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Slovo starosty
Milé Úvalačky, milí Úvaláci,
tyto řádky čtete v době, kterou má mnoho
lidí vůbec nejraději. V létě a o prázdninách.
Doba prázdnin je však ve stavebnictví vrcholem sezony a nejinak je tomu v posledních letech v Úvalech. O tom, co všechno
se bude přes léto v Úvalech rekonstruovat,
si přečtete v samostatném článku. Ale bude
toho více než dost a myslím, že na tváři Úval
již začínají být výsledky těchto aktivit znát.
Chtěl bych v této souvislosti velmi poděkovat svým kolegyním a kolegům z městského
úřadu, kteří tyto akce zajišťují a řídí a bez

nichž by všechny tyto akce v takovém rozsahu nebyly možné.
S létem je spojeno i koupání, a proto vás
jistě bude zajímat, jak se vyvíjí rekonstrukce
úvalského koupaliště. Zastupitelstvo rozhodlo
o způsobu provedení, takže rekonstrukce by
tak měla být dokončena do června roku 2018.
V posledních několika měsících se Úvaly ocitly velmi často v hledáčku médií. A mám velkou
radost, že v pozitivním duchu. Českou televizi,
Český rozhlas a časopis Moderní obec zaujal náš
model integrace bývalých vězňů do pracovního
trhu. Společnost Oživení zase pozvala zástupce

našeho města na setkání správných radnic, kde
byly Úvaly uvedeny jako jedno z měst, které
jdou příkladem coby radnice otevřená občanům,
a ve vysílání Rozhlasu Region zase zaujaly naše
přírodní památky a stezky. A nerad bych pominul reportáže o úspěších našich dětí a mládeže
v tanci (MDDM) a sportu.
Prostě z našeho města se stává velmi dobrá
adresa. Snad se nám podaří spolu s vámi nastolený kurs udržet.
Přeji vám krásné prázdniny a užijte si léto ☺
Petr Borecký,
starosta města

Nachlingerův park se dočká regenerace

N

achlingerův park na horním Úvaláku
nad zdravotním střediskem býval velmi oblíbeným místem, kde se scházely generace Úvaláků, ať již si posedět nebo
zahrát petanque či jiný sport. Ale i Nachlingerův park podléhá zubu času. Park nese
známky dlouhodobé absence odborné pěstební péče a chybějících obnov. Současný
stav vegetačních i technických prvků parku
neumožňuje jeho plnohodnotné využití ani
dlouhodobě stabilní a udržitelné poskytování
jednotlivých funkcí vázaných na vlastní park
a jeho zeleň. Nechali jsme proto zahradního
architekta města zpracovat projekt kompletní
regenerace tohoto parku. Předmětem tohoto
projektu je návrh regenerace Nachlingerova
parku v Úvalech.
Cílem tohoto projektu je věkově i druhově
různorodý rozvolněný parkový porost stromů, s převahou domácích dlouhověkých listnatých stromů. Součástí úprav bude posílení
keřového patra o vhodné druhy domácích
listnatých dřevin. Znamená to, že na počátku celého projektu
obnovy bude nutné skácet část stromů a naopak nové stromy dosadit.
V rámci regenerace parku vznikne i nový chodníček a stávající hřiště
bude doplněné o přírodě blízké cvičební prvky. Věříme, že tak v Úvalech vznikne nový hezký kout pro občany našeho města.

Obnova parku bude probíhat v období podzim 2017 – jaro
2018, náklady na regeneraci parku dosáhnou téměř 1,3 mil.
Kč, z toho cca 500 000 Kč bude hrazeno z dotace.
Více informací naleznete na webových stránkách města v sekci
rozvoj města/ plánované projekty.
Petr Borecký
Renata Stojecová

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Úvaly dne 22. 5. 2017
na téma rekonstrukce koupaliště

N

etradičně v pondělí 22. 5. 2017 a netradičně v prostorách „Pětašedesátky“ se
sešli zastupitelé na mimořádném jednání. Hlavním bodem byla problematika rekonstrukce úvalského koupaliště. Přítomni byli
odborníci, kteří zpracovávali zprávu o technickém stavu úvalského koupaliště. Následně
proběhla prezentace jednotlivých odborníků,
kteří přítomným představili stavebně-technickou historii a zejména aktuální skutečný

stav bazénových van a dalšího technického
zázemí. Následně návrh rekonstrukce koupaliště přednesl zastupitel Ing. Černý. Jednání v sále bylo během celé diskuse s vedením
města a s přítomnými odborníky místy velmi
bouřlivé. Přítomní občané diskutovali o technickém stavu bazénových van, o možných typech fólie a stěrky, kapacitě, kvalitě a úpravě
vody. Závěrem více jak 4 hodinového jednání
bylo usnesení, ve kterém Zastupitelstvo města

Úvaly vzalo na vědomí předložené materiály
týkající se provedení technického auditu koupaliště a rekonstrukce koupaliště (variantní řešení) a rozhodlo zprovoznit koupaliště v letní
sezoně 2018 a za tím účelem uložilo zajištění
následujících bodů:
1. Zrekonstruovat bazény s minimální investicí
podle posudku Betonconsult, tj. odříznutí horního zhlaví bazénů do hloubky cca 50 cm, včetně oprav stěn a dna s použitím bazénové fólie.
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2. Vybudování nové ﬁltrační jednotky pro
koupaliště s manuálním systémem ﬁltrace
a minimálně poloautomatickým dávkovacím systémem včetně akumulační nádrže
s tím, že ﬁltrační jednotka bude umístěna
na betonové desce na povrchu a bude zahrnovat i menší domek pro elektroinstalace
a chemikálie.
3. Vybudování zázemí koupaliště (WC, sprchy, pokladny, občerstvení) z kontejnerů
s tím, že v maximální možné míře bude
využito již existující zázemí (např. již nyní
stojící objekt WC a sprch). Rada města
předloží i alternativní variantu zahrnující
pouhý pronájem kontejnerů.
4. Využití služeb pracovníků TSÚ při provozu
koupaliště coby preferovaného řešení.
5. Vybudování nového oplocení koupaliště včetně zabezpečovacího zařízení, které
bude v provozu v době uzavření koupaliště.
Současně městské zastupitelstvo pověřilo
starostu přípravou nutných kroků k zahájení
realizace rekonstrukce koupaliště. Zastupitelé
si vyhradili právo rozhodnout o zastavení vý-

běrového řízení v případě, že objem vítězné
nabídky přesáhne částku 20 000 000 Kč včetně DPH. Toto usnesení bylo v zájmu hledání
společné shody přijato jednomyslně napříč
celým politickým spektrem v rámci úvalského
zastupitelstva.
Dále zastupitelé na základě požadavku
přítomných zástupců občanů ze čtvrti Hodov
rozhodli, že prozatím nebude řešeno parkoviště pro návštěvníky koupaliště u ČOV
Hodov, ale parkování bude řešeno podobně
jako v minulosti na loukách u ulic Mánesova a Horova s tím, že oproti minulosti zde
bude využívána městská policie, aby udržela
pořádek a průjezdnost ulic. V tomto hlasování se zdržela zastupitelka města Ludmila
Milerová. Poslední věc, o které se hlasovalo
na základě podnětu pana Petra Voseckého,
bylo usnesení, že „zastupitelstvo nesouhlasí s vedením navržené cyklostezky v rámci
areálu koupaliště“. Toto usnesení nebylo
přijato.
O způsobu rekonstrukce koupaliště je tedy
rozhodnuto, stejně tak jako o termínu znovu-

otevření, což bude letní sezona 2018. Dojde
tak k naplnění rozhodnutí občanů v referendu
z října 2016.
Zastupitelé na tomto jednání ještě schválili
kupní smlouvu mezi městem Úvaly a společností Jaro Real, developerem v Radlické
čtvrti, na veřejnou infrastrukturu, kanalizační řad splaškové kanalizace, včetně napojení na stávající kanalizaci v obci, vodovodní
řad, veřejné osvětlení, komunikace, parkovací stání a terénní úpravy včetně chodníků
za cenu 40 000 Kč bez DPH (tj. 10 000 Kč
za jednu veřejnou infrastrukturu o celkové
výměře 11 871 m2 za cenu 118 710 Kč bez
DPH (tzn. 10 Kč/m2). Celková cena činí
192 039 včetně DPH. Infrastrukturu převzaly technické služby.
Videozáznam z jednání ze dne 22. 5. 2017 je
zde: http://www.youtube.com/watch?v=k6EdEqswnK8
(délka trvání 4:31 hod.)
Marek Mahdal
(redakce Života Úval)

Úvaláci budou mít opravené koupaliště. Ale opravdu to takhle chtěli?

D

vacátého druhého května se
sešlo zastupitelstvo města, aby
vyslechlo prezentace odborníků ohledně technického auditu koupaliště a následně rozhodlo, jakou
cestou se při rekonstrukci vydat.
Jednání zastupitelstva se bohužel neslo ve velmi emotivním duchu, zejména ze strany přítomné
veřejnosti. Bohužel, ukázalo se, že
přítomní občané, kteří přišli na zastupitelstvo, ve své většině nepřišli
poslouchat a diskutovat. Odborné
a technické informace ke koupališti
je nezajímaly. Měli problém kvůli
hluku, který tvořili, slyšet přednášejícího, ale hlavně prezentovaným
věcem nerozuměli (nebo nechtěli
rozumět) a nebyli schopni je ani
výkladem pochopit. Požadavky
na koupaliště vyplývající z norem
hygieny či stavebního zákona byly
pro ně absolutně nevýznamné, protože za jejich mládí se nic takového
neřešilo, tak proč dnes. V tu chvíli
ztráceli pozornost, bavili se mezi sebou a považovali tuto pasáž za ztrátu
času a zbytečné zdržování.

Jen se potvrdilo, že tito lidé
jsou v opozici ke všemu, protože
problematice nerozumí a nejsou
schopni ji pochopit ani s dostatkem
informací.
Výsledné jednání a rozhodování
zastupitelstva tím bylo silně ovlivněno, protože část zastupitelů na jakoukoli diskusi v daném prostředí
rezignovala, část to chtěla mít co
nejrychleji za sebou. Prošel tak návrh předložený zastupiteli za spolek
PRO Úvaly, který je minimalistickou variantou rekonstrukce:
1. Zrekonstruovat bazény s minimální investici podle posudku
Betonconsult /tj. odříznutí horního zhlaví bazénů do hloubky cca
50 cm, včetně oprav stěn a dna/
s použitím bazénové fólie.
2. Vybudování nové ﬁltrační jednotky pro koupaliště s manuálním
systémem ﬁltrace a minimálně
poloautomatickým dávkovacím
systémem včetně akumulační
nádrže s tím, že ﬁltrační jednotka
bude umístěna na betonové desce na povrchu a bude zahrnovat

i menší domek pro elektroinstalace a chemikálie.
3. Vybudování zázemí koupaliště
(WC, sprchy, pokladny, občerstvení) z kontejnerů s tím, že v maximální možné míře bude využito
již existující zázemí (např. již nyní
stojící objekt WC a sprch). Rada
města předloží i alternativní variantu zahrnující pouhý pronájem
kontejnerů.
4. Využití služeb pracovníků TSÚ
při provozu koupaliště coby preferovaného řešení.
5. Vybudování nového oplocení
koupaliště včetně zabezpečovacího zařízení, které bude v provozu
v době uzavření koupaliště.
Náklady na rekonstrukci koupaliště budou i v této naprosto základní
verzi s TOI buňkami cca 20 mil. Kč.
Jasně se tak prokázalo, že jestliže
jsme ještě loni před referendem
Úvaláky upozorňovali, že náklady
na rekonstrukci koupaliště budou
v řádu desítek milionů Kč, tak
jsme jen říkali pravdu. To, že někdo přijde a omluví se za to, že nás

před občany Úval celou dobu dehonestoval a je samotné před hlasováním v referendu uváděl v omyl, již
se svými zkušenostmi neočekávám.
Osobně si myslím, že přijaté rozhodnutí zastupitelstva je to nejhorší
možné. Utratí se nehorázné peníze
za zﬂikování areálu, ale hlavní cílovou skupinu – aktivní seniory, mladé lidi a rodiny s dětmi úplně míjí.
Nebo si snad někdo myslí, že bude
návštěvníky lákat chodit na koupaliště mezi TOIky a bez zázemí? A bez
vyřešeného parkování?
Úvaláci chtěli koupaliště. Mohli
mít hezké koupaliště. Pokud však
proběhne rekonstrukce tak, jak bylo
odsouhlaseno na květnovém zastupitelstvu, budou mít zﬂikovaný
areál, i když budeme dělat všechno
pro to, aby byl výsledek co nejlepší. Budu se proto se svými kolegy
snažit kolegy a kolegyně zastupitele
přesvědčit, aby přistoupili na takovou verzi rekonstrukce koupaliště,
která bude pro Úvaly v rámci možností skutečným přínosem.
Petr Borecký, starosta města

Informace o probíhajících stavebních pracích na akci „III/01214
Úvaly u Prahy, průtah – úsek č. 3“
Vážení spoluobčané,
průběžně vás informujeme o probíhajících
stavebních pracích na akci „III/01214 Úvaly
u Prahy, průtah – úsek č. 3“. V návaznosti na tuto
skutečnost vám tímto sdělujeme, jaké práce dle
informací zhotovitele stavebních prací a Krajské
správy a údržby silnic budou probíhat v termínu
od poloviny června 2017 do konce srpna 2017:
– 14. 6. propojení plynu 503.1
– 15. 6. – 22. 6. demolice a zemní práce
na mostě SO 231
– 24. 6. by měly být zahájeny vrtné práce
na založení mostu SO 231

– Od cca 3. 7. budou zahájeny práce na základech mostu a dále budou pokračovat až
do konce září 2017.
– Do 25. 6. by měly být hotovy veškeré betonářské práce I.etapy na SO 232, následně se
most zaizoluje a přesype.
– 3. 7. se zahájí na přeložce vodovodu v ul. Dvořákova a cca 24. 7. dojde k jeho propojení.
– Cca 25. 7. se zahájí práce na přeložce kanalizace ul. Dvořákova do 23. 8. a do 31. 8. bude
křižovatka zasfaltovaná.
– Od 3. 7. se zahájí opravy chodníků a následně zastávek.

Z výše uvedených důvodu připomínáme,
že od 19. 6. 2017 do 31. 8. 2017 budou ulice
Dvořákova, Škvorecká a Riegerova uzavřeny. Následně bude průjezd z ulice 5. května
do ulic Dvořákova a Škvorecká trvale zajištěn.
Průchod pro pěší k Technickým službám,
městskému úřadu Úvaly a Policii ČR bude
zachován po celou dobu výstavby v celém
úseku.
Petr Matura
Odbor investic a dopravy
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Ptáme se starosty... tentokrát na téma dopravy
U Mlýnského rybníka v ulicích Mánesova/Smetanova je již asi půl roku vyboulená vozovka, která
zde byla nově položena. Jízda přes tyto hrboly je
nebezpečná. Je označena značkami „Pozor hrboly“. Údajně je věc v reklamaci, ale stále se nic
neděje. Kdy dojde k opravě této vozovky a kdo ji
zaplatí?
V úseku ulic Smetanova/Mánesova v současné
době běží reklamační řízení, které zřejmě skončí
soudním sporem s ﬁrmou VOKA, s.r.o., která odmítá své pochybení při zhotovení dešťové kanalizace a podloží rekonstruované komunikace. Tento úsek necháme opravit v létě, a to v okamžiku,
kdy bude plně otevřena ulice Jiráskova, protože
zde bude nutná uzávěra komunikace. Náklady
tedy zaplatí město Úvaly, ale budeme je vymáhat
po ﬁrmě VOKA, s.r.o.

ten, že jsme nechali pokládku dlažebních kostech zastavit, protože je ﬁrma POHL, a.s. nekvalitně položila. Požadujeme po ﬁrmě POHL, aby
tyto kostky vykopala a přeložila zcela nově, a to
za pomoci kameníků a ne dělníků, kteří to dělali
poprvé v životě. To samé se týká již položených
chodníků – i ty budou překládat znovu. Vím, že
na nás budete nadávat, ale prostě odmítáme přebírat (a platit) nekvalitně odvedenou práci. Potíž
celé věci je v tom, že samotné vozovky a mosty
nejsou investicí města, ale Krajské správy u údržby silnic (KSÚS) – tedy Středočeského kraje.
Možnost ovlivňovat tempo prací zúčastněných
ﬁrem tak máme jen limitovanou, protože veškerá
reklamační řízení musí jít přes Středočeský kraj,
resp. KSÚS. A jak probíhá toto, to by asi bylo
na dlouhý komentář ...

V ulici Škvorecká, pod Penny marketem je dopravní omezení, a to z důvodu stavby autobusových
zastávek. Jedna je již hotová, ale druhá ne a již
několik měsíců je ve stále stejném, nedokončeném
stavu, což zbytečně omezuje dopravu v tomto místě. Kdy bude dokončena a zprovozněna tato část
ulice? Jak bude město řešit tyto zbytečné průtahy
ve stavbě?
Ohledně ulice Škvorecká se občané opakovaně ptají, proč se nedodělají dlažební kostky
ve Škvorecké u budoucích zastávek. Důvod je

V ulici Riegerova probíhá rekonstrukce vozovky.
Dopravně jde o klíčovou spojnici v centru Úval.
Bohužel však stavba trvá příliš dlouho. Kdy bude
dokončena? Kdy bude volný průjezd přes náměstí
a ulici Riegerova?
Samotná rekonstrukce křižovatky Riegrova by
měla být dokončena do 31.8.2017. Důvodem je
to, že se v této křižovatce musí zcela nově udělat
dešťová kanalizace. V minulosti zde totiž byla zaústěna 900 mm kanalizace do 300 mm kanalizace, lidově šlo tlusté do tenkého, což se za každého

většího deště projevovalo zátopami na ulici. Než
dělat, že o tom nevíme, rozhodli jsme se to raději
opravit. Nicméně, i když bude hotova Riegerova
a mosty (ty do cca 30. listopadu), průjezd přes
náměstí volný nebude, protože na konci srpna bychom chtěli začít realizovat rekonstrukci náměstí
a ta potrvá cca 13 měsíců.
V okolí nádraží probíhá rekonstrukce chodníků.
Vedle jasně vymezených pruhů chodníků jsou
však i další, menší. Co je smyslem těchto pruhů?
Budou to tolik potřebná parkovací stání?
Nejedná se o parkovací stání, ale o budoucí
pásy zeleně, která by měla zlepšit vzhled ulice
Jiráskova coby jedné z hlavních tepen města.
Po dokončení rekonstrukce Jiráskovy se uvolní
doposud zabraná třetina plochy u nádraží, která
bude k dispozici pro parkování. Není cestou vytvářet u nádraží další a další parkovací místa. Čím
více parkovacích míst vytvoříte, tím více dopravy
se takto indukuje (vytváří). Naopak, v Jiráskově
postupně přibude parkoviště pro kola a zvětší se
prostor nástupiště pro autobusy, kterých bude
k nádraží jezdit více.
Se starostou města Úvaly Petrem
Boreckým rozprávěl Josef Štěpánovský

Úvalské stavební léto aneb Co nás čeká a nemine?

Ú

valy jsou stále rozkopané, ale na mnoha místech
již začíná být vidět světlo
na konci tunelu, přesto kopání
není a nebude konec. Takže, co se
děje a bude v nejbližší době dít?

Stavební práce v ulicích
Rekonstrukce průtahu
– Riegerova x Dvořákova
Zde jsme zaznamenali opakované dotazy, proč se nedodělají
dlažební kostky ve Škvorecké
u budoucích zastávek. Důvod
je ten, že jsme nechali pokládku dlažebních kostek zastavit,
protože je ﬁrma POHL, a.s., nekvalitně položila. Požadujeme
po ﬁrmě POHL, aby tyto kostky
vykopala a přeložila zcela nově,
a to za pomoci kameníků a ne
dělníků, kteří to dělali poprvé
v životě. To samé se týká již položených chodníků – i ty budou
překládat znovu. Vím, že na nás
budete nadávat, ale prostě odmítáme přebírat (a platit) nekvalitně odvedenou práci.
A kdy se začnou kostky a chodníky předělávat? Mělo by se tak
stát v průběhu července. Zároveň
je od 19. 6. do 31. 8. uzavřena křižovatka ulic Dvořákova x 5. května, kde bude kompletně předělávána kanalizace. Pro občany
z 5. května to tedy bohužel bude
znamenat opět nutnost jezdit přes
Tuklaty

Dále byla již na konci června
zahájena plošná dosadba zeleně
do ulic, které jsme rekonstruovali
ve spolupráci se SŽDC již loni,
nebo kde právě rekonstrukce probíhá: jedná se o oblast Podemlejna (Denisova, Vydrova, Sovova),
Jiráskova, Riegerova, Čechova,
Pražská atd. Osazování ulic zelení bude znamenat pouze lokální
a krátká časová omezení v dopravě.
Výmol – hrb ve Smetanově
u Prokůpčáku
Zde v současné době běží reklamační řízení, které zřejmě
skončí soudním sporem s ﬁrmou
VOKA, s.r.o., která odmítá své
pochybení při zhotovení dešťové
kanalizace a podloží rekonstruované komunikace. Tento úsek
bude opraven v průběhu léta,
a to v okamžiku, kdy bude plně
otevřena ulice Jiráskova, protože zde bude nutná uzávěra komunikace.
V současné době připravujeme na léto rekonstrukční práce
na těchto ulicích: Štefánikova
(bude zahrnovat opravu splaškové kanalizace, dešťové kanalizace + nový bezprašný povrch),
Barákova, Kollárova v úseku od ulice Boženy Němcové
po ulici Erbenova (zde budeme
opravovat i hlavní vodovodní
řad). Přesný termín v tuto chvíli

bohužel ještě neznáme, protože
závisí na ukončení potřebných
výběrových řízení.
Nejvýznamnější akcí však
bezesporu bude zahájení rekonstrukce náměstí Arnošta z Pardubic a Husovy ulice. Tato
rekonstrukce potrvá celkem 13
měsíců. Přesné datum zahájení rekonstrukce zatím neznáme,
protože musí proběhnout výběrové řízení, ale předpokládáme, že
pokud se neobjeví žádné právní
komplikace, stane se tak v druhé
polovině srpna.

Výstavba kanalizace
Po celé léto bude pokračovat
výstavba splaškové kanalizace
v oblastech Hájovna, Nad Okrájkem a Horově ulici.

Výstavba veřejného osvětlení
Výstavba veřejného osvětlení
již nyní probíhá ve čtvrti U Horoušánek, následně bude pokračovat v lokalitě Hájovna. Po dokončení těchto akcí by již měly mít
prakticky celé Úvaly až na malé
lokality (jednotlivé ulice) hotové
veřejné osvětlení.

Rekonstrukce městských
budov
V červenci začne nejnáročnější rekonstrukční činnost

na městských budovách, a to
sice Mateřské školy v Kollárově ulici. Budova, do které se od
výstavby v 70. letech 20. století
téměř neinvestovalo, tak získá
nová okna, fasádu, zateplení
a infrastrukturu.
Prakticky současně s tím
bude zahájena rekonstrukce
vnitřku radnice č.p. 95 na náměstí Arnošta z Pardubic
a na jaře 2018 se tak občané
našeho města dočkají kompletně nové radnice s informačním
centrem.
Rekonstrukce objektu TESKO
u základní školy začne probíhat
na přelomu srpna–září a naše
základní škola tak získá další 4
třídy, které jí nyní již chybějí.
Součástí rekonstrukčních prací
bude i posílení kapacit školní kuchyně.
Je nám na radnici jasné, že
všechny výše uvedené akce budou znamenat pro obyvatele našeho města především omezení
a trápení, myslím však, že se bude
jednat o razantní proměnu Úval
k lepšímu a že to za to stojí.
Celkové náklady na všechny
výše uvedené akce přesahují
částku 170 mil. Kč a jsou hrazeny z městského rozpočtu, úvěru,
peněz Středočeského kraje a dotací od ministerstva ﬁnancí a ministerstva zemědělství.
Petr Borecký, starosta města
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Úvaly začaly připravovat start
projektu „Úvaly – město bez
bariér“

J

edním z poznávacích znaků
města příjemného pro život je
jeho dobrá prostupnost a přístupnost pro naše spoluobčany
s různými motorickými nebo
smyslovými problémy (zrak,
chůze, sluch). Mnohdy se jedná
o překážky, které si normálně neuvědomujeme, ale reálně přinášejí problémy.
Cílem je odstartovat projekt
bezbariérového města pro všechny, vozíčkáře, osoby se zrakovým
postižením, rodiče s kočárky, seniory a další skupiny. V rámci projektu dojde ke zmapování stávají-

cího stavu veřejných budov a tras
mezi nimi a k vytvoření návrhu
na změny v této oblasti. Zároveň
bude rozšířena Technická mapa
města o informace o přístupnosti
veřejných objektů ve městě.
Až tedy začnete v příštích týdnech potkávat v úvalských ulicích častěji vozíčkáře nebo muže
a dámy s tmavými brýlemi, jedná
se právě o toto mapování. Zodpovědnou manažerkou tohoto projektu na městském úřadě je Veronika Macková.
Petr Borecký, starosta města

Úvalské ulice se zazelenají

O

bčané Úval procházeli některými ulicemi neutěšenými, prašnými, s nahodile
zaparkovanými auty a mnohdy
láteřili nad počínáním města.
Nyní již se vylouply díky odboru investic a dopravy z tmavých
koutů moderní komunikace s živičným povrchem, olemované
chodníky se zámkovou dlažbou,
s vymezeným parkováním a právě připravenými ostrůvky na bující zeleň.
Tohoto nelehkého úkolu se
ujal v osvědčené spolupráci zahradní architekt města –
Ing. Lukáš Štefl, Ph.D., jenž
navrhl estetickou a funkční výsadbu, která potěší nejen místní
obyvatele, ale ve svém nízko-

údržbovém pojetí i Technické
služby Úval. Odbor životního
prostředí a územního rozvoje ve výběrovém řízení vybral
společnost Realizace zeleně
Dřevčice, s.r.o., která v následujících týdnech dle projektových dokumentací zkrášlí naše
město, a to prvně v ulicích Denisova, Sovova, Vydrova, Škvorecká, Dvořákova a následně
v ulicích Jiráskova a Riegerova.
Dle domluvy s městem je budete moci zahlédnout i na jiných
místech v Úvalech, kde se vynasnažíme vám zpříjemnit zapomenutá zákoutí a cesty města.
Renata Stojecová,
odbor životního prostředí
a územního plánu

Zastupitelstvo konečně rozhodlo o rekonstrukci koupaliště

D

vacátého druhého května se konalo mimořádné zasedání zastupitelstva ke koupališti. Všichni přítomní zastupitelé odsouhlasili mantinely rekonstrukce koupaliště,
které v podstatě přejímají návrh zastupitelů
spolku PRO Úvaly.
Jádrem zadání je důkladná rekonstrukce
bazénů, oprava stěn a pravděpodobně jejich
foliování, vybudování nové úpravny vody
a vybudování ochozu kolem bazénu s brodítky (požadavek vyhlášky). Zázemí (WC, šatny
vstupní objekt) by měly být co nejjednodušší,
v zadání jsou kontejnery pohledově upravené. Vybavení areálu (hřiště, dětské hřiště) by
mělo být obnovováno postupně.
Potud by se zdálo vše v pořádku, jenže
není. Stejný rozsah rekonstrukce zastupitelé
za PRO Úvaly navrhovali starostovi města přesně před rokem a nebyla na něj žádná

odezva (nyní byl původní návrh pouze dopřesněn na základě posudků). Starosta města
chtěl referendum za každou cenu, i když se
vlastně nevědělo, o čem – o jaké výši investice a termínu zprovoznění se hlasuje. Jak před
referendem, tak po něm vedení města operovalo s tím, že betonové vany jsou ve strašném
stavu a je potřeba udělat koupaliště z nerezu
apod. Posudky však ukázaly opak, vany jsou
ve velmi dobrém stavu až na žlábky kolem
bazénů. Jak máme pak jako občané a zastupitelé věřit vedení města v jiných tématech?
Po referendu se promarnilo dalších 6 měsíců čekáním na jakousi studii, která i přes
autorský kolektiv sedmi stavařů a architektů
obsahovala základní početní chyby. Je pravdou, že starosta města nabízel po referendu
jakousi spolupráci ve výboru nebo pracovní
skupině, nicméně vzhledem k diametrálně

odlišným pohledům na způsob rekonstrukce
nemohla být v té době o akceschopnosti takové pracovní skupiny řeč. Dokud se zastupitelstvo neshodlo na podobě rekonstrukce, nemělo z našeho pohledu cenu žádné komise či
pracovní skupiny vytvářet. K diskusi o formě
a rozsahu rekonstrukce mělo dojít ještě před
vedením města autoritativně oznámeným referendem a tato dlouhá časová prodleva je
selháním vedení města.
Závěrem je však nutné poděkovat zastupitelům, radním i starostovi, že ačkoliv mnozí
nejsou zastánci koupaliště, navržené zadání
všichni schválili a můžeme koupaliště obnovit. Jak poběží projekční práce a realizace, je
na radě města, do jejíž gesce investice spadají.
Budeme je pečlivě sledovat.
Jan Černý a Vojtěch Dvořáček
Zastupitelé PRO Úvaly

Rozhovor s Vítězslavem Pokorným – místostarostou města Úvaly
Když jsem se před deseti lety přestěhoval do Úval a později
se stal členem Redakční rady měsíčníku Život Úval, poznal
jsem i úvalského kronikáře a člověka zapáleného pro historii.
Tehdejší, čerstvě jmenovaný vedoucí redaktor Vítězslav Pokorný
se po posledních komunálních volbách na podzim 2014 stal
jedním ze dvou místostarostů našeho města. Ve své gesci má
mimo jiné i oblast životního prostředí. Pohovořili jsme si nejen
o téměř tříleté práci pro město, ale i o dalších aktivitách Víti
Pokorného v oblasti kultury.
1) Víťo, vím o tobě, že nejsi úvalským rodákem. Jak se Úvaly dostaly do tvého života?
Do Úval jsem přišel jako invalidní důchodce s manželkou v září 2000, neboť manželka
zde byla jmenována farářkou Církve československé husitské. Tehdy to bylo těsně po oslavách 700 let Úval. Jsem tedy, jak se lidově říká,
„úvalská naplavenina“. Ale zapojil jsem se následně do práce pro město. V prosinci 2003
jsem byl jmenován kronikářem města a v této
pozici pracoval až do dubna 2016, v roce 2004
jsem byl schválen za člena redakční rady Života Úval a člena kulturní komise rady města.

2) 1. 1. 2015 jsi opustil místo vedoucího
redaktora tohoto měsíčníku a na podzim
2014 ses stal místostarostou města. Vybavuji si poznámky na tvou vystudovanou
vysokou školu (RSDr.), které zazněly z pléna
na ustavujícím zastupitelstvu…
Jsem rád, že jsi toto připomněl. Jako svoji „třináctou komnatu“ to s odstupem času
28 let však nevnímám. Do jisté míry vnímám vystudování Vysoké školy politické
z pohledu dneška jako svůj životní omyl,
ale z pohledu té doby (1985 – 1990) to bylo

normální. Škola byla zařazena v systému vysokého školství a získání tohoto vysokoškolského vzdělání se uznává
i dnes. Při studiu nám nikdo
nic nedaroval, bylo to perných
5 let, včetně státních zkoušek,
obhajoby a rigorózní (doktorské) zkoušky. Na škole jsem
se zaměřoval na historii, ﬁlosoﬁi a psychologii. Být jiná
doba, vystudoval bych Pedagogickou fakultu UK a učil na střední škole.
To byl můj sen. Ale nebylo mi umožněno ho
naplnit. S politikou KSČ jsem se rozešel již
v listopadu 1989. Zásadně jsem nesouhlasil
s krvavým zákrokem proti studentům na Národní třídě. Myslím si, že má další angažovanost v 90. letech a potom i v Úvalech jasně
ukázala, jak myslím, jak jednám s lidmi, jak
pracuji, co dělám pro město a jeho občany.
A co jsem vystudoval, na tom nehraje žádnou
roli. Vždyť i v Úvalech žijí dnes lidé, kteří se
honosí různými tituly, stát jim to umožnil, ale
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pro město neudělali a nedělají nic. Jen pro
sebe. Tak o co dnes jde ?
3) Jaké projekty v oblasti životního prostředí
se podařilo rozjet, co se naopak nepodařilo a jaké jsou plány do konce volebního
období?
Všechny akce se samozřejmě v tomto rozhovoru vyjmenovat nedají, bylo jich poměrně dost. Ale abych odpověděl, na co ses ptal.
V uplynulých dvou a půl letech jsme např. vybudovali zasakovací pás Horoušánky. Jednalo
se o stavbu s praktickým využitím při ochraně
zástavby před vodní erozí a protipovodňové
ochrany čtvrti U Horoušánek před plošným
odtokem vody z polí. Dále jsme řešili revitalizaci vodních ekosystémů v povodí Výmoly.
Jednalo se o nová protipovodňová opatření
ve spojení se zájmy životního prostředí a ekonomické efektivity. Vybudovali jsme Stonehenge instalací menších kamenných menhirů
a úpravou lesních cest. Řešíme úpravu, omlazení a výřezy sušiny v městských lesích. Ale
s tím máme velké problémy, postupuje se
pomalu, chybí lidi. Postupně budujeme síť
cyklostezek v katastru města. Je vybudována
cyklostezka, od zasakovacího pásu podél jirenské silnice až po křižovatku ESSA Czech.
Připravena je a brzy bude zahájena regenerace
Nachlingerova parku. Souběžně s rekonstrukcemi komunikací a chodníků řešíme výsadbu
doprovodné zeleně. Stromů, keřů a květin.
Toho se brzy dočkají např. ulice Jiráskova,
Škvorecká, Vydrova, Sovova, Denisova, Riegerova, Dvořákova, nám. Arnošta z Pardubic.
Máme zájem snížit rozsah zatravněných ploch
ve městě, které jsou náročné na údržbu, a právě je doplnit keři a květinami. Připraveny jsou

zahradně architektonické úpravy předprostoru před naší základní školou a v okolí úvalské polikliniky. Připravujeme rekonstrukci
rybníků Horní úvalský a Lhoták odtěžením
sedimentu, opravami přelivu, požeráku, hrází
a podemletých břehů. Zahájení předpokládáme na počátku roku 2018. Také pracujeme
na projektu městské stezky v délce cca 8 km,
která bude procházet intravilánem i extravilánem města. Dosud se nepodařilo realizovat
projekt Park Úvaly – Vinice, kdy cílem bylo
vytvoření parkové úpravy pozemku na Vinici
s rozhodujícím podílem nové parkové výsadby a rekreační zeleně. A tak bych mohl pokračovat dále. Vedle životního prostředí patří
k mé kompetenci také kultura, kde rovněž
toho bylo realizováno hodně a ještě bude.

nici, zejména o údajné ﬁnanční motivaci. To
může vyjadřovat jen člověk, který mě nezná
nebo mě chce záměrně v očích veřejnosti poškodit. Naposledy takto šlápli vedle pánové
Jan Černý a Vojtěch Dvořáček, zastupitelé
za spolek PRO Úvaly na stránkách květnového Života Úval, předtím pan Petr Jankovský
z MO ČSSD na Facebooku. Finanční motivace nikdy u mě nehrála žádnou roli. 12 let jsem
pracoval jako kronikář města za symbolickou
odměnu, dobrovolná byla moje práce na knize Úvaly v průběhu staletí, na spoluautorství
vlajky města, přípravě na vyhlašování kulturních a přírodních památek ve městě, na přípravě řady kulturních a společenských akcí, při
organizování výsadby Alejí úvalských dětí I.
a II. a Aleje seniorů apod.

4) Letošní „Úvalské jaro“ bylo i ve znamení
roztržky mezi ČSSD a zbytkem úvalské koalice. S místní ČSSD ses dobrovolně rozloučil.
Jak vnímáš následné dění ?
S místní ČSSD jsem se rozešel po 8 letech, protože jsem nesouhlasil s kroky, které se zde v posledních měsících odehrávaly.
Slíbil jsem plnit koaliční smlouvu, to jsem
také podepsal a důvody odchodu MO ČSSD
z koalizace byly jen zástupné. Dál to nechci
rozebírat. Škodit nikomu nechci. Nikdy jsem
to nedělal a nebudu to dělat ani nyní, kdy se
musím bránit. Jsem znám tím, že to, co slíbím, také plním a stojím si za svými názory.
Často naslouchám problémům a těžkostem
občanů a snažím se na to reagovat svou prací
a odpovídajícím rozhodováním. Samozřejmě
jsem jisté verbální útoky na mou osobu čekal.
Ale doslova mě uráží dohady o mých motivech odchodu z ČSSD a o mé práci na rad-

5) Život v našem městě se ale netočí jen
kolem komunální politiky. Známé je tvoje
působení v pěveckém sboru Christi. Jaké
projekty chystáš v této oblasti?
S naším ryze amatérským pěveckým tělesem jsme se např. v červnu účastnili Podlipanských hudebních slavností. Zpívali
jsme v kostele Zvěstování Páně v Úvalech
a v evangelickém kostele ve Škvorci. 5. července se účastníme Festivalu duchovní hudby v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském
náměstí v Praze a potom nás čeká již jen
účinkování při zahájení adventu v Úvalech,
vánoční koncerty a provedení Rybovy České
mše vánoční v Úvalech jako každoročně.
Díky za rozhovor a přeji hodně úspěchů
a hlavně zdraví.
Marek Mahdal
(redakce Života Úval)

zprávy z města

Čistíme Úvaly od graffiti a pomáháme překročit minulost

S

treet art je mnohdy vítaným
zpestřením veřejného prostoru ve městech, na rozdíl
od čirého vandalismu – grafﬁti,
který se nám začal po Úvalech
poslední dobou rozmáhat.
Radnice se proto rozhodla inspirovat v zahraničí a přistoupila
k razantnímu kroku, tedy celoplošnému odstranění všech výskytů grafﬁti ve svém katastru.
Volba dodavatele proběhla podle
institutu odpovědného zadávání veřejných zakázek, proto se
zhotovitelem stala sociální ﬁrma
Rubikon Centrum Servis, s.r.o.,
která dává příležitost dlouhodobě
nezaměstnaným lidem po výkonu
trestu.
Celoplošné vyčištění trvalo jeden měsíc, prioritou bylo
především okolí základní školy
a vlakové nádraží. Obzvláště náročné bylo mytí skel ve vlakovém
koridoru, které probíhalo za plného provozu bez rychlostního
omezení projíždějících vlakových
souprav. V průběhu prací došlo
i k novým vandalským atakům,

které byly okamžitě odstraněny,
aby se sprejeři nemohli chlubit
svým „podpisem“.
Nyní se v boji s grafﬁti přistoupí
k udržovací fázi, kdy každý nový
výskyt bude okamžitě odstraněn. Tento model boje s grafﬁti
je úspěšně aplikován v Austrálii,
Švýcarsku a ve městech, jako je
New York nebo Los
Angeles. V Úvalech
je veřejný prospěch
umocněn o to více,
že celý projekt umožnil zapojení tří osob
po výkonu trestu, které v oblasti odstraňování grafﬁti odvedly
skvělou práci.
Pracovníci,
kteří grafﬁti likvidují, zároveň pořizují
dokumentaci stavu
před i po a tato dokumentace bude využita v následných
trestních řízeních při
vymáhání
vzniklé
škody.

Samozřejmě, pořád platí nabídka amnestie pro writery,
kteří se dobrovolně přiznají.
Zvláště bychom to doporučovali autorovi s nickem SHAK
– PYG, protože jeho rozsáhlou
„tvorbu“ můžete potkat na celé
trase Praha-Masarykovo nádraží, Běchovice a Úvaly a jím

způsobená škoda již přesahuje
částku 100 000 Kč.
Udržet naše město pěkné takto
stojí nemalé peníze, které bychom
mohli investovat třeba do lepších
chodníků, veřejné zeleně nebo
přírodních sportovišť ...
Jiří Bouška
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Sejdeme se u Donáta aneb Propojme naše obce!

Ú

valy, Přišimasy, Škvorec a Hradešín odstartovaly projekt nazvaný „Sejdeme se u Donáta“. Nedávno proběhlá komentovaná
vycházka „Túra za humna Škvorce“ neposkytla
výletníkům jen příležitost, jak navštívit a seznámit se s památkami našeho okolí.
Přítomné starosty z Úval a Přišimas navíc cesta
od barokní sochy sv. Donáta inspirovala k myšlence vzájemné spolupráce. Letitým problémem
těchto turisticky značených a využívaných polních cest a stezek je zarůstání náletovými dřevinami a keři, jiné stezky postupem let naprosto
pozbyly svého významu a jsou neprůchodné.
Ovocné stromy jsou přestárlé, dožívají a kdysi tolik významné poutní místo u Donáta vlivem pravidelné neúdržby zarůstá. Starostové se rozhodli
tento problém deﬁnitivně vyřešit.
V květnu 2017 proběhla na MěÚ Úvaly pracovní schůzka 4 starostů z Úval, Přišimas,
Škvorce a Hradešína, kam byl přizván jako host
za škvorecký Spolek sousedů místní historik,
pan Jan Psota. Předmětem jednání bylo zahájení
spolupráce na zprůchodnění historických spojovacích cest v okolí sochy svatého Donáta, které
zarůstají nálety a keři.
Jednání starostů vedlo k následujícím závěrům:
Pozemkový úřad (PÚ) do konce roku 2017
na náklady státu zrealizuje povrchové úpravy cest,

na jejichž úpravu bylo vydáno stavební povolení.
Na schůzce byla zároveň ustavena pracovní
skupina s názvem „Sejdeme se u Donáta“, jejímž
záměrem bude předpříprava dotčených cest pro
realizaci rekonstrukce. Pracovní skupina projedná
se zástupci Pozemkového úřadu začlenění do realizace také 570 m úseku cesty Donát => Přišimasy
a navazující úvozovou cestu ve směru Lípy u silnice Přišimasy–Škvorec => boží muka u Hradešína (zeleně), které by se realizovaly v následujících
letech, čímž dojde ke zprůchodnění historických
stezek a propojení všech 4 obcí.
Na cesty HPC 4 a HPC 6 je vypracován projekt Osazení stromů a keřů, který počítá s řízeným
vysekáním a nahrazováním přestárlých nebo poškozených stromů ve skladbě (višeň, dub). Každý strom bude posouzen (stav, věk, poškození)
a navržen k nahrazení. Starostové se shodli, že
vysekání náletů provedou Technické služby města Úvaly a zainteresované obce se budou ﬁnančně
podílet rovným dílem. Tyto práce začnou probíhat
již letos v červenci.
Doplňující a navazující činností pracovní skupiny bude snaha o zrestaurování barokní sochy
sv. Donáta z roku 1765 a božích muk u Hradešína
z roku 1739, ležících na katastru městyse Švorce. U obou památek nejsou známa jednoznačná
vlastnictví, proto Jan Psota a škvorecký Spolek

DOVOLENÁ

MUDr. Maříková
Prázdninová pracovní doba:
Po – Pá
8.00 – 13.00 mimo středu
St
12.30 – 17.00
4. 7. dovolená – zastupuje MUDr. Schmidtová
7. 7. dovolená – zastupuje MUDr. Hrabánková
7. 8. – 20. 8. dovolená
– akutně zastupuje MUDr. Karásková
Zajistěte si před dovolenou včas léky!

MUDr. Karásková
DOVOLENÁ
24. července – 4. srpna
Akutní případy během dovolené ošetří
MUDr. Maříková ve svých ordinačních hodinách.

sousedů připraví pro městys Škvorec podklady pro vyhlášku o řízení ve věci nalezené věci
a zprostředkuje přípravu grantových žádostí.
Věříme, že obyvatelé našich 4 obcí získají další hezké místo pro své výlety a hlavně bezpečné
spojení pro pěší a cyklisty mezi našimi obcemi.
Jan Psota

Výluka Negrelliho viaduktu
od července 2017
Z důvodu rekonstrukce Negrelliho viaduktu bude od července
2017 po dobu cca dvou let přerušen provoz vlaků mezi stanicemi
Praha-Bubny a Praha Masarykovo nádraží. Vlaky od Kladna a Hostivice budou zkráceny do nové provizorní zastávky Praha-Bubny Vltavská v blízkosti stanice metra C Vltavská, ostatní vlaky od Kralup
nad Vltavou (osobní vlaky i rychlíky) budou odkloněny přes stanici
Praha-Holešovice na Masarykovo nádraží.
Jako náhradní dopravu bude možné použít především metro a tramvajovou linku 14. Po skončení opravy zastřešení nástupišť na Hlavním nádraží cca v září 2017 budou rychlíky do Kralup nad Vltavou
navráceny zpět na Hlavní nádraží.
Ing. Filip Drápal, ROPID

Úvalští hasiči mají nového
pomocníka
Dvacátéhočtvrtého května převzali starosta města Petr Borecký a velitel úvalské jednotky sboru dobrovolných hasičů Petr Rytina vozidlo
Jeep Cherokee. Rozšířili jsme tak technické zázemí našich hasičů. Vozidlo jsme získali darem od HZS ČR.

25. – 26. září
Akutní případy během dovolené ošetří
MUDr. Schmidtová ve svých ordinačních hodinách.
V červenci a srpnu bude ve dnech úterý – pátek
ordinace pouze do 13 hodin.
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Jaké vidíte možnosti rekreačního a sportovního vyžití v Úvalech?

I

když se to na první pohled nezdá, tak možností rekreačního vyžití mají Úvaláci poměrně dost. Rekreační
běžci nedají dopustit na své oblíbené trasy v Klánovickém lese, v Králičině nebo směrem k rozcestí u sv. Donáta a na stezkách kolem rozhledny na Vinici. Cyklisté volí nejčastěji Vidrholec. Kdo si chce zahrát fotbal, má
možnost na prakticky stále volném hřišti na Slovanech. Buřty si můžete opéct u „táboráku“ v Lomu na Široké
louce. Pétanque si můžete zahrát jak na malém hřišti ve stínu borovic v Nachlingerově parku v Pražské ulici,
tak i na hřišti v Chorvatské ulici. A pak tu máme tenisové kurty, úvalskou sokolovnu, děti mají několik veřejných hřišť a v neposlední řadě
tu máme vynikající vlakové spojení, které další (nejen letní) aktivity přiblíží Úvalákům v rozumně krátké dojezdové doby (např. DiscGolf
Park v Běchovicích).
Vše se ještě zlepší, až se podaří městu dobudovat síť veřejných hřišť (v každé čtvrti by mělo být alespoň jedno) a revitalizovat lom v Riegerově ulici na sportovně – relaxační centrum. Úvalům také výrazně pomůže nová sportovní hala, která (doufejme) vznikne spolu s novou
základní školou na Hostíně. MDDM, Sokol a další spolky tak získají tolik potřebné zázemí.
A příští rok nás snad čeká návrat k úvalských bazénům…☺
Marek Mahdal (Otevřené Úvaly, z.s.)

V

Úvalech bydlím teprve necelých 10 let a první, co jsem udělal, bylo, že jsem si nastudoval 4 základní publikace o tomto městě. Byly to „Úvaly v průběhu století“, „Památky v Úvalech a okolí“, výbornou publikaci
„Přírodní park Škvorecká obora – Králičina“ a velmi obsáhlou publikaci o úvalských ochotnících. Doporučuji
je jako základní vzdělání všem novousedlíkům, ale i lidem z Úval, kteří mnohé z historie města zapomenuli,
anebo z mnoha důvodů raději nevzpomínají.
Sportovní vyžití je opravdu bohaté, a to jak kolektivní, tak i individuální. Fungují tu fotbalisté, házenkáři, tenisté, karatisté, aikwondisté, cyklisté, běžci, rybáři, hasiči, stolní tenisté, nohejbalisté a šachisté. Všichni se také starají o mládež, a to bez nároku na mzdu
jejich trenérů.
Důležité jsou i jednorázové akce spolku Jonatan, Mámy v Úvalech a společné akce k pálení čarodějnic.
Přesah městského dvorečku je cyklistický závod v trialu. Akce úspěšná a skutečně bohulibá.
Zcela mimo jakékoliv kategorie jsou úspěchy MDDM v tanci, výtvarné výchově, hudební výchově a pořádání nejrůznějších kurzů
a samostatných výstav.
Důležité jsou i akce pořádané v č. 65, v DPS a v sokolské tělocvičně. Diskuse, přednášky a kulturní vystoupení se ani nedají stihnout. Škoda jen, že se nepodařil zrealizovat stálý výstavní prostor v návaznosti na čp. 65 tak, jak bylo slibováno.
Velmi významná je i akce s BESIP Bezpečná sobota, a to zvláště proto, že některé děti se v provozu chovají jako barbaři, a když jim
to neřeknou rodiče, musí zasáhnout odborníci.
Dalším prostorem, který si získává dobrou pověst, je hřiště bývalého SK Slovany. Jedná se o veleúspěšné Skotské hry a výbornou
akci modelářů bohatě navštívenou dětmi a jejich dědečky.
Ochrana přírody je prioritou pro všechny a to ODS, Otevřené Úvaly, Pro Úvaly a ČSSD. Bohužel v případě stromů na náměstí tato
ochrana poněkud dost zahaprovala. Průměrná teplota v teplých dnech stoupla o 3–5 stupňů.
Co dokáže jednota obyvatel, ukázalo referendum o koupališti a věřím, že iniciátoři nepoleví. Doporučoval bych obnovit
a zvolit zástupce jednotlivých městských částí a zajistit jejich pravidelné projednávání společných problémů. Rozumní lidé
vždy dojdou k rozumným kompromisům. ČSSD bude stát vždy v čele každé racionální akce a vždy bude proti bezbřehému
rozhazování.
Ing. Petr Jankovský, místopředseda MO ČSSD

V

první řadě je třeba říci, že město má v této oblasti vůči svým obyvatelům a návštěvníkům vnitřní
dluh. Úvaly jsou spádovou obcí a přirozeným příměstským mikroregionem a měly by takto fungovat i v oblasti rekreace a sportovního vyžití. Zejména v oblasti hřišť pro nejmenší je třeba zajistit jejich
pěší dostupnost.
V oblasti rekreace je možné využít přirozeného turistického uzlu, jímž Úvaly jsou, a je možné se
vydat do blízkého okolí po turisticky značených trasách. Po červené trase lze dojít procházkou na vyhlídku do blízkého Hradešína,
nebo na opačný konec do Klánovic. V samotných Úvalech je vítaným zpestřením rozhledna na Vinici a blízké "Stonehenge", jakož
i různé obory a remízky, které v parném dnu skýtají vítaný stín. Přírodní park Králičina je pozvánkou na celodenní piknik, který je
možné okořenit naučnými stezkami, kde je možné se seznámit s místní ﬂorou a faunou. Krásná procházka je také kolem úvalských
rybníků, Mlýnského a zejména také Pod Slovany, kolem Horního a Dolního úvalského rybníka. Prakticky všechny trasy jsou dostupné jak pěšmo, tak také cyklisticky.
Přímo v Úvalech je množství sportovních klubů a spolků, které se za podpory města starají o specializovaná sportoviště. Kromě
spolkové činnosti nabízí i možnosti využití sportovišť neorganizovaným sportovcům. Je zde tak možné např. využít univerzální
hřiště s umělým povrchem u fotbalového hřiště nebo blízké tenisové kurty či hřiště na Slovanech. Vítaným doplněním těchto sportovních aktivit je chystaná rekonstrukce blízkého koupaliště, kde bude jak vyžití vodní, tak také drobné sportovní aktivity a např.
kurt na plážový volejbal.
Naším dlouhodobým záměrem je podpora a rozvoj sportovních aktivit v Úvalech. Snažíme se přiblížit sportovní a pohybové
aktivity co nejširšímu spektru obyvatel tak, aby každý měl možnost sportovat.
Za úvalskou ODS Josef Štěpánovský
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S

portoviště do každé čtvrti! Tato opakovaně deklarovaná mantra vedení města krásně zní, jenže budou
tato sportoviště dostatečně vytížena a mají vůbec smysl? A jak to funguje nyní v Úvalech?
Pro začátek poznamenejme, že následující text se týká výhradně dalšího rozvoje sportovišť a pozemků
v majetku města, byť je třeba mají v současné době v užívání konkrétní sportovní kluby.
V praxi jsme se v poslední době opakovaně setkali s plánem pana starosty „do každé čtvrti jedno hřiště
za jeden milion“. Aktuálně se to týká Slovan, Skeříkova (Radlické čtvrti), čtvrti U Horoušánek a plánují se i hřiště v dalších, budoucích
čtvrtích (Vinice). Všechna hřiště budou stavěna na účet města – někde je sice staví developer, ale zase o ten milion budou nižší jeho poplatky
městu. Dále se chystá se spoluúčastí města sportoviště pod základní školou, nová svazková škola bude mít svůj sportovní areál a věříme, že
se časem obnoví i sportoviště v areálu koupaliště.
Neexistuje ale ucelený plán rozvoje sportovišť v Úvalech včetně celkových investic do nich, odhad jejich vytíženosti, jakákoliv koncepce
jejich využití apod. Je tedy rozumné při vysokém (a v budoucnu pravděpodobně dále rostoucím) zadlužení města dávat peníze do dalších
„čtvrťových“ sportovišť? Nebylo by lepší soustředit se na centrální sportoviště jako areál v Pařezině, sportoviště u škol a na koupališti, případně další halu, otevřít je více veřejnosti, a do nich investovat vyšší částky na údržbu a rozvoj? V Úvalech se dá během 10 minut dostat
na kole téměř odkudkoliv kamkoliv.
Celá věc má ještě další stránku – ne že bychom obyvatelům oněch čtvrtí hřiště nepřáli, ale byť se možná na pláncích a výkresech zdá fajn
mít hřiště „za domem,“ takový soused bohužel velmi brzy zjistí, že pokud zrovna sám někde nesportuje a raději by měl doma trochu odpoledního nebo večerního klidu, tak takové nové sportoviště v sousedství už najednou žádná radost není, a to i na přes několik zahrad.
Tedy ano, sportoviště jsou potřeba, ale udržitelná, smysluplně využitelná a pokud možno nerušící. Čím více kvalitních a trvale využitelných sportovišť (jako plánovaná hala u nové svazkové školy) tím lépe, ale těch „běžných“ možností sportovního vyžití mají už dnes Úvaly
dostatek, a i vzhledem k blízkosti Prahy je nabídka těch méně standardních poměrně saturována. Tedy pokud jde o Úvaly – s rozmyslem
a kvalitněji je podle nás lépe.
Vojtěch Dvořáček, Jan Černý, zastupitelé za PRO Úvaly

názory čtenářů

Komentář k návrhům přestavby úvalského koupaliště
z pohledu provozování

P

ročetl jsem si 3 návrhy, jak obnovit koupaliště v Úvalech, které vypracovala
ﬁrma Bazény a wellness, s.r.o. Dnes už
víme, že zastupitelé nakonec na veřejném
zasedání vybrali jednodušší a úspornější variantu, ale jako dlouholetý nájemce a provozovatel areálu koupaliště bych se k uvedeným
návrhům přesto rád vyjádřil. Mnohé mé praktické připomínky platí i pro vybraný návrh.
Musím konstatovat, že ani jedna varianta
přestavby koupaliště navržená ﬁrmou Bazény
a wellness, s.r.o., není pro město Úvaly vhodná. Návrhy psal někdo od stolu, aniž by měl
nějaké zkušenosti z provozováním takového
areálu. Všechny možnosti jsou možná hezké,
ale zbytečně předimenzované a do Úval se nehodí. Ze své zkušenosti vím, že úvalské koupaliště bylo oblíbené hlavně z toho důvodu, že
přesně zapadalo do prostředí a svým vzhledem připomínalo dřívější dobu. Vypracované
návrhy evokují spíš aquapark a těch je všude
dostatek.
Nejprve několik poznámek k hodnocení
technického stavu uvedenému v posudcích.
Není pravda, že čerpadla neodpovídala normě, vše bylo zhotoveno v roce 2004 pod dohledem města, hygieny a prošlo revizemi.
Není pravda, že vodu ze studně nelze používat. Sám jsem ji osobně nechal v roce 2006
vyčistit. Vodu sice nelze používat na napuštění bazénu, ale může sloužit a sloužila
jako voda užitková na hřiště, sprchy, praní
ﬁltru apod. Tím se výrazně snížily náklady
na vodu z řadu.
Technologie ČOV byla na velikost bazénu
plně dostačující. Problém byl v přívodu
a vracení vody k přechlorování a v celkovém stavebním stavu budovy.
Co se týče vlastních projektů. Ve všech
variantách jsou špatné odhady návštěvnosti
a od toho se samozřejmě vše odvíjí. Počet ná-

vštěvníků, který je uváděn, by se do areálu ani
nevešel a průměr na jeden den je nesmyslný.
Nikdo asi nepočítal, kdy se koupaliště otevírá
a kolik slunečných dnů připadalo na víkend
a kolik slunečných dnů bylo v minulých sezonách, jaká byla výše vstupného atd.
Základními nedostatky projektů a obsažené
ekonomické kalkulace jsou:
– Špatný odhad počtu návštěvníků.
– Špatný výpočet energií a nákladů na provoz
– Zbytečné stavění šaten (lze provést jen jednoduché převlékárny) a toalet.
– Počet venkovních sprch – v případě brodítek
stačí menší počet.
– Čistírna odpadních vod (ČOV) nemusí podle
nové normy být nutně ve zděné budově, ale
může být volně v prostoru.
– Navrhované umístění ČOV je zcela nevhodné. Kromě toho, že zabírá jedno z nejpříjemnějších míst pro návštěvníky, bude slunící se
rušit neustálý hluk čerpadel a prakticky celodenní činnost obsluhy v jejím okolí. ČOV
by měla být co nejdále od hlavních odpočinkových ploch, nejlépe na straně u potoka.
– Počet plavčíků a personálu se musí odvíjet
podle počasí.
– Nutný je 24 hodinový dohled na čistění
a přechlorování odpouštěné vody.
– Nutná je večerní směna na úklid a údržbu
areálu (nelze stihnout před otevřením, např.
sekání trávy, dopouštění a čistění bazénu
apod.)
– Výše mzdových prostředků nemůže být ﬁxní.
Areál jsem přebíral od města v roce 2004
a celkově jsem do rekonstrukce dal něco kolem 3 500 000 Kč a areál byl ve stavu, ve kterém sice potřeboval další investice, ale mohl
být provozován. Kdyby se areál nenechal
po ukončení smlouvy se mnou takto zdevastovat a nebylo rozkradeno to, co jsem zde vybudoval, a mimo jiné je doposud v mém majetku, tak stačila investice do deseti miliónů

a areál mohl fungovat dalších patnáct let. Mrzí
mě, že od uzavření koupaliště se na mě nikdo
neobrátil s žádostí o radu, jaké koupaliště by
bylo pro Úvaly nejvhodnější. Po deseti letech
strávených jeho provozováním o něm vím nejvíce a navíc mám veškeré podklady o spotřebě energie, vody, chemie, počtu návštěvníků
jak dospělých, tak dětí, spotřebě materiálu,
a to vše od roku 2004. Nemusely se tedy dělat
žádné varianty, ale mohl se objektivně udělat
průměr z jednotlivých let a podle toho zvolit
nejrozumnější a myslím i ekonomicky nejvýhodnější variantu. Tři architekty předložené
varianty jsou velmi vzdálené skutečnému chodu a podmínkám údržby areálu.
Ještě bych se rád vyjádřil k plánované cyklostezce přes stávající areál koupaliště.
Možnost přijet na koupaliště na kole je jistě
na místě. Za mého působení návštěvníci využívali stávající komunikace, tj. i cestu za oplocením areálu. Vybudováním navržené cyklostezky se ukrojí významná plocha areálu, což
ovlivní celkovou kapacitu koupaliště. Ploch,
kde je možné ležet, je i nyní málo. V případě
zmenšení o cyklostezku by byla plocha na ležení pouze ze strany od potoka. Koupaliště
by tak přišlo o svou stinnou část, protože ne
všichni chtějí být celý den na slunci. Vybudování cyklostezky bude mít také vliv na klid
v celém areálu. Kolem koupaliště jezdilo hodně motorek a čtyřkolek již za mého působení
a vybudováním pevné cesty by se tato situace
ještě zhoršila. Navíc by se veškerý hluk posunul blíž k návštěvníkům.
Celkový závěr z mé strany je, že se dělá
znovu něco, co bylo již dříve uděláno a bude
stát zbytečné ﬁnanční prostředky, které bohužel zaplatí obyvatelé Úval.
Přál bych úvalskému koupališti jeho brzké
otevření a rád přispěji svými zkušenostmi, pokud bude potřeba.
Pavel Polák, do roku 2014
provozovatel koupaliště v Úvalech
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Postřehy z květnového veřejného zasedání zastupitelstva
22. 5. 2017 se konalo mimořádné zasedání
zastupitelů města Úvaly, jehož hlavním
bodem byla obnova koupaliště. Přijaté
usnesení je možno si přečíst na stránkách
města.
Na zasedání byli pozváni i zástupci ﬁrmy Bazény a wellness a jejich spolupracující architektka.
Firma Bazény a wellness byla vloni v listopadu
městem pověřena (objednávka č. 476/O/2016
z 24. 11. 2016) zpracovat technický audit do 15. 2.
2017 za celkovou částku 303 308 Kč (částka zahrnuje i prezentaci návrhu ﬁrmy na zastupitelstvu
v hodnotě 6 tis. Kč bez DPH). K objednávce není
známé, jaké bylo zadání ze strany města. Přílohou objednávky je nabídka od Bazény a wellness
č. 161110/Mi/ 16203 z 10. 11. 2016.
Zasedání se konalo v budově „65“ a z řad občanů přišlo velké množství lidí, byla zastoupena občanská aktivita Zachraňme koupaliště. Atmosféra
v sále byla nabitá.
Hned na začátku starosta napomenul občany
stěžující si na špatnou slyšitelnost, aby nehlučeli
a respektovali, že jsou na zasedání zastupitelů,
jinak je nechá vykázat z místnosti za asistence
městské policie. Také upozornil důrazně, že se
jedná o zasedání zastupitelů, takže přítomní občané nemají jejich jednání narušovat. Naproti tomu
opačným způsobem později vystoupil zastupitel
Pokorný, který napomenul aktivně diskutující
občany s tím, že by ho zajímal názor i ostatních
občanů.
Průběh zasedání bohužel narušil fakt, že nefungoval přenos zvuku, dalším nedostatkem bylo,
že prezentující i řečníci nebyli slyšet. To, že nefungoval přenos zvuku ze zastupitelstva (přenos
je snímán on line pro nepřítomné občany a tento
záznam je také jediným existujícím podrobným
zápisem z jednání), podstatně zhoršilo již tak
napjatou atmosféru. Tyto technické nedostatky
způsobily zbytečné slovní přestřelky mezi předsedajícím a přítomnými účastníky. Věřme, že již
po několikáté se opakující problém v zajištění
přenosu ze zasedání zastupitelů bude do příštího
zasedání městem vyřešen.
Slabinou byla prezentace 3 návrhů řešení
obnovy koupaliště a architektonického řešení
přítomných projektantů a architektů. Ne jejich

vinou to byla snížená srozumitelnost prezentace,
velká část vystoupení však byla zbytečně věnována historii a promítání snímků zdevastovaného
koupaliště. Ale co bylo podstatné – v prezentovaných údajích o kapacitě bazénů a předpokládané
návštěvnosti byly zásadní chyby, takže prezentované návrhy ﬁrmy Bazény a wellness, např. část
týkající se ekonomických údajů o provozních
nákladech, ztratily vypovídací schopnost. Nebylo
možné udělat si představu o odhadovaných budoucích nákladech provozování koupaliště. Další
slabinou bylo nerozpracování varianty zprovoznění a využití studny jako zdroje vody vedle
vodovodního řadu. Ze strany občanů byl vznesen
dotaz, jak je možné, že údaje z rozboru vody,
provedeného laboratoří Říčany, zapracovala ﬁrma
Bazény a wellness do prezentovaného materiálu
s chybami (např. překročení normy u železa místo správného údaje 15x, uvádí chybně 30x, atd.).
Odpověď na dotaz, zda na kvalitu vody ve studni
má vliv její odstavení a nepoužívání již od r. 2014,
zněla, že samozřejmě ano a že bude měření před
započetím projektování třeba ještě mnohokrát
různými způsoby zopakovat, aby naměřené hodnoty odpovídaly skutečnému stavu.
V diskusi s občany se ukázalo, že není známo
zadání ze strany města ﬁrmě Bazény a wellnes.
Na přímý dotaz nebyla občanům dána odpověď
ani od ﬁrmy ani od zástupců města.
Spolek PRO Úvaly představil své 2 návrhy,
které připravil krátce před zasedáním po konzultaci s odborníky. Návrh varianty PRO1 byl všeobecně přijat jako vhodný odrazový můstek pro
realizaci obnovy, a to nejen pro architektonické
řešení areálu respektující jeho unikátní přírodní
charakter, ale i pro nejnižší navrhovanou cenu.
Následně se zastupitelé dohodli na společném
usnesení, ze kterého vyplynula deﬁnice základních parametrů pro obnovu koupaliště a zadání
výběrového řízení pro prováděcí ﬁrmu.
Limitním parametrem pro realizaci obnovy
koupaliště je částka na realizaci obnovy, tj. 20
mil Kč s DPH (tj. ca 16 mil bez DPH). Tolik je
podle informace vedení města rezervováno v rozpočtu. Bez deﬁnice, co bude do limitní částky započítáváno, nelze ale posoudit, jak dalece je tento
parametr reálný. Vyjdeme-li z prohlášení zastupitelů včetně starosty, měly se závěry zasedání sou-

středit na bazény se zázemím a technologii, nikoliv na hřiště, parkoviště či starostou prosazovanou
cyklostezku přes koupaliště a další. Tyto investice
by neměly být obsaženy v limitní částce.
Termín zprovoznění koupaliště pro návštěvníky byl zastupiteli potvrzen na letní sezonu
2018.
Parkování aut u koupaliště v sezoně byl věnován zvláštní bod na základě požadavků občanů
z Hodova. Ti upozornili na nedostatečnou kapacitu, bezpečnost – chybějící chodníky – v ulici
Muchova. A dále upozornili na toxický materiál
povrchu parkoviště, které je v záplavovém území.
Vyjádřili svůj nesouhlas s vybudováním parkoviště u ČOV Hodov. Výsledná diskuse a usnesení zastupitelů podpořila jejich návrh: parkoviště
u ČOV PROZATÍM nebude využíváno jako parkoviště pro koupaliště.
Naopak návrh Petra Voseckého na zrušení
vedení cyklostezky přes areál koupaliště nebyl
zastupiteli odsouhlasen. Nebyl ani zodpovězen
dotaz, „z jakého důvodu pan starosta trvá na vybudování cyklostezky přes areál“, tedy pokud
jako odpověď nepočítáme vyjádření pana starosty
ve smyslu: „To víte, paní Mandová, ráno jsem se
probudil a….“. Náklady na cyklostezku budou
tak dalším výdajem pro městský rozpočet.
Za pozornost stojí i fakt, že byla předložena dvě
řešení:
– jedno od ﬁrmy Bazény a wellness na zakázku
ze strany města, která řešení dodala více jak 2
měsíce po termínu za cenu více jak 300 tis Kč,
– druhé od zastupitelů PRO, které bylo vytvořeno
ve volném čase za 1 týden a bez nároku na honorář zúčastněných spolupracovníků.
Bohužel mezi referendem a usnesením zastupitelstva uběhlo již 7 měsíců!
Otázkou zůstává, zda město bude platit
za zakázku, která obsahovala zásadní nedostatky a nebyla zastupiteli akceptována.
Věřme, že do realizace obnovy budou konečně zapojeny i místní organizace a ﬁrmy včetně TS, příslušné odborné komise rady města
a využijí se zkušenosti pana Poláka z provozování koupaliště v minulých letech.
Občanská aktivita
Zachraňme koupaliště

ze zápisníku policie
Odcizený materiál nebyl daleko

Sprejer na Úvalsku

Policisté obvodního oddělení v Úvalech se v těchto dnech zabývali
případem krádeže stavebního materiálu, který byl připraven ke stavbě
rodinného domu na Úvalsku. Nakoupený materiál, který byl připraven
na stavbu domu, potřeboval i jeden z pracovníků vedlejší stavby. Ten
neváhal a materiál v hodnotě několika desítek tisíc korun odcizil a přepravil na vedlejší pozemek. Vzhledem k tomu, že odpovědný pracovník
stavby si odcizený stavební materiál bezpečně poznal, nebylo pro policisty složité dopadnout pachatele.
Podezřelému muži v případě prokázání viny hrozí za krádež stavebního materiálu pobyt za mřížemi až na dva roky, zákaz činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty.
nprap. Bc. Eva Hašlová
tisková mluvčí PČR Praha venkov – východ

Během nedělního dopoledne dne 4. června 2017 šel sedmadvacetiletý
muž vyvenčit psa. Když procházel ulicí U Hostína v obci Úvaly kolem
svého zaparkovaného vozidla zn. VW Transporter, všiml si, že má vůz
posprejovaný. Od sobotního večera dne 3. června až do nedělního dopoledne mu dosud neznámý pachatel na dvou místech na vozidlo nastříkal
nápis „SHAK“. Tím mu zároveň způsobil škodu ve výši několika tisíc
korun. Majitel vozidla celou věc oznámil na linku 158. Po dopadení hrozí
pachateli trestného činu poškození cizí věci trest za mřížemi až na jeden
rok, zákaz činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty.
Vzhledem k tomu, že se nejedná o první případ s tímto konkrétním
nápisem v dané lokalitě a okolí, žádáme občany, pokud si všimli někoho nebo něčeho podezřelého, co by policistům pomohlo dopadnout pachatele, aby tyto poznatky předali na služebnu policie v Úvalech nebo
zavolali na tísňovou linku 158.
nprap. Bc. Eva Hašlová
tisková mluvčí PČR Praha venkov – východ
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Na konci Barrandienu...

Komise pro kulturu Rady města Úvaly vás zve na výstavu

Grafická tvorba Oldřicha Hamery

G

raﬁk Oldřich Hamera poprvé představí svoji graﬁckou tvorbu
v Úvalech, ve městě, v němž se před více než sedmdesáti lety narodil. Životní osudy ho však po znárodnění rodinné ﬁrmy zavedly
do Prahy-Libně, kde vyrůstal. O svém příchodu na svět říká:
„Moje matka byla Sokolka. Tak ji všichni formovali. Když byla v jiném stavu, tak mimo jiné cvičila a sáňkovala. Při jedné sáňkovačce
v Úvalech na „Homolce“ po ní někdo z blízké osady Klondike nad
Výmolou vystřelil. Psal se rok 1944, 3. 3., 17 hodin odpoledne. Máti se
lekla a hurá směr vila „Ema“. Tím fofrem jsem vykoukl na svět. Byl sníh
a mráz, a tak mám od té doby červený nos. Matička doběhla na Úvalák a děda zavolal porodní asistentku rodinného lékaře MUDr. Fiedlera, paní Dufkovou. Venku půl metru sněhu, a tak se nedalo jet autem
do Českého Brodu k lékaři. Proto porodní bába vytáhla pupeční šňůru
na kuchyňský stůl a uřízla ji nožem nebo srpem. To si nepamatuji.“
Ve státním závodě ČKD Trakce v Praze poznal Vladimíra Boudníka,
který ho přivedl nejen k práci s graﬁkou, ale prostřednictvím něj se seznámil i se spisovatelem Bohumilem Hrabalem nebo s básníkem a výtvarníkem Jiřím Kolářem a dalšími osobnostmi naší neoﬁciální kulturní
scény. V sedmdesátých letech založil samizdatové nakladatelství, kde
v roce 1976 vydal Intimní deník Karla Hynka Máchy, za nějž dostal
cenu Jiřího Koláře za literaturu. Od roku 1989 pracuje jako nezávislý
umělec. Ve své graﬁcké tvorbě se věnuje tématům, která ho zajímala
už odmalička. Je to geologie, paleontologie a mineralogie. V jeho graﬁckých listech se tudíž setkávají dva světy: svět neživé přírody a svět
umělecký, svět vědy a svět fantazie, přičemž hranice mezi nimi přirozeně splývají. V několika vitrínách Hamera návštěvníkům prezentuje
i své kamenné nálezy pocházející z okolí Úval, které ho neustále inspirují k tvůrčí práci.
Hamera se věnuje také užité graﬁce, knižní ilustraci a přednáškové činnosti. Je autorem několika graﬁckých značek, graﬁckého řešení domu mistra Jana Husa v Kostnici nebo výzdoby reprezentačních
místností TV Nova a dalších. Jako restaurátor se podílel na obnově
významných památek České republiky. Svými graﬁckými pracemi je
zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze, ve sbírkách Pražské
plynárenské, Polabského muzea v Nymburce, v Oblastní galerii Louny,
v Pratt Graphics Centru v New Yorku a v mnoha dalších.
V rámci výstavy v Úvalech se uskuteční i přátelské posezení,
na němž Oldřich Hamera povypráví o svých podivuhodných setkáních
s Bohumilem Hrabalem, Vladimírem Boudníkem, Jiřím Kolářem, ale
také s úvalskými rodáky. Dalším tématem bude i Hamerova inspirace
přírodou vycházející ze Zobecněné estetiky Rogera Cailloise:

NA KONCI
BARRANDIENU

Grafiky Oldřicha Hamery s přírodními motivy

Vernisáž ve čtvrtek 14. září 2017 od 18 h
v Centru volnočasových aktivit Pětašedesátka
v Riegerově ulici
Úvodní slovo pronese Mgr. Eva Čapková.
Zahájení je spojeno s besedou s autorem,
úvalským rodákem.
Výstava bude otevřena 16., 17., 23., 24. a 30. září,
1. října od 14 do 18 hodin.
Jejich kresbě dávám přednost před malbami malířů, jejich tvarům
před sochami sochařů, natolik se mi zdají díly umělce sice méně zasloužilého, avšak neomylnějšího než oni. V symetriích a rozmarných
křivkách kamenů odhalují má snění souvislé pravzory, z nichž je odvozena nikoli krása – kterou každý hodnotí podle situace, do níž jej
postavily dějiny – nýbrž trvalé normy a sama idea krásy, tím myslím
nevysvětlitelný a nepotřebný dodatek ke složitosti světa, díky němuž je
možné věci mimo jiné dělit na krásné a ošklivé.
Mgr. Eva Čapková

Úvaly se proměnily ve skotské Ravines

B

ylo to v sedmnáctém roce nového milénia, o třetí květnové
sobotě, kdy si na obloze daly
dostaveníčko snad všechny mraky.
V dáli se zablesklo a pohled na ob-

lohu pro přicházivšího Akira dával tušit,
že se brzy něco nepěkného stane. A tak
povzbuzen chmurnou představou, že
do něho asi brzy
uhodí blesk, nebo
přinejmenším zmokne jako vloni v létě,
když vystoupil jako
obvykle z vlaku nic
zlého netuše a než
došel domů, spustila
se taková průtrž mračen, že měl vypráno,
vstoupil na Slovanskou náhorní plošinu, zvědav, proč
srocující se lid tak
nadšeně výská. Pomalu postupujíc vpřed, náhle se
před ním zjevilo kolbiště, kde
odvážní mužové a ještě odvážnější ženy měřili své síly, tedy,

jak později pochopil, především
sami se sebou. Ještě nikdy však
takové disciplíny neviděl. Vypadalo to, jako kdyby někdo zkřížil
atletický míting s dováděním a zábavou sedláků a jejich podruhů.
U jednotlivých disciplín postávali
skotští mužové oblečení ve svůj
tradiční oděv – halenu a skotskou kostkovanou sukni, za kterou měli zastrčený nůž – a řídili
probíhající klání. Procházeje kol
jednotlivých hřišť, zaujal ho velký
hlouček na konci planiny. Vydal se
tedy tím směrem a spatřil opravdu
prazvláštní zápolení. Závodník
klečíc uprostřed a třímaje asi pětimetrový trám, notně u toho funíc
snaží se postavit. Poté, co se mu to
za všeobecného veselí podaří, snaží se trám přetočit a zahodit. Ne
vždy se to povede, a tak některým
nešťastníkům trám padá za záda
a tito pak s hanbou opouštějí závodní prostor. Akir zaujat touto

scénou, rozhodl se, že se také zúčastní všeobecného klání. Přihlásil
se tedy pořadatelům a po přidělení
čísla již nic nebránilo věnovat se
jednotlivým disciplínám. Jelikož
u trámu bylo narváno, rozhodl se
začít hodem do dálky. Nevelký, asi
třiceticentimetrový kámen dával
tušit, že tohle by mohla být hračka.
Jakmile ale kámen uchopil, došlo
mu, že bude rád, když si ho nehodí
na palec u nohy. Rozhodčí, stojící
asi tři metry před ním v hřišti provokativně vřeštěl a hecoval, aby
mu kámen hodil na hlavu. Akir se
zhluboka nadechl, napjal
všechny své
síly a učinil
pohyb, který
vídal v televizi u vrhačů
koulí. Leč
výsledek
tak
oslni-
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vý nebyl. Přesunul se tedy vedle.
Hod do dálky kamennou taškou.
Poučen předchozí disciplínou již
pokorně čekal, až na něj dojde
řada. Konečně. Uchopiv masivní
železné madlo, jal se tašku, resp.
okovaný kámen obdélníkového
tvaru rozhoupávat. Tíha zemská
ho však táhla dolů, a tak nebyl s to
vyvinout takovou rychlost, jakou
si představoval. Nakonec však madlo pustil. Za zvuku skřípajícího
železa dopadla taška na zem. Dva
metry osmdesát. Lehce nadprůměrný výkon zvedl Akirovi náladu a přesunul se dál. Hod závažím
do výšky byl jen drobnou epizodou. Přitahovaly ho dvě

vysoké tyče s laťkou, které vypadaly jako ragbyová
branka. Jen s tím rozdílem, že místo míče stál pod brankou závodník
s vidlema a do výšky házel pytel
se slámou. Laťka byla poměrně
vysoko a Akir si nedovedl představit, že je možné to přehodit. Když
však stál pod laťkou sám, zjistil,
že na rozdíl od ostatních disciplín
tato není tak silová, že pytel je do-

Život Úval 7–8/2017

cela lehký. První metu, tři
a půl metru, zdolal na první pokus. Následovaly čtyři
metry, čtyři dvacet. Akirovi rostlo sebevědomí. Jak
mu řekl rozhodčí, blížil se
hranici rekordu dne. Čtyři
čtyřicet. Skvělé, ještě 10
centimetrů a vyrovná rekord. Dav začínal tušit senzaci a byly slyšet výkřiky
a povzbuzování. Rozhodčí
jde ale tvrdě na věc a nastavuje laťku na čtyři šedesát.
O deset víc než rekord. To
Akira lehce znervóznělo.
Soustředil se, zabral a vyhodil pyttel směrem vzhůrru. Odpovědí mu
vvšak byla padajjící laťka. Dav
zašuměl zklamané „ooooo“.
m
Akir se zamračil
A
nna branku. Posslední pokus.
Akir uchopil viA
ddle, zhluboka se
nnadechl a v jedden okamžik,
jjako by přestal existovat
ssvět. Napnul
všechny svaly
a pak vymrštil pytel vzhůru. Ani
se za ním nepodíval. Jen nadšené
„joooo“ mu prozradilo, že se stal
držitelem nového rekordu dne.
Po vysilující účasti v disciplínách a soupeření rozhodl se Akir
poněkud posilnit. A bylo z čeho
vybírat. Stánek se skotskou whisky dával tušit, že by se počasí
mohlo přeci jen trošku umoudřit.
Přistoupil tedy blíže a již na prv-

ní pohled bylo jasné, že se nejedná o tuctové zboží, ale prémiové
kousky. Při debatě mu prodávající
vyložil, jak která whisky chutná –
no bylo to složité, podobně, jako
když sommeliér vykládá o víně,
„...tady máte čokoládový dozvuk
a tady zase víc kouře a tahle, ta
je zase taková ovocitá...“. Akirovi šla hlava kolem. Ochutnal asi
dva vzorečky. Ano určitý rozdíl
tam byl. To ano, ale pořád to byla
whisky...
Na druhé straně právě dohrála
jakási kapela, taková směs rocku,
lidovky a folku, ale ke skotským
hrám se to hodilo a lidi se bavili.
Najednou vedle Akira napochodovali skotští hudebníci. Oděni
v tradiční oděv, nesli si své dudy
a bubny. Došli až k pódiu, ale
k překvapení všech zůstali stát pod
ním. Seřadili se a spustili tradiční
skotské skladby, které nepoučený
posluchač jen stěží od sebe rozeznal. Po skončené produkci lákal
námezdní Skot na výuku skotských tanců. Do toho se Akirovi
zrovna moc nechtělo, a tak usazen
na dřevěné lavici, jal si odpočinout

a chvilku jen tak
zevlovat a očumovat statečné muže,
ženy a děti, kteří
skotskému hlasateli
skočili na lep a přihlásili se dobrovolně
k tanečnímu veselí.
Za doprovodu skotské hudby hlasatel
nejprve předváděl
jednotlivé taneční
kroky a následně,
jak na cvičáku, důrazně počítal a rozhýbával tanečníky.
Asi po čtvrt hodině byl se svým
dílem spokojen a nechal tanečníky
dalších deset minut vyřádit. Slabší
jedinci, majíce červené obličeje,
již začínali odpadat a ke konci
zbylo tvrdé jádro, které se nechtělo vzdát. Vtipnou postavičkou byl
v celém tom hemžení jeden stařík,
který měl evidentně víc elánu než
hudebního sluchu a který na muziku křepčil tak vehementně, že
svojí produkcí vyvedl z tempa nejednoho tanečníka.
Akir se unaveně zvedl k odchodu. Uspokojen svými výkony
a kulturně vyžit, měl pocit, že se
do něj již nevejde ani milimetr
dalších zážitků, a tak se soumrakem opouští Slovanskou náhorní
plošinu, uspokojujíc se představou rychlé večeře a měkké postele
a péřové peřiny, kde složí své tělo
a zažije ten nádherný pocit uvolnění, který přináší znaveným poutníkům.
(Složeno ze zápisků Akira
„Ravines – Slovanská náhorní
plošina“)
Josef Štěpánovský

Tikají nám všem opravdu biologické
hodiny?

V

květnovém ŽÚ podrobně paní
profesorka Helena Illnerová odpověděla na několik otázek pro laiky, týkající se chronobiologie. Přestože
jsem biolog a přírodovědec, uvítala
jsem kromě oněch vskutku „po lopatě“ podaných informací osobní kontakt
na přednášce v sálku DPS 19. května 2017. Většina lidí už sice slyšela
o vlastních vnitřních sovích či skřivánčích rytmech, ale nevěnovala jim patrně příliš pozornosti. Pro přibližně 40
posluchačů v sálku se vnímání tohoto
jevu nejspíš změnilo. Poměrně rozmanitá a dlouhá diskuse prokázala, že
paní profesorka zabrnkala na strunku
toho, co asi víme, ale nebereme vážně.
Obzvláště u naší nejmladší generace
možná děláme chybu, že od nepaměti
zavedený řád v rytmu a stylu života
zaměňujeme za současný chaos a směřujeme lehce k babylonskému zmatení
smyslů. Přednáška „Vliv světla na časový

systém savců a člověka“ přinesla důležité
varování.
Alena Janurová
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Závěrečná show frekventantů v Salesiánském divadle a nová
sezona v Danceportu

T

aneční a pohybové studio
Danceport každoročně organizuje závěrečnou show
frekventantů dětských a mládežnických kurzů, kterou ukončuje
nabitou taneční sezonu.
I letos v pátek 26.5. jsme se
sešli v prostorách krásného Salesiánského divadla v Kobylisích, kde děti a jejich lektoři předvedli své secvičené
choreograﬁe a sestavy. Tančilo se, tleskalo a rozdány
byly i diplomy pro nejlepší
skokany v jednotlivých kurzech. Některé slečny dokonce postoupily na casting
do výběrové skupiny MTV,
který proběhl 15. 6. v prostorách Danceportu.
Na novou sezonu od září

si studio Danceport připravilo
hned několik novinek – kurzy
MTV, latiny, standardu nebo
angličtiny pro začátečníky.
Chybět nebudou ani tradiční
taneční pro dospělé v různých
stupních pokročilosti nebo kurz
tanečních pro mládež. Více in-

formací o všech
kurzech naleznete na webu www.
danceport.cz.

Přejeme všem krásné léto a těšíme se opět od září 2017 ☺.
Ing. Karolína Venkrbcová

církev
CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ V ÚVALECH
Výstavka STAROBYLÉ ÚVALY
V červnu t. r. se uskutečnila v Husově kapli Církve československé husitské v Úvalech výstavka fotografií, na kterých
byly zachyceny Úvaly z minulých dob. Každý, kdo zhlédl vystavené fotografie, mohl si zavzpomínat na staré časy ...
Tato výstavka byla obohacena i fotografiemi ze života náboženské obce.
Alena Janurová (Rada starších)

okénko knihovny

Knihovna doporučuje
Jiří Verner
Vzpomínky převážně nevážně aneb co na mořích
zažil český námořník
Rády bychom naše čtenáře upozornily na dvě knížky týkající se
úvalského rodáka Jiřího Vernera.
Autobiografická knížka Vzpomínky převážně nevážně, která začíná vzpomínkami na studium Vysoké námořní školy v Oděse, je
důkazem toho, že někdy se klukovské sny splní.
Příběhy, které Jiří Verner vypráví, jsou převážně humorné, ale plavba po moři
není vždy jen příjemná, i v době kovových lodí musí být námořníci z ocele, aby
zvládli silné bouře, černé pasažéry, obranu před piráty, ale i vztahy mezi lidmi,
které po měsíce poutá omezený lodní prostor.

Průvodce v knihovně
Pokud se chystáte na dovolenou do zahraničí
a potřebujete průvodce, můžete si ho půjčit
v naší knihovně. Najdete u nás průvodce z nakladatelství Ikar, Lonely planet, Rough Guides
nebo Bradt. A samozřejmě také celou řadu
průvodců i tematických tipů na výlety po České republice.

Andrea Vernerová
Moře příběhů – Příběhy moře
Druhý titul se jmenuje Moře příběhů – Příběhy moře a obsahuje
rozhovory Andrey Vernerové s veterány československé námořní
plavby, mezi nimi i rozhovor s Jiřím Vernerem.
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Den dětí 2017 s MDDM a ZŠ Úvaly
Momentky z Pohádkového lesa s MDDM vás
jistě přesvědčí, že oslava Dne dětí byla úžasná a moc jsme si ji všichni užili. Atrakce pro
děti, pohádkami motivovaná zábavná stanoviště a nakonec OUDIV se svým představením
na písničky z pohádek byl dokonalý – taková

třešnička na dortu. A jejich buchty byly mimochodem taky moc dobré. Jen se po nich
zaprášilo. ☺
Díky všem přátelům na stanovištích
MDDM i kolegům učitelům a pomáhajícím
dětem na soutěžních stanovištích ZŠ, Mámám

v Úvalech za malování dětí, díky všem, co
nám i ZŠ pomáhali, členům Městské policie
Úvaly za bezpečnost a vám, že jste přišli.
P:S. A sv. Petře, jsi prostě jednička !!!

Ústí nad Labem a turisťáčci
z MDDM ....

N

a poslední výlet si naše
hlavní turistky Olča Procházková a Jana Šveňhová připravily opravdu zajímavý program. Cestou vláčkem
do Ústí nad Labem se všichni
těšili na návštěvu ZOO a zrcadlového bludiště. Čekala je
ještě návštěva Muzea civilní
obrany a tu si užili překvapivě

na 100 procent. Všem se výlet
moc líbil. Olčev, Janě a i Daně,
která vedla děti v I. pololetí, chci poděkovat za skvěle
připravované akce pro jejich
zdatné turisty, kterým se letos
zaplnily pochodníčky měrou
nebývalou.☺
Jana Pospíšilová
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Kouzelný les

Z

ávěrečná výstava prací dětí z výtvarných a keramických
kroužků se v tomto školním roce nesla v duchu tajemství
úžasných obyvatel kouzelného lesa, šumění vody a vůní borovic. Děti se v průběhu druhého pololetí věnovaly tématu, při
němž jejich fantazie nebrala konce a velmi precizně realizovaly
úžasné nápady. Vznikla tak krásná díla, která přilákala rekordní počet návštěvníků z řad rodičů, tříd mateřských a základních
škol, školních družin, ale i veřejnosti. Kouzelnou atmosféru výstavy nejlépe dokumentují fotograﬁe Roberta Brajera, které si
můžete prohlédnut ve fotogalerii stránek www.mddmuvaly.cz.
Výstavou „Kouzelný les“ v tomto školním roce vyvrcholila
činnost výtvarných a keramických kroužků a nezbývá než poděkovat lektorkám Janě Krejsové, Ivě Fíkové a Hance
Novosádové za jejich inspirativní přístup a úžasnou práci s dětmi a dětem popřát krásné prázdniny. Těšíme se na vás
v příštím školním roce!
Iva Pospíšilová
vedoucí oddělení estetiky

Školní rok pomalu končí a jsou za námi i„Otevřené hodiny kytary a flétny“
….a s radostí lze konstatovat, že po oba dny
ve zcela zaplněném tanečním sále MDDM předvedly rodičům děti jak z kroužků kytary, tak
z kroužků ﬂéten a hry na klávesy , co se za rok naučily. Dívala jsem se nejen na děti a jejich vedoucí
Ivu Pospíšilovou a Petra Nováčka, ale i na rodiče,
kteří pozorně a s úsměvem naslouchali svým ratolestem, fotili si je a natáčeli na videa.
Je to skvělý pocit, když vidíte tu hordu začínajících kytaristů, kteří s ohromným nadšením

a vervou hrají a zpívají a rodiče v sále se usmívají a podupávají si do taktu. A pak slyšíte ty
pokročilejší a nakonec pokročilé, kteří podávají
téměř profesionální výkon. K těm patřili letos
Karel Ulman, Kuba Havel a úžasná zpěvačka
Veronika Vícovská. Ivo a všichni vystupující
kytaristé, díky. Byli jste úžasní.
Flétnistům a klávesistům patřil čtvrteční
podvečer. Do hodinového programu zařadil
Petr sólová vystoupení dětí a skupinová vystou-

Nejmladší kytaristé

pení za doprovodu kláves. I když vždy při takovýchto vystoupeních mají děti trému, všechny
se snažily a dopadlo to dobře. Spokojení rodiče
výkony svých ratolestí odměňovali potleskem
a já jim děkuji za hezké vystoupení.
Prázdniny jsou před námi a děti i lektory
čeká zasloužený odpočinek. Tak si užívejte
všichni sluníčko, pohodu, volno a přeji všem
samé krásné zážitky.
Jana Pospíšilová, ředitelka

Flétnisté a Petr Nováček

Úspěšná sezona je za námi

K

onec května a začátek června pro nás znamená poslední starty
na pohárových soutěžích a hlavně MČR. Po zisku dvou titulů mistra ČR z Litoměřic a titulu druhý vicemistr ČR z Brna byla laťka
pro další týmy hodně vysoko.
Víkend 20.–21.5. patřil mistrovství republiky Svazu učitelů tance v České Lípě. TS Rytmus zde zastupovaly nominované týmy
v parketových kompozicích a streetu dětí a juniorů. Titul vicemistra ČR za druhé místo v dětské kategorii si v obrovské konkurenci tvrdě vybojovala se skupinou RII Alice Pechová s choreografií
„Follow Your Heart“. Do osmičlenného finále se probojovaly ještě
juniorky od Jany Marouškové, které nakonec skončily na krásném
6. místě.

10. místo RII street

The Jokers
choreograﬁe Helena Prchalová

Praha uvítala 26.–27.5. na MČR v disciplínách CDO na Grandﬁnále
v Holešovicích nejlepší tanečníky v disciplínách Art – Modern dance
a Street Show.
26. 5. startovaly 2 choreograﬁe moderny dospělých – „Girl in the
mirror“ v kategorii Contemporary velkých týmů a „I know I am“ v extralize ART.
27. 5. se do bojů o medaile zapojili tanečníci malé skupiny EB se
svou Street Show a dařilo se, obhájili loňské 3. místo.
Naše výsledky:
2. místo RIV B

Naše výsledky:
2. místo RII

Follow Your Heart

6. místo

RIII A

Reach

7. místo

RIII street

Random Army

I know I am
choreograﬁe Sarah Kubaričová – titul vicemistr ČR
4. místo RIV A
Girl in the mirror
choreograﬁe Tereza Rothová
3. místo Funktastic Poppers – Napodruhé
Honza Ťoupalík, Marcel Havrda, Matouš Novák, Míša
Hauková – titul druhý vicemistr ČR

9. místo

RIIIB

choreograﬁe Helena Prchalová
Čekání na lásku
choreograﬁe Alena Navrátilová

V sobotu 27. 5. startoval náš tým mažoretek Míši a Karolíny Zahrádkových v Pardubicích a přivezl krásné 2. místo. Toto vystou-

choreograﬁe Alice Pechová
choreograﬁe Jana Maroušková
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ji

pení bylo soutěžním rozloučením s oběma lektorkami, které
letos s výukou končí a předávají
pomyslné žezlo nastupujícím
vedoucím. Moc jim oběma děkuji za dlouholetou spolupráci,
úspěšnou trenérskou práci a přehodně štěstí v osobním životě.

ku„Sněhurka a trpaslíci“
– Mistři ČR z Jablonce

V sobotu 3. 6. jsme zajeli na soutěž O cenu starostky České Lípy.
A výsledek opravdu stál za to.
Za obrovského vedra v hale i venjsme
všech 11 startů proměnili
j
na 11 medailí.

Naše výsledky:
1. místo RII
1. místo RIII A
1. místo RIV A
2. místo RI B
2. místo RII DD
2. místo RIII B
2. místo RIII street
2. místo RIV B
3. místo RI A
3. místo RII street
3. místo RIII DD

Follow Your Heart
Reach
Girl in the mirror
O jablíčkách
Sněhurka a trpaslíci
Čekání na lásku
Random Army
I know I am
Drak na dračku
The Jokers
Mint Wonderland

Alice Pechová
Jana Maroušková
Tereza Rothová
Alena Navrátilová
Monika Bukačová
Alena Navrátilová
Helena Prchalová
Sarah Kubaričová
Alena Navrátilová
Helena Prchalová
Tereza Rothová

„Napodruhé“
– Funktastic Poppers
– malá skupina EB
– Mistři ČR z Jablonce
Urban Pop Dance:
1. místo Děti Malé skupiny

RII disko

Sněhurka a trpaslíci
Monika Bukačová

Urban Street Dance:
2. místo Děti Velké skupiny

RII street

2. místo

RII street

The Jokers
Helena Prchalová
Random Army
Helena Prchalová

Junioři Showcase

Urban Street Dance Fusion Show Street&Pop:
2. místo Děti dvojice K. Poupová, J. Chomátová
Funky
Hlavní cena za nejlepší choreograﬁi v kategorii mládež:
1. místo Mládež & Dospělí Duo
Marcel Havrda, Matouš Novák
RIV A
Girl in the mirror
Tereza Rothová
We are electric
1. místo Mládež & Dospělí sólo Marcel Havrda
For the King
Hlavní cena za nejlepší choreograﬁi a vystoupení z celé soutěže:
1. místo Mládež & Dospělí
Malé skupiny – Ťoupalík,
RIV A
Girl in the mirror
Tereza Rothová
Havrda, Novák, Hauková – Napodruhé
Poslední soutěží na území ČR pro letošní sezonu bylo MČR České asociace tanečníků v Jablonci nad Nisou. Této soutěže se účastnily jen
některé naše týmy, největší konkurenci měly tanečnice Contemporary
Ballet v sólech a formacích juniorů. Tančili jsme v sobotu i v neděli
10.–11. 6. od ranních až do pozdních večerních hodin. Přivezli jsme 4
tituly mistrů ČR a 5 titulů vicemistr ČR.
Naše výsledky:
Contemporary Ballet:
4. místo děti sólo
12. místo juniorky sólo
2. místo MINI Showcase
2. místo
5. místo

16

Zuzka Špaková
„Not alone“
Veronika Daníčková „If ...“
RI B
O jablíčkách
Alena Navrátilová
Děti Showcase
RI A
Drak na dračku
Alena Navrátilová
Junioři Velké skupiny RIII B
Čekání na lásku
Alena Navrátilová

„I know I am“ – Vicemistři ČR CDO z pražského Grandfinále

cerv_srpen_2017.indd 16

Popping and Locking
5. místo 16 let a více sólo

Marcel Havrda

V neděli 18. 6. startujeme v disciplíně Electric Boogie sóla a dua
na ME v Polsku.
Nejlepší choreografkou je pro letošní rok Terezka Rothová se třemi
hlavními cenami za choreograﬁi. Nejlepším týmem se stala její RIV
A se7 zlatými medailemi a titulem mistra ČR.
V závěru bych chtěla poděkovat všem svým trenérům – choreografům za nádherný, úspěšný rok, za krásné choreograﬁe a výbornou práci
s dětmi, všem tanečníkům za výborné výsledky na soutěžích a pilnou
přípravu a rodičům za trpělivost, přízeň a věnovaný čas.
Naší paní ředitelce Janičce patří dík za podporu tanečního oddělení, zejména TS Rytmus, bez které by nebylo možné těchto úspěchů
dosáhnout. Všem přeji krásné prázdniny a těšíme se na naše srpnové
soustředění.
Alena Navrátilová

RIV A s letošními trofejemi
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Léto ve školce začíná!

Š

kolní rok 2016/2017 utekl jako voda a než jsme se rozkoukali, už
je tady jeho konec. Během celého roku jsme společně zažili mnoho dobrodružství, výletů, naučili se spoustu nových věcí a poznali
mraky kamarádů.
Konec školního roku je vždy spojen s loučením se školním rokem,
předškoláčky a výlety. Ani tento rok to nebylo jinak. Výletů se podniklo
opravdu mnoho a místa to byla
zajímavá. Autobusy plné nadšených a usměvavých dětí se rozjely všemi směry: ZOO Chleby,
ZOO Liberec, zámek Loučeň
nebo Staré Hrady. A protože
nejsme lenoši a v okolí se nabízí také mnoho zajímavých míst,
vyrazilo se na pěší túru do Klánovic a rozhlednu Úvaly.

Toto období je vždy výjimečné pro budoucí školáky.
Tráví ve školce poslední dny
a po prázdninách z nich již
budou „velcí“ školáci. Třídy
předškoláků chodí na návštěvu základní školy, aby nasály
atmosféru školy a poznaly prostředí. Vyzkouší si nanečisto
Návštěva MŠ Pražská v ZŠ Úvaly
být malými školáky.
Velkým dobrodružstvím je pro předškoláky přespání ve školce. Není
nic tajemnějšího a zábavnějšího než přespat s kamarády ve školce, bez
rodičů, ve spacácích a s oblíbeným plyšákem. Večer před spaním se
na zahradě školky pečou buřtíky, zpívají písničky a jako zlatý hřeb se
děti vydávají na výpravu za pokladem!

Farmapark Soběhrby

Do školky na budovu Pražská zavítalo divadlo Kůzle s pohádkou
„Čarovná květinka“, na budově Kollárova řádil „Plecha a Neplecha“
a divadlo Pepíno a jejich „Tygřík“.

Přespání v MŠ

Přespání v MŠ

Završením celého loučení s předškoláky je slavnostní rozloučení, kterého se účastní děti, rodiče a učitelky. Do tříd vchází najednou malé
slečny a pánové připraveni na novou životní etapu. Po malém představení pro rodiče dostávají předškoláci památeční listy a šerpy. Jedná se
o opravdu krásný a dojemný zážitek jak pro děti, tak rodiče.
Divadlo Plecha a Neplecha

Divadélko Kůzle

Pohádkový program si užívaly nejen děti, ale i s rodiči mohly zavítat
na pohádkové odpoledne na akci „Z pohádky do pohádky“. Po skončení standardního provozu školky se každá třída proměnila v nějakou
oblíbenou pohádku a učitelky v pohádkové bytosti. Děti s rodiči putovaly po jednotlivých třídách, poznávaly pohádky, plnily úkoly, tvořily
a doufáme, že prožily příjemné pohádkové odpoledne.
Nezapomněli jsme ani oslavit Den dětí. Děti měly na zahradě připravený bohatý program plný her, soutěží, písniček, dobrot a zábavy.

Letos se naší oslavy zúčastnili
i úvalští dobrovolní hasiči, kteří
se dětem trpělivě věnovali, ukazovali jim hasičskou techniku,

zodpovídali jejich dotazy a nechali děti zahrát si na opravdové hasiče se stříkačkou. Moc
děkujeme!

Rádi bychom
poděkovali
za
celoroční
spolupráci Výboru
rodičů,
kteří pro školku
pořádají sbírky
výtvarných potřeb, knih, prodávají výrobky
MŠ na vánočním jarmarku
a hlavně se
nebojí přiložit
Rozloučení s předškoláky – budova Pražská
ruku k dílu při
brigádách na jednotlivých budovách. Výsledkem je pak příjemnější
a útulnější prostředí pro děti. A o to jde nám všem. Naposledy proběhla
brigáda na zahradě budovy Bulharská, při které se rodiče a učitelky
postarali o rostliny, obnovili bylinkovou zahrádku, malovali na dlažbu
veselé hry pro děti – skákacího panáka, hru Twister a slalomovou dráhu
pro dětské dopravní prostředky a mnoho dalšího.
Přes prázdniny se budeme snažit připravit a vylepšit
všechny prostory pro nový
školní rok. Věříme, že rekonstrukce proběhne dle plánu
a v novém školním roce budeme moci přivítat nové děti
i „mazáky“ v zase o něco lepším prostředí.
Přejeme dětem, rodičům
i učitelkám krásné prázdniny,
Brigáda Výboru rodičů MŠ Úvaly – bud. hodně sluníčka a koupání. Předškolákům přejeme hodně štěstí
Bulharská
ve škole a doufáme, že budou
na čas strávený ve školce rádi vzpomínat.
Kolektiv MŠ Úvaly
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Ohlédnutí za brigádou
ve školce

Kristýna Tůmová

ZAHRADA
Království zamčené za zrezlou brankou,
kterou odemykám každým dnem.
A jak obracím stránku za stránkou,
uprostřed růží si roste můj sen.
Roste, až překlene koruny stromů
a mou zahradu opustí.
A já tou smutnou cestou domů,
sleduji, jak se myšlenkami olistí.

Jak jsme ve 4. A bádali

K

nejcennějšímu patří to, co jsme museli získat vlastním úsilím, což platí i pro
badatele v nejrůznějších oborech. Jako
badatelé letos pracovaly i děti ve 4. A v hodinách přírodovědy:
vymýšlely zajímavé otázky
vybíraly z nich otázku výzkumnou
sestavovaly hypotézu
plánovaly pokus či pozorování, kterým svou
hypotézu potvrdí, či vyvrátí
prováděly pokus či pozorování
vyhodnocovaly svou hypotézu
hledaly souvislosti

Ukázky našich badatelských projektů:
Čím se živí ptáci v zimě?

Děti se rozdělily do skupin po 4 žácích. Každá skupina zkoumala potravu jiného druhu ptáka (datla, sýkory, stehlíka, hýla nebo zvonka).
Nástroji podobnými zobáku vydobývali potravu z travin, šišek, olšinek, kůry, …
Jak se rostliny rozmnožují?
Děti
zkoumaly, za jakých
podmínek vyrostou rostliny
ze semen hrachu, fazolí a
ředkviček, z odnoží zelence.
Co zjistily?
Semínko potřebuje k vyklíčení vodu. Živiny už
má v sobě.

která se stala úkrytem pro mnoho drobných
živočichů.
Který typ lesa má nejbohatší podrost?
Děti zkoumaly podrost ve smíšeném lese,
smrkové monokultuře a lužním lese. Bohatý
podrost nalezly ve smíšeném a lužním lese.
Přirozenému ekosystému se nejvíce přibližoval
les lužní.
Badatelsky orientované vyučování (BOV)
probíhá ve spolupráci s paní Editou Ježkovou
z Muzea Říčany. BOV je součástí projektu Oborový mentoring v přírodovědném vzdělávání,
kterého se účastní dvě vyučující naší školy.
Ing. Stanislava Daňková, ZŠ Úvaly

Jsou lepší podmínky
pro život na louce, či
na sečeném trávníku?
Děti určovaly a porovnávaly druhy živočichů
na sečeném a nesečeném
trávníku u školy. Zjistily,
že během pár měsíců se
trávník proměnil v druhově bohatou loučku,

Klub mladého diváka

Č

lenové Klubu mladého diváka se i v letošním školním
roce vydávali pod vedením
paní učitelky Mgr. Alice Javůrkové za kulturou. Navštívili jsme
celkem 4 divadelní představení
v našem hlavním městě.
Prvním byl muzikál Fantom opery v Goja Music Hall. Další představení navodilo vánoční atmosféru.
Zhlédli jsme v Divadle v Dlouhé
(tentokrát v doprovodu paní učitelky Valáškové) úspěšnou divadelní
revue Jak jsem se ztratil aneb Malá
vánoční povídka. Třetí navštívenou

akcí byla komedie W. Shakespeara Sen noci svatojánské v Divadle
Na Fidlovačce. Jako poslední nás
pobavila komedie podle hry Oscara
Wilda v Divadle pod Palmovkou –
Jak je důležité býti (s) Filipem.
Všechna představení se nám
moc líbila a určitě využijeme získané poznatky i ve škole v hodinách literatury. Děkujeme paní
učitelce Javůrkové za to, že se
o Klub mladého diváka stará, a již
nyní se těšíme na kulturní akce
v dalším školním roce.
Jan Řezáč, 7. A
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Za poznáním do jihozápadní Anglie

V

e dnech 14. 5.–20. 5. 2017 se 13 žáků
naší školy společně se zhruba 40 žáky
Základní školy Benešov zúčastnilo zájezdu do Velké Británie. Naše cesta směřovala do města Exeter, ve kterém jsme strávili
celkem 3 noci v rodinách po dvou až čtyřech.
Procestovali jsme snad celé okolí Exeteru
a dozvěděli se zajímavosti od našich rodin.
Další zastávka byla na předměstí Londýna,
ve kterém jsme byli opět ubytovaní v rodinách, ovšem pouze na jednu noc, tudíž jsme
se nestačili dozvědět o rodině tolik, kolik
jsme stačili v Exeteru. Následující den jsme
v Londýně navštívili řadu velice známých památek, jako je Big Ben, London Eye, Parlament, Buckinghamský palác, Westminsterské
opatství, Tower a spousta dalších. Výlet za mě

a všechny spolužáky hodnotím
velice kladně, mohu s jistotou
říci, že jsme si zájezd moc užili,
rodiny byly velice milé a laskavé
a byli jsme se vším moc spokojeni. Všem bych přála zažít to, co
jsme zažili my.
Alena Futterová, 9. A
Zájezd do Anglie byl pro děti
velkým zážitkem. Téměř všichni
navštívili Velkou Británii poprvé.
Pro mnohé bylo překvapením, že
Angličané nesnídají pravou anglickou snídani, že anglické počasí je opravdu
nevyzpytatelné a že konverzace s rodilými
mluvčími byla mnohem obtížnější, než si před

odjezdem mysleli. Představa o studiu nebo
o práci v cizojazyčném kolektivu dostala reálnější obraz.
Mgr. Eva Exnerová

příjemně překvapil. Žáci na sebe mohli být právem pyšní, protože při výkonech, které jsme
mohli v rámci obhajob posuzovat, prokázali
své schopnosti a nejednou se i překonali. Bylo
nám opravdovou radostí být svědky toho, jak se
z našich donedávna ještě dětí stali mladí dospělí s velkým potenciálem a my je teď můžeme
s klidným svědomím pustit do světa.
Zavedení ročníkových prací se ukázalo jako
přínosný nápad, a tak v nich budeme určitě
v dalších letech pokračovat. Věříme, že i následující desatero sepsané žáky 9. tříd určené pro
letošní 8. ročníky přispěje k dalšímu zlepšování
celého projektu.
1. Vyberte si téma, které vás zajímá a o kterém dokážete mluvit, protože pracovat
několik měsíců na tom, co vás nebaví, je
nuda.

2. Promyslete si, kterého konzultanta si vyberete, se kterým se vám bude dobře pracovat.
3. Nenechávejte si práci na poslední chvíli.
4. Včas si zopakujte práci s Wordem – hlídejte si velikost písma, řádkování, celkový
vzhled stránek.
5. Obhajobu si zkoušejte před zrcadlem, rodiči, třídou, abyste byli klidní.
6. Využívejte konzultace s učiteli.
7. Na obhajobu si pozvěte kamaráda, budete
klidnější.
8. Před obhajobou si pořádně přečtěte celou
ročníkovou práci.
9. Čerpejte z ověřených zdrojů.
10. K obhajobě rozhodně přijďte společensky
oblečeni.
Mgr. Milada Boháčková

Ročníkové práce

Ž

áci letošních 9. ročníků měli poprvé možnost napsat a obhájit ročníkovou práci.
Na začátku školního roku si vybírali z navržených témat, ale mnozí přicházeli i s vlastními zajímavými nápady. Samotná práce byla
omezena na 10 stran a využili při ní všechny
své znalosti vyhledávání a ověřování informací, práce s textovým editorem a v neposlední
řadě i se zdroji. V průběhu celého procesu jim
byl nápomocen jimi zvolený konzultant z řad
vyučujících. Vrcholem celého úsilí pak byla
obhajoba, která spočívala v ústní prezentaci
před tříčlennou komisí a hosty z řad spolužáků.
Ačkoli u nich na počátku převažovala spíš
skepse a obavy, zda jsou schopni vyhovět pevně stanoveným kritériím a jak se jim podaří
skloubit tento nelehký úkol s přípravou na přijímací zkoušky, výsledek nás všechny velmi

Sběr papíru

V

tomto školním roce se rodiny žáků naší školy velkou měrou
zapojily do sběru papíru i dalších druhotných surovin. Při dvou
sběrech jsme navršili dva velké kontejnery. Níže uvádím počty
kilogramů jednotlivých surovin:
papír
víčka od PET lahví
hliník

říjen 2016
7825 kg
95 kg
6 kg

květen 2017
9066 kg
224 kg
8 kg

Za sběr získala škola v tomto školním roce celkem 37 225 Kč.
Sběr víček od PET lahví byl motivovaný pomocí postižené Kamil-

S angličtinou do Evropy
– schváleno

ce. Částku získanou z víček jsme navýšili a posíláme tak rodině
Kamilky 5000 Kč na ﬁnancování rehabilitace či pomůcek k tomu
určených. Zbylé peníze byly rozděleny poměrově podle počtu tříd
mezi 1. a 2. stupeň. Sloužit budou k nákupu výukových pomůcek,
drobného vybavení či odměn. S ﬁnancemi pro 2. stupeň hospodaří
školní parlament.
Děkujeme rodinám zapojeným do sběru nejen za ﬁnanční výpomoc,
ale také za ohleduplný přístup k životnímu prostředí vyjádřený podporou
recyklace surovin.
Děkuji také bezva partě spolupracovníků, bez kterých by nebylo možné sběr realizovat ☺.
Za Ekotým Jana Šetková

Poděkování

P

řed čtvrt rokem jsme zde informovali o podání projektu
S angličtinou do Evropy v programu Erasmus+ Mobilita
pracovníků škol. Projekt byl nyní schválen, což potěšilo
všechny, kteří se na jeho tvorbě podíleli, tedy učitele i zástupce
z řad rodičů. Začínáme s přípravami, samotný projekt se rozběhne v roce 2018. Naším cílem je propojení výuky angličtiny s obsahem dalších vyučovacích předmětů – metoda CLIL. Pedagogy
čeká další vzdělávání, jeho uplatnění v praxi, spolupráce jazykářů i vyučujících ostatních předmětů a nakonec také předávání nabytých zkušeností dalším kolegům. Žáci se mohou těšit na pestřejší výuku a snad také pomohou svými podněty a zájmem.
Mgr. Petr Daněk
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Školní rok končí, za dětmi, rodiči a učiteli je spousta práce
a zážitků. Všem dětem přejeme krásné prázdniny.
Rodičům, kolegům i všem, kteří se s námi ve škole
setkávají, děkujeme za spolupráci a milé prostředí,
které se všem dohromady podařilo vytvořit.
Těšíme se na další spolupráci a hezké vztahy
i v novém školním roce.
Ale to je až za dva měsíce,
takže – hezké prázdniny!
Mgr. Lenka Foučková9
1
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Střípky ze školní jídelny

P

oložili jsme pár otázek naší nové vedoucí
školní jídelny.

Jak se vám v naší školní jídelně líbí? Proběhly za vaši krátkou dobu působení nějaké
změny?
Ve školní jídelně pracuji jen krátkou dobu.
Za tuto chvíli, zejména v měsíci červnu, kdy jsem
již sestavovala svůj jídelní lístek, jsem do jídelníčku zařadila více čerstvé zeleniny, která se přidává
do pokrmů a ze které kuchařky připravují zeleninové saláty a oblohy. Děti dostávají každý týden
jako doplněk oběda čerstvé ovoce, jogurty nebo
smetánky. Nechybí ani zákusek. Do jídelníčku
jsem zařadila kuřecí a králičí maso, z ryb např. lososa. Mezi přílohami budou dětem nabízeny jáhly, bulgur, kuskus a jiné netradiční potraviny. Já se
hlavně soustředím na kvalitní a sezonní potraviny,
na chutné a atraktivní zpracování jídel. Postupně
opouštíme veškeré polotovary a snažíme se zařazovat do jídelníčku více čerstvých potravin a čerstvé ovoce a zeleninu.
Četla jste v minulosti naši anketu na stránkách školy?
Prostudovala jsem si anketu, která byla zve-

řejněna na stránkách školy. Na základě této
ankety jsem zařadila každý týden „JÍDLO
j
NA PŘÁNÍ DĚTÍ“,, které jjste si vy jako
mi dětmi zvolili jako
rodiče s vašimi
štím školním roce
oblíbené. V příštím
bych chtěla, aby tato anketa
opět proběhla a já se od vás roa, co se vám líbí a co
dičů dozvěděla,
nelíbí.

kdy by byly dětem připraveny zeleninové saláty formou švédského stolu. Uvidíme, zda se
toto ppodaří,, pprotože ve školní jídelně, jak sami
víte, je málo prostoru,
což nás velice trápí.
pro
Zmínila byste se o některých činnostech
kuchyně?
školní kuchyně
Ještě nakon
nakonec bych chtěla zmínit, že
v dubnu kuchařky upekly
na pěveckou soutěž vynikající m
mufﬁny. V květnu proběhla nna škole dvě kola recitační
soutěže, na kterou také naše kusoutěže
chařky napekly výborné zákusky.
Na Dětský den, který se
konal na školním hřišti,
jsme připravovaly linecká kolečka a na vyřazení
žžáků 9. tříd naše kuchařky
ppřipravily chlebíčky. To vše
musely vytvořit za chodu
m
kuchyně, aniž by to narušilo
ku
její provoz. Za to jim děkuji.
jej
Na otázky odpovídala
Pavlína Stehlíková – vedoucí
Pa
školní jídelny

Chtěla byste něco
ěco v jídelně
vylepšit nebo změnit?
Mým přáním
m je ve školní
jídelně nainstalovat
lovat salátový bar,
kde by si děti
ti samy vybraly
salát, který by
y
jim chutnal,
a do mističek by si
nandaly takové množství, aby ho
snědly. Salátový bar
by fungoval
2xtýdně,

Rok s Heurékou

N

evěděla jsem, jakou školu přesně přeji svým dětem. Tušila jsem, že by jim
mohla pomoci naučit se přemýšlet, mít
se rády, být zvídavé, nebát se říct svůj názor
a hlavně chtít objevovat a tvořit, i když za to
nedostanou jedničku. Možná se v mém přání
zrcadlily sobecky víc moje vlastní vzpomínky
na školní roky a na to, co mi po jejich prožití
chybělo.
Hledání školy nás zavedlo do Heuréky až
po začátku školního roku. Nastoupili jsme tak
do rozjíždějícího se vlaku a já musela uznat,
že všechna má přání se naplnila! A přesto
se zároveň dostavily pochybnosti. Najednou
byly všechny tradiční jistoty pryč. Žádné domácí úkoly, učebnice a cvičebnice, abychom
viděli, co se kluci učí a jak prospívají. Žádné známky, abychom je hezky mohli postavit
do latě a porovnat s ostatními. „A jak se dosta-

nou jednou na gympl?“ ptali se mě příbuzní,
kamarádi a kroutili přitom významně hlavami.
Děti na pochybách rozhodně nebyly. Za celý
rok jsme neslyšeli jedinkrát povzdechnutí
„Mně se dnes do školy nechce“. Práce s Vel-

kými otázkami (jeden z předmětů) se ukázala
jako mnohem větší dřina než matematika. Při
té stačilo otevřít učebnici a spočítat pár příkladů. Ale u Velkých otázek musely děti myslet
a být kreativní. Právě to spolu s odpovědností
za svou tvorbu děti přirozeně přijaly za součást své školy. S mými přáními se tak vlastně
popraly nakonec lépe než já sama.
A tak se první rok s Heurékou stal především dobrou školou pro mě. Co nás má škola
opravdu naučit? Jak vyrůst v samostatné sebevědomé osobnosti, které se umí nadchnout
a tvrdě na sobě pracovat, ale zároveň umí říct
ne? Jak si stát za svými sny a představami a jít
jim naproti, ať jsou okolnosti jakékoliv? A dá
se vůbec něco z toho opravdu naučit? Odpovědi po prvním roce v Heuréce ještě neznám,
ale jsem ráda, že jsem se začala ptát.
Kateřina Mikulková

organizace a spolky

Letecký den na Slovanech

L

etecko-modelářský klub Úvaly, který byl založen v roce 1972, představil svoji činnost v sobotu 10. června
odpoledne na hřišti na Slovanech. U klubovny bylo možné zhlédnout výstavu
modelů nejen letadel, ale i několika lodí.
Mezi letadly návštěvníky upoutal Piper
PA18 Super Cup s rozpětím křídel 3, 6
metru Jana Kučery.
Děti zaujala možnost prověřit vlastní
šikovnost a pohrát si s malými letadélky,
tzv. házedly. Zájem dětí překonal očekávání. Hlavní část odpoledne patřila rádiem řízeným modelům, které předvedli
zkušení členové klubu. Radek Kazda
mladší a Tomáš Záleský zaujali před-
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vedením letových schopností technicky vyspělých malých dronů Mavic Pro
a Phantom FC40. Mnohaleté zkušenosti
se stavbou modelů a jejich ovládáním
potvrdili leteckými ukázkami Vladimír
Chvátal, Miroslav Manda, Radek Kazda
a Jan Kučera.
Vydařené slunečné počasí přilákalo
více než sto padesát diváků. Seznámili se
s činností letecko-modelářského klubu,
který pod obětavým dlouholetým vedením Jana Kučery staršího umožňuje 17
dětem a mladistvým a 17 dospělým věnovat se krásné zálibě spojené s rozvojem
manuální zručnosti a odborných znalostí.
Text a foto Vladislav Procházka
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Hlavní sezona mladých hasičů

N

a jaře naši mladí hasiči soutěžili
hned několikrát. Hlavní sezona
odstartovala na memoriálu Ladislava Báči v Čelákovicích. Mladší
a starší žáci a dorost soutěžili v požárním útoku. Obojím žákům se dařilo,
když obstáli v konkurence a obsadili
shodné druhé místo. V dorostu jsme
postavili družstvo chlapců a družstvo
dívek pod názvem Úvice (Úvaly+ Všehořovice). Chlapci především odolali
domácí konkurenci a s přehledem zvítězili, dívkám se příliš nedařilo a obsadily až sedmé místo.
O víkendu 13.- 14. května se v Úvalech konalo okresní kolo Hry Plamen
pro mladší a starší žáky. Během dvou
dnů mohli všichni příchozí diváci
zhlédnout štafetu 4x 60 metrů s překážkami, štafetu dvojic, štafetu CTIF,
požární útok CTIF a klasický požární
útok. Výsledky z jarních disciplín se
sčítaly s výkony z podzimní části- závodu požárnické všetrannosti. V celkovém hodnocení jsme opět v nabité
konkurenci vybojovali medaile. Mladší žáci bronzové za třetí místo a starší
žáci dokonce stříbrné za druhé místo.
Našim dětem patří obrovská gratulace
a jejich vedoucím velké díky za kvalitní přípravu našich dětských kolektivů.
Další poděkování patří všem ostatním
členům sboru, kteří pomohli soutěž
v Úvalech uspořádat. Nemalé díky
patří také Městskému úřadu Úvaly
za ﬁnanční podporu celé soutěže a ZŠ
Úvaly za pronájem prostor školní tělocvičny a jídelny.
Poslední květnový víkend soutěžili
v požárním sportu na stadionu v Čelákovicích dorostenky a dorostenci
pod názvem Úvice a spolu s nimi
i družstva dospělých a jeden mladší dorostenec v kategorii jednotlivců. Vzhledem k tomu, že dorost má
povolen start i za dospělé, byla pro
některé soutěž velmi náročná. Dorostenec Jaromír Štekl obsadil na své
první dorostenecké soutěži krásné

třetí místo mezi mladšími dorostenci.
Mezi družstvy jsme mysleli na příčky
nejvyšší. Družstvo chlapců i družstvo
dívek s naprostým přehledem vyhrálo
v součtu časů běh na 100m s překážkami a pak také štafetu 4x 100m s překážkami. Pomyslný chleba se lámal až
v královské disciplíně- požárním útoku, protože i testy z požární ochrany
měli všichni v pořádku. Chlapci jen
těsně nestačili na domácí tým z Čelákovic a v součtu bodů i s podzimním
druhým místem ze závodu požárnické
všestrannosti bohužel těsně prohráli
v boji o postup na krajské kolo. Dívky
už před požárním útokem měly postup
jistý a se zlatými medailemi na krku
a velkou radostí odjížděly po celém
dlouhém dni domů. Krajská soutěž
dorostu se konala o víkendu 10.- 11.
června v Kutné Hoře. V sobotu dívky
závodily ve štafetě, kde obsadily svým
kvalitním výkonem deváté místo mezi
11 zúčastněnými družstvy z celého
kraje. V neděli dopoledne napsaly bez
chyb testy a pak všechny statečně běžely 100m s překážkami, kde si většina dívek zlepšila svůj osobní rekord.
V celkovém součtu dívky skončily
na stovkách na šestém místě. Hladký
průběh soutěže pak naše holky ozdobily povedeným prvním pokusem v požárním útoku, kdy zlepšily svůj výkon
z okresního kola a v krajské konkurenci se umístily na čtvrtém místě.
Celkově nám pak patřilo krásné šesté
místo v kraji. Všem našim dorostencům a dorostenkám gratulujeme! Děkujeme za spolupráci SDH Vyšehořovice, Doubek a Tehovec za spojení sil
a vytvoření kvalitních družstev dorostu
v letošní sezoně.
Všechny naše úspěchy můžete také
sledovat na facebooku Mladí hasiči
SDH Úvaly, kde jsou mimo jiné i odkazy k fotkám ze soutěží a dalších našich akcí.
Alena Tesařová
SDH Úvaly

Děti řádily na Koulohraní
Dě

V

íce než šedesát dětí a jejich rodičů se sešlo 10. června na hřišti za kostelem v Úvalech, aby se zúčastnili již tradiční akce Koulohraní. „Pro
děti jsme nachystaly několik tematických úkolů, které musely splnit.
Navlékaly barevné korálky, lovily bonbóny z vany plné míčků, hopsaly
na skákacích balónech, hrály obří kuželky, prolézaly opičí dráhou s míčem
nebo nosily míčky na ruličkách,“ popsala soutěže Kateřina Topinková
z pořadatelského spolku Mámy v Úvalech. „Za splnění disciplín dostali
kluci a holčičky jako odměnu kulaté jablíčko, kuličky nebo bublifuk, časopis Animáček a úlovek z krabice pokladů – a pro nás byly zase největší odměnou jejich úsměvy,“ doplnila pořadatelka. Na akci si děti mohly
také vymalovat papírový domeček, anebo si naopak nechat pomalovat
obličeje a proměnit se tak ve zvířátka, květinové víly nebo superhrdiny. „Ráda bych tímto poděkovala Městu Úvaly, které podporuje
činnost našeho spolku, dále všem členkám, které se na akci podílely,
a hlavně všem návštěvníkům, že dorazili v tak hojném počtu! Jsme
také rády, že nám vyšlo krásné počasí a doufáme, že i příští rok se
na Koulohraní zase sejdeme,“ říká Kateřina Topinková.
Za Mámy v Úvalech Tereza Křivská
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Výsledky a tabulky fotbalistů – konečné jaro a celoroční 2017
Celkové umístění zhodnotím u jednotlivých družstev.
Muži „A“:

Béčko dosáhlo solidního umístění a doufejme, že jednou bude líhní pro
družstvo A. Chtělo by to postoupit o soutěž výše.

Výsledky
So
Ne
So
Ne
So

20.05.
28.05.
03.06.
11.06.
17.06.

17.00
17.00
10.15
17.00
17.00

Český Brod – Úvaly
Úvaly – Brozany
Libiš – Úvaly
Nymburk –Úvaly
Úvaly – Meteor

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

Umístění na konci sezony:
13.

SK Úvaly

30

9

4

2

15

27:39

37

Družstvo A doplácí na to, že si nedokážeme z vlastních odchovanců
vytvořit solidní mužstvo. Krajánci to nerozhodnou. Umístění je velkým neúspěchem.

Muži „B“ :
Výsledky
Ne
So
So
So
So

21.05.
27.05.
03.06.
10.06.
17.06.

17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

Úvaly B – Mnichovice
Škvorec – Úvaly B
Úvaly B – Hovorčovice
Úvaly B – Odolena Voda
Mukařov – Úvaly B

SK Úvaly B 26

10

4

1

11

52:47

Výsledky
Ne
So
Ne

28.05.
03.06.
18.06.

10.15 Český Brod – Úvaly
10.15. Úvaly – Velim
10.15 Kouřim – Úvaly

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

Umístění na konci sezony:
7.

SK Úvaly

26

12

4

10

74:60

40

0

0

Dorostenci byli příjemným překvapením, a to i přesto, že většinu zápasů
odehrálo několik žáků, a to i mladších. Jejich umístění je velkým příslibem
do budoucna, pokud u fotbalu vydrží. Velký dík patří jejich trenérům.
Také družstva žáků a přípravka funguje solidně. Velkým problémem
je nedostatek trenérů. Co kdyby se zapojilo více tatínků?
Do další sezony přeji všem družstvům, trenérům a vedení SK Úvaly
mnohem úspěšnější výsledky.

2:3
1:2
1:2
5:2
0:3

Umístění na konci sezony:
5.

Starší dorost – kraj:

39

Závěrem opět uvedu spojení na weby fotbalu. SK Úvaly mají http://
www.skuvaly.cz/ a dorostenci http://www.skuvaly-dorost.estranky.cz/ .
Jsou tam i komentáře k jednotlivým zápasům a mnoho dalších údajů.
Doufám, že budeme včas vědět rozpisy na novou sezonu.
Ing. Petr Jankovský

Účast úvalských cvičenců na sletech a spartakiádách

J

iž v roce založení TJ Sokol Úvaly 1907 byli
úvalští sokolové přítomni na V. sletu, který
se zapsal do historie sokolstva širokou účastí cvičenců ze slovanských zemí. A zúčastnili
se na všech dalších sletech v letech 1912, 1920,
1926, 1932,1938 i na posledním XI. všesokolském sletu v roce 1948. Ne ze všech se však
dochovaly dobové dokumenty, které by alespoň
útržkovitě zprostředkovaly účast sokolů a cvičenců na sletech a spartakiádách.
Sokolské slety se konaly od roku 1926
již na Masarykově stadionu na Strahově.
Rovněž tak i všechny celostátní i Československé spartakiády.
Z dochovaných dokumentů (kniha družstev) je nejstarší z roku 1912 a to o účasti
8 členů TJ Sokol Úvaly na župním cvičení
mužů s kládami dne 16. 6. a zápis o účasti
na samotném VI. sletu ve dnech 29. a 30.
června 10 mužů a 9 žen. Dle sklonu písma zápis provedl br. Novák Václav. Druhým dochovaným, již celistvějším, dokumentem jsou zprávy cvičitelského sboru
z roku 1938, který zapisovala nově zvolená
náčelnice Anna Nováková. Z 27. II. 1938
je zápis o nácviku míčů, župa Vinohrady
a žádost o nácvik míčů (cvičení s míči) pro
velký zájem. Z března téhož roku je zápisů
několik. Veřejná cvičební hodina žactva s úč
účastí 115 cvičenců 7. III. a veřejná cvičební hodina
dorostu s 27 cvičenci dne 30. III. Obě v úvalské
sokolovně. Ve Vršovicích župní cvičení 5. a 12.
III. dorostenek s míči a tanečky, 27. III. v Běchovicích přehlídka prostných dorostenců s 22
cvičenci. V dubnu 1. přehlídka prostných všech
ženských složek, 10. a 24. IV. župní vyřazovací
závody v prostných žen, mužů, dorostu a žactva,
konáno v Úvalech. V květnu stojí za zmínku žup-

ní slet a to 22. ve Vršovicích s účastí 115 úvalských cvičenců všech složek. A konečně samotný
slet na Strahově. 19. VI. 1938 prostná žactva s 68
úvalskými cvičenci, 25. – 29. VI. prostná a tance s 24 cvičenci a posledními sletovými zápisy
jsou ze dnů 3. – 6. VII. 1938 a to prostná mužů
45 cvičenců, cvičení s míči dorostenky – 32 cvičenek a 45 žen, které se zúčastnily legendárního
Reje s 30.000 cvičícími na ploše stadionu. Tím
končí „výpověď“ dobových archiválií o účasti

úúvalských
l ký h sokolů
k lů na sokolských
k l ký h a všesokolských
š k l ký h
sletech. Možná za zmínku stojí ještě úryvek z výroční zprávy o tělovýchovné a sportovní činnosti
Sokola Úvaly z roku 1950: „Naše jednota, podobně jako mnohé jiné, prodělávala po r. 1948 vnitřní
krizi. Tělocvična byla opuštěná a jen sportovní oddíly provozovaly celkem nerušeně svoji činnost.
Žactvo a mládež vůbec se scházela nepravidelně
v letních měsících na sokolském cvičišti, kde bez
dohledu si dováděla podle své libosti. Tato činnost

naší mládeže nebyla lhostejná několika bratřím,
kterým se v září r. 1949 podařilo opět zahájit
cvičení mužských složek. O dva měsíce později
začínají cvičit žákyně a dorostenky. V roce 1950,
v měsíci dubnu, počaly cvičit i sestry a od tohoto
data cvičí všechny složky jednoty ……..“
Rokem 1948 končí období jedenácti všesokolských sletů. Strahovský Masarykův stadion,
jeho okolí, ale i mnohé dopravní stavby hlavního města Prahy byly právě před tímto sletem
pro účely takovýchto velkolepých
tělovýchovných slavností přebudovány vysokými náklady ze státního
a magistrátního rozpočtu. Nová
vláda počítala se Sokolem jako
zastřešující organizací sjednocené tělovýchovy. To ale nebylo ze
strany ČOS akceptováno. Během
roku 1953 byla proto ČOS „rozmělněna“ a vznikla DSO Sokol již
pod Národní frontou, která slučovala všechny dobrovolné sportovní
a zájmové organizace v ČSR. Rokem 1953 také došlo ke změně nazírání státního vedení na hromadná cvičení sletového typu. Proto
se začala připravovat I. celostátní
spartakiáda, která byla pokračovattelkou
lk sletů,
l tů ale pod hlavičkou nikoli ČOS, ale
ČSTV. Konala se ve sletovém rozsahu 4 – 5 týdnů
na přelomu června a července.
Dobové dokumenty úvalského, nejprve Slavoje
(1952) a od roku 1968 opět Sokola (ale ČSTV)
o celostátních spartakiádách v letech 1955, 1960,
1965 detailně nevypovídají. Spartakiáda se v roce
1970 nekonala. Dochovaná úvalská fotodokumentace je až z Československé spartakiády
1975, kdy se muži i ženy dostali na Strahov. Sys-
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tém celostátních spartakiád (I. – 1955, II. – 1960)
byl poplatný všesokolským sletům. Spartakiády
(i slety) trvaly 4 – 5 týdnů. Teprve III. celostátní
spartakiáda v roce 1965, v době celospolečenského uvolnění, ho změnila. Z několikatýdenního
maratonu se „smrskla“ na 2 x 2 opakující se stejná
cvičební odpoledne, ale s jinými cvičenci. Všechny spartakiády ale připravovali zkušení sokolští
pracovníci od ústředí po jednoty. Spartakiády
od roku 1975 do poslední uskutečněné v r. 1985
se vrátily k sokolským kořenům.
Nácvik všech úvalských složek od žáků
po muže na Československou spartakiádu 1975
začal v září 1974. Nejprve byli proškoleni vedoucí dle dodané nácvikové brožury. Naším proškoleným vedoucím byl Radek Pivoňka (Aman).
Školení probíhalo po etapách a bylo rozděleno

u všech skladeb na 3 až 4 bloky, které byly nacvičovány postupně a spojovány. Tak jako u sletových cvičení, tak i u spartakiádních nácviků
existoval „létající“ cvičitel, který dojížděl do jednot kontrolovat, jak nácvik postupuje. U sestavy
mužů byl naším létajícím Pepa Jedlička (řečený
Smrček) ze Sokola Stará Boleslav. Nutno podotknout, že muži nácviku zpočátku moc pozornosti
nevěnovali. A tak se stalo, že při veřejném vystoupení začátkem roku 1975 v úvalské tělocvičně, kdy s námi cvičil i Pepa Jedlička, celá úvalská
parta cvičila jako jeden muž, ale o takt později.
Příčinou bylo naše opisování cviků od Pepy, který
jediný cvičení ovládal. Publikum ovšem tvrdilo,
že nám právě on cvičení kazil. Opak byl pravdou.
Nakonec vše dobře dopadlo, a jak dokládají fotograﬁe, i Strahov muži absolvovali bez ztráty kytič-

ky. Ženy z úvalského Sokola cvičily na Strahově
na hudbu Bedřicha Smetany – Vltava. Vzhledem
k jejich pečlivosti při nácviku se nic podobného
jako mužům nestalo.
K organizaci spartakiád je třeba dodat, že 1.
stupněm byl nácvik a veřejná vystoupení v místě. Druhým byly okrskové spartakiády (u sletů
župy), zpočátku i krajské do roku 1960 a celostátní na Strahově. Úvaláci měli městskou, která byla
pod sokolovnou, okrsková byla v Říčanech. Pak
už byly nácviky přímo na Strahově.
Co říci závěrem? Slety i spartakiády byly vždy
o cvičení, o pohybu pro radost, o partě, která se tím
bavila, dle současného slovníku „relaxovala“. Parta, která vzájemně „vychovávala“. Proto možná
slety ani spartakiády v současném individualistickém světě nemají místo. Jiří Dráb, předseda TJ

informativní publikaci. Základní fakta si najdeme
v literatuře či archivu. Potřebujeme vaši pomoc,
abychom současně uveřejnili konkrétní příběhy.
O legionáři Váňovi máme již slíbený příběh, pan
V. Lhoták byl dokonce předsedou MNV, v seznamu se objevují jména Úvaláků – např. J. Kejř, J.
Kameník, A. Pliml, V.Tourek, F Budka, B. Bulvas, J. Cmiral, A. Netušil, J. Rosa, K. Landa atd.
Mám tedy prosbu – napište krátký příběh, nebo
poskytněte základní údaje, zápisky, které můžete

nechat v podatelně MěÚ, hodit do schránky v Čechově 210, poslat mailem mandova@centrum.cz
<mailto:mandova@centrum.cz> či si můžeme
sjednat schůzku. Myslím, že legionáři si důstojnou vzpomínku zaslouží. Bez nich bychom v republice se jménem český, nebo československý
nežili.
S velkým poděkovánínm za váš čas.

historie
Vážení Úvaláci,
letopisecká komise se snaží zachovat co nejvíce informací ze současné doby i z dob minulých.
Zachytili jsme osud našich židovských spoluobčanů, nyní se snažíme o vydání knihy o naší
rodačce Marii Majerové. Příštím rokem budeme
slavit 100. výročí naší republiky. O legionářích
v Rusku, Francii či Itálii jsme před rokem 1989
nesměli mluvit. Mladší polovina národa často netuší, kdo to byli čsl. legionáři. Chceme připravit

PhDr. Lenka Mandová

poznáte se?

Poznáte, kde to bylo???

K

dyž už jsme byli v červnu u obchodů,
tak ještě několik dalších. Poznáte je?
Jistě, ale kdy to bylo??? Co se prodávalo u Hlávků, je patrné, co ale u Karla
Šáry? Na zvětšenině je málo zřetelná reklama na kávu, u dveří visí rýžová košťata
a uvnitř? Jak asi vypadaly interiéry obou
míst? Zajímavé je i číslo popisné domu
na náměstí (tolik diskutovaná 18). Vyprávěl
vám někdo, jak to třeba v krámcích vonělo,
jak se prodavač choval k zákazníkům? Najdete-li chuť nebo odvahu, napište prosím.
V následující odezvě k fotograﬁi strážníka Františka Sokola jsem dostala velmi
osobní a zajímavý dopis.

Odezva na květnové pátrání po historii
Cituji z dopisu paní Evy Sokolové – Teichmanové a Miloše Sokola:

ka, hajného a ponocného .... chodil s bubnem, bubnoval a sděloval občanům zprávy
z obce. Tímto způsobem ohlásil občanům
z Úval začátek 1. světové války...

„...bratr a já známe dědečka jen z vyprávění
našeho otce Jindřicha. Dědeček František měl
dva syny – Františka a Jindřicha. Bydleli v domečku pod školou, později v domku u kostela
a nakonec ... v dvojdomku v Ruské ulici. ... Dědeček byl ve službě obce a zastával funkci strážní-

Celý rukou a ze srdce psaný dopis je
zkopírován a s originálem a fotograﬁemi,
například i významných paliček, je uložen
do archivu městských kronik.
Další příbuzná rodin také přislíbila pomoc při hledání památečních fotograﬁí
a dokumentů.
Děkuji všem za spolupráci při doplňování střípků historie Úval a života v minulosti
vůbec a těším se na další dopisy či e-maily na adresu alena.janurova@centrum.cz
Alena Janurová
(v současnosti zpracovávající archiv
městských kronik)

Šachové úspěchy našich dětí

zahrajme si šachy

V

Pozice na diagramu se
zdá být remizová – vždyť
bílý je tak blízko proměně svého pěšce na dámu.
Ale není tomu tak. Černý
je na tahu a partii vyhraje.
Najdete správný plán?

letošní sezoně 2016/2017 jsme s dětmi nevynechali jediný turnaj regionální žákovské ligy hraných jako Základní kola krajského poháru. Nejčastější účastníci byli – Nikolka Slavíková, Lukáš Hojka a Vítek Štěpánek.
Šlo o 7 turnajů.
Největší úspěchy Nikolky byly: v Milovicích 5,5 bodů a 3. místo, v Poděbradech 5
bodů a 8. místo (2. z dívek) a v Úvalech 5 bodů a 7. místo. Největší úspěchy Lukáše
byly: čtyřikrát 4 body, ale v Úvalech 4,5 bodu a 8. místo a v Kolíně 4,5 bodu a 10.
místo. Největší úspěch Vítka byl v Čelakovicích 4,5 bodu a 9. místo. Ještě s námi
vyjeli Radek, Tonda a Vojta, tak snad máme ještě další následovníky.
V konečném pořadí regionální žákovské ligy (počítají se 4 nejlepší výsledky) obsadila Nikolka 4. místo (jako dívka má přímý postup do ﬁnále krajského poháru,
které se uskuteční na konci června v Mladé Boleslavi), Lukáš 9. místo a Vítek ve své
kategorii také 9. místo.
Děkujeme dětem za tak velkou účast a samozřejmě také rodičům, kteří s námi
na turnaje jezdí. A popřejme si do příští sezony ještě spoustu takových úspěchů.
Petr Nováček

Vyhrávající pokračování
černého z diagramu v minulém čísle Života Úval
bylo 1…. Se5+ 2.Kc2
Dd3+ 3.Dxd3 exd3+
a nyní buď 4.Kxd3 Sxb2 se ziskem ﬁgury, a nebo 4.Kb1 d2
a černý bud postaví dámu, a nebo opět získá střelce na b2.
Petr Slavík
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Poděkování jménem pozůstalých

Vzpomínka na jednu milou paní

Děkuji všem, kteří se s námi osobně, písemně či v duchu rozloučili s RNDr. Vladimírem
Chaloupeckým, CSc. Zejména oceňuji milá
a srdečná slova a připomenutí hezkých vzpomínek na spolužáka, přítele, akvaristu, skalničkáře a liliáře.
Děkuji za nevšední a procítěné poslední rozloučení slovy farářky CČSH Jitky Pokorné
v Malé obřadní síni krematoria ve Strašnicích,
které nám pomohlo nastolit klid v duši.
Oceňuji i pomoc všech sousedů a známých
v obtížné chvíli. Oceňuji rovněž velmi profesionální a empatický přístup pracovníků Pohřební služby Jan Žížala z Českého Brodu, kteří
zajistili celý obřad včetně krásné květinové výzdoby k naší velké spokojenosti. Ještě jednou
velký dík všem.
Alena Janurová

Minulý měsíc nás navždy opustila Helča Novosádová. Mnozí z vás
ji jistě znají z místní lékárny nebo ze zastupitelstva a nebo třeba
z akcí pořádaných kulturní komisí města či spolkem Jonatán.
Všichni ji máme v paměti jako usměvavého a mírného člověka,
který vždy působil jako spojující prvek mezi lidmi a případné problémy řešil vždy s rozvahou a klidem. Člověka, který byl vždycky
ochotný udělat něco pro druhé i pro Úvaly jako takové. Takových
lidí bohužel není mnoho a její předčasný odchod je velmi smutnou realitou.
Občas od lidí slýchám to notoricky omleté úsloví „v Úvalech se nic
neděje“. V Úvalech se toho ale děje spousta, ať už se jedná o akce
sportovní, kulturní, společenské či jakékoliv jiné. Nejrůznější akce
pořádají nejen spolky, organizace a sportovní kluby, město či
MDDM, ale třeba i místní podnikatelé. A že se„něco děje“, tak to je
zásluha především lidí, jako byla Helča.
Jana Horová

Dne 2.7.2017 uplyne deset
let, co nás navždy opustil
náš milovaný tatínek, tchán,
dědeček a pradědeček
p. Zdeněk Čihák.
S láskou vzpomínají
snacha Jarka a děti s rodinami

Dne 27.7.2017 to bude rok, co
nás po zákeřné nemoci navždy
opustil syn a bratr Petr Urban.
Velký srandista a tvrdý bojovník
s laskavým srdcem.
S láskou na něj vzpomínáme.
Rodina Urbanova

společenská kronika
červenec–srpen
2017
Vítáme nové spoluobčánky
Samuel Ege Şahin
Mikuláš Kavka
Luisa Papírníková
Filip Navrátil
Vít Lavička
Alice Kovářová
Ema Křikavová
Tereza Rytinová
Filip Švihla
Všem dětem přejeme, aby vyrostly
ve zdravé a šťastné občany našeho
města.
Červencová životní jubilea
70 let – Vladimír Večeřa
František Koula
Jindřiška Limaxová
Jiří Šaman
František Adamčík
Eva Hermanová

75 let –

80 let –

82 let –
83 let –
85 let –
86 let –
89 let –
90 let –
92 let –
93 let –

Josef Barták
Mujab Kasawat
Roman Slavík
Jiří Podlešák
Eva Kristová
Božena Boháčová
Václav Dvořák
Květoslava Jará
Miroslav Štěrba
Věnka Nevěřilová
Eva Musilová
Hana Červenková
Jiří Benešovský
František Lajtner
Alena Soukupová
Gertruda Bachurová
Marta Štíchová
Jaroslav Navrátil
Zdeňka Jeřábková
Marie Kozubík
Marie Akšteinová
Emanuel Jankovský
Jaroslava Medková
Milada Řezáčová

96 let – Bohumil Konečný
Srpnová životní jubilea
70 let – Olga Belzová
Zuzana Šeredová
Bohumil Rygel
Iva Šťávová
Lubomír Ježek
Marie Šťastná
75 let – Ladislav Řípa
Vladimír Tourek
Jitka Vanišová
Adriena Potměšilová
80 let – Miroslava Stejskalová
83 let – Karel Bílý
84 let – Josef Fischer
Otakar Poživil
Josef Jirovský
85 let – Věra Venturová
86 let – Jarmila Kašparová
87 let – Věra Jandusová
88 let – Miluše Nesvadbová
90 let – Alena Míšková
91 let – Jan Petráněk
Zdeňka Čapková

94 let – Věra Němečková
Všem jubilantům přejeme hodně
štěstí, zdraví a spokojenosti
do dalších let.
Navždy jsme se rozloučili
Antonín Kroupa
Jiří Horák
Milan Trejbal
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

inzerce
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Pohřební ústav

Pavel Kos

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

AUTODOPRAVA
-nonstop-

ODVOZ KONTEJNERY
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

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
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milanpetruzalek@sute-pisky.cz

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16
602 429 913
605 977 191
606 784 088
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Rádi bychom koupili byt
v Úvalech pro naši babičku.
Tel.: 725 346 702.
Zbyšek Kordač

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