Barbora Brázdová, Gabriela Mastná a Julie
Csatlos
3. místo kumite starší žáci Ondřej Kožuský
3. místo kumite starší žákyně Zuzana Sokolová
Všem závodníkům, a nejen medailistům, děkuji za vzornou reprezentaci klubu a města. Poděkování patří i trenérskému a podpůrnému týmu našeho klubu.
Za Sport Úvaly Mgr. Jana Konečná
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Aikidó na sněhu

N

ejenom technikami živ je aikidista. Občas je potřeba vyzkoušet,
jestli nacvičované pohyby lze uplatnit i jinde. Ideálně se k tomu
nabízí každoroční výlet na Šumavu do Zadova, který organizuje naše spřátelené dódžó Aikido Kenkyukai Praha. Proti loňsku jsme
na konci března zabrali téměř půlku chaty a opanovali sjezdovku.
O víkendu 8. – 9. dubna se v Praze konala tradiční stáž pro učitele

(Shidoshakai) pod vedením ředitele Technické komise ČAA pana Daniela Vettera (6. dan Aikikai) ze Švýcarska. I náš oddíl tam měl zastoupení (Libor a Pavel), takže zase máme dětem i dospělým co předávat.
Pavel Skalický, vedoucí Aikidó Úvaly
(www.aikido-uvaly.cz)
Autoři fotograﬁí: Alan Machovič, Pavel Skalický, Aleš Bambula

Přestože pár metrů od sjezdovky již bylo jaro, vlekaři
na Kobyle udržovali sníh do poslední chvíle a večerní
lyžování mělo své nezapomenutelné kouzlo.

Házená v Úvalech, založení – historie
Slovo úvodem:
V posledních dvou číslech ŽÚ jsme se zabývali
historií TJ Sokol v Úvalech a pokusili jsme se
zmapovat počátky sokolů v naší obci. Jelikož
v letošním roce slavíme nejen 110 let od založení jednoty, ale i 90 let oddílu házené
a 70 let od prvního utkání v moderním handballu, přineseme vám v dalších dvou číslech ŽÚ
vše o vývoji házené v Úvalech. V tomto čísle se
zaměříme na první polovinu dvacátého století.
První zmínka o úvalské házené se objevuje
nikoli v TJ Sokol Úvaly, ale ve Sportovním
klubu Úvaly (dále jen SK Úvaly nebo S.K.Ú.)
v Pařezině mezi současnými ulicemi Klánovická a Guth Jarkovského. Ten byl založen

30.3.1919. Dle publikace „Úvaly jindy a nyní“
vydané roku 1929 to byl údajně rok 1919 a jednalo se o ženskou házenou. Družstvo žen bylo
tehdy jedno z nejlepších družstev svého okrsku.
Tolik citace. Otázkou je, kde se házená mohla
trénovat a hrát, když teprve v srpnu téhož roku
byl SK Úvaly propachtován obecní pozemek
na 9 po sobě jdoucích roků. O tom vzpomíná
Jan Finger, jednatel a dlouhodobý funkcionář
SK. Z jeho vzpomínek vyplývá, že pro pokročilou roční dobu bylo možno již jen upravit
povrch pozemku a 19.X.1919 došlo k otevření
fotbalového hřiště a byl hrán 1. zápas. Teprve
v roce 1920 došlo k další úpravě fotbalového
hřiště, a to snížení jeho svahu. A v tomto roce
byla jako odbor klubu ustavena dámská háze-

ná, která měla velice dobrou úroveň. Škoda, že
po úspěšné dvouleté činnosti zanikla. Stejný
osud stihl i pánskou házenou, založenou brzy
po dámské. Hráči pánské házené podlehli příliš
půvabům „footballu“, a tak i tato se nedočkala
dlouhého věku.
Znovu se objevuje zmínka o házené v SK
Úvaly a to v roce 1927, kdy byl odbor založen.
Měl 10 členů a odborový příspěvek byl 60,- Kč
ročně. Jeho předsedou byl Jan Herodes z Úval,
Žižkova 168. Stalo se tak po ohrazení hřiště
v roce 1926, kde už bylo stabilní místo jak pro
hřiště na fotbal, házenou, tenisové dvorce a dětské hřiště. Bylo to umožněno připojením ke stávající propachtované ploše SK Úvaly části propachtované panem Hynkem Fořtem v roce 1925.
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Když se vrátíme v časové ose zpět k TJ Sokol Úvaly, tak v roce 1922 zakoupila jednota
od Františka a Růženy Mašínových hostinec
čp. 164 (včetně čp. 5) a v roce 1923 byla otevřena 1. tělocvična Sokola. Nelze přesně určit,
kdy bylo koupeno 70 arů louky pod tělocvičnou od mlynáře Bohumila Prokůpka pro letní
cvičiště, kde bylo vybudováno také házenkářské hřiště. Rok 1927 je v Úvalech spojen
s vybudováním sokolského veřejného koupadla
za přispění obce a tento rok je spojován s vlastními podniky v místě (besídky, akademie, veřejná cvičení, divadelní a loutková představení,
házená, tenis atd.). TJ Sokol Úvaly slavil v roce
1927 20 let od svého založení. Takže z těchto
skutečností vyplývá, že buď v SK a v TJ existovala paralelně 2 házenkářská družstva pánské
házené, neboť sokolům nestačilo pouze cvičení
na nářadí, prostná, gymnastika a nejprve „utíkali“ k házené do SK a později přesunuli své
házenkářské aktivity pod sokolovnu, ale v době
německé okupace pro zákaz Sokola využili
možnosti házenou pěstovat pod hlavičkou SK
Úvaly. Není ovšem důležité pro současnost
házené v Úvalech dobrat se skutečných pohnutek této zdánlivé dvoukolejnosti, protože co je
ve skutečném životě jednoduché?
Do regulérní soutěže družstvo házené v TJ
Sokol Úvaly (v té době I.a třída) vstoupilo
v roce 1927. Z dochovaného snímku z 21.dubna 1926 je zřejmé, že družstvo hrálo v sestavě:
Jan Jeřábek, Ladislav Dráb, Miroslav Procházka, Václav Stárek, Josef Martinovský, Josef
Masák, Josef Růžička, Antonín a Jan Pickovi,
Bohumil Pikner, František Šembera, a Josef
Kejř. Hrála se česká házená se čtverhranným
brankovištěm 6x6 m. Hráči házené byli gymnasty, lehkými atlety a také nadšenými sokoly
vůbec. A místa pořádání zápasů (zpočátku pouze přátelských) byla jak v Pařezině (SK Úvaly),
na Slovanech (SK Slovany), tak i pod sokolovnou (TJ Sokol Úvaly).
Z dochovaných dokumentů se období od začátku již sokolské házené v Úvalech nepodařilo
ani částečně zmapovat. Je kupodivu, že naopak
z let německé okupace se dochoval velice pečlivě vedený dokument, a to pokladní kniha
házené, která sice sporadicky zmiňuje jména
hráčů, trenérů, funkcionářů, ale vypovídá hodnověrně o zápasech, které hrálo družstvo mužů,
žen a později i dorostenců a žáků. Je z období
let 1942 až 1947. Je nejprve vedena pod hlavičkou SK Úvaly a od roku 1945 už TJ Sokol
Úvaly.

Život Úval 5/2017

Zde je nutné objasnit důvody, proč úvalská
sokolská házená nemohla v době německé
okupace existovat po hlavičkou Sokola. Za I.
světové války bylo mocnářstvím Rakousko –
Uherska paralyzováno pouze pražské ústředí
Sokola, mimopražské jednoty mohly vyvíjet
svoji tělovýchovnou činnost jako samostatné
právní subjekty, samozřejmě bez ideové výchovy. Protože Sokol, který právě po I. válce
vystupoval ve všech oblastech velice tvrdě
protiněmecky a stal se základem ozbrojených
složek nově vzniklé Československé republiky
po roce 1919, neměl mít žádné místo ve společnosti německého protektorátu Čechy a Morava. Sokol byl zakázán (rozpuštěn) 12.4.1941
za protektora Konstantina von Neuratha.
Od tohoto data platil zákaz tělovýchovné a organizační činnosti, povolena byla pouze správa nemovitostí, kterou v úvalské sokolovně
od zákazu vykonával p. František Pilát a sokolovna sloužila jako kino, kde se hrálo skoro
denně, takže nedošlo k žádné podstatné újmě
na (zkonﬁskovaném) majetku, ale cvičit se
v sokolovně nedalo. Po Neurathovi byl dosazen na post zastupujícího říšského protektora
Reinhard Heydrich, který paralyzoval činnost
Sokola v noci ze 7. na 8. října 1941 zatčením
1500 sokolů od okrskových po vrcholové funkcionáře, kteří skončili ve vyhlazovacím koncentráku v Osvětimi. Byla to Heydrichova akce
„Sokol“. Ten, kdo chtěl sportovat, musel být
členem „Kuratoria“, organizace ostře sledova-

Ligové družstvo 1926 (Jeřábek, Dráb, Procházka, Stárek, A.
a J. Picek)

né německými okupanty. Na druhé straně tito
sportovci mohli přestoupit hromadně do jiného
sportovního klubu. A jelikož z výše uvedeného „spřáteleným“ házenkářským klubem byl
odbor SK Úvaly, bylo vše jasné, kam poputují
sokolští házenkáři. Dvoukolejnost (snad) úvalské házené se stala pro ni výhodou. Vše špatné
je pro něco dobré, říká lidové rčení.
Detailně popisovat položky, které se v pokladní knize vyskytují, nemá cenu. Byl by to
suchý výčet dat, která by čtenáři nic neřekla.
Zajímavé jsou ovšem informace, s kým se hrálo. V roce 1942 ženy hrály s Meteorem VIII.,
muži s Nučicemi MMS, S.T.K. Smíchov, D.T.J.
Praha III. a IV., Meteor XIV., Spartou Suchdol,
Zadní Třebání, S.K. Pragou, DTJ Bohnicemi.
V roce 1943 se přidala mužstva S.K. Sparta Řeporyje, Rapid Praha, S.K. Velké Popovice, S.K.
Klecany, S.K. Záběhlice. Rok 1944 byl zajímavý místním derby, zápasem se Slovanem Úvaly, přidala se družstva H.S.Ciněves, H.S. Vysoký Újezd, H.W.S. Zahradní Město, S.K. Podolí,
S.K. Čelákovice, H.C. Zlíchov, S.K. Úředníci
Karlín. Byl hrán také zápas s mužstvem S.K.
Slovan Moravská Ostrava. Z uvedených zápisů
lze poznat, že házenkáři měli nejen I., ale i II.
družstvo. Zda se zde neprojevila ona již zmiňovaná dvoukolejnost?
Rok 1945 obohatil výčet soupeřů o S.K. Viktorii Jirny, A.C. Spartu, S.K. Modřany, S.K. Slavii,
SSC Říčany, S.K.K. Dušníky. Ženské družstvo
hrálo s S.K. Libuš, S.K. Modřany, Slovanem Úvaly a uspořádalo zájezd do Mnichovic. Byl rokem,
kdy se veškerá agenda vrací zpět do rukou TJ Sokola Úvaly. Poslední zápis je z 16. října 1945. Pan
Štork Jiří předával br. Košťálovi 2 vkladní knížky
Všeobecné občanské záložny. Pokladní hotovost
v nové měně byla nulová.
Roky další předznamenaly již jiný směr
v historii úvalské házené a jsou předělem mezi
českou a mezinárodní házenou (handbalem)
hraným ve Francii, Švédsku i Německu.
Použito publikace „Úvaly jindy a nyní“, publikace „Historie úvalské kopané“ a pokladní
knihy S.K. Úvaly (Sokola Úvaly) z let 1942
– 1947.

PODĚKOVÁNÍ:
Vše, co se o TJ Sokol a o házené v ŽÚ dočítáte, připravuje dvojice Ladislav Morávek
a Miloslav Breda. Oba pánové již mají přichystána další historická fakta a zajímavosti, o které
se s námi podělí zase za měsíc. Děkujeme.
Jiří Dráb – předseda TJ

Házená se hrála na Slovanech
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Nejslavnější útočníci
v české házené
– Kejř, Pilát, Klicpera

Míla Klicpera a jeho pověstná
levačka

2017

NÁBOR CHLAPCŮ
ROČNÍK NAROZENÍ 2007 a 2008
Proč handball (házená)?
1. Čtyři v jednom
Házená je kombinací 4 sportů (atletiky, gymnastiky, úpolových
sportů, míčových sportů).
2. Vhodný pro všechny somatotypy
Hráč není limitován fyzickými parametry. Na některých
postech je potřeba více rychlosti, jinde více obratnosti,
atd.
3. Napínavá / elektrizující hra
O výsledek se v házené bojuje až do konce a na hřišti se neustále něco děje. Divák ani hráč se nikdy nenudí.
4. Nejdynamičtější kolektivní míčový sport
Za utkání vidí divák průměrně 50 a více gólů. Velký rozdíl oproti jiným míčovým hrám (např. fotbalu).
5. Týmové emoce
Hraní v týmu posiluje emoční prožitek jednotlivých hráčů.

Dává jim možnost prožít jedinečnou emoční dimenzi, kterou
v individuálních sportech nelze prožít.
6. Zodpovědnost
Hráč nese odpovědnost nejen za svůj výkon, ale i výkon týmu. Hraní házené posiluje smysl pro týmovost a spolupráci v kolektivu.
7. Rychlé rozhodování
Při řešení herních situací se hráč musí rozhodovat rychle, nesobecky a vždy ku prospěchu celého týmu.

Proč handball (házená) v Úvalech ???
Tradice – zodpovědnost
Výchově mladých házenkářů se věnujeme úspěšně již desítky
let. Jednotlivá družstva vedou vzdělaní a zodpovědní trenéři.
Výsledek bereme jako perspektivní cíl, kdy rozvoj charakteru
a osobnosti chlapců je důležitější než aktuální počet vstřelených gólů.
www.hazena-uvaly.cz

historie

Marie Majerová a Úvaly
Kronikářka Lenka Mandová přináší fakta, abyste
si sami udělali svůj názor. Pravda není to, co
napíše jakýkoliv funkcionář nebo rozhorlený
pisatel nepřinášející žádné informace. Přemýšlejte, čtěte, abyste se dobrali pravdy. Pravda není
černá, nebo bílá.

Před 50 lety zemřela spisovatelka M. Majerová, jež roku 1947 získala titul národní umělkyně.
Naše rodačka dosáhla obrovskou pílí
a sebevzděláním uznání své novinářské
a spisovatelské práce kulturní obcí Československé republiky. R. 1914 a 1931 získala

Cenu České akademie, r. 1922 a 1932 Státní cenu za literaturu, roku 1936 Jiráskovu
cenu hlavního města Prahy. O tom všem píši
v připravované knížce o životě novinářky,
kritičky a feministky. Majerová do Úval
často zajížděla, zajímala se o život v městečku, Úvalům věnovala v 50. letech Kčs
248 000,- na přestavbu kulturního domu.
Dnes přináším dopis z roku 1967 kulturního pracovníka PhDr. Adolfa Morávka, jehož
rodinu Majerová v Úvalech navštěvovala.
Spisovatelka a režisér ochotnického divadla
J. K. Tyl v Úvalech spolupracovali na repertoáru úvalských ochotníků.

Poslední dopis od Mařenky
Marie Majerová se zajímala do poslední
chvíle svého života o náš veřejný život i o problémy, které současně řešíme. I v tom byla
příkladem mnoha mladším umělcům. Svůj
zájem dovedla vždy rozdělit i na věci, které
se mohou zdát méně významné - na veřejný
život své rodné obce Úval i na osobní radosti
a zármutky svých přátel.
Milovala mládí a jeho tvořivou sílu. Proto nechyběla na jediné významné akci, kterou mladí její rodné obce pořádali. Proto se
vždy těšila na besedy s žáky úvalských škol
i na kulturní podniky mládeže. Proto se tak
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často zúčastňovala úvalských 1. májů, oslav
Mezinárodních dnů žen a dětí. Nebyla jen
pouhým účastníkem. Pomáhala radou i příkladem. Její zásluhou obohacovali kulturní život
obce naši přední literáti, herci i hudebníci.
Se svými přáteli byla stále ve styku, ať
osobním, písemném - nebo stačil i telefonní
dotaz. Když se jí zdálo, že není někdy informována, volala sama. V telefonu se ozvalo:
„Tady je Majerová, tak co tam děláte?" A pak
se náhle objevila v Úvalech, aby dobré věci
pomohla. Byla nevoleným poslancem, který pomáhá věcem veřejným i soukromým.
Radostí i zármutků svých přátel se účastnila
skutky i slovy.
Příkladem může být jeden z jejích posledních dopisů psaných vlastní rukou i v době,

kdy již nemoc značně narušila její krásné
energické písmo:
Drahá paní Zdenko,
zdrcena neočekávanou zprávou vzpomínám
na vzácnou osobnost Vaší paní matky s upřímným pohnutím. Cítím vroucí vděčnost za to,
že jsem ji mohla poznat a počítat se do velké
družiny těch, kterým prokazovala svou lásku.
Zdroj jejího životního světla pramenil tak hluboko a byl tak hřejivý, že dovedl ozářit do šíře
prostor kolem její bytosti. Osiřela zahrádka
s jablky a konvalinkami, osiřel Váš pohostinný
práh. Ale vzpomínka na ni pokvete s každým
jarem.
Buďte zdráva a utěšena,
Vaše Marie Majerová

Ve chvílích zármutku dovedla pohladit
slovem. Takové pohlazení potřebují dnes
všichni, kteří jsou zarmouceni jejím odchodem.
Adolf Morávek
Dlouhý dopis napsaný roku 1966 paní
Zdence Morávkové, manželce Ady Morávka,
je součástí fondu M. Majerové v Památníku
národního písemnictví v Praze.
Ještě jednou upozorňuji na svůj článek
v 3. čísle ŽÚ o dosud stojícím rodném domě
spisovatelky, jenž přináší fakta, nikoliv vyprávění bájných starců.
PhDr. Lenka Mandová

Jaro 1945

S

ituace: šestý rok války, která se chýlila ke konci. Východní a západní fronta se
blížily do středu Evropy. Ustupující Němci tuto svou prohru
nazývali „taktickými úhybnými
manévry“.
Mně bylo 18 let. Jako učeň
třetím rokem jsem pracoval v ČKD Libeň. Když byla
v dubnu továrna vybombardována, většina spoluobčanů
byla poslána na Moravu, kde
kopali zákopy proti blížící se
východní frontě. Já a ještě asi
deset učňů, kteří jsme pracovali
na opravách obráběcích strojů, jsme byli posláni do tunelů
v Prokopském údolí, kde byly
uskladněny obráběcí stroje,
které Němci nakradli po Evropě. Celý týden jsme bydleli
na lágru v Butovicích, kde nás
každý večer Němci kontrolovali. Stroje v tunelech, kde bylo
vlhko, přes noc korodovaly, tak
jsme je každý večer trochu přisolili a opravy šly stále dokola.
Domů jsme jezdili až v sobotu
odpoledne, takže jsme nevěděli, co se v týdnu událo.
Koncem dubna při večerní
kontrole se z jednoho Němce

vyklubal Ukrajinec „Gryša“
(z Vlasovovy brigády), který
nám lámanou slovenštinou sděloval zprávy o situaci na frontách. Také se nabídl, že nás seznámí s německými zbraněmi.
Asi po čtyři večery nám ukázal
samopaly, pistole a granáty.
Naposled byl u nás ve čtvrtek
3. května a poradil nám, abychom v sobotu 5. května ráno
odjeli domů.

Sobota 5. května
Ráno asi před šestou jsme
pěšky odešli z lágru – přes
Hlubočepy, Smíchov na nádraží Praha – střed. Po městě
bylo mrtvolné ticho. Na ulicích
německé hlídky a kulometná
hnízda.
Do Úval jsme přijeli kolem
10. hodiny. Byl jsem jako v Jiříkově vidění. Všude prapory,
hudba, plno lidí s trikolórami.
Dal jsem domů zavazadlo a šel
na náměstí. K této slávě přispělo i počasí, bylo krásné slunečné ráno. Ve školních budovách
byla německá posádka, která
zatím klidně přihlížela k této
demonstraci. Na náměstí v budově (u Jedonů) byl revoluční

výbor. Když se ale na budově
objevila sovětská vlajka, došla
Němcům trpělivost.
V oknech školy se objevily hlavně kulometů a byl dán
povel k rozchodu. To bylo kolem poledne. V této době přijel do stanice vojenský vlak
označený červeným křížem.
Železničáři odpojili lokomotivu. Velitel transportu vykloněný z okna vagónu řval, proč to
dále nejede. Tu se objevil pan
A. Kricnar (Tonda roura), strhnul vykloněného velitele, vzal
mu zbraň a to byl signál pro
další lidi, kteří vtrhli do vlaku
a začali vynášet zbraně. Jeden
voják, který to asi v Úvalech
znal, utekl zadem upozornit
německou posádku. Během půl
hodiny vyrazili ozbrojení Němci k nádraží. Začal útěk většinou k lesu do Pařeziny. Každý
si ponechal jen jednu zbraň, ty
další se při útěku házely do zahrad. Počasí se zhoršilo, začalo
pršet. V Praze začal boj o rozhlas. V noci se začaly stavět zátarasy na Úvaláku. Na přejezdu
byl převrácený vagón, další zátaras na Stříbrňáku.

Neděle 6. května
Ráno na revolučním výboru jsem byl
přidělen jako „cyklo-spojka“ mezi Úvaly
a Újezdem k panu J.
Martinovskému. Již
odpoledne jsem nesl
do Újezda zprávu
o pohybu obrněných
vozidel od Českého
Brodu.
Odpoledne pronikli Němci
do Úval a hnali občany k odklízení barikád. Večer bylo vyhlášeno stanné právo
a zákaz vycházení.

Pondělí 7. května
Byl vydán rozkaz k odevzdání všech zbraní.

Úterý 8. května
Obcí projíždělo množství vojenských aut – převážně vojáků SS,
kteří utíkali před sovětskou armádou na západ k Američanům. Místní německá posádka začala balit.

Středa 9. května
Ráno Němci opouštěli urychleně obec. Obnovený revoluční
výbor začal rozdělovat úkoly-zajištění místních Němců
a kolaborantů. Kolem poledne
dorazil do obce první tankový
sled Rudé armády, byli to převážně Asiaté. Dlouho se nezdrželi, spěchali na Prahu.

Čtvrtek 10. května
Dorazil druhý tankový sled, který se ubytoval ve školních budovách. Já, jako člen 3. strážní roty
pod vedením ppluk. Ing. Macka,
jsem se až do 20. června zúčastňoval na odzbrojování Němců
– strážní – spojovací a ochranné
služby. Pak jsem musel jít k závěrečným zkouškám.
Závěrem bych dodal – nebyl
jsem sám, kdo se zúčastnil revoluční činnosti. Ti bratři, kteří byli
právě doma (starší byli v Reichu,
mladší na zákopech) se rovněž bez
povelu zúčastnili revoluční činnosti, protože výchova v „Masarykově republice“, tj. rodina, škola,
Sokol a skaut, zanechala v nás
trochu národní hrdosti, která byla
posílena šestiletým nacistickým
terorem. S odstupem času, při pohledu na dnešní mladou i střední
generaci, si kladu otázku: Kdo by
dnes dával všanc svůj život za „nějakou národní hrdost“?
To se dnes nenosí, a tak mě napadá slogan: „Za co jsme bojovali?“
Jindřich Lízner
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Poznáte je ???

A

si těžko. Tentokrát je to spíš nostalgická vzpomínka na bezpečnostní služby městyse Úvaly. Snímek je z roku 1914, jeden strážník je
František Sokol, druhý nevíme a muž
uprostřed je snad občan, který se s oběma vyskytl před obecním úřadem, který
byl v té době v obecním domku v majetku městyse v čp. 44, v ulici Bendlova stezka, tedy domečku u kostela, kde
později byla škola, nyní družina.
Onen fešácký strážník je také na další fotografii s rodinou a podle publikace Úvaly jindy a nyní z r.1929 bydlel
František Sokol ml. s manželkou Bože-

nou na Slovanech v Ruské ulici. Poblíž
bydlel patrně jeho otec, Fr. Sokol st.,
s manželkou Marií. Dá se očekávat, že
strážníkem byl Fr. Sokol mladší, když
na snímku s rodinou je mladá paní
označena písmenkem B. Jsou mezi
námi úvalskými občany ještě potomci
rodiny městského strážníka? Máte ještě nějaké další fotografie nebo vzpomínky na jejich působnost v Úvalech?
Bylo ve městě vůbec nějaké vězení
nebo zadržovací místnost, o šatlavě je
zmínka v knize Úvaly v průběhu staletí, ale povrchní. Nemáte doma třeba
nějaké artefakty z doby první republiky či posledních chvil Rakouska-Uherska v rodině bývalého strážníka? Víte, kdo
byl ten druhý na snímku?
Zajímavé téma je i souběžná přítomnost četnické
stanice v Úvalech a její historie. „Roku 1871 byla zřízena
četnická stanice v Úvalech
v domě čp.30 na Palackého
náměstí. V roce 1882 se přestěhovala do Husovy ulice
čp. 73, kde je dosud“ …píše
se v publikaci Úvaly jindy
a nyní v roce 1929. V archivu kroniky k ní ale
zatím nenacházím žádné podklady. Ví se, že jeden
úvalský občan byl četníkem před válkou. Na jiném místě se píše, že prvního strážníka má obec
až v 60.letech (19.století) a byl jím otec obchodníka pana Budky, později pak již zmíněný Fr. Sokol.
Vyzná se někdo v historii těchto složek?
Opět děkujeme za zájem občanů, zejména žen,
které se neostýchají a sdělují poznatky k uveřejněným dokumentům. Stále můžete dát vědět buď
do podatelny MěÚ nebo na adresu alena.janurova@centrum.cz
Alena Janurová

zahrajme si šachy
V této pozici je bílý na tahu. Oba
soupeři hrozí postavením dam,
a tak na první pohled není jasné,
že bílý stojí jen krůček od výhry.
Najdete správný plán?

společenská kronika
květen 2017

81 let – Vlastimila Myslivečková
82 let – Ladislav Kövári
Vítáme nové spoluobčánky
Marie Kadeřábková
Vladimír Chaloupecký
Ondřej Čálek
Zdeňka Hladíková
Martin Och
Helena Uchytilová
Viktor Adla
Všem dětem přejeme, aby vyrostly 83 let – Juraj Németh
ve zdravé a šťastné občany našeho 84 let – Jindřiška Hlinská
85 let – Miroslav Masák
města.
Jaroslava Městecká
Květnová životní jubilea
86 let – Jaroslav Potěšil
70 let – Miloslav Slanec
Miloslav Macán
Jiřina Havlová
Helena Ševčíková
Jiřina Sadílková
87 let – Marta Rothschildová
Jindřich Jelínek
89 let – Jiřina Daňková
František Průžek
Květoslava Vlčková
75 let – Antonín Roháček
91 let – Miroslav Daněk
Milada Chumová
Jaroslava Homolková
Jitka Literová
92 let – Jarmila Weisová
80 let – Eva Boubínová
Miloslav Musil
Alena Váchalová
93 let – Růžena Vondráčková
Jan Lorčenko
Karel Hlaváček
Vlasta Piknerová
94 let – Blanka Jakubínská

Všem jubilantům přejeme hodně
štěstí, zdraví a spokojenosti
do dalších let.
Navždy jsme se rozloučili
Eliška Lukavcová
Ladislav Doubrava
Josef Škvor
Eva Jirovská
Miroslav Novák
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

Řešení úlohy z minulého čísla je
1…. g2! 2.Sxg2 Kg3 a černý král
sebere jednu z bílých ﬁgur. Obdobně 2. Jxg2 Kg1.
Petr Slavík

osobní
Děkuji panu starostovi
Petru Boreckému
a pracovníkům městského
úřadu za květinyy
a blahopřání
k mým
narozeninám.
Vlasta
Švierčeková
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Ki no Curajuki – Verše psané na vodu
Kdybych tak mohl, až přijde stáří, zavřít své dveře
a zavolat:
Pán se vám pěkně poroučet dává, že není doma!
Navzdory tomuto zvolání jsem ke dni svých 80. narozenin
obdržela mnoho gratulací, přejících mi hlavně zdraví a životní pohodu. Byla jsem velmi potěšena a mé poděkování
patří především panu starostovi Petru Boreckému a pečovatelkám z Domu pečovatelské služby v Úvalech. Díky
za radost, kterou mi Vaše přání způsobilo!
Marie Holíková, ul. 5. května 158, Úvaly

Vážení spolužáci!
V letošním roce uplyne 66 roků, kdy náš ročník 1936 na
škole v Úvalech ukončil základní školní docházku a to závěrečnou zkouškou, která byla v tomto roce novinkou ve
školství.
Tak jako každý rok sejdeme se poslední sobotu
v květnu v restauraci „Na dobrým místě“ (Sokolovna)
Dne 27. května 2017 v 16 hodin.
Nezapomenout doma dobrou náladu a fotky na vzpomínání!!
Míla

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

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

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

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

Nabízím velmi výhodně
prodej:
– 4 kusy letních pneumatik
CONTINENTAL 205/55 R 16
91 V, Conti Premium Contact 2
– 4 kusy ALU disky, 5 děr z
Toyota AURIS (pro všechny
vozy střední třídy)
Vše je zcela nové, najeto
ca 45 km, pneumatiky jsou na
discích, i vyvážené. Jako bonus
přidám nový stojan na pneumatiky s plachtou.
CENA DOHODOU,
kontakt 728 642 606.

Rádi bychom koupili byt
v Úvalech pro naši babičku.
Tel.: 725 346 702.
Zbyšek Kordač

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

Pohřební ústav

Pavel Kos

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

Navštivte nás v naší vzorkovně a přijďte si vybrat z více jak 250 druhů
vinylkorkových,korkových,vinylových,laminátových a dřevěných podlah
včetně příslušenství pokládka na klíč
Nově: provádíme renovace a obklady schodů (dřevo, vinyl, laminát)
zaměření a kalkulace zdarma
VZORKOVÁ PRODEJNA
OTEVŘENO: PO – PÁ 8.00 – 16.00
po telefonické domluvě otevřeno do 20 hodin včetně soboty a neděle

tel. 777 002 913

e-mail: info@domex.cz

Domex Prag, s. r.o., Kojická 1242, Praha 9, Újezd nad Lesy
http://www.domex.cz

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16
602 429 913
605 977 191
606 784 088
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Novinka v kosmetickém salonu HELENA
Úvaly, Nerudova 110
603 950 600
Laserová Lipolýza – revoluce v hubnutí a tvarování postavy
– Viditelně redukuje celulitidu
– Rychlá redukce tukových buněk
– Cílené tvarování postavy a zmenšení objemu
ošetřované partie
– Stimulace lymfatického systému a urychlení
oběhu lymfy
– Podporuje přirozené metabolické procesy v podkoží
– Zpevňuje, vyhlazuje a zjemňuje pokožku
– Při jednom ošetření až 4 partie najednou
– Ošetření je zcela bezbolestné a naprosto bezpečné

SLEVOVÝ BALÍČEK obsahuje:
7 x ošetření lipolýzou
7 x infra deka
7 x hubnoucí sérum
Akční nabídka 5 000 Kč
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Thermal Bvody Contour – infračervená deka
– Účinně redukuje podkožní tuk
– Zrychluje lipolýzu – Zrychluje metabolismus
Pouze infra deka – slevový balíček
– Tiší bolest svalů a kloubů
10 x 30 minut
2100 Kč
– Podporuje krevní oběh a aktivuje lymfatický systém
7 x 30 minut
1500 Kč
– Napomáhá při problémech se ztuhlými svaly
1 x 30 minut
250 Kč
– Regeneruje organismus -Snižuje únavu a zlepšuje spánek
– Infračervené zahřívání napomáhá rychlému vylučování toxinů z těla
– Tento saunovací oblek používá infračervené záření pro přímý ohřev tkání do hloubky
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Podmínky a ceny inzerce pro časopis Život Úval
Rozměry časopisu: před ořezem 216 x 393,
po ořezu 210 x 297 mm

Plošná inzerce
Formát
A4

1/1 strany
(zrcadlo
190 x 262
1/1 na spad
216 x 303

1/2 strany

1/2 strany

1/4 strany

90 x 262

109 x 128

90 x 128

A4
v textové
části
1/2 A4
1/3 A4

1/3 strany
59 x 262

1/3 strany
190 x 87

1/8 strany
90 x 61

Rozměry inzertních ploch: šířka x výška v milimetrech
Dodané inzeráty musejí mít tiskovou kvalitu – 300 dpi,
formát *.pdf nebo jednotlivé komponenty – logo (*.eps,
*.tif, *.jpg), obrázky (*.eps, *.tif, *.jpg), texty (*.txt, *.doc)
– v elektronické podobě
Inzeráty budou přijímány pouze podle formátů uvedených výše.

3 900,- Kč

7 800,- Kč
1 950,- Kč
1 500,- Kč

1/4 A4

1 100,- Kč

1/8 A4

830,- Kč

III. strana
obálky

4 200,- Kč

IV. strana
obálky

5 500,- Kč

Řádková inzerce
soukromá
– do 120 písmen

140,-

soukromá
– 120 až 360 písmen

285,-

komerční
– do 120 písmen

280,-

komerční
– 120 až 360 písmen

570,-

zvýraznění
rámečkem

+ 50 %

tučný nadpis

+ 30 %

Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH.
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