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Slovo starosty
Milé Úvalačky, milí Úvaláci, 

je za námi léto, které letos bylo zejména 
v první polovině horké a dusné, ale i tak se 
jednalo o čas, který má většina z nás, zejmé-
na děti, nejraději. Léto máme spojené také 
s cestováním a odpočíváním. Horko a dusno 
však bylo i na úvalských stavbách. Hlemýž-
dím tempem pokračovala rekonstrukce průta-
hu Úvaly (Škvorecká x Riegerova) a neminul 
týden, abychom se s Krajskou správou silnic 
a zhotovitelskou fi rmou nedohadovali nad po-
malým tempem prací a mnohdy pochybnou 
kvalitou práce. Mám zde plné pochopení pro 
naštvané občany města a podnikatele, zejmé-
na z ulice Dvořákovy a 5. května, ale jsme 
na radnici názoru, že nemůžeme přejímat 
nekvalitní práci zhotovitele stavby jen proto, 
abychom tempo prací urychlili. 

Zkomplikovala se i rekonstrukce Mateřské 
školy Kollárova. Oproti původním odhadům 
projektanta a sondám se v objektu vyskyto-
valo násobně více azbestu, a to i ve vnitřních 

konstrukcích objektu. Rozhodování o dalším 
postupu bylo těžké, ale nakonec jsme jej udě-
lali. V rekonstrukci Mateřské školy Kollárova 
se pokračuje, byť se výrazně prodraží. Zároveň 
jsme s kolegy na radnici rozhodli o postavení 
dočasné montované školky v lokalitě Výpus-
tek, takže možnost chodit do školky zůstane 
úvalským dětem zachována. Více si přečtěte 
v samostatném článku. 

Pokračovali jsme také v rekonstrukci úval-
ských ulic a zahájili rekonstrukci vnitřních pro-
stor radnice na náměstí Arnošta z Pardubic 95. 
Úvaláci a Úvalačky se tak cca za rok dočkají 
nových, přívětivějších prostor. V srpnu také 
začaly přípravné práce na zahájení rekonstruk-
ce náměstí, ulice Husovy a Podhájí. Příprava 
rekonstrukce se zdržela, protože po zkušenos-
ti s první etapou rekonstrukce průtahu Úvaly 
jsme chtěli mít výrazně větší kontrolu nad prů-
během výběrového řízení a volbou zhotovi-
telské fi rmy, což znamenalo poměrně obtížná 
jednání se Středočeským krajem. Věřím však, 

že díky tomu bude mít rekonstrukce náměstí 
podstatně lepší průběh. A věřím také, že nová 
podoba náměstí a Husovy ulice posune Úvaly 
výrazně více dopředu a bude se líbit i těm oby-
vatelům Úval, kteří mají v současnosti o jeho 
podobě jinou představu.

A co nás čeká na podzim? Zahájíme re-
konstrukci objektu TESKO u základní školy, 
budeme dále pokračovat v rekonstrukcích ulic 
– zejména půjde o ulici Barákova a první eta-
pu ulice Kollárovy. Začneme také instalovat 
první prvky nového městského mobiliáře – 
zejména jde o zastávky, lavičky a odpadkové 
koše. Spolu se SŽDC chceme zahájit přípravu 
stavby chodníku od závor k podchodu Vydro-
va a postavit u nádraží parkoviště pro kola. 
A v neposlední řadě je nezbytné dotáhnout 
do konce nyní rozestavěné projekty.

Září přináší kromě začátku školního roku 
také úvalské posvícení, burčák a babí léto. Tak 
ať vám září vyjde ☺

Petr Borecký, starosta města

P
oslední předprázdninové jed-
nání úvalských zastupitelů 
se konalo 22. června 2017. 

Ing. Váňová přednesla zprávu 
z řádného červnového jednání fi -
nančního výboru. Finanční výbor 
se zabýval návrhem rozpočtového 
opatření města č. 2/2017 ve vaz-

bě na aktuální čerpání rozpočtu 
města za období 1–4/2017, závě-
rečným účtem města, účetní zá-
věrkou a zprávou auditora za rok 
2016. Dále se FV zabýval hospo-
dařením Technických služeb měs-
ta Úvaly. Všechny tyto dokumen-
ty postupně následně projednávali 
zastupitelé. 

Závěrečný účet města včet-
ně zprávy auditora o přezkou-
mání hospodaření města Úva-
ly za rok 2016 byl schválen. 
V průběhu roku 2016 bylo cel-
kem schváleno 6 rozpočtových 
opatření. Celkové příjmy ve tří-
dě 1,2,3 a 4 ve skutečnosti byly 
120 689 269,26 Kč. Celkové 
příjmy ve třídě 8 ve skutečnosti 
byly 1 532 893,29 Kč z toho: da-
ňové příjmy 92 278 671, 15 Kč, 
nedaňové příjmy 13 032 440, 49 
Kč, kapitálové příjmy 352 923,- 
Kč, přijaté transfery 15 025 233, 
62 Kč. Nejvyšší část příjmů tvo-
ří daňové příjmy. Celkové vý-
daje ve třídě 5,6 ve skutečnosti 
byly 110 813 069,55 Kč. Cel-
kové výdaje ve třídě 8 byly 
11 409 092,- Kč, běžné výdaje 
83 966 679,42 Kč, kapitálové vý-
daje 26 846 390, 13 Kč. Zůstatek 
na účtech města k 31. 12. 2016 

činil 21 033 934,38 Kč. Rovněž 
byla zastupitelstvem schválena 
účetní závěrka za rok 2016.

Zastupitelé následně schváli-
li rozpočtové opatření č. 2/2017 
kde příjmy a výdaje dosahují 
265 527 303 Kč.

V dalším bodě jednání úvalští 
zastupitelé schválili návrh aktu-
alizované zřizovací listiny Tech-
nických služeb města Úvaly, p.o., 
a rovněž schválili návrh rozdělení 
hospodářského výsledku příspěv-
kové organizace Technické služby 
města Úvaly za rok 2016. Ztráta 
za rok 2016 dosáhla 3 132 611,65 
Kč. Ztráta byla vzhledem k tomu, 
že se jednalo o první rok činnosti 
technických služeb, plánovaná. 
V neposlední řadě byla schvále-
na výroční zpráva Technických 
služeb města Úvaly, p.o., za rok 
2016.

Zastupitelé schválili přijetí do-
tace ve výši 44 % z uznatelných 
nákladů na akci „Úvaly splaško-
vá kanalizace – II. etapa – roz-
šíření“. Celkové náklady stavby 
jsou 29 967 472,47 Kč, uznatelné 
náklady činí 25 354 373,34 Kč, 
podpora ze strany Ministerstva 
zemědělství ČR ve výši 44% tj. 
11 257 000,00 Kč, vlastní zdro-

je města Úvaly na tuto investiční 
akci činí 18 710 472,47 Kč.

Zastupitelé také schválili kup-
ní smlouvu mezi městem Úvaly 
a občanem města o výměře 46m2, 
druh pozemku - zahrada za celko-
vou cenu 7 116 Kč. 

Zastupitelé také schválili vý-
kup pozemku (odkoupení spo-
luvlastnických podílů pozemku) 
v ulici 5. května o rozloze 25 m2 

za celkovou kupní cenu 2 500 Kč 
(tj. 100,- Kč/m2 )

Zastupitelé neschválili zveřej-
nění záměru na prodej trojúhel-
níkové části pozemku č. 3660/1 
vlastnictví města Úvaly o výměře 
cca 470m2, která přiléhá k soukro-
mému pozemku v ulici Dobročo-
vická. Dále zastupitelé neschválili 
zveřejnění záměru na prodej části 
pozemku č. 3883/1 ve vlastnictví 
města o výměře cca 390 m2 .

Zastupitelé také revokovali 
své dříve přijaté usnesení č. Z - 
12/2017 ze dne 31. 1. 2017 – kup-
ní smlouva pod komunikacemi 
ulicemi Šámalova, Glücksmann-
ova ve čtvrti „U Horoušánek“. 
Důvodem revokace je, že obec 
Horoušany při revizi návrhu kup-
ní smlouvy předložené městem 
Úvaly zjistila, že na pozemku
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O čem jednali zastupitelé dne 22. 6. 2017

Pozvánka Pozvánka 
na řádné na řádné 
zasedání zasedání 

zastupitelstvazastupitelstva
Zveme občany 

na řádné 
veřejné zasedání 

Zastupitelstva města 
Úvaly, které se koná 

ve čtvrtek 

21. 9. 2017 

od 17 hodin

v sále domu 
s pečovatelskou 

službou.
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V
eřejnosti je již známo, že se naše měs-
to připravuje na rozsáhlou rekonstrukci 
rybníků Lhoták a Horní úvalský, kterou 

bychom chtěli realizovat v roce 2018. O tom 
a o nákladech rekonstrukcí jsem psal v Životě 
Úval již v listopadu 2015. Dle sdělení České 
inspekce životního prostředí OI Praha prostřed-
nictvím Agentury ochrany přírody a krajiny 
ČR (AOPK) bylo nezbytné, aby vlastní rekon-
strukci předcházel biologický průzkum na jme-
novaných rybnících. Vlastní průzkum se sestá-
vá z botanického průzkumu, do kterého jsou 
zahrnuty příbřežní porosty různé šířky (podle 
charakteru okolí), hráz, zhlaví rybníků a dosaži-
telná vegetace v rybnících. V zoologickém prů-
zkumu jsou determinovány na obou lokalitách 
tyto skupiny: savci, ptáci, plazi, obojživelníci, 
ryby, z bezobratlých hmyz, pavoukovci, měk-
kýši, popř. jiné. Právě významnou skupinou 
zvláště chráněných druhů v daných lokalitách 
jsou obojživelníci. Důraz celkového biologic-
kého průzkumu by měl být kladen na zvláště 
chráněné druhy rostlin i živočichů. A tak se 
také stalo. Průzkum prováděl RNDr. Jiří Vese-
lý ve spolupráci s Mgr. S. Čížkovou (botanika) 
a J. Moravcem (bezobratlí). K jakým závěrům 
došli, uvádím výňatkem z předložené zprávy.

„Botanický průzkum v zájmové lokalitě byl 
zpracován komplexně za použití standardních 
fl oristických metod. K jeho vypracování byly 
využity, kromě zjištěných aktuálních dat, také 
údaje z aktualizovaného mapování biotopů 
AOPK ČR a předchozích botanických prů-
zkumů. Terénní průzkum se uskutečnil v jar-
ních a časně letních měsících 
roku 2017. Studovaná lokalita 
byla během jednotlivých návštěv 
rozdělena na 17 dílčích ploch. 
Charakteristika jednotlivých 
segmentů byla zpracována tabul-
kově. Celkově lze konstatovat, 
že po vlhkostním gradientu se 
na utváření variability vegetace 
rybníku podílí nejvíce gradient 
eutrofi zace a disturbance. Dochá-
zí k nárůstu vyššího zastoupení 
ruderalizovaných společenstev. 
Ustupují oligotrofní druhy. Z hle-
diska zastoupení typů biotopů lze 
celkově konstatovat, že v zájmo-
vém území se nacházejí zejmé-
na biotopy silně ovlivněné nebo 
vytvořené člověkem (X biotopy), 
které jsou z botanického hlediska 
málo cenné. Seznam druhů za-
znamenaných v zájmovém území 
obsahuje celkem 260 taxonů vyš-
ších cévnatých rostlin.

Během botanického průzkumu nebyl v zá-
jmovém biotopu zjištěn výskyt chráněných 
druhů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. k záko-
nu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění a podle Černého a červeného 
seznamu cévnatých rostlin ČR. V průběhu pra-
cí spojených se stavebními pracemi můžeme 
zaznamenat šíření invazních  a expanzivních 
taxonů  do sousedních biotopů.

Po dokončení stavby se projeví dvě proti-
chůdné tendence: příznivý rozvoj ekosysté-
mů raných sukcesních stadií a na druhé stra-
ně oslabení existujících ekologických vazeb 
(což výrazně přispěje k redukci stávajících 
rostlinných populací), k šíření invazních a ex-
panzivních taxonů, což může způsobit nega-
tivní změny společenstev v zájmovém území 
a v jeho okrajových úsecích.

Během realizace záměru je nutné zajistit 
ochranu proti šíření invazních druhů (Conyza 
canadensis (turanka kanadská), Aster lan-
ceolatus (hvězdnice kopinatá) et. spp. div., 
Impatiens parvifl ora (netýkavka malokvětá), 
Robinia pseudacacia (trnovník akát), Reynou-
tria (křídlatka) spp., Solidago (zlatobýl) spp. 
aj.) a expanzivních druhů (Calamagrostis epi-
gejos – třtina křovištní, Sambucus nigra – bez 
černý, Urtica dioica – kopřiva dvoudomá, aj.), 
které mohou do zájmového území při prová-
dění a po ukončení stavby invadovat nebo sem 
byly zavlečeny s dováženým materiálem.

Při zoologickém průzkumu bylo zjištěno, 
že se jedná o lokalitu dvou rybníků s blíz-
kým okolím. Rybníky jsou silně eutrofi zované 

se značným množstvím dnového sedimen-
tu. Vlivem těchto skutečností může vznikat 
ve vodním prostředí krátkodobě bezkyslíkaté 
prostředí s vysokým pH. Následně dochá-
zí zřejmě k poleptání žaber u části obsádky 
(kapr obecný) a úmrtí jedinců. Jako vhodné 
řešení lze spatřit odstranění dnového sedimentu 
z vodního prostředí a následně stanovit vhod-
nou obsádku, která by umožnila využít vodní 
prostředí obou sledovaných rybníků.

V lokalitě obou rybníků a blízkého okolí 
byly zjištěny zvláště chráněné druhy živo-
čichů. Za nejcennější lze považovat skokana 
skřehotavého (Pelophylax ridibundus). Druh 
je vázán na vodní prostředí v obou rybnících, 
ale populace druhu je ve velmi špatném stavu. 
Na lokalitě obou rybníků byly zjištěny celkem 
pouze 3ex. druhu. Další zjištěné zvláště chrá-
něné druhy, kterými jsou čmelák luční (Bom-
bus pratorum), čmelák rolní (Bombus pascuo-
rum), zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta), 
slepýš křehký (Anguis fragilis), netopýr vodní 
(Myotis daubentonii), nejsou striktně vázány 
na vodní prostředí. Případné práce spojené 
s odstraněním dnového sedimentu nebudou 
mít vliv na jedince a populace těchto druhů.

Na lokalitě byl zjištěn nepůvodní druh a tím 
je želva nádherná (Trachemys scripta elegans). 
Jde o minimálně 1ex tohoto druhu. Také jeho 
přítomnost na lokalitě může negativně ovlivnit 
populaci druhu skokan skřehotavý (Pelophylax 
ridibundus). Doporučujeme tohoto jedince od-
chytit a umístit do chovatelského zařízení.“

Z výše uvedeného vyplývá, že v zájmové lo-
kalitě se nenacházejí žádné významnější 
botanické a zoologické překážky, které by 
ovlivnily přípravu realizace a vlastní reali-
zaci rekonstrukce uváděných rybníků. O co 
konkrétně jde? U Horního úvalského je zá-
sadní problém v odtěžení sedimentu, chce-
te-li v odbahnění, zvýšení bezpečnosti pře-
livu, oprava tzv. požeráku a oprava hráze. 
U Lhotáku je zásadním problémem oprava 
hráze, která se rozpadá, odtěžení sedimen-
tu, oprava podemletých břehů, přeliv pod 
Lhotákem, možnost posunout tzv. požerák 
více do rybníka. Základní fi nanční náklady 
nejsou malé. Jen u Horního úvalského jsou 
odhadnuty náklady za odtěžení sedimentu 
na 5 mil. Kč a na opravu hráze 3 mil. Kč. 
U Lhotáku se odhadují náklady na opravu 
rozpadlé hráze na 8 mil. Kč a za odtěžení 
sedimentu 2 mil. Kč.

Nyní nás však čekají rozbory sedimentů 
v obou rybnících a doufám, že se to podaří 
ještě v letošním roce. 

Vítězslav Pokorný
místostarosta města

č. 549/1 v k.ú. Horoušany se na-
chází veřejné osvětlení ve vlast-
nictví obce Horoušany, včetně 
spínacího bodu RZB6 pro část 
Horoušánek. Dále, že se na uve-
deném pozemku nachází také 
vodovodní řady v profi lu 110, 
u kterých nemá obec Horoušany 
ověřeno vlastnictví, zjevně k nim 
však nejsou zřízena žádná věc-
ná břemena. Nadto je v lokalitě 
plánovaná v souladu s územním 

plánem obce Horoušany výstav-
ba domů, a to developerem, se 
kterým obec Horoušany uzavřela 
plánovací smlouvu, v rámci kte-
ré budou vybudovány inženýrské 
sítě právě na pozemku č. 549/1, 
tyto následně převezme obec Ho-
roušany do svého vlastnictví.

V návaznosti na předchozí bod 
zastupitelé schválili koupi po-
zemků a uzavření kupní smlouvy 
mezi městem Úvaly a obcí Ho-

roušany na pozemky č. 3270/1, 
3311, 3332, 3310/7 k.ú. Úvaly 
u Prahy, o celkové výměře všech 
pozemků 3184 m2 za celkovou 
kupní cenu 603 965 Kč.

Připomínky zastupitelů se týka-
ly dopravních uzavírek ve městě, 
návrhu jízdních řádů vlaků a ná-
vazných autobusových linek. Pro-
blém zastavování spěšných vlaků 
směrem z Prahy do Úval naráží 
na kapacitní problém trati. Město 

nicméně na podnět pana Ing. Čer-
ného projedná se SŽDC možnost 
zastavování spěšných vlaků smě-
řujících z Prahy přes Úvaly.

Videozáznam z řádného jednání 
ze dne 22.6.2017 je zde: http://
www.youtube .com/watch?-
v=aDQHfDWbpAk
(délka trvání 2:01 hod.) 

Marek Mahdal
(redakce Života Úval)

Biologický průzkum na našich rybnících

Vymezení dílčích ploch v zájmovém území (mapový podklad: © AOPK ČR)
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Město Úvaly zveřejnilo návrh 
nového územního plánu

Další návrh územního plánu 
je na světě

J
ak jistě víte, město Úvaly již 
od roku 2009 připravuje nový 
územní plán. Příprava nového 

územního plánu je velmi kompli-
kovaným a obtížným procesem, 
již z toho důvodu, že zasahuje 
do zájmů mnoha vlastníků po-
zemků, zároveň pak musí hledat 
nutné kompromisy mezi zájmy 
soukromými a zájmy veřejnými.

O územním plánu se tak v Úva-
lech diskutuje již několik let, 
současný platný územní plán byl 
mnohokrát kritizován za to, že 
poskytuje platformu pro příliš 
extenzivní rozvoj města, s ohle-
dem na platné zákony se však stal 
východiskem pro nový územní 
plán Úval. V roce 2016 proběh-
la veřejná diskuse s občany, kde 
jsme se společně snažili hledat 
to, co od nového územního plánu 
očekáváme, a na konci roku 2016 
schválilo zastupitelstvo města 
nové zadání územního plánu.

Od té doby zpracovatel územ-
ního plánu, pan architekt Ivan 
Vavřík připravoval dokumentaci, 
která je nyní vystavena na webu 
města (adresa: http://www.mes-
touvaly.cz/mesto/uzemni-plan/) 
a je také k dispozici na odboru ži-
votního prostředí a územního roz-
voje k připomínkám vás, občanů 
města a vlastníků pozemků a také 
orgánů státní správy a sousedních 
obcí.

Od čtvrtka 10. srpna 2017 
do pátku 13. října 2017 vám jsou 
vždy v pondělí a ve středu k dis-
pozici pracovnice na odboru ži-
votního prostředí a územního 
rozvoje města (Riegerova 897/7, 
I. patro), kde najdete k nahlédnutí 
kompletní dokumentaci k nové-
mu územnímu plánu.

Nový územní plán přináší 
koncepční změny týkající se na-
příklad rozsahu zastavitelného 
území města s ohledem na regu-
laci plošného rozvoje. Věříme, 
že se aktivně zapojíte do procesu 
pořizování územního plánu tak, 
aby nově připravený územní plán 
mohl být vydán ve všeobecné 
shodě a dobře sloužil všem oby-
vatelům města.

Termín pro podání připomínek 
k územnímu plánu je od čtvrtka 
10. srpna do pátku 13. října 2017. 
Připomínky v písemné formě 
zasílejte na adresu pořizovatele 
Město Úvaly, Odbor životního 
prostředí a územního rozvoje, 
Pražská 276, 250 82 Úvaly nebo 
doručte osobně na podatelnu 
městského úřadu, případně zašle-
te do datové schránky pa3bvse. 

Po obdržení stanovisek dotče-
ných orgánů a připomínek obča-
nů bude tento návrh projektantem 
upraven a předložen k veřejnému 
projednání na podzim roku 2017.

Vedení města

O
d 10. srpna mohou občané 
Úval připomínkovat návrh 
územního plánu. Jaký tento 

(již druhý) návrh vlastně je a co se 
změnilo?

Na několika místech došlo 
k redukci zastavitelných ploch 
– zejména byla oproti minulému 
návrhu úplně zrušena zastavitel-
ná plocha u Horoušánek, nalevo 
od silnice do Horoušánek od Zá-
lesí. Dochází však zároveň opro-
ti stávajícímu plánu k přidávání 
velkých ploch například nad 
koupalištěm nebo, zcela v roz-
poru s dosavadním postojem 
vedení radnice a navíc navzdory 
územní studii, i na okraji města 
na Vinici.

Územnímu plánu chybí etapi-
zace celková a etapizace jednot-
livých ploch. Nejsou spočítány 
kapacity škol, školek a dalšího 
vybavení, tak jako to vypočítá-
vá například územní plán Čes-
kého Brodu. Celkově pak z ce-

lého územního plánu vyplývá, 
že nahrává velkým vlastníkům 
a developerům. Zájmy „řado-
vých“ úvalských občanů mohou 
být opomíjeny s odůvodněním 
nutnosti regulace výstavby, ale 
to neplatí pro „velké“ vlastníky, 
kteří mají moc prosadit si své 
zájmy u vedení města. Zástupce 
našeho spolku se účastnil jedné 
z prvních konzultací pracovní 
skupiny, na vše výše uvedené 
opakovaně upozorňoval, ale jeho 
připomínky byly vedením města 
ignorovány.

Aktuální návrh územního plá-
nu tak Úvalům jako městu mno-
ho dobrého nepřinese, naopak 
jen urychlí výstavbu. Otázkou je, 
proč tento návrh podporuje sou-
časné vedení města, které ústy 
starosty Petra Boreckého doneko-
nečna opakuje, jak se snaží nové 
výstavbě bránit.

Jan Černý, Vojtěch Dvořáček
Zastupitelé za PRO Úvaly

Vážení spoluobčané,
chtěli bychom vás informovat 

o postupu reklamačního říze-
ní ve věci nerovnosti povrchu 
komunikace v ulici Smetanova 
v místě provedené přeložky deš-
ťové kanalizace, která byla pro-
vedena v roce 2015. Přes zimu 
2016/2017 vznikla nerovnost 
povrchu komunikace v místě 
provedené přeložky, načež Město 
Úvaly zaslalo reklamaci zhoto-
viteli stavby. Reakce zhotovitele 
stavby na tuto skutečnost byla, že 
město Úvaly obdrželo vyjádření, 
že reklamaci odmítají. Dle jejich 
vyjádření bylo dílo provede-
no dle projektové dokumentace 
včetně použitých materiálů. 

V souladu s výše uvedeným se 
v současné době zpracovává zna-
lecký posudek soudním znalcem, 
jenž se bude zabývat technickým 
stavem vozovky v ulici Smeta-
nova po provedení rekonstrukce 
kanalizace. S ohledem na fakt, že 

je plánována oprava dotčeného 
úseku, bude následně sloužit po-
sudek jako důkazní prostředek, 
který specifi kuje stav komunika-
ce před provedením opravy. Zna-
lecký posudek bude také zpraco-
ván z důvodu identifi kace příčin 
vznikajících poruch a nerovností, 
návrhu způsobu odstranění příčin 
tak, aby vozovka mohla splňovat 
parametry v souladu s platný-
mi technickými a legislativními 
předpisy, odhadu stavebních ná-
kladů na odstranění příčin.

Věříme, že tuto problematiku 
nebude nutné řešit soudním spo-
rem, ale že na základě znalecké-
ho posudku zhotovitelská fi rma 
VOKA, s.r.o., reklamaci uzná.

Prosíme tímto občany města 
Úvaly o trpělivost ve věci výše 
uvedeného, tímto postupem chce-
me šetřit peníze města a také do-
nutit fi rmu, aby přijala odpověd-
nost za svoji nekvalitní práci. 

Odbor investic a dopravy

D
le sdělení investora stavby vozovky a mostů v ulici Škvorecká, 
Dvořákova a Riegerova Krajské správy a údržby silnic a zhoto-
vitele stavby budou stavební práce probíhat v termínu od září 

2017 do konce listopadu 2017 následovně (níže uvedené termíny jsou 
přímo od zhotovitele ze dne 8. 8. 2017):

–     SO 303 Provedení dešťové kanalizace mezi mosty vč. dokončení – 
do 7. 9. 2017

–      SO 103 Komunikace mezi mosty – 28. 9. – 30. 10. 2017 (mimo 
místa propojů plynu)

– SO 123 Chodníky – 15. 9. – 15. 11. 2017
– SO 133 Propustek – dokončení do 31. 8. 2017
–    SO 231 Most – ŽB konstrukce mostu 3. 9. – 30. 9. 2017  dokončení 

římsy 16. 10. 2017, do 23. 10. propoje sdělovacích kabelů a NN 
kabelů do římsy mostu

–    SO 232 Most – ŽB konstrukce mostu dokončení 1. 9. – 5. 10. 2017, 
dokončení říms do 20. 10. 2017, do 20. 10. propoje NN, sdělovacích 
kabelů a VO

–    SO 503.1 Plyn – pokládka plynu 6. – 10. 10. 2017, propoj cca 10. 11. 
2017 (dle povolení RWE)

–   SO 503.2 Plyn – pokládka plynu 15. – 23. 9. 2017, propoj cca 23. 10. 
2017 (dle povolení RWE)

– SO 431 VO – 26. 8. – 20. 11. 2017
– SO 803 ozelenění – do 30. 10. 2017
– 11. 11. – 15. 11. dokončení komunikací a chodníků
– 15. 11. – 28. 11. 2017 pokládka asfaltových vrstev
– 30. 11. 2017 předání díla

Průchod pro pěší k technickým službám, městskému úřadu Úvaly 
a Policii ČR bude zachován po celou dobu výstavby v celém úseku 
a do dokončení stavby.

Pevně věříme, že tyto předané termíny již budou konečně dodrženy 
a nedojde k žádné jejich změně.

Odbor investic a dopravy

Vystouplá vozovka 
u Prokupského rybníka

Informace o probíhajících 
stavebních pracích na akci 
„III/01214 Úvaly u Prahy, 
průtah – úsek č. 3“
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T
echnické služby města Úvaly mají za sebou 
prvních 7 měsíců provozování svozu odpadů 
a dá se říci, že i přes prvotní potíže s organi-

zací jednotlivých svozových dnů to byly vícemé-
ně úspěšné měsíce. Podařilo se nám zavést pev-
ný harmonogram svozů všech komodit odpadů 
a oproti předchozím rokům se bioodpady sváží 
již od začátku března. 

Během prvního pololetí občané Úval vyprodu-
kovali téměř 580 tun směsných komunálních od-
padů a 225 tun tříděných komodit včetně odpadů 
z kovů a textilu. Na jednoho úvalského občana 
vychází zhruba 123 kg odpadů za 6 měsíců. S při-
hlédnutím k celorepublikovým 
datům tak můžeme říci, že Úvaly 
patří svou produkcí odpadů lehce 
k podprůměru, což naše životní 
prostředí jistě uvítá. 

Svozu komunálních odpadů se vě-
nujeme v podstatě ve všech ostatních 
dnech, kdy nesvážíme směsné odpa-
dy a bioodpady. I přesto si občané stě-

žují, že odpady svážíme s malou frekvencí. Frekvenci 
svozů bohužel nejde navýšit, neboť máme jen jedno 
vozidlo na svoz odpadů. Při našich pravidelných pro-
jížďkách sběrná místa uklízíme, nicméně zjišťujeme, 
že např. i pouhé 2 hodiny po vyvezení kontejnerů se 
na sběrných místech, a to především okolo kontejne-
rů, nahromadí řada odpadů, které však nelze prohlá-
sit za tříděné složky. V řadě případů, nejčastěji pak 
na stanovišti v ul. Rašínova, odhazují občané směs-
né komunální odpady přímo ke kontejnerům na tří-
děné komodity, použité pleny dávají do kontejnerů 
na plasty. Nezřídka najdeme na stanovištích pytle 
s bioodpadem nebo použité elektrospotřebiče, které 

patří na sběrný dvůr. V případě textilních 
kontejnerů jsou pak na některých místech 
(např. ul. Klánovická) odstraňovány zne-
čištěné oděvy, páchnoucí močí atd., tím 
pak dochází ke znehodnocování celého 
obsahu kontejneru, neboť nemohou být 
tyto odpady využity patřičným způsobem. 

Závěrem bych ještě chtěla informo-
vat o distribuci nádob na bioodpady. 
V průběhu jara jsme vám slibovali 
kompostéry a biopopelnice, vzhledem 
k problémům při hodnocení žádostí ze 
strany Státního fondu životního pro-
středí se distribuce posouvá. Bohužel 

jsme se žádostí o kompostéry neuspěli, v případě 
biopopelnic jsme byli úspěšní. Nyní řešíme vý-
běrové řízení, a pokud vše dobře dopadne, v prů-
běhu září vám budeme biopopelnice distribuovat. 
Veškeré detaily domácnostem přihlášeným k od-
běru biopopelnice sdělíme prostřednictvím infor-
mačních dopisů. 

Pavlína Slavíková, 
Technické služby města Úvaly

Svoz odpadů v Úvalech

N
ebezpečný úsek pro chod-
ce, který vidíte na sním-
ku, dozná již brzy zásad-

ního zlepšení. Úvaly v těchto 
dnech úspěšně získaly dotaci 
od SFDI na vybudování nového 
chodníku mezi ulicemi Kláno-
vická a Purkyňova. Zejména 
pro občany ze čtvrtí V Setých 
a Nad Okrájkem se bude jed-
nat o velmi důležitou stavbu 
a příspěvek k zásadnímu zlep-
šení propojení pro pěší směrem 
od Pařeziny/ k Pařezině.

Není samozřejmě nebe bez 

mráčku, a tak bude budování no-
vého chodníku spojeno i s omeze-
ním dopravy na jirenské (kyvadlo-
vý provoz řízený semafory). Doba 
výstavby je odhadnuta na cca 
8 týdnů a na rozdíl od průtahu 
v Riegerově je stavba plně v režii 
a řízení města Úvaly.

Náklady na vybudování nového 
chodníku dosáhnou necelých 4 
mil. Kč, z toho 3,4 mil. Kč bude 
činit dotace od SFDI.

Více informací o projektu na-
jdete na stránkách města.

Petr Borecký, starosta města

V
 rámci transformace odpa-
dového hospodářství jsme 
po několika odkladech na 

SFŽP získali dotaci na 1 300 bio-
popelnic (500 x 120 l a 800 x 240 
l). Již letos na podzim předpo-
kládáme rozdání těchto popelnic 

všem zájemcům v Úvalech. Svoz 
následně bude fungovat podob-
ným způsobem jako u směsného 
komunálního odpadu, přesné har-
monogramy svozu stanoví naše 
technické služby.

Petr Borecký, starosta města

V
 červenci jsme zahájili další 
dlouho připravovanou akci 
– rekonstrukci vnitřních pro-

stor radnice na náměstí Arnošta 
z Pardubic (č.p. 95). 

Rekonstrukce fasády a oken se 
objekt dočkal již před necelými 
dvěma lety, nyní přišly na řadu 
vnitřní prostory. Úvaláci se tak 
za rok dočkají přívětivějších pro-
stor radnice s recepcí a informač-
ním centrem. Stávající odbory 

se z Pražské 276 přesunou právě 
sem.

Uvolněný objekt na Pražské 
276 následně začneme připravo-
vat pro rekonstrukci pro potřeby 
základní umělecké školy a rádi 
bychom část prostor nabídli 
i domu dětí a mládeže.

Rekonstrukční práce potrvají 
téměř rok a budou stát necelých 
9 milionů Kč.

Petr Borecký, starosta města

Uspěli jsme! Již letos se Úvaláci 
dočkají chodníku mezi ulicemi 
Klánovická a Purkyňova!

Podařilo se, popelnice na 
bioodpad budou zdarma 
pro každého zájemce v Úvalech!

Obyvatelé Úval se dočkají nově 
zrekonstruované radnice na ná-
městí Arnošta z Pardubic

Omluva vedení města
Tato omluva je uveřejněna na  zá-
kladě rozsudku Okresního soudu 
pro Prahu východ ze dne 12. 4. 
2017 čj. 19 C 120/2015-146. 
Město Úvaly se touto cestou veřejně 
omlouvá Mgr.  Olze Novákové – ro-
zené Misárkové, Ing.  Dušanovi Mi-
sárkovi, Mileně Zadákové - rozené 
Misárkové a Ing. Václavovi Misárkovi 
za to, že vedení města Úvaly o rodi-
ně Misárků bezdůvodně opakovaně 
prohlašovalo a zveřejnilo (konkrétně 
v  čísle 3/2012 časopisu Život Úval, 
dále v  zápisu z  veřejného zasedání 
zastupitelů města 01/2012 ze dne 
9. 2. 2012) nepravdivé údaje, které 
měly u veřejnosti vyvolat dojem, že 
Misárkovi byli původci toho, že ne-
bylo možné vybudovat splaškovou 
kanalizaci v  Úvalech v  ulici Na  Ztra-
ceném korci proto, že údajně měli 
požadovat za prodej pozemků parc. 
č. 3100, 3116, 3117 v k.ú. Úvaly u Pra-
hy po městu Úvaly neúměrně vyso-
kou fi nanční částku a že proto kvůli 
nim občané nebudou mít možnost 
připojit své nemovitosti na veřejnou 
splaškovou kanalizaci.

Za vedení města
Petr Borecký, starosta města

zari_2017.indd   5zari_2017.indd   5 8/29/17   9:00 PM8/29/17   9:00 PM



M
ěsto se nám mění, někdy rychle, ně-
kdy pomalu, před očima. Snahy bý-
vají často mařeny vandaly. Nechápu 

ovšem, proč se to děje. Jsem náplavka, ale 
už 27 let oceňuji, jak příjemné a klidné místo 
za Klánovickým lesem existuje. Když vy-
stoupím z vlaku, nadechnu se mnohem líp, 
než předtím v Praze. Procházím z nádraží 
k domovu kolem krásných předzahrádek 

a vidím, jak úvalští starousedlíci pečují 
o dům a zahradu. I mladí, nově zabyd-
lení, mají své okolí plné zeleně, květin, 
i když už v modernějším a jednoduš-
ším stylu, přesto velmi pohledné a na-
pomáhající útulnému prostředí našeho 
města. Starají se někde i okolí stromů, 
aby nebylo holé či plné plevele nebo 
hromádek. Proto nechápu, kteří z nás 

úvalských, dokáží cennou práci 
občanů a města ničit, zejména 
čerstvě osázené plochy či květi-
nové nádoby. Ráda se procházím 
ulicemi města a rozhlížím se kolem 
a těším se ze zahrad tajemných, pěstě-
ných, úpravných, užitkových, květino-
vých, radostných v každém ročním ob-
dobí. Přes superrychlý rozvoj techniky 
Čapkův člověk stále rád noří své prsty 
do půdy (hlíny), vandal možná nemá 
zahrádku a má jen potřebu nořit. Vás, 
posledně oslovení, netěší hezké město? 
Jste anonymní, v tom je asi vaše síla 
a zvýšená ostraha v policejním státě by 
nic neřešila, jen stažení do větší ilega-

lity. Nabyli jsme před dvacítkou let nové lid-
ské hodnoty – svobody, úcta k druhým a sluš-
nost je její součástí. Chce to osobní otázku 
položenou vlastnímu já. Jsem dobrý člověk, 
nebo jen nespokojený a rebel? Třeba najdete 
i nový pohled na svět kolem. V Úvalech je 
krásný, neničme jej ani vlastní arogancí, ani 
mocí úřední.

Alena Janurová

PS: Omlouvám se všem, jejichž krásné za-
hrádky jsem nezmínila a snímek nezveřejnila, 
ale jsou na očích všem, kdo se umí dívat.
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Touto cestou si dovoluji informovat, že jsem byla s účinností od 1. 7. 
2017  jmenována notářkou v obvodu Okresního soudu Praha – vý-
chod do uvolněného notářského úřadu po paní notářce JUDr. Vlas-
tě Lauermannové. JUDr. Vlasta Lauermannová ukončila činnost no-
tářky ke dni 30. 6. 2017.
Sídlo notářského úřadu:
Mgr. Markéta Káninská – notářka
Plaská 623/5
150 00 Praha 5
Jak se k nám dostanete:
Tramvají č. 15, 9, 12, 20, 25, 1, 18, 8 – zastávka Újezd
Autem – parkovací zóna Praha 5, parkování možné před domem či 
v blízkém okolí za poplatek
Kontakty:
Tel.: +420 212 245 750
Email: kaninska@mojenotarka.cz
ID datové schránky: vpekw7n

Úřední hodiny:
Pondělí 8:30  – 12:00 13:00 – 16:00
Úterý  8:30  – 12:00 13:00 – 16:00
Středa 8:30  – 12:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek 8:30  – 12:00 13:00 – 16:00
Pátek 8:30  – 15:00                                  

Mimo úřední hodiny dle předchozí dohody.

Děkuji.
S pozdravem
Mgr. Markéta Káninská
notářka v Praze
 
Notářská kancelář Mgr. Markéty Káninské
Plaská 623/5, 150 00 Praha 5
Tel.: +420 212 245 750
Mobil: +420 776 845 623
Email: kaninska@mojenotarka.cz

Nový notář

Krásné Úvaly

ze zápisníku policie

Úvalští policisté pátrají po třicetiletém muži, který v době od 1. 11. 
2016 do 21. 1. 2017 na Úvalsku neoprávněně užíval osobní vozidlo zn. 
Peugeot. Toto vozidlo hledanému muži zapůjčil jeho kamarád, kterému 
jej měl vrátit zpět do konce měsíce října 2016. To však neučinil a vo-
zidlo dále užíval neoprávněně. Policisté po muži intenzivně pátrají od 
ledna letošního roku.

Máte-li jakékoliv informace o pobytu či pohybu hledaného muže, 
sdělte je, prosím, neprodleně policistům na Obvodním oddělení Úvaly 
nebo na kterékoliv policejní služebně. Volat můžete i na telefonní číslo 
602 306 813, případně na tísňovou linku 158.

nprap. Mgr. Eva Hašlová
tisková mluvčí PČR Praha venkov – východ

Pomozte při pátrání

SPIRIDONOV VASILIJ
hledaný muž
Datum narození 5. 4. 1987
Pátrání vyhlášeno 22. 5. 2017
Bydliště -– okres PRAHA III
Nebezpečný NE
Ozbrojen NE
Nakažlivá nemoc NE
Státní příslušnost Česká 
republika (CZ)
Výška 170 až 180 cm
Zdánlivé stáří 30 let

Popis osoby• POSTAVA střední• BARVA VLASŮ plavé (blond)• TVAR VLASŮ rovné• BARVA VOUSŮ hnědé • TVAR VOUSŮ hladké •         HUSTOTA VOUSŮ středně husté STŘIH VOUSŮ bradka• BARVA OČÍ hnědá

Praha venkov – VÝCHOD – Žádáme veřejnost o pomoc při 
pátrání po hledaném muži, který se před policií skrývá.

Ř Ů
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Parkování v Úvalech je a do budoucna stále bude poměrně značný problém. Počet aut neustále přibývá a ka-
pacita stávajících parkovacích ploch není nafukovací. Situace se v dalších měsících mírně zlepší u nádraží, 

až zmizí poslední zbytky záboru, který zde vznikl v průběhu rekonstrukce železničního koridoru. První dva 
roky regulace parkování na náměstí Arnošta z Pardubic a v Husově ulici ukázaly, že nastavený systém parko-
vání má své opodstatnění. Občané v Husově ulici a v dalších ulicích v centru nyní již před svými domy zaparkují. 

Otevřenou otázkou zůstává, jak naložit s velkou plochou „náměstí“ vedle pošty, které je v poměrně rozumné docházkové vzdálenosti 
k nádraží. Je skutečně ve veřejném zájmu vybudovat zde ještě větší parkoviště tak, aby plocha připomínala velký autobazar, nebo plochu 
využít jinak, smysluplněji? Máme tím na mysli přebudování celého náměstí do funkčního městského celku, který by mohl zahrnovat 
například podzemní parkoviště.  Podobná otázka se týká i plochy lomu v Riegerově ulici, která se uvolní po dokončení rekonstrukce prů-
tahu a následně po rekonstrukci náměstí Arnošta z Pardubic. Chceme skutečně i zde odstavená auta, nebo například sportovní a relaxační 
prostor? Nabídka parkovacích míst nikdy nebude stačit poptávce. Chceme proto nabízet občanům jinou alternativu - četnější autobusové 
spoje v rámci města, zázemí pro cyklisty v centru (například parkoviště pro kola u nádraží) nebo bezpečnější cesty pro chodce. Zkrátka, 
řešením podle našeho názoru je nabízet více alternativ, než jezdit autem přímo do středu města. 

 Marek Mahdal (Otevřené Úvaly, z.s.)

Anketní otázka – Jaké vidíte další možnosti parkování v Úvalech?

Situace s dopravou v Úvalech je posledních nejméně 7 let přímo katastrofi cká.
Nejprve jsme přežili budování koridoru včetně nutných uzávěrek a praktické odstavení parkoviště před nádražím. 

Uvedené opatření spojené s omezováním občanů při pohybu v areálu nádraží bylo včas a průběžně občanům poskytované, 
a to ne jenom ze strany ČD, ale také vedením města. 

Dnes změny v oblasti řešení dopravy (souběžně naplánované rozsáhlé opravy silnic prováděné různými institucemi 
v Úvalech) a změny města v oblasti parkování nejsou občanům města poskytnuté v dostatečném  předstihu ba, dokonce nejsou ani s občany vůbec 
konzultované.  

Samotný občan není vůbec informován o krátkodobých opatřeních (v Úvalech  nejméně na 2–4 roky) jak v dopravě, tak v oblasti parkování 
ve městě. 

Internetové stránky města Úvaly nejsou také zdrojem, ve kterém si občan přečte, jak se bude vyvíjet dál systém parkování u nádraží nebo na ná-
městí. Marně se snaží občan najít odpovědi na otázky: Bude dál pokračovat striktní papírkové nastavení parkovacích hodin? Byl zavedený systém 
uvedených parkovacích hodin vůbec vyhodnocen? Jaké jsou závěry z daného opatření? Připravila rada města a její komise návrh řešení parkování 
v Úvalech, ke kterému se lze vyjádřit?

Hledala jsem odpovědi na tyto otázky na webu a nenašla jsem odpovědi v různých částech: v oddílech projektů města, v oddílech jednání rady 
a v části zápisů příslušné komise rady. Moje hledání bylo neúspěšné. Nalezla jsem jen dílčí informace v rubrice Ptáte se starosty, které odpovídají 
jen okrajově na konkrétní lokální dotazy, ale nikde není komplexní návrh, jak se bude parkovat v Úvalech v nejvíce zatížených oblastech. 

Vzhledem k výše uvedenému stavu není možné se k systému parkování v Úvalech vyjádřit, když nebude jednoznačné známé stanovisko k pro-
blematice, kdo bude parkovat v Úvalech, kde se bude parkovat a zda bude obyvatel města ještě za parkování platit. Dále pak je nutné všechna 
uvedená navrhovaná opatření s občany veřejně projednat a připravit rozumnou variantu a nezavádět manýry hlavního města do prostředí vesnice. 

Není jasná a dostupná dlouhodobá koncepce parkování v Úvalech.
Vedení města a rada města dluží poskytnutí uvedených koncepčních dokumentů občanům Úval. A ráda bych připomněla zástupcům Otevřených 

Úval jeden z jejich požadavků, který uplatňovali v začátcích své politické praxe – nutné veřejné seznámení občanů a veřejnou diskusi občanů 
k předložené koncepci parkování. Rado města Úvaly, dlužíš to svým občanům.                                                                               Ing. Helena Váňová

Situace v oblasti parkování v Úvalech, tedy myšleno především v centru a oblasti u nádraží je poměrně 
obtížně řešitelná. Na jedné straně zde vnímáme silný tlak na zkapacitnění parkovacích ploch a na stra-

ně druhé tlak na omezení a regulaci dopravy, která v těchto oblastech je bezesporu velká. Celou situaci 
komplikují i trendy v dopravě, které říkají, že čím dále je parkovací příležitost od cílového bodu, tím 
méně je takové parkování atraktivní a řidič volí alternativní možnosti, často spočívající v obsazení míst, 
která k parkování určená nejsou, případně míst, která jsou v rozporu s vyhláškou a dopravními předpisy. 

S přihlédnutím k výše uvedenému je hledání efektivního řešení velmi nesnadným úkolem. Bohužel k tomu přispívá i samotný 
fakt, že jednotlivá politická sdružení v této otázce upřednostňují často spíše pocity a zelené myšlení před faktickým řešením zoufalé 
situace. Příkladem může být i řešení chodníků a silnice v ulici Jiráskova, která je sice krásně opravená, ale možnosti parkování byly 
zlikvidovány – odhadem cca 40 parkovacích míst. Parkování v Husově ulici a na náměstí Arnošta z Pardubic je pro blízké měsíce 
a roky, vzhledem k plánované rekonstrukci mimo diskuzi a i první studie „nového“ náměstí naznačují, že parkování nevyřeší ani 
na samotném náměstí, natož potřebu parkování obyvatel, směřující vlakem na Prahu.

V první řadě je třeba vytvořit parkovací kapacity v oblasti nádraží a to v dochozí vzdálenosti, která bude pro řidiče dostatečně kom-
fortní. V úvahu přichází jednak parkovací plocha u nádraží, která by měla být rozšířena o stávající stavební dvůr. Dalším přirozeným 
prostorem, který je na hranici dochozí vzdálenosti, je parkování na náměstí Svobody. Další uvažované plochy jsou již mimo kom-
fortní rádius dochozí vzdálenosti (např. Uhelné sklady) a jejich využitelnost by byla přinejmenším sporná. Je třeba vzít také v úvahu, 
že Úvaly jsou spádovou obcí i pro okolní vesnice a díky tomu se zde doprava koncentruje a to k nemilosti obyvatel Úval. Abychom 
alespoň částečně zmírnili tento dopravní nápor, vedeme s fi rmou ROPID jednání o posunutí pásma 1 až k Českému Brodu, což by 
mělo odlehčit dopravu z východu. Dále jsme v jednání s okolními obcemi o zřízení parkoviště u vlakových zastávek pro okolní obce. 

Ani to však nemusí k dostatečnému řízení dopravy a parkování stačit a bude třeba sáhnout k nepopulární regulaci dopravy v Úva-
lech. Tomu ale musí předcházet ucelená dopravní studie a navazující koncepce řešení dopravní situace v Úvalech spojená s veřejnou 
diskuzí. Vždy se totiž i dobře míněné opatření někoho dotkne a někomu bude vadit. Základem takového řešení jsou body popsané 
výše. Stačí "pouze" nalézt širší shodu a opravdový zájem k řešení situace napříč politickými uskupeními zastupitelstva města.

Za úvalskou ODS Josef Štěpánovský
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Dvacátého druhého května se sešlo zastu-
pitelstvo města, aby vyslechlo prezentace od-
borníků ohledně technického auditu koupali-
ště a následně rozhodlo, jakou cestou se při 
rekonstrukci vydat. …..

T
ak pěkně začal článek starosty Petra Bo-
reckého v ŽÚ 7–8/2017.

Další věty už se ale nesou v duchu 
značně nekorektním.

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.

Bodejť by ne. Ona přítomná veřejnost nepři-
šla poslouchat (původně zřejmě připravenou) 
elektronickou prezentaci promítanou na plát-
no. Kvůli technickým potížím (jako obvykle) 
probíhala ona „odborná a technická infor-
mace“ naživo. A tak byla přítomná veřejnost 
zhruba hodinu zahrnována historickými foto-
grafi emi a údaji, které každý, kdo žije v Úva-
lech, zná a nemusí kvůli tomu chodit ve svém 
volnu na veřejnou (honorovanou) prezentaci. 
Nehledě na to, že výklad norem a předpisů ne-
bylo to, co přítomnou veřejnost zajímalo.

To se samozřejmě projevilo na nespokoje-
nosti přítomné veřejnosti a několikrát na to 
upozornila. Místo toho se přítomná veřejnost 
dozvěděla, že bude policejně vyklizena zase-
dací místnost! I tak vypadá dialog vedení měs-
ta s přítomnou veřejností.

To, že všichni, kteří mají jiný názor než sta-
rosta, jsou pravidelně na veřejnosti nazýváni tu 
neodborníky, tu prudiči, kteří ničemu nerozumí, 
atd …., se stává v Úvalech normou. Viz odpově-
di na diskusních fórech webu města. Zřejmě ona 
přítomná veřejnost nepochopila, že jediný, který 
všemu (ale opravdu všemu) rozumí, je starosta.

Myslím si, jako mnozí z oné přítomné veřej-
nosti, že obnova koupaliště by se dala zvlád-
nout za menší náklady, než jaké prezentovalo 
město. To ostatně prezentoval i návrh předlo-
žený zastupiteli PRO Úvaly. Návrh byl přijat 
a následně bylo městem vypsáno výběrové 
řízení na projekt obnovy. Ne na realizaci, ale 
pouze na projekt!

Výběrové řízení se týkalo projektu na:
– Oprava bazénové vany fólií, včetně ochozu
– Nové brouzdaliště – povrch fólie
–      Nová akumulační jímka, nová strojovna 

úpravny vody a technologie

Vysoutěžená cena projektu:      1 021 240 Kč 
včetně DPH.

Termíny: –      do 10 týdnů od podpisu smlouvy 
předání proj. dokumentace (PD)

 –     do 12 týdnů od schválení  PD dodá-
ní stavebního povolení (SP)

 –    do 10 týdnů od SP dodání předání 
realizační dokumentace

Celkem 32 týdnů (tj. 8 měsíců) do výbě-
rového řízení na dodavatele stavby!

A to všechno více jak 8 měsíců po vypsání 
referenda (říjen 2016), jehož výsledky město 
zavazovalo k obnovení koupaliště a kdy se 
v podstatě nic nedělo.

Tedy pokud vynechám angažování tzv. 
„soudních znalců“, kteří vlastně soudními 
znalci nebyli a svou práci odevzdali a prezen-
tovali 2 měsíce po termínu. Bez jakýchkoliv 
sankcí z prodlení.

Možná stojí za připomenutí, co bylo po vý-
sledcích referenda uveřejněno na webu města. 
Dneska už to tam nenajdete:

Úvaláci jednoznačně rozhodli: Opravme 
koupaliště! K prvnímu úvalskému referendu 

přišlo 50,24 % oprávněných voličů, z nichž 
75 % odpovědělo ANO na otázku „Jste pro 
…..“ Vzhledem k procentu účasti voličů 
a procentu odpovědí ANO, je referendum 
platné a pro představitele města závazné.

Začneme tedy v nejbližší době pracovat 
na obnově úvalského koupaliště. Nyní, kdy 
je po referendu, je čas odhodit emoce a začít 
konstruktivně spolupracovat na co nejlepším 
řešení rekonstrukce koupaliště pro město 
a jeho občany.

Věříme, že zástupci občanů, kteří prosazo-
vali rychlou rekonstrukci koupaliště se spolu 
s námi přípravě tohoto projektu účastní. Ve-
dení města.

Jak vidno, tak bohužel jediný, který neod-
hodil emoce, je pan starosta. Nejenže s výše 
uvedenými zástupci občanů nespolupracuje 
(vyjma nabídky v různých komisích), ale ješ-
tě je veřejně dehonestuje a uráží. A navíc se 
sám dožaduje jakési omluvy!!! Po 8 měsících 
vytáček, čekání na verdikt „soudních znalců“, 
pozdě odevzdaných studií, vlastně posudků.

Není dost na tom, že referendum rozdělilo 
občany Úval na ty -  kdo tomu rozumí a na ty – 
kdo ne.  Ale v článku už dokonce „přítomnou 
veřejnost“ rozděluje na staré (za jejich mládí 
to bylo jiné) a mladé.

Ano, máte pravdu: takhle to Úvaláci oprav-
du nechtěli. Opravdu Úvaláci nechtějí utrá-
cet „nehorázné“ peníze za posudky či studie 
– jenom za koupaliště to zatím bude (včetně 
vysoutěženého projektu) min. cca 1,4 mil Kč.

A ještě jednu otázku na závěr:
Jak se přišlo na částku 20 mil. Kč, když 

předtím na veřejném zasedání nabídlo město 
občanům 3 alternativy rekonstrukce za (zao-
krouhleno) 46, 56 a 60 mil Kč?

Peter Kytlica
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Úvaláci budou mít opravené koupaliště. Ale takhle to opravdu 
nechtěli. 
Reakce na článek: Úvaláci budou mít opravené koupaliště. Ale opravdu to takhle chtěli? 

Možností řešení parkování není mnoho a každá z nich má nějaké výhody a nevýhody, které navíc 
dopadají v různé míře na strany s obvykle protichůdnými zájmy, tedy na parkující řidiče a na 

rezidenty – občany bydlící u parkovišť a v ulicích, kde se parkuje. Cílem snah města by měla být 
minimalizace dopadů na občany při současném umožnění alespoň přiměřeně dostupného parkování. 
„Parkovací problematika“ se v Úvalech týká v drtivé většině ulic a ploch okolo nádraží, v dalším textu 
se tedy budeme věnovat zejména této lokalitě.

Rozvoj parkovacích zón považujeme za krajní možnost. Místní občané by si museli kupovat parkovací karty, které by při dostup-
ných cenách stejně jen těžko pokryly náklady na prostorové úpravy a dopravní značení. Například sousední Říčany od připraveného 
projektu mimo jiné i z těchto důvodů couvly. Navíc je to „řešení“, kterým veřejná moc opět jen omezuje a reguluje, zapleveluje 
veřejný prostor dalšími značkami, nutí místní obyvatele utrácet další peníze a v podstatě na ně přenáší celou tíži problému. V ulicích 
kolem nádraží by místo toho měla hlídkovat městská policie, a pokud někomu zaparkuje někdo před vraty a odjede do Prahy, musí být 
schopna zajistit odtah takového auta.

Namísto regulace a omezování navrhujeme nejprve  využít dostupné plochy pro parkování a jiné formy dopravy. Se stále dostup-
nějšími elektrokoly může být v Úvalech tahle forma dopravy na nádraží řešením pro třeba až trojciferný počet lidí. Na nádraží pak 
může vzniknout i „cykloparkoviště” a navíc i další rozvoj příměstské autobusové dopravy musí nabídnout alternativu k cestě autem. 

Město by se také mělo pokusit získat bývalé uhelné sklady, které mohou sloužit přes týden jako parkoviště pro dojíždějící a (nejen) 
v letních měsících k parkování pro návštěvníky volnočasového areálu kolem koupaliště (možná to zní překvapivě, ale vzdálenost od 
vstupu do areálu je necelých 150 metrů).

Takže když to shrneme – více alternativ a hlavně co nejméně regulace, omezování místních a tahání peněz z jejich kapes.
Jan Černý a Vojtěch Dvořáček, zastupitelé za PRO Úvaly

názory čtenářů
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P
řišel, zničil a starosta jeho 
trestný čin pochválil.

Třetího července jsem při 
procházce zjistil, že na našem 
koupališti v Úvalech řádil vandal. 
Vyvrácená vstupní brána, vypá-
čené dveře a rozbitá okna na do-
mečku, který sloužil jako domek 
správce koupaliště. A ani to ne-
známému vandalovi nestačilo. 
Značně poničil sanitární zařízení 
domku se záchody. Vytržené dve-
ře, utrhané přívody vody k umy-
vadlům, ukradené baterie a zniče-
né odpadní potrubí, rozbitá okna.  
To je jen krátký přehled řádění 
vandala. Podle fotografi e si jistě 
uděláte názor sami.

Upozornil jsem na tento fakt jak 
naši městskou policii, tak policii 
státní, podal jsem trestní oznáme-
ní na neznámého pachatele. Poli-
cie ČR přijela na místo a pořídila 
dokumentaci, smutné fotografi e 
zničeného majetku města, našeho 

koupaliště. 14. 8. 2017 jsem do-
stal od Policie ČR informaci, že 
město odhadlo škody na zařízení 
na 20.000,- Kč. Celá věc je nadále 
v šetření.  

Město odhadlo škodu na za-
řízení na 20.000,- Kč. Opravdu 
rád bych viděl, jak se tak roz-
sáhlá devastace na městském 
majetku dá za tuto částku opra-
vit!?! A co víc, pan starosta van-
dala pochválil!

Cituji jeho vyjádření na FB: 
V tomhle stavu je to už nějaký 
čas. Fotky sice vypadají drama-
ticky pro toho, kdo chce, aby dra-
matické byly, ale jedná se o objekt 
záchodů, které byly hnusné už 
v době, kdy bylo koupaliště v pro-
vozu. A pokud tento objekt zmizí 
ze světa, jedině dobře.

Jeho další starost byla, jak 
je možné, že policie vstoupila 
na městský majetek bez jeho sou-
hlasu, cituji jeho vyjádření na FB:

Předpokládám, že policie si fot-
ky dělala za přítomnosti zástupce 
města, neboť se mi nechce věřit, že 
by bez vědomí vlastníka pozemku 
vstupovala na jeho majetek.

Fotografi e dramatické jsou 
a také velmi věrohodně vypoví-
dají o stavu areálu. 

Starosta Petr Borecký naprosto 
nepochopitelně schvaluje devasta-
ci areálu, tedy schvaluje trestný 

čin! Jak se to slučuje s jeho po-
vinností pečovat o majetek města, 
nechápu. Tak se řádný hospodář 
nechová. Jako starosta evident-
ně o koupaliště nestojí a je tedy 
otázka, jestli je schopen obnovu 
koupaliště v příštím roce dokončit. 
Názor si udělejte sami.

Petr Vosecký
občanská aktivita Zachraňme 

koupaliště

Dobrý den paní Poláková, 
děkuji za Vaši odpověď, přestože jsem ji 

od Vás osobně nežádal ani neočekával. Moje 
jméno neřešte, není důležité, na rozdíl od Vás 
a Vašeho jména. K osobní stránce věci, kte-
rá je Vaší odpovědí zastoupena ve většině, 
na rozdíl od konkrétních informací.

Je docela běžné, že někdo je někým na cosi 
upozorněn a teprve až poté se zajímá více, 
dále mě nemusí omlouvat vůbec nic, tedy ani 
znalost či neznalost, kdo za město co schvalu-
je a kolik členů má rada apod. Já jsem občan, 
ne zastupitel ani politik. Občan. A jako občan 
bez znalosti těchto souvislostí se ptám těch, 
kteří mají za moje peníze, tedy mnou odvede-
né daně, spravovat veřejný majetek. To si las-
kavě uvědomte! Vy pracujete za moje peníze 
a pro mě. Není to jinak. A Vy, tedy tím my-
slím Vás všechny, představitele města Úvaly, 
se zodpovídáte nám občanům. A především 
se zodpovídá starosta, který je za město odpo-
vědný a za chod městského úřadu též.

Vy předkládáte fi nanční plán, nikoliv já, Vy 
předkládáte vše, dokonce jste povinni před-
kládat a já jako občan hodnotím Vaši práci. Já 
se tady ptám, ne Vy, nepleťte si role! Nechápu, 
jak si vůbec můžete dovolit mě vyzvat, abych 
já cosi takového jako je fi nanční plán či rozva-

ha, předkládal. To považuji za vrchol drzosti 
a arogance moci! A co se týká Vaší poznámky 
o čerpání úvěru, tak k tomu jen poznamenám, 
že cizí peníze se rozhazují opravdu snadno. 
Nejedna vesnice v Čechách již proto zkra-
chovala. A já se tedy v této odpovědi určené 
nejen Vám, ale všem, na jejichž adresy jsem 
svůj dopis zaslal, ptám starosty a těch, kteří 
jsou odpovědní:
1)     Kdo a proč nařídil vykácení stromů na ná-

městí?
2)   Jak vysoké je v současné době zadlužení 

našeho města, jakým způsobem je zajiště-
no splácení poskytnutého úvěru, zda jsou 
splátky v souladu s platebním kalendářem.

3)     Platilo v posledních letech město nějaké 
pokuty, penále apod. v jaké výši a za co? 
Mělo nějaké fi nanční ztráty nebo mu něja-
ké jiné fi nanční ztráty hrozí?

4)     Jaký je plán na rekonstrukci koupaliště, ko-
lik má celá akce stát? Jaká je plánovaná zis-
kovost v průběhu dalších let? Byla brána 
do úvahy i jednoduchá, a tedy levnější va-
rianta obnovy koupaliště, nebo chce město 
vybudovat nákladnou variantu obnovy?

5)     Jaký je plán a cena výstavby multifunkční-
ho areálu?

6)      Kdo inicioval a kdo schválil výstavbu cyk-

lostezky nebo cesty přes koupaliště? Proč, 
když to občané nechtějí? Ani odborné stu-
die takový zásah do areálu nedoporučují.
 Paní Poláková, v závěru Vašeho dopisu 

píšete, jak Úvalům chybí infrastruktura, po-
kud vím, nová developerská výstavba si svou 
infrastrukturu vybudovala sama a kupující 
domů a bytů si tuto infrastrukturu zaplatili ze 
svých kapes a za tržní ceny. To, že Vy jste si 
kdysi dávno koupila laciný pozemek u trati, 
bez kanalizace, je Váš problém. Vy a Vám 
podobní si tedy kanalizaci zaplaťte ze svých 
peněz a nenuťte město, aby Vám ji fi nanco-
valo. To je daň za to, že jste si koupili levné 
pozemky bez vybavení sítěmi. A proč by-
chom my ostatní občané dotovali Váš levný 
pozemek z našich kapes, když jsme si naše 
pozemky, byty a domy kupovali již s hotový-
mi sítěmi, které jsme si řádně zaplatili? Za-
myslete se tedy nad sebou, jak se chováte Vy, 
nikoliv my občané!

Očekávám veřejné vyjádření k bodům 1) až 
6), k bodům 4), 5) a 6) žádám o výsledky hla-
sování, jmenovitě.  Odpověď žádám profesio-
nálně a bez osobních výpadů a obecných nic-
neříkajících řečí. Ty si můžeme dovolit jenom 
my občané, večer u piva, nikoliv Vy, politici.

S pozdravem Tejnický

Vandal na koupališti

Odpověď

D
neska ráno jsem si šel zaběhat. 
Posledních pár dní sice neby-
lo na běh v Úvalech nejlepší 

možné počasí, ale dalo se. Během 
posledního týdne jsem si vždy zku-
sil zaběhnout půlmaraton, druhý den 
regenerační běh a pak jsem měl den 
volna. Tak nějak mne to chytlo, tak 
jsem si tuto kombinaci střihnul tři-
krát za sebou. Dnešní 23 km dlouhý 
běh byl, musím říct, nejkrásnější. 

Vstával jsem v 6, lehce po sedmé 
jsem už měl obuty běžecké boty 
a na zádech jsem si nesl batoh s ion-
ťákem. Podle doporučení z předcho-
zího tréninkového plánu jsem si dal 
první 3 kilásky v hodně pomalém 
tempu na rozdýchání. Ač takhle 
brzy ráno, bylo dusno k zalknutí. 
Tempo jsem vytáhnul na 7:45 mi-
nut na kilometr. „No co“, říkám si. 
„Chci to hlavně zvládnout, doběh-

nout a nezrakvit se.“ V duchu jsem 
se modlil, aby sprchlo. Hlavou se 
mi honila spousta dalších myšlenek, 
nohy „jely samy“.

Přišel první, druhý kilometr v ma-
ratonském tempu. Tak jsem zrychlil, 
koukám na hodinky, tempo 4:55. 
Super. Běžím si takhle už delší dobu 
a hodinky začínají pípat. Z předcho-
zích běhů jsem zvyklý, že jsem to 
zas přepálil, zpomaluju. Hodinky 

pípají vesele dál. Kouknu se pořád-
ně a jsem pod spodní hranicí tepové 
zóny. Tak jsem se od srdce zasmál 
a přidal do kroku. Najednou jsem 
se snad poprvé v životě nemusel 
brzdit, musel jsem začít víc makat, 
abych byl v tepové zóně. Běželo se 
mi těžce. Přeci jen to vlhko a teplo 
dělaly svoje, navíc se člověk „musel 
namáhat a snažit“.

Začaly padat kapky. Každá kapka 

Poetika úvalského běžce
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O
d dob vzniku prvních služeben obecní či 
městské policie v novodobé historii, vět-
šina z nás nemůže strážníkům nějak přijít 

na jméno. Je otázkou, čím je tento postoj způso-
ben, kým je živen a jaký je pravý důvod. Řešení 
je na akademickou debatu, trvající velmi, velmi 
dlouhou dobu a každý bude trvat na své pravdě.  
Faktem je, že se na té nevraživosti podílejí obě 
strany. Především ale ti, kterým je dodržování 
pravidel proti srsti s odkazem na jejich klasické, 
„však je demokracie“, kdy zapomínají na slova 
prezidenta Masaryka, že demokracie je přede-
vším o vlastní zodpovědnosti. 

Proč si ale vážit jejich práce, když jsem se před 

chvílí s nimi pohádal kvůli tomu, že jsem dostal 
pokutu za špatné parkování? Nehádal jsem se, 
ani pokutu jsem nedostal, neboť jsem parkoval 
správně, nicméně potřeboval jsem jejich pomoc. 
Do zahrady se mi „vloupala“ divoká kočka a já 
nevěděl, zda umírá, nebo se kotí. Děti jsme za-
hnali do domu a po odmítnutí v útulcích, zavolali 
městskou policii. Dvoučlenná hlídka ve složení 
Jana Králová a Petr Langmaier přijela během 
chvíle a naprosto profesionální a přirozený pří-
stup strážnice k tomu nebohému zvířeti, mi vy-
razil dech. Druhý člen hlídky spolu se mnou jsme 
strážnici „kryli“ v uctivé vzdálenosti a pomáhali 
jí „radami“. Pak se řekne chlap. Ona kočku pro-

hmatala, požádala o hadr, zabalila ji a odvezla 
na veterinu. Ta kočka strašně brečela, zda byla 
sražená, nebo otrávená už nevím, ale co vím, že 
já bych na to neměl, abych se o zraněné zvíře po-
staral, natož abych ho třeba utratil. Nevyváží toto 
všechna negativa, která na nich vidíme? Nikdo 
z nás – vás nemůže vědět, kdy bude naše strážní-
ky potřebovat i při „banální“ záležitosti. 

Takže můžu dostávat pokuty, mohu se s nimi 
dohadovat, ale když potřebuji pomoc, tak určitě 
vím, že jsou tady bez ohledu, zda jsme před chvílí 
měli konfl ikt. Vážím si jejich práce a jsem rád, že 
zrovna v Úvalech jsou tací, jací jsou.  

Karel Holcman

J
ako každoročně i letos se, ten-
tokrát v době od 27. 5. do 
25. 6., konal festival Podlipanské 

hudební slavnosti ve větším prosto-
ru. Pořádaly ho Základní umělecká 
škola Český Brod, Vox Bohemica-
lis, z. s., a město Český Brod. V le-
tošním roce se již do něho zapojily 
města a obce Český Brod, Kouřim, 
Kostelec nad Černými lesy, Plaňany, 

Štolmíř, Tuklaty a Úvaly. Regionál-
ní festival Podlipanské hudební slav-
nosti povyrostl z nesmělých prvních 
ročníků do podoby respektovaného, 
a především vítaného svátku umě-
ní. Díky přízni, zájmu a spolupráci 
všech partnerů, sponzorů a dárců se 
daří udržovat stále vysokou umělec-
kou úroveň festivalu. Ten nabízí pro-
stor pro vzájemnou inspiraci začína-

jící umělecké generaci i umělcům 
amatérům. Tímto prolínáním jsou 
naplňovány, vedle dobročinnosti 
a hledání nových, zapomenutých či 
netradičních koncertních míst, pů-
vodní akcenty vložené do dramatur-
gie festivalu.

Letos se poprvé do festivalu jako 
partner zapojilo i naše město Úvaly 
pořádáním hned čtyř festivalových 
dnů v kostele Zvěstování Páně. 

V neděli 28. 5. to byl koncert 
Komorního smyčcového orchest-
ru Vox Bohemica. Zcela zaplněný 
kostel viděl a slyšel zcela bravurní, 
nezapomenutelný výkon 11 umělců, 
v jejichž podání zazněla Serenáda E 
dur pro smyčcový orchestr od An-
tonína Dvořáka, Koncert H moll 
pro 4 housle, violoncello a smyč-
ce od Antonia Vivaldiho a Suita 
ve starém slohu pro smyčce od Al-
freda Schnittkeho. Stojí za to uvést 
i pár informací o vlastním orches-
tru. Komorní smyčcový orchestr 
Vox Bohemica vznikl v roce 1997 
z amatérských hudebníků z České-
ho Brodu, Kolína, Kutné Hory, Úval 
a Prahy. Jeho uměleckého vedení se 
ujal Tomáš Charvát. Repertoár sou-

boru obsahuje skladby od baroka až 
po současnost, které odpovídají zvu-
kovým možnostem jedenáctičlenné-
ho smyčcového orchestru. Kvalitní 
interpretace dovedla soubor opako-
vaně na festivalové koncerty, kde 
účinkoval s významnými českými 
sólisty a sbory. Od roku 2016 hraje 
orchestr bez dirigenta.

V neděli 4. 6. se konal vynikají-
cí koncert pod názvem Písně Šala-
mounovy, ve kterém před plně zapl-
něným kostelem vystoupili Virginie 
Walterová – mezzosoprán, Roman 
Fojtíček – saxofony a Přemysl 
Kšica – varhany. Zazněla např. díla 
Antonína Dvořáka, Johanna Sebas-
tiana Bacha a Karla Růžičky. Virgi-
nie Walterová je nositelkou Světové 
ceny Antonína Dvořáka, absolvent-
ka Konzervatoře a AMU Praha, só-
listka Collegia Strahoviense a Ori-
ginálního divadla Praha. Působí též 
pedagogicky na Konzervatoři Jaro-
slava Ježka a Gymnáziu s hudebním 
zaměřením v Praze. Roman Fojtíček 
je přední česky saxofonista a peda-
gog, žánrově fl exibilní, často pre-
miéruje díla soudobých skladatelů, 
spolupracuje s PKF, ČNSO, orches-

Městská policie-chiméra nebo skutečnost

Úspěch festivalu Podlipanské hudební slavnosti 2017

jako by mi dodávala neskutečnou 
energii, ochlazovala mne, každou 
z nich jsem si užíval. Kapek rych-
le přibývalo… Najednou se shora 
spustil „ceďák“, ten typ deště, který 
zaměstnává hasiče a všichni nor-
mální lidi před ním zdrhají, seč mů-
žou. Byl jsem zrovna před Horou-
šany na devátém kilometru, schovat 
se v polích není kde. Co musím říct, 
je, že se mi běželo absolutně skvěle. 
Během pár vteřin jsem byl durch 
promočený. Vyčistil se ale vzduch, 
bylo krásných 18 stupňů, až na ty 
proudy vody to byla pohoda. Najed-
nou byly všude mraky vody. Kaluže 
jsem fakt neřešil, nemělo cenu se 
jim ani vyhýbat. Byly všude. Běžel 
jsem přímo za nosem a užíval si to. 
Když jsem běžel kolem autobusové 

zastávky v Horoušánkách, stálo v ní 
natěsno tak 10 lidí, kteří se ukrývali 
před tím přívalovým deštěm. Jeden 
z nich mi jako pozdrav vztyčil pa-
lec nahoru a usmál se na mne. Já se 
usmál taky, ukázal jsem stejné gesto 
a mazal dál. V tu chvíli mi bylo úpl-
ně jedno, jaké bylo venku počasí, cí-
til jsem se dokonale šťastný. Běžím 
si takhle dál, liják vůbec nepřestává. 
Šlapu do kopce, noha střídá nohu. 
Koukám na hodinky – tepovka je 
sice lehce nad limitem, ale tempo 
mám 5:10 . Za další zatáčkou ved-
le mne přibržďuje projíždějící auto 
a paní za volantem na mne z okýn-
ka volá: „Nechcete někam hodit? 
Vždyť to se nedá běhat v takovém 
počasí, ne?“ S úsměvem na tvá-
ři jí odpovídám, že je moc hodná, 

ale že její nabídky nevyužiju, že se 
mi běží opravdu nádherně. Paní se 
od srdce zasmála, ještě jednou se 
zeptala na stejnou otázku a po mé 
stejné odpovědi jsme se rozlouči-
li, ona odfrčela a já mazal dál. Na 
13. kilometru vbíhám do Kláno-
vického lesa. Nikde ani živáčka, 
jen „les a já“. Běží se mi „samo“. 
V lese se ochlazuje, tak si na sebe 
navlékám vestu, kterou jsem si nesl 
na batohu. Je sice taky durch jako 
já, ale navlečením na sebe plní svůj 
účel a drží drahocenné teplo. Přebí-
hám les tam a zpět a už si užívám 
poslední kilometr půlmaratonu. 
U nádraží mne naposled hodin-
ky popohání k vyššímu výkonu 
a už fi nišuji. Kolem mne jezdí lidé 
schovaní ve svých plechových 

deštnících – autech. Přestává pršet. 
Od schodů od nádraží dodržuji 2 
km vyklusání.

Domů dobíhám s úsměvem 
na rtech, rodina mne vítá smí-
chem a počastováním, že jsem 
„magor“, že v tomhle počasí bě-
hám… Usmívám se, nic neříkám. 
Některé věci se totiž číst nedají, 
musí se zažít…

Už je podvečer, zevluju s rodi-
nou před ukládáním našeho prcka 
na kutě, koukám na hodinky. Za 7 
dní zaběhnuto 84 km, z toho tři 
23 km běhy. Doktoři by mne sice 
nejradši viděli na vozíku, ale kdo 
by se s nimi hádal. Když víš, že se 
chceš hýbat, tak tě nikdo nepřesvěd-
čí, že to nejde…  

Jaromír Němec, Nové Slovany

kultura a volný čas

PHS – Komorní pěvecký sbor Christi
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K
omise pro kulturu připravila pro zájemce o výtvarné umění 
výstavu grafi ckých prací úvalského rodáka Oldřicha Hame-
ry. V dětství snil o tom, že bude geologem nebo paleontolo-

gem. Odborné znalosti získával od místního geologa RNDr. Jana 
Najdra, s nímž poznával okolí Úval a zde, na konci Barrandienu, 
sbíral nerosty a zkameněliny. Dětský sen se mu nevyplnil, avšak 
jeho celoživotní záliba se promítla do jeho tvorby. Na grafi ckých 
listech se objevují a vzájemně se prolínají imaginární světy neži-
vé přírody a umělecké fantazie. Výsledné dílo klade vyšší nároky 
na představivost, nese typické znaky autora a je originální námě-
tem a zpracováním. 

Při zahájení výstavy pohovoří Mgr. Eva Čapková o díle Oldři-
cha Hamery a směru explosionalismu, kterým se Hamera vydal 
po boku Vladimíra Boudníka jako jeho žák.

Vernisáž hudebně doprovodí Nicole Matoušová, studentka 
pěveckého oddělení Pražské konzervatoře. Zpěvačka publikum 
jistě zaujme vyzrálým hlasem a intonačně čistou interpretací.

Součástí vernisáže bude také beseda s autorem. Oldřich Ha-
mera rád vzpomíná na mládí v Úvalech, kde se mnohé naučil 
od dědečka, instalatéra Oldřicha Vernera. Neméně zajímavé bude 
vyprávění o setkáních s významnými kulturními osobnostmi.

Přijďte se na výstavu v Centru volnočasových aktivit Pětaše-
desátka podívat. 

Vladislav Procházka

trem ND. Přemysl 
Kšica je varhaník 
chrámu sv. Miku-
láše na Malé Straně 
v Praze, absolvent 
Pražské konzerva-
toře a HAMU, ví-
těz řady varhanních 
soutěží, vynikající 
improvizátor. Pů-
sobí též pedago-
gicky na Konzer-
vatoři v Teplicích 
a na Církevní hu-
dební škole.

V pátek 9. 6. 
probíhala v Úva-
lech také poprvé 
Noc kostelů, v jejímž rámci se ko-
nal koncert žáků a učitelů Základní 
umělecké školy Český Brod, která 
provozuje pobočku i v Úvalech. 
Předvedené výkony byly velmi 
pěkné a potěšily přítomné diváky 
a posluchače ve zcela zaplněném 
kostele. Příjemným překvapením 
a zážitkem bylo téměř v závěru vy-
stoupení Úvalského symfonického 
orchestru, který řídil Richard Hora. 
Orchestr zahrál Andante od Josefa 
Haydna.

Čtvrtý a poslední kon-
cert v Úvalech se konal 
v sobotu 17. 6., na kte-
rém velice bravurně 
a suverénně vystoupil 
Komorní pěvecký sbor 
Christi Úvaly. Pod ve-
dením Vítězslava Po-
korného a varhanního 
doprovodu Evy Nádeníčkové za-
zněla např. díla Johanna Sebastiana 
Bacha, Michaela Praetoriuse, Leoše 
Janáčka nebo Giuseppe de Marzi-
ho a Georga Friedricha Händela. 

Od svého založení v čer-
venci 2001 se Komorní 
pěvecky sbor Christi pre-
zentuje jako zcela ama-
térský soubor a zaměřuje 
se zejména na renesanč-
ní a barokní duchov-
ní hudbu, lidové písně 
a spirituály. Vedle Úval 
sbor vystupuje na růz-

ných místech Středočeského kra-
je a účastní se Festivalu duchov-
ní hudby v chrámu sv. Mikuláše 
na Staroměstském náměstí v Praze. 
Kromě písní a skladeb s varhanním 

a klavírním doprovodem zařazuje 
sbor do svého repertoáru i skladby 
bez doprovodu a sólová vystoupení 
svých členů, příležitostně i externích 
spolupracovníků a hostů.

Letošní v úvalském kostele čty-
ři debutující koncerty festivalu se 
setkaly se značným zájmem ve-
řejnosti a návštěvníkům připravily 
opravdu nezapomenutelné zážitky 

a svým dílem veli-
ce příznivě přispěly 
k letošnímu úvalské-
mu kulturnímu létu. 
Úvaly získaly první 
zkušenosti a urči-
tě se zapojí v plné 
šíři i v příštím roce 
a také festival jako 
významný part-
ner odpovídajícím 
způsobem fi nančně 
podpoří. Již dnes se 
těšíme na Podlipan-
ské hudební slavnos-
ti 2018, které budou 

jistě o to významnější, že se budou 
konat v roce 100. výročí vzniku 
Československa.

Vítězslav Pokorný
místostarosta města

Tajemný svět grafi k 
Oldřicha Hamery

PHS – Komorní smyčcový orchestr Vox Bohemica

PHS – V. Walterová, R. Fojtíček, P. Kšica

Komise pro kulturu Rady města Úvaly vás zve na výstavu

Grafi ky 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.
Při vernisáži zazpívá Nicole Matoušová,

studentka Pražské konzervatoře.

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.

Komentovaná prohlídka za účasti autora 16. 9. v 16 hodin
Promítání dokumentu o Oldřichu Hamerovi

16. a 23. 9. v 15 hodin

 NA KONCI NA KONCI 
BARRANDIENUBARRANDIENU
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Knihovna doporučuje
Marie Michlová
Byli jsme a budem aneb česká 
každodennost 1914–1918

V  této knížce se dozvíte například, co Češi 
za  první světové války četli, jak se ve  chvílích 
odpočinku bavili, čím cestovali, co jedli a jak se 
oblékali, jaký byl život ve městě i na venkově, 

co prožívaly za válečných dnů děti a ženy…

Stephen King
Bazar zlých snů
 
Nová povídková kniha slavného mistra napětí 
obsahuje i texty, které ještě nikdy knižně ne-
vyšly! Každý příběh je navíc opatřen úvodem 
o tom, kdy a jak vznikal a co vedlo Stephena 
Kinga k tomu, aby ho vytvořil. Povídky spojuje 

téma morálky, viny a posmrtného života – při čtení máme mož-
nost si klást řadu závažných otázek, například co bychom udělali 
jinak, kdybychom viděli do budoucnosti nebo kdybychom moh-
li napravit minulost. „Ty povídky jsem napsal pro vás,” říká King. 
„Zkoumejte je po libosti, ale buďte opatrní. Ty nejlepší mají zuby.”

okénko knihovny

Krátké ohlédnutí za koncem školního 
roku v knihovně

Již po šesté 
jsme v knihovně 
přivítali prvňáčky 
z úvalské základní 
školy. V zábavném 
programu jsme se 
společně s dětmi 
vydali napříč celou 
abecedou. 

Děti četly opravdu krásně a my jim i paním učitelkám, přejeme 
v novém školním roce co nejvíce pěkných zážitků a těšíme se s nimi 
na setkání v knihovně. 

Pro žáky základní školy máme připravený plán besed na nový škol-
ní rok, návštěvy jednotlivých tříd dohodneme vždy na základě kon-
krétní domluvy s jednotlivými pedagogy.

Knihovnice MěK Úvaly

Pasování prvňáčků 
2017 – třída 1. B
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I když Boha nikdy nikdo neviděl, přesto nám není vzdálený, 
neboť nás kdysi navštívil. Boží Syn přišel  před více než 2000 
lety na svět jako člověk Ježíš Kristus a Boha učinil známým. 
Skrze Krista známe jeho bytost, jeho charakterové rysy. Oš-
kliví si vše zkažené, převrácené, každý hřích. Vidí do našich  
srdcí. Zná všechny naše myšlenky. Jeho úsudek je nedo-
tknutelný.  BŮH JE SVATÝ.
Chtěl s  námi navázat spojení. Proto způsobil, aby byl náš 

život  dán do pořádku a my se mohli těšit z jeho lásky.  Dal 
nám svého Syna Ježíše Krista jako oběť, aby nás mohl omi-
lostnit. Jeho smrt je smířením za hříchy všech, kteří nabídku 
odstranění vin přijmou. BŮH JE LÁSKA.
Bůh k nám ve své lásce vztahuje ruku smíření. Chce, aby-
chom všichni přišli, abychom ho poznali a s důvěrou jej při-
jali  do svého života. Tak se staneme u něho šťastnými…..

Mgr.Jitka Pokorná, farářka

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ V ÚVALECH – HUSOVA KAPLE
PRAŽSKÁ 180, ÚVALY

Bohoslužby v Úvalech – 3. a 17. září 2017

Zamyšlení nad textem Jan 1,18
… Boha nikdy nikdo neviděl  –  jednorozený Syn, který je v náručí Otcově, nám o něm řekl …

zprávy z MDDM

U
ž se nám to blíží. Letos kromě 
osvědčených kapel Blues Klan 
a The Snails představím i dvě nové 

kapely – The Jack – Adam Bubák, Honza 
Karlin, Patrik Parma, Kuba Filo a kapelu 

Drevokocúr – Tomáš Neugebauer, 
Josef Boubín, Filip Drsek. Diváky jistě 
mile překvapí dvě mladé zajímavé zpě-
vačky – Nicole Matoušová a Veronika 
Vícovská. 

Těším se na OUDIV a jeho Značky – 
režisérka Simona Mašatová,  workshop 
korálkování, který povede Renata Thei-
merová (výuka zdarma, zájemci si jen  
zaplatí materiál). Jsem přesvědčená, že 
opět zaujmou fi lmy, jejichž autorem 
je Lubomír Krupka. 

Celá řada vystavujících bude prezento-
vat svou novou tvorbu a věřte, že se bude 
na co koukat. 

Přijďte, zvu vás všechny, kteří máte 
chuť si s námi v příjemném prostředí pl-
ném zajímavých artefaktů a skvělé muzi-
ky tak trochu ulítnout☺.

Jana Pospíšilová, 
ředitelka MDDM Úvaly

…..tak trochu 
Úlet 2017
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Z
ačátkem července byla zahájena první roz-
sáhlá rekonstrukce původního objektu Ma-
teřské školy Kollárova za posledních 40 let. 

Při odstraňování konstrukce však stavební fi rma 
zjistila, že tepelná izolace budovy je vytvořena 
azbestocementovými deskami v podstatně vět-
ším rozsahu, než z dostupných podkladů před-
pokládala projektová dokumentace, a azbest se 
nachází nejen na vnějším plášti budovy, ale zasa-
huje i do vnitřních konstrukcí objektu.

Po zhodnocení problému s techniky i hygieni-
ky jsme rozhodli o provedení kompletní sanace 
objektu od azbestu. Jedná se o zásadní problém, 
protože tato skutečnost z časového hlediska 
značně ovlivňuje průběh stavby.

Rekonstrukce nebude v žádném případě do-
končena tak, aby zde mohl být od 1. 9. 2017 

zahájen provoz mateřské školy. Předpokládaný 
termín dokončení je v období prosinec 2017 – 
leden 2018 s tím, že dokončení vnějších fasád by 
mělo proběhnout do konce dubna 2018.

Veškerá opatření se realizují v zájmu zdraví 
a bezpečí úvalských dětí a také vyplývají ze zá-
kona.

Je nám však jasné, že uzavřít kompletně pro-
voz Mateřské školy Kollárova na cca půl roku 
by byla pro úvalské rodiče a jejich děti zásadní 
a mnohdy neřešitelná komplikace. Po zhod-
nocení všech možností zajištění náhradního 
provozu mateřské školy jsme přijali následující 
řešení:

Nový pavilon vedle původní budovy MŠ Ko-
llárova, kam dochází 45 dětí, zůstane v provozu. 
V době, kdy budou děti do tohoto pavilonu cho-

dit, již budou práce na od-
straňování azbestu dokon-
čeny.

125 dětí z původní budo-
vy bude umístěno do nově 
postavené dočasné stavby 
MŠ v lokalitě Výpustek 
u ulice Šafaříkova. Dětem 
z obou budov bude dováže-
na strava fi rmou, která zajiš-
ťuje tento typ stravování. Pro 
pobyt venku bude vyhraze-
no dětské hřiště v ulici Ra-
šínova, které bude po dobu 
náhradního provozu určeno 
pouze pro mateřskou školu.

V době, kdy čtete tento článek je již jasné, 
jestli se vedení města spolu s ředitelkou MŠ po-
dařilo zahájit provoz dočasné stavby v pondělí 4. 
9. 2017 nebo jestli jsme museli přijmout náhrad-
ní řešení.

Zároveň bychom chtěli požádat rodiče dětí, 
které budou docházet do dočasné stavby v Šafa-
říkově ulici, aby z důvodu omezeného prostoru 
(šířka ulice) a z důvodu omezení prašnosti par-
kovali v ulici Rašínova.

V případě potřeby doplňujících informací ne-
váhejte a napište nám na e-mail: jitka.hamouzo-
va@mestouvaly.cz nebo ms.kollarova@seznam.
cz, případně volejte na 281 091 139.

Jsme si vědomi, že vzniklá situace přináší 
komplikace a nepohodlí jak pro rodiče a jejich 
děti, tak i pro pedagogy, město činí veškeré mož-
né kroky, aby diskomfort po tuto přechodnou 
dobu byl co nejmenší. Jedná se o řešení nepřed-
vídatelné situace, proto ještě jednou prosíme 
o vaše pochopení a toleranci.

Finanční dopad celé situace na městský roz-
počet bude nemalý, městský rozpočet je však 
schopen toto ustát. Samotné navýšení stavebních 
nákladů na rekonstrukci MŠ Kollárova bude či-
nit cca 3,5 mil. Kč (rekonstrukce tedy místo vy-
soutěžených 12 mil. Kč bude stát cca 15,5 mil. 
Kč), kromě toho budeme muset zaplatit náklady 
spojené s provizorní stavbou MŠ na Výpustku. 
Náklady na zajištění chodu této provizorní škol-
ky budou činit cca 4 mil. Kč.

Petr Borecký, starosta města 
Jana Hájková, ředitelka MŠ Kollárova

T
ak jako v minulých letech začíná 
náš školní rok týdnem osobnostní 
výchovy. Děti tak mají možnost 

rozvíjet kamarádské vztahy, poznat 
se při komunitních hrách, vyprávět 
spolužákům zážitky z prázdnin. Žáci 
se svými učiteli tvoří přehled pravidel 
chování, kterými se v novém školním 
roce budou řídit. Při tvorbě pravidel se 
opírají o etický kodex školy „Máme 
všech pět pohromadě“, který je společ-
ným dílem dětí, učitelů a rodičů.

V novém školním roce nás čeká 
spousta akcí, příležitostí a setkání, 
o kterých se dočtete vždy měsíc do-
předu. 

Nově začnou jezdit žáci 2. a 3. tříd 
na lekce plavání do bazénu v Čeláko-
vicích. 

Velmi se osvědčila spolupráce dětí 
a učitelů s pedagogickými asistenty. 
Počet asistentů na naší škole bude opět 

vyšší, asistenti budou pomáhat mini-
málně v 15 třídách. 

Na 2. stupni budeme pokračovat 
ve skupinovém vyučování v předmě-
tech matematika, anglický a český 
jazyk. V těchto předmětech se děti 
neučí ve svých kmenových třídách, 
ale dělí se podle schopností a zájmu 
dětí o předmět. Tak je umožněno žá-
kům postupovat dle jejich možností 
a zažívat úspěchy ve skupině podobně 
nadaných dětí. Myslím, že setkává-
ní žáků různých tříd ročníku přispívá 
také k lepšímu vzájemnému poznávání 
a vzniku nových kamarádství mimo 
kmenovou třídu. 

Velmi úspěšné byly v minulém 
školním roce zavedené ročníkové 
práce žáků devátých tříd. Na začátku 
školního roku si deváťáci opět vyberou 
téma, na kterém budou pod vedením 
svého učitele – konzultanta po celý 

Rekonstrukce Mateřské školy Kollárova se zásadně zkomplikovala

Co nás čeká v novém školním roce?
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Letní hasičský tábor 2017

N
a přelomu července a srpna se konal tradiční 
letní hasičský tábor ve Stříbrné Skalici. Letos 
úvalští hasiči připravili již 19. letní tábor pro děti 

z kroužku, děti z okolních hasičských sborů a další je-
jich kamarády. Hned první večer nás navštívil čaroděj 
Alzheimerlin, který nemohl najít nejvzácnější a nejdů-
ležitější čarodějnou knihu, jejíž úplná ztráta by zname-
nala konec celého čarodějného světa. A tak nás čekalo 
deset dní v čarodějném světě. Setkali jsme se s čaroděj-
ným zvířetem- Prasopsem prdlavým, učili jsme se vařit 
lektvar Zapomnění, hráli jsme neobvyklou čarodějnou 
sportovní hru Cirkulář, vydali jsme se hledat bytosti 
žijící pod zemí do Jílového u Prahy, zkoušeli jsme vy-
rábět čarodějné klobouky na večerní čarodějný sněm, 
až jsme se nakonec vydali na cestu, na které jsme se 
dozvěděli, že jsme úspěšně našli během celého tábo-
ra velmi důležité stránky čarodějné knihy, které jsme 
pak na večerní bojovce čaroději Alzheimerlinovi mohli 
vrátit. Ač panovalo velké horko v podstatě po dobu ce-
lého tábora, děti hojně využívaly hřiště na vybíjenou, 
s nadšením se brodily potokem, uvítaly koupání v řece 
Sázavě i v nedalekém rybníku. Před sluníčkem jsme se 
utíkali schovat také do nedalekého lesa, ve kterém jsme strávili jednu 
noc pod širákem, našli tam hromadu hub, stavěli domečky pro skřítky 
a hrázky na potoce. Na závěr tábora nechyběla stříbrnoskalická olym-
piáda, odpolední pouť, kde děti mohly utratit všechny táborové peníze, 
a závěrečná večerní diskotéka na rozloučenou. Uteklo to a najednou 

jsme všechny stany zase sbalili, celý tábor uklidili, nastoupili do auto-
busu a vyrazili domů.

Velké poděkování patří všem vedoucím, kuchařkám, technické četě, zdra-
votnici a také instruktorům, kteří se celých deset dní starali o všechny děti. 
Také všem ostatním dospělým hasičům, kteří pomáhali na taborových pří-
pravách v zázemí tábora.                                  Alena Tesařová, SDH Úvaly

školní rok pracovat. Nahlédnou 
tak hlouběji do určité problemati-
ky, postupně vytvoří svou mnohdy 
první ucelenou několikastránko-
vou práci, prohloubí své znalosti 
a dovednosti při práci na počítači. 
Naučí se pracovat se zdroji. Vr-
cholem práce je její prezentace 
před komisí. Je to taková obhajoba 
na zkoušku. I když žáci loňských 
devátých tříd naříkali, že je práce 
náročná, zvládli úkol velmi dobře. 
Úroveň prací byla vysoká a devá-
ťáci byli na sebe hrdí. Tento úkol 
čeká i současné deváťáky a myslím, 
že je tato práce nejen posune dopře-
du, ale také ověří jejich zkušenosti 
a dovednosti, které získávali během 

školní docházky, schopnost poradit 
si s větším úkolem.

Budeme vyhledávat nové příleži-
tosti i pokračovat v již započatých 
projektech.

Badatelsky orientované vy-
učování (BOV) probíhá ve spo-
lupráci s paní Editou Ježkovou 
z Muzea Říčany. BOV je součástí 
projektu Oborový mentoring v pří-
rodovědném vzdělávání.

Schválen byl projekt S angličti-
nou do Evropy v programu Eras-
mus+ Mobilita pracovníků škol. 
Začínáme s přípravami, samotný 
projekt se rozběhne v roce 2018. 
Naším cílem je propojení výuky 
angličtiny s obsahem dalších vyučo-

vacích předmětů – metoda CLIL. 
Pedagogy čeká další vzdělávání, 
jeho uplatnění v praxi, spolupráce 
jazykářů i vyučujících ostatních 
předmětů a nakonec také předávání 
nabytých zkušeností dalším kole-
gům. Žáci se mohou těšit na pestřej-
ší výuku.

Realizujeme projekt „Škola pod-
porující všechny žáky“.

Cílem výzvy je podporovat zákla-
dy vzdělávání rozvojem čtenářské 
a matematické gramotnosti, kvalit-
nější vzdělávání dětí a žáků ohro-
žených školním neúspěchem a také 
podporovat společné vzdělávání. 
Pro podporu společného vzdělávání 
výzva umožňuje realizovat aktivity 

zaměřené na osobnostní a sociální 
rozvoj pedagogů, nabízí vzdělává-
ní v tématech, která se společným 
vzděláváním souvisejí. 

Školu podporuje Výbor rodičů – 
volné sdružení aktivních rodičů, kte-
ří se školou spolupracují a pomáhají 
tak k neustálému zvyšování kvality 
školy.

Pokud vás zajímají další podrob-
nosti, chcete-li se zapojit nebo být 
o činnosti výboru rodičů informo-
váni, napište na RodiceZSUvaly@
gmail.com. 

Děkujeme všem za spolupráci 
v minulém školním roce a těšíme se 
na novou. 

Mgr. Lenka Foučková

organizace a spolky

Nábor do kroužku mladých hasičůNábor do kroužku mladých hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Úvaly hledá do svého 
dětského kroužku nové členy – děti od 6 do 15 let 
a také dorost od 15 do 18 let. Pravidelné schůzky 
probíhají každý pátek mimo prázdniny od 16 do 
18 hodin pro děti a do 19 hodin pro dorost. Na 
schůzkách se věnujeme různým hasičským do-
vednostem, fyzické přípravě na soutěže, jezdíme 
na exkurze a výlety, soutěžíme v rámci národního 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v postupo-
vých soutěží, prostě máme celý rok co dělat. Pokud 
bys to s námi chtěl/chtěla taky zkusit, rádi přivítá-
me všechny holky a kluky na první schůzce nové-
ho školního roku v pátek 8. září 2017 nebo každý 
další pátek. 

Tým vedoucích kroužku mladých hasičů
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D
ne 25. 6. 2017 jsme z dů-
vodu požáru přišli nejen 
o chatu, ale i o mnoho trofe-

jí a dokumentů z činnosti našeho 
spolku. 

Počátek chaty se datuje do roku 
1973. V říjnu byl výborem pro-
jednán návrh situování chaty
na hráz Horního úvalského rybní-
ka.  Chatu zajistil MěNV. Stavba 
chaty probíhala velice rychle, ne-
boť se jednalo o předpřipravenou 
stavebnici. Dne 30. listopadu 1973 
byl určen postup prací v okolí hru-
bé stavby chaty, výroba nábytku 
byla zadána panu  Šochmanovi,  
plechování střechy zajistil pan 
Hertl, elektrickou instalaci pan 
Kašička, sociální instalace provedl 
pan Urban. Dále bylo rozhodnuto 
o prvním nátěru chaty a návozu 
hlíny na terénní  úpravy. 

Díky nadšené práci všech zú-
častněných se podařilo chatu 
kolaudovat již 23. února 1974. 
Splnil se náš sen mít střechu nad 
hlavou v přímé blízkosti vodního 
díla. Na den 29. května 1974 bylo 
do již zařízené rybářské chaty 
svoláno slavností zasedání rady 
MěNV se zástupci MO. Bylo co 
oslavovat, neboť se podařilo dílo, 

které skutečně reprezen-
tovalo a bylo ukázkou 
cílevědomé práce orga-
nizace a vedoucích pra-
covníků MěNV.

Chata byla intenziv-
ně využívána pro čin-
nost naší MO a dalších 
zájmových organizací 
včetně sešlostí funkcio-
nářů města. 

V březnu 1977 byl 
na výborové schůzi pro-
jednán nedostatečně upra-
vený stav v okolí chaty 
a bylo rozhodnuto o do-
datečném vybetonování 
jejího okolí, které se ještě 
tentýž rok realizovalo.

V současné době cha-
ta sloužila především 
pro činnost naší MO. 
Konaly se zde pravidelné výbo-
rové schůze, schůzky rybářské 
mládeže a začátkem roku zde 
probíhal každoroční prodej povo-
lenek na novou rybářskou sezonu. 
Díky skvělému umístění na hrázi 
Horního úvalského rybníka byla 
naší velkou oporou při výlovu na-
šeho největšího rybníka a při ka-
ždoročních rybářských závodech 

seniorů  a dětí. V podkrovní čás-
ti chaty byla umístěna kancelář 
společně s archivem dokumentů 
z činnosti naší MO, která byla 
nejvíce zasažena požárem a tím 
došlo ke ztrátě mnoha našich 
vzpomínek a dokladů o činnosti 
naší MO.

Nyní  výbor MO intenzivně 
připravuje plán na obnovu chaty 
do jejího původního stavu a jedná 
i s představiteli města o pomoci 
při její výstavbě.

Roman Petříček

Z historie rybářské chaty MO ČRS Úvaly
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T
o to letí, milé děti. Máme za sebou už třetí rok cvičení japonského 
bojového umění aikidó a v červnu jsme bilancovali (trochu jako 
ve škole). Dětské zkoušky dopadly velmi dobře a ke konci škol-

ního roku jsme měli čtyřikrát 12. kyu, třikrát 11. kyu, pětkrát 10. kyu, 
sedmkrát 9. kyu a jednou 8. kyu.

(Jen pro vysvětlení – čím nižší číslo dětského nebo žákovského stupně 
(kyu), tím lepší. Například 8. kyu je tedy vyšší stupeň než 11. kyu.)

Na začát-
ku roku jsme 
získali dotaci 
od Města Úvaly, 
za kterou jsme 
pro děti nakou-
pili cvičební 
úbory (keikogi). 
Děti se hned 
nadšeně do „ki-
mon“ oblékly 
a odpadly tím 
různobarevné 
variace triček 
a tepláků. Chce-
me touto cestou 
poděkovat měs-
tu za podporu 
naší činnosti.

Na sobotu 24. června se nám (stejně jako loni) sešly hned dvě důle-
žité akce. Dopoledne proběhla v Úvalech na hřišti pod kostelem Bez-
pečná sobota, na které měl náš oddíl ukázku. Své dovednosti předvedly 
nejprve děti, poté dospělí a nakonec učitelé. Pro nadšence z publika 
byla možnost vyzkoušet si naše nové tatami, zájemců však (pravděpo-
dobně kvůli relativně časné hodině) bylo málo.

Aby naši mladí aikidisté nehladověli, se postarala Pizzeria Trincea, 
které moc děkujeme. Z blažených výrazů našich ratolestí je vidět, že se 
pizzy povedly na jedničku. Nezbyl ani kousek...

Zatímco se mládež krmila, dospělí sbalili tatami a následně se už 
rychle přesouvali do Prahy, kde probíhala obvyklá stáž pod vedením 
pana Miroslava Kodyma (6. dan Aikikai). Po dopoledním a odpoled-
ním cvičení následovaly zkoušky. Přestože tentokrát dorazili z Úval 
pouze čtyři zástupci, svá želízka v ohni jsme měli a Franta s Alešem 
úspěšně složili zkoušky na 5. kyu. Gratulujeme!

Ke konci sezony máme tedy mezi dospělými jedno 6. kyu, pět 5. kyu 
a jedno 4. kyu.

Zkouškami v Praze jsme však neskončili. Od 17. července nás čekala 
ještě hlavní a nejdůležitější akce roku – Letní škola ČAA pod vedením 
pánů Daniela Vettera (6. dan Aikikai ze Švýcarska) a Miroslava Kody-
ma (6. dan Aikikai). Početná výprava z Úval se přesunula do Karlových 
Varů, abychom se spolu s ostatními aikidisty zdokonalili v technikách 
aikidó, aikiken (katy s dřevěným mečem) i genkikai (zdravotní cviče-
ní). Měli jsme příležitost se potkat s přáteli z celé České republiky, ale 
i ze Švýcarska, Srbska a Polska. 

Pavel Skalický, vedoucí Aikidó Úvaly (www.aikido-uvaly.cz) 
Autoři fotografi í: 

Aleš Komárek, Marta Junková, Zdeňka Skalická, Pavel Skalický

Další aiki sezona za námi
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SK ÚVALY oddíl kopané – rozpis zápasů podzim 2017
DATUM DEN Divize muži A ČAS Okresní 

přebor muži B
ČAS Dorost ČAS STARÁ 

GARDA
ČAS

12.8. SO Kladno 10:15 V

13.8. NE

19/8 SO Český Brod 17:00 D
20.8. NE

26.8. SO Kunice 10:15 D

27.8. NE Hostouň 17:00 V Svojetice 17:00 D
30.8. ST Teplýšovice 17:30 D

2.9. SO Louny 17:00 D Škvorec 17:00  V

3.9. NE

9.9. SO Velvary 17:00 V Radošovice 10:15 D
10.9. NE Hovorčovice 17:00  D
16.9. SO Meteor 16:30 D Vyžlovka 17:00  V

17.9. NE Mukařov 10:15 V

23.9. SO Souš 16:30 V Čerčany 10:15 D

24.9. NE Odolena Voda 16.30 D

28.9. ČT Nespeky 10:15 V

30.9. SO Motorlet 16:00 D

1.10. NE Zeleneč 16:00 V Bílkovice 10:15 V

7.10. SO Chomutov 10:15 V Šestajovice 16:00 D Týnec nad Sázavou 10:15 D

8.10. NE

14.10. SO Neratovice 10:15 V Kunice B 16:00 D Kostelec u Křížků 10:15 V

15.10. NE

21.10. SO Česká Lípa 15:30 D Kostelec u Křížků 15:30 V

22.10. NE Zeleneč 10:15 V

28.10. SO Hrobce 10:15 V Sedlec – Prčice 10:15 D

29.10. NE Radonice 14:30 D

4.11. SO Tatran Rakovník 14:00 D Zápy B 14:00 V

5.11. NE Votice 10:15 V

11.11. SO Ostrá 14:00 V Jesenice 10:15 D

12.11. NE Senohraby 14:00 D

18.11. SO Nový Bor 13:30 D Hrusice 13:30 V

19.11. NE Jílové 10:15 V

Termíny zápasů staré gardy budou k dispozici po losování 30. 8. na internetových stránkách www.skuvaly.cz .

F
otbal je o sdílené radosti, 
o vzájemné podpoře a do-
sažení společných cílů. Pro 

rozvoj a chod klubu je nutné 
zajistit fi nancování provozu 
a údržby našeho jediného hři-
ště, které je používáno všemi 
od těch nejmenších přípravek až 
po mužstva mužů. Získat dosta-
tečně velký obnos peněz v této 
době a čase je takřka nemožné 
a jednodušší způsob získáním 
peněz z prostředků Fotbalové 
asociace a dalších úřadů je taky 
velmi těžké!

… a tak se nabízí výjimečná 
a dost možná dokonce historická 
příležitost: 
Podpořte klub a staňte se patro-
nem vybrané části našeho jedi-
ného hřiště. Můžeme se těšit ze 
společného díla.

Představujeme vám projekt 
„Příznivci úvalského fotbalu 
sobě“, ten je určen všem přízniv-
cům úvalského klubu.

O co jde?
Na webových stránkách, face-

booku a také přímo v našem areá-

lu najdete model  fotbalového hři-
ště rozděleného na více než čtyři 
sta polí.

Vyberte si svůj díl hřiště na jed-
nu celou fotbalovou sezonu
–    třeba před brankou, u po-

stranní čáry nebo u rohového 
praporku. Sami nebo spo-
lečně s přáteli, se spoluhráči 
v týmu nebo třeba se svojí fir-
mou. Uhrazením příspěvku, 
jehož výše je uvedena v pra-
vidlech na stránkách klubu 
nebo ve vývěsce na hřišti, se 

Startujeme projekt „Příznivci úvalského fotbalu sobě“!
Podpořte svůj klub tím, že se stanete patronem hřiště, kde hraje vaše mužstvo!
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Muži „B“ :

 2.  So 19.08 17.00 Úvaly – Český Brod
 3.  Ne 27.08 17.00 Hostouň – Úvaly
 4.  So 02.09 17.00 Úvaly – Louny
 5.  So 09.09 17.00 Velvary – Úvaly
 6.  So 16.09. 16.30 Úvaly – Meteor
 7.  So 23.09. 16.30 Souš – Úvaly
 8.  So 30.09 16.00 Úvaly – Motorlet Praha
 9.  So 07.10. 10.15 Chomutov – Úvaly
10.  So 14.10. 10.15 Neratovice – Úvaly
11.  So 21.10. 15.30 Úvaly – Česká Lípa
12.  So 28.10. 10.15 Hrobce – Úvaly
13.  So 04.11. 14.00 Úvaly – Tatran Rakovník
14.  So 11.11. 14.00 Ostrá – Úvaly
15.  So 18.11. 13.30 Úvaly – Nový Bor

 1.  So 26.08 17.00 Úvaly B – Svojetice
 2.  So 02.09. 17.00 Škvorec – Úvaly B
 3.  So 09.09. 17.00 Úvaly B – Hovorčovice
 4.  So 16.09. 17.00 Vyžlovka – Úvaly B
 5.  So 23.09. 16.30 Úvaly B – Odolena Voda
 6.  Ne 01.10. 16.00 Zeleneč – Úvaly B
 7.  So 07.10. 16.00 Úvaly B – Šestajovice
 8.  So 14.10. 15.30 Úvaly B – Kunice B
 9.  So 21.10. 15.30 Kostelec – Úvaly B
10.  So 28.10. 14.30 Úvaly B – Radonice
11.  So 04.11. 14.00 Zápy B – Úvaly B
12.  So 11.11. 14.00 Senohraby – Úvaly B
13.  So 18.11. 13.30 Hrusice – Úvaly B

Rozpis:

Rozpis:

Mládež – dorostenci

1.  So 12.08 10.15 Kladno – Úvaly 3:0 (1:0)

Muži „A“:

Výsledky

O mládežnických družstvech nemám dostupné informace. Snad se to 
v průběhu času zlepší.

Co se týká družstva mužů „A“, tak první zápas jasně ukázal, jak na 
tom jsme. Celá soutěž bude velký boj o udržení.

Doufám, že pomohou jak diváci, tak i všichni příznivci sportu v Úva-
lech.

Ing. Petr Jankovský

Rozpisy zápasů a výsledky 
– srpen 2017

stanete jeho sponzorem a pa-
tronem. Výše příspěvku se 
pohybuje od 1.000,- Kč výše. 
Jednotlivé ceny najdete v prů-
běhu příštích dní na webu 
SK Úvaly nebo ve vývěsní 
skříňce na hřišti. Několik vý-
jimečných polí například se 
značkami pokutových kopů 
bude nabízeno zvlášť v aukci 
na webových stránkách www.
skuvaly.cz.

Na plánku možná pole vypadají 
malá, ve skutečnosti však každé-
mu odpovídá plocha o více jak 
deseti metrů čtverečních. Navíc 
můžete koupit i více polí, třeba 
celé vápno…! Jedinou podmín-
kou je, aby ještě nebylo obsazeno. 
Se zcela exkluzivním pocitem vý-

hradního patrona pak budete moci 
sledovat, jak se Úvalům na „va-
šem“ kousku hřiště hraje, útočí či 
brání.

Ať už si vyberete jakékoliv pole, 
bude to výborná investice hned 
z několika důvodů:
(a)    v první řadě podpoříte svůj 

klub. Všechny příspěvky bu-
dou použity pouze na věci 
spojené s provozem a údrž-
bou hřiště. Pomůžete klubu, 
aby hřiště bylo v co nejlepší 
„kondici“ a aby na něm moh-
ly trénovat a hrát desítky dětí 
přípravek, žáků, dorostenců 
a mužstev mužů;

(b)      můžete své pole pojmeno-
vat. Dát mu své jméno nebo 
na něj umístit logo své fi rmy 

– na plánu, který bude k vi-
dění před šatnami, na webu 
i facebooku, ale samozřejmě 
také v podvědomí všech Úva-
láků. Můžete také vymyslet 
vlastní pojmenování. Možná 
tak jednou vstoupíte do fotba-
lové terminologie, alespoň té 
úvalské… Třeba bude jednou 
míč lítat z „Pepíkova rohu“ 
na „Jirkovu parketu“… nebo 
někam jinam podle právě vaší 
fantazie;

(c)     obdržíte originální certifi -
kát, který bude nejen proka-
zovat vaše úvalské srdce, ale 
může sloužit také jako netra-
diční, ovšem velmi praktický 
dárek. Potěší obdarovaného či 
obdarovanou, ale také stovky 
příznivců úvalského fotbalu. 
A přitom však zabere jen vel-
mi málo místa;

(d)       můžete si snížit daňový zá-
klad o výši daru takto po-
skytnutého na podporu spor-
tovní činnosti, za tím účelem 
bude dárci vystaveno písemné 
potvrzení;

(e)      můžete získat bonus. Prvních 
20 sponzorů s příspěvkem as-
poň 5.000 Kč dostane navíc 
dres klubu. Bude-li příspěvek 

činit 15.000,- Kč nebo více, 
získá každý takový patron jako 
bonus základní reklamní balí-
ček zahrnující reklamní panel 
2 x 1 m na skutečném hřišti, 
reklamní banner na webových 
stránkách klubu a další plnění 
určená pro sponzory klubu, 
například sadu reklamních 
předmětů.

Jak postupovat:
Zájem o konkrétní pole sděl-

te, prosím panu Petru Kostkovi, 
e-mailem  na adresu konopis-
te@centrum.cz  nebo na tel. č. 
721 723 719. Váš výběr bude 
nejpozději do 24 hodin potvr-
zen a pole, pokud bude volné, 
ihned rezervováno. Platbu pří-
spěvku  lze provést dle doho-
dy v hotovosti nebo převodem 
na účet klubu.

Následně už postačí jen vymy-
slet, jak se vybraný kousek hřiště 
bude jmenovat nebo jaké logo, 
nápis či reklamu si necháte na sa-
molepku velikosti vybraného 
políčka natisknout a na čí jméno 
vystavit certifi kát – koho by mohl 
potěšit jako dárek.

D
ne 9. srpna nás ve  věku 
78 let navždy opustil pan 
Jiří Souček, který v  Úva-

lech prožil celý svůj život. Tělo-
výchovná jednota Sokol Úvaly 
a  její členové v  něm ztrácejí 
jednoho z těch, kteří se o tělo-
výchovu a sport a její materiální 
základnu v  Úvalech zasloužil 
tak jako málokterý jiný občan 
našeho města. Jirka Souček 
byl nadšený sportovec, který 
se věnoval, tak jak je v Úvalech 
tradicí, hlavně házené. Jeho 
postava i fyzická kondice vzbu-
zovala u soupeřů vždycky respekt, ať už v obraně, nebo 
i v útočných akcích. Dlouhou řadu let byl také aktivním 
členem výboru Sokola Úvaly. Jirka byl však především 
budovatel areálu pod sokolovnou. Ač vyučený a profesí 
automechanik, v areálu Sokola byl znám jako prvotřídní 
stavař. Byl fyzicky zdatný a obratný a každou práci odvá-
děl kvalitně. V období od začátku sedmdesátých let patřil 
k těm, kteří postupně (v rámci původní takzvané akce Z) 
svépomocí a zcela zdarma ve svém volném čase postavi-
li hřiště na házenou, opravili sokolovnu, přistavěli nářa-
ďovnu a šatny a zrekonstruovali restauraci. A když nebyla 
těžká technika, tak koupil starý vyřazený buldozer, sám 
jej opravil a prováděl s ním veškeré zemní práce na stav-
bě hřišť pod sokolovnou. A přitom všem si dokázal ještě 
najít čas na to zahrát si basketbal a posedět u harmoniky 
s kamarády. Na Jirku nikdy nezapomeneme. 

Výbor TJ Sokol Úvaly
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P
rázdniny představují pro mnohé čas od-
počinku od koloběhu školního roku. Jsou 
časem pro společné dovolené, tábory, 

výlety, aktivní i pasivní odpočinek. V karate 
Sport Úvaly se zastavily pravidelné kurzy. 
Tréninky probíhaly pouze 2x týdně. Mnozí 
z členů však využili možnost seminářů, sou-
středění a výcvikových kempů k práci na sobě. 

Na začátku července jsme vyrazili na me-
zinárodní seminář Gasshuku CZ v Pracha-
ticích. Přes 200 účastníků se sjelo z celého 
světa, aby se mohli zdokonalit pod vedením 
japonským mistrů: Tatsuyi Naky (7. dan), 
Koichiro Okumy (6.dan) a Koji Chubachi (3. 
dan, mistr světa z roku 2014). Tréninky pro-
bíhaly 3x denně. Kimona pravidelně potilo 
11 borců z Úval (Adam Janík, Tomáš Tříska, 
Zuzka Sokolová, Sára, Jana a Filip Koneč-
ní, Verča Hrůzová, Honza Houžvička, Filip 
a David Mackovi).

Druhý červencový víkend patřil dětem 
do 10 let. V našich oblíbených Starých Spla-
vech se karate věnovalo 40 úvalských žáčků. 
Program pro děti probíhal celý den. Ráno děti 
trénovaly a věnovaly se atletické a míčové 
průpravě. Odpoledne jsme kromě tréninku 
stihli výlety po okolí, koupání, hry s motivem 
Gichina Funakoshiho (zakladatele moderního 
karate) a soutěž karate. Děti po celý čas sou-
středění sbíraly body. Bojovníkem soustředění 
se stal Adam Janík, druhá byla Míša Drobňá-

ková a třetí Ondra 
Řezníček. Přestože 
většině účastníků 
soustředění bylo 
pouhých 7 let, celý 
pobyt probíhal ply-
nule a „ukázněně“. Děti byly k sobě velmi 
přátelské a pracovaly s výborným nasazením. 
Děkuji celému realizačnímu týmu: Janič-
ce Oktábcové, Tondovi Brožíčkovi, Mildovi 
Ulrichovi, Honzovi Houžvičkovi, Dominiku 
Jaklovi. Filipovi Konečnénu a Aničce Břešťá-
kové za skvělou práci. 

Třetí a čtvrtý červencový týdne odletěli 
naši borci poprvé v naší historii úvalského 
klubu na výcvikový kemp do Ruska ve slo-
žení: Břešťáková, Jakl, Houžvička, Hrůzová, 
Konečná J., Konečná S., Konečný a Kovářo-
vá. Přímořské městečko Sukko (Černé moře) 
hostilo 150 karatistů z celé federace (někteří 
přijeli až z Kamčatky) a mnozí z nich se zde 
připravovali na blížící se mistrovství světa. 
Ruský kemp, vedený reprezentačním trené-
rem Ruska a bývalým úspěšným reprezen-
tantem Viktorem Mashchenkem, je fyzicky 
velmi náročný. Tréninky probíhají venku 
na slunci 2 hodiny ráno a 2 odpoledne. Sa-
motný trénink začíná 30 minutovým během 
a následuje dalších 90 minut v tréninku zá-
pasu.

 Přestože na nás čekaly od začátku různé ná-

strahy, zpočátku ztráta všech kufrů a později 
různé zdravotní obtíže, hodnotím kemp z hle-
diska přínosu pro účastníky velmi pozitivně. 
Všichni se výrazně zlepšili v zápase (kondič-
ní, technické a taktické složce tréninku) a na-
učili se překonávat jak všeobecnou únavu, tak 
i únavu v daném zápase. Naše mládež našla 
nové přátele mezi ruskými dětmi. Ruští trenéři 
nás přijali s otevřeným srdcem.

Srpen patřil Mistrovství světa JKA (Japan 
Karate Association) a soustředění pro starší 10 
let. Výsledky a průběh vzhledem k uzavírce 
Života Úval budeme publikovat později.

Snad jen šampionát se konal v irském Li-
mericku a úvalské barvy reprezentovali: Anna 
Hiršlová, Richard Vašek, Helena Přechová, 
Zuzka Sokolová, Sára a Filip Konečných. Děti 
se na šampionát připravovaly velmi zodpo-
vědně. 

Projekty ve Sport Úvaly probíhají nejen pod 
záštitou klubu, ale jsou podpořeny městem 
Úvaly. Děkujeme městu za podporu naší čin-
nosti a přejeme všem dobrý vstup do nového 
školního roku.

Mgr. Jana Konečná,
předsedkyně Sport Úvaly

Úvod:

TJ Sokol Úvaly pokračuje v mapování své 
historii. Od začátku roku se v ŽÚ postupně 
objevují články od vzniku TJ a její činnos-
ti. Sport, který nejvíce určoval a určuje dění 
v oddíle, je házená. V tomto článku se v krát-
kosti zaměříme na období od konce 50. let 
dvacátého století do začátku nového tisíciletí.

Šedesátá a sedmdesátá léta 
(Radslav Pivoňka, Jiří Souček, Jan Dráb)

Kritickým se stal rok 1958. Několik ligo-
vých hráčů ukončilo svá vysokoškolská studia 
a nastoupilo do zaměstnání v různých koutech 
republiky (v té době se direktivně nastupova-

lo do zaměstnání na tzv. umístěnku, tedy tam, 
kde bylo té dané profese nedostatek), další 
nastoupili převážně dvouletou základní vojen-
skou službu. V září o posvícení došlo v soko-
lovně k veselému setkání házenkářů několika 
generací, nevázaná radost ze setkání a zpěv 
sokolských písní byly v udání, které následo-
valo, vykládány jako oslavy minulých časů 
a pohřbívání sjednocené tělovýchovy. Neje-
nom zpěvem, ale též „zneuctěním“  obrazů 
státníků používaných v průvodech jako trans-
parenty,  které ženské osazenstvo použilo jako 
tácy pro obložené chlebíčky, bylo také jedním 
z důvodů tohoto udání.  Nutno připomenout 
i vypjatost politické situace jako důsledek 
maďarských událostí v roce 1956. Policejní 

stíhání neskončilo tragicky, ale také ne bez 
následků. Mnozí se nechali otrávit, oddíly So-
kola-Slavoje byly přiřazeny k neproblematic-
kému Slavoji-SK Úvaly. V následující sezoně 
(1959-60) muži sestoupili z 2. ligy a oddíl há-
zené na jeden rok přerušil jakoukoli činnost. 
O Radslava Pivoňku projevilo zájem několik 
ligových klubů, nějakou dobu hrál za prvoli-
govou Spartu Praha a také za Duklu Janovi-
ce. Také Jaroslav Bedrna prý hrál nějaký čas 
za Spartu Praha a Miloslav Klicpera odešel 
v roce 1960 do pražských Bohemians, kde de-
set let úspěšně působil jako trenér.

Aktivita úvalských házenkářů byla obno-
vena v roce 1961. Do nové práce asi sedmi-
letého období se dali nejen hráči, ale i staří 

Prázdniny ve Sport Úvaly

Cvičení žen v TJ Sokol Úvaly
Pondělí 19:00 – 20:00            (cvičení pro ženy starší)
Pondělí 19:00 – 20:00            (kondiční cvičení žen)
Čtvrtek 19:30 – 20:30                (cvičení na velkých 

gymnastických míčích)
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funkcionáři, ke kterým patřili Josef Pilař, 
Alžběta Kotlabová, Jaroslav Bedrna, Zdeněk 
Pliška, Antonín Kroutil a bratři Jan a Bohu-
mil Trnkové. Tradiční škvárové hřiště dostalo 
asfaltový povrch. Muži soutěžili v divizi, kde 
končívali na druhém, nepostupovém místě. 
Hrávali ve složení Jiří Křelina, Jaroslav Bedr-
na, Radslav Pivoňka, Miloslav Breda, Antonín 
Kroutil, Jiří Bedrna, Jiří Souček, Jiří Belza, 
Jan a Jiří Drábové, Miroslav Kobr, Václav 
Rada, Antonín Vajčner, Oldřich Rener, Josef 
a Antonín Vortlíčkovi, Jan Trnka, Petr Kočár-
ník, Jaroslav a Václav Tourkovi a Jiří Kobr.  
Mimo družstva mužů se soutěží znovu účast-
nila družstva dorostenců, dorostenek a žáků. 
Družstvo dorostenek pod odborným vedením 
Jaroslava Kejře hrálo ve složení: (fotografi e 
ještě jako „žákyně 1962“) 

Horní řada zleva – Božena Fürstová, Jana 
Štorková, Blanka Zámostná, Vlaďka Bechyňová, 
Tuchyňová, Růžena Bartůňková, Jarmila Vysko-
čilová, Marie Fürstová, spodní řada zleva – Eva 
Zemanová, Hana Procházková, Hana Kejřová,  
Anna Marková, Věra Čapková, Věra Puršová.           

V roce 1969 se sportovním klubům vráti-
la tradiční jména a házenkářům příslušnost 
k Sokolu Úvaly. K sokolovně byly svépomocí 
přistavěny šatny, nářaďovna a ke sportovnímu 
areálu byl upraven přístup z náměstí. Muži 
nadále hráli v divizi (v krajském přeboru), 
na stejné úrovni hrála i družstva žáků a žákyň.

V sedmdesátých letech se aktivita oddílu 
rozšířila. Kromě starších a mladších žáků byla 
založena i družstva „minižáků“ a obnovila se 
činnost družstva starších dorostenek. V tomto 
družstvu pod vedením manželů Křelinových 
a Jaroslava Tourka hrály Jana Tourková, Milu-
ška Macanová, Danas Maříková, Broňa Řez-
níčková, Táňa Gromanová, Monika Süslan-
dová, Věra Pivoňková jr., Jana Paulová, Jitka 
Henyšová, Štěpánka Křelinová, Ivana Tomáš-
ková, Olina Zoulová a Soňa Hládečková.

Sokolu Úvaly bylo svěřeno uspořádání ně-
kolika prestižních akcí, například v roce 1976 
turnajový přebor republiky mladších žáků 
(Sokol Úvaly skončil na 5.místě), nebo v ná-
sledujícím roce kvalifi kace mužů pro II. ligu 
a v roce 1978 uspořádání přeboru Čech a Mo-
ravy starších žáků a v roce 1979 kvalifi kace 
družstev dorostenek do dorostenecké ligy. 

Sedmdesátá a osmdesátá léta 
(Vladimír Kopecký, Josef Žaba, 
Jitka Křelinová)

Téměř třicet let nebyla úroveň házenkář-
ských družstev dospělých příliš výrazná, 
na někdejší výkonnost a úspěchy předchůdců 
nenavazovala. Její existence však byla důle-

žitá pro zachování úvalské házené. Dařila se 
práce s mládeží. Oddíl házené spolupracoval 
se školou, navázal na trvalou součinnost učite-
le Jaroslava Fejta a získal podporu od ředitelů 
Frühaufové a Smolíka. Napomáhala obětavost 
rodičů, často bývalých hráčů házené. Zápal 
podporovaly i netradiční soutěže, jakými byly 
„Pionýrská liga“, „Házenkářská hvězdička“ či 
„Novinářský kalamář“. Pro důstojné přežití 
házené v Úvalech mnoho  udělali také oběta-
ví činovníci Jiří Pilát, Radslav Pivoňka, Jaro-
slav Tourek, Jan a Jiří Drábové, Jiří Souček, 
Petr Chomát, Vladimír Kopecký, Karel Pilný 
a manželé Jitka a Jiří Křelinovi. Jitka praco-
vala v letech 1978 – 1992 na Českém a fede-
rálním svazu házené, Jirka působil v průběhu 
osmdesátých let jako předseda Krajského sva-
zu házené, předseda Komise mládeže svazu 
házené ČÚV ČSTV a ÚV ČSTV a především 
jako předseda Sportovně-technické komise 
VSH ČÚV. Také Jaroslav Bedrna a Vladimír 
Kopecký pracovali v komisi mládeže svazu 
házené ČÚV ČSTV. Sokol Úvaly byl poklá-
dán za seriózně pracující základnu žákovské 
házené a za vhodného partnera pro pořádání 
turnajů a výběrových akcí, kterých se v letech 
1977, 1983, 1984, 1985, 1986 a 1987 důstojně 
zhostil.

Družstva mládeže pod vedením Jana Drába, 
Jiřího Drába, Jiřího Součka, Jiřího Křeliny, 
Josefa Žaby, Vladimíra Kopeckého a dalších 
a za konzultativního odborného vedení Mi-
loslavem Klicperou dosáhla mimořádných 
úspěchů. K prvním úspěšným sestavám pat-
řilo družstvo žáků složených z dětí bývalých 
hráčů – Radslava Pivoňky jr., Jana Drába jr., 
Jana Drába – Kaly, Romana Kroutila, Petra 
Součka s Martinem Týblem, Petrem Aubrech-
tem, Ladislavem Doležalem, Milošem Lind-
nerem, Michalem Drahotou, Petrem Chomá-
tem a dalšími.

Tréninky byly dobře organizovány, družstva 
se připravovala i na letních tréninkových tá-
borech v Přestavlkách, v Havlíčkově Borové, 
v Cholticích, ve Skalce u Františkových Láz-
ní, ve Dvoře Králové, ve Vimperku, Stráži nad 
Nežárkou, v Hořicích. V zimě se hojně účast-
nila různých turnajů v Praze, Kolíně, Lovosi-
cích, Plzni, v Hradci Královém, Lounech nebo 
v Karviné. Starší žáci se v roce 1978 kvalifi ko-
vali do přeboru republiky. V sezoně 1981-82 
vyhrálo družstvo starších dorostenců krajský 
přebor a postoupilo do dorostenecké ligy, 
kde skončilo na pátém místě. V červnu 1985 

mladší dorostenci pod vedením Jiřího Drá-
ba a Josefa Žaby vyhráli kvalifi kační turnaj 
v Bolevci a postoupili do 1.dorostenecké ligy. 
Hráli ve složení Pavel Štork, Miroslav Kadlec, 
Petr Gergišák, Zdeněk Paul, Petr Žaba, Tomáš 
Podlešák, Marek Chabr, Marek Kramář, David 
Roj, Petr Merčák, David Březina, Aleš Křeli-
na a Martin Rytina. V roce 1984 reprezento-
vali Středočeský kraj ve fi nále „Novinářského 
Kalamáře“ ve Veselí na Moravě hráči Jindřich 
Mrkvička, Jaroslav Balvín, Petr Branyš, Karel 
Moravec, Zdeněk Brychta, Martin Gebhart, 
Miroslav Gergišák, Pavel Kumprecht, Luboš 
Brzák, Miroslav Antoš, Pavel Branyš a Jiří 
Křelina  jr. (trenéry byli manželé Jitka a Jir-
ka Křelinovi) a dokázali zvítězit a stát se tak 
nejlepším oddílem v ČR. V roce 1986 obsadi-
lo družstvo starších žáků na přeboru republi-
ky v Ledči nad Sázavou páté místo v sestavě 
David Březina, Aleš Křelina, Martin Rytina, 
Jan Chalupa, Petr Urban, Martin Ryneš, Ka-
mil Veselý, Jan Kocourek, Kamil Kramář, Petr 
Kostka a Patrik Jaroch. V žákovských a do-
rosteneckých družstvech tohoto období se vy-
střídali Zdeněk Brada, Luboš Březina, Jakub 
Černý, Martin a jan Černých, Vladimír Gloc, 
Luboš Hora, Jan Král, Ondřej a Lukáš Najma-
novi, Radek Novotný, Libor Pikal, Miroslav 
Prkno, Tomáš Řeřábek, Petr Stárek, Pavel Ši-
mon, Zdeněk Šindelář, Tomáš Vodička, Pavel 
Branyš, Jiří Dráb, Petr a Vlastimil Koubovi, 
Jan Miláček, Václav Mladý, Tomáš Opálka, 
Zbyněk Pšenička, Richard Seidl, Pavel Tauer, 
Ladislav a Pavel Točíkovi, Jan Vrchlavský, 
Miroslav a Jiří Antošovi, Jaroslav Balvín, Petr 
a Pavel Branyšovi, Luboš a Miroslav Brzá-
kovi, Zdeněk a Ladislav Brychtovi, Vojtěch 
Doležal, Martin Gebhart, Miroslav Gergišák, 
Pavel a Petr Kumprechtovi, Jiří a Vladimír 
Křelinovi, Karel Moravec, Jindřich Mrkvička, 
Jan a Marcel Plačkovi, Michal Breda, Roman 

Cmíral, Jan Dráb a Jan Dráb-Kaly, 
Michal Drahota, Petr Chomát, Ivan 
Kahún, Petr Kafka, Roman a Tomáš 
Kroutilovi, Zdeněk Kvapil, Pavel 
Novák, Petr Oubrecht, Radslav Pi-
voňka, Ota a Vladislav Procházkovi, 
Petr Souček, Vladimír Šelíř, Martin 
Štícha a Martin Týbl a dále Prchal, 
Volenec, Bělohrad, Kotlaba, Skřivan, 
Salák, Poděbradský, Lang, Listoň, 
Roun, Mašata, Dupal, Šindelář, Tep-
lý, Poupa, Hladeček, Šťovíček, Kuče-
ra, Ráč, Matějka, Skupa, Platz, Ra-
dek Paul, Petr Urban a Aleš Smolík.

Devadesátá léta (Jiří Dráb)

I pro devadesátá léta úvalské háze-
né byla charakteristická dobrá práce 
s mládeží. Pod vedením Miloslava 

Klicpery se vytvořila skupina trenérů, k níž 
patřili Jiří Dráb st., Jiří Souček, Josef Žaba, 
Petr Žaba a Jiří Dráb ml. Úspěchy vyvrcholily 
v letech 1992 – 93. Starší žáci pod trenérským 
vedením Petra Žaby skončili na přeboru Soko-
la na 4.místě. Mladší žáci po vítězství v pře-
boru Prahy, kde porazili taková družstva jako 
Duklu Praha, Slávii, Aritmu nebo Bohemians, 
dosáhli na mistrovství republiky v Karviné 
na výborné druhé místo, když prohráli jen se 
Slávií Plzeň. Velmi dobře reprezentovali úval-
skou házenou i na mezinárodní scéně na tur-
naji v italském Teramu. Ze čtyřiceti družstev 
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K
ončí léto, škola nastala, ale na zájez-
dy je ještě pěkné počasí, zvláště, když 
je možné vybírat z obrovské nabíd-

ky. Naši předci, patrně rodiče, se dostávali 
na podobné, ale skromnější akce, v rámci 
ROH nebo všelijakých spolků. Někdy 
zaměstnavatel poslal za odměnu něko-
lik pracovníků na výlet. Poznáte je ně-
kdo a pomůžete popsat fotografi e z po-
dobných zájezdů? Jedná se o soukromý 
výlet nebo organizovaný podnikový? 
Bude asi z různých let a míst. I neo-
komentovaná fotografi e má svoji cenu, 
ukazuje styl života předků. Najdou-li 
se pamětníci, a mohu-li zanést do se-
znamu jména, místa a roky, pak je fo-
tografi e v archivu mnohonásobně hod-
notnější. Máte-li nějaké pěkné i vtipné 

vzpomínky na účast na zájezdu za éry soci-
alismu, podělte se prosím s námi. Zájezdům 
je věnována v archivu městských kronik vel-
ká obálka, popsáno fotografi í je minimálně. 
Hodně výletů dokumentují snímky zaměst-

nanců ze závodu Bituma, který v Úvalech 
určitou dobu existoval.

Takže, krásné babí léto a neostýchejte se na-
psat – adresa: alena.janurova@centrum.cz nebo 
do podatelny města.                           A. Janurová

Poznáte se, poznáte je?
poznáte se?

NÁBOR CHLAPCŮ – ROČNÍK NAROZENÍ 2007 a 2008
Proč handball (házená)?

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

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

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

www.hazena-uvaly.cz

celého světa prohráli v roce 1992 ve čtvrt-
fi nále, ale o rok později postoupili až do fi -
nále, kde prohráli s maďarským družstvem 
Tata po vyrovnané hře 9:11. Je na místě za-
znamenat sestavu tak úspěšného úvalského 
družstva: Pavel Čadil, Jan Hochman, Lukáš 
Chmela, Zdeněk Indra, Aleš Kebort, Fran-
tišek Kopřiva, Robin Loser, Tomáš Netušil, 
Lukáš Skramlík, Pavel a Štěpán Karbulkovi, 
Jiří Šarboch, Miroslav Vavruška, Radek Pi-
lát s trenérem Jiřím Drábem st. Bohužel, tak 
úspěšné družstvo se z různých důvodů po-
stupně rozpadlo. 

V první polovině devadesátých let se druž-
stvo mužů třikrát probojovalo do 3.ligy, ale 
po jedné sezoně vždy ze soutěže sestoupilo. 
V té době se v družstvu střídali Václav Em-
bacher, Petr Žaba, Zdeněk Paul, Pavel Prchal, 
Tomáš Netušil, Tomáš Havel, Matěj Bakos, 
Miroslav Kubát, Ondřej Teplý, Jan Černý, Jan 
Hochman, Martin Rytina, Marek Kramář, Petr 
a Pavel Chomátovi, Jiří Černý, Michal Bre-
da, Pavel Ráž, Martin Ryneš, Roman Krou-
til, Aleš Křelina, Pavel Kotlaba, Petr Mašata, 
Jiří Dráb ml., Martin Černý, Zdeněk Brychta 
a Tomáš Poupa. V sezoně 2001 – 02 se postup 
do 3.ligy opět zdařil a v roce 2003 se družstvo 
v soutěži udrželo. V náročných podmínkách 

současného sportu je to jistě pozoruhodný 
úspěch. Podíleli se na něm oba trenéři Jiří 
Dráb st. i ml. s hráči Tomáš Opálka, Zdeněk 
Brychta, Ivan Bareš, Jan Černý, David Březi-
na, Aleš Křelina, Ondřej Teplý, David Valach, 
Zdeněk Paul, Richard Seidl, Michal Breda, 
Jan Hochman, Roman Kroutil, Michal Polák, 
Jan Němeček, Pavel Prchal, Tomáš Netušil 

a Martin Koubek. Hřiště dostalo nový umě-
lohmotný povrch a házená v Úvalech začala 
znovu nabírat na popularitě.

Dovětek:

U jednotlivých kapitol jsou zmíněni oběta-
ví činovníci, bez kterých by historie úvalské 
házené nebyla tak pestrá a úspěšnost druž-

stev tak výrazná. Je však také vhodné 
uvést souhrnně jména trenérů, kteří 
se o sportovní úspěchy zasloužili. Ti, 
kteří měli ke své trenérské činnosti 
ofi ciálně stvrzenou kvalifi kaci: trenéři 
2.třídy Miloslav Klicpera, Jiří Křeli-
na a Jiří Dráb st., trenéři 3.třídy Jiří 
Pilát, Jaroslav Tourek, Miroslav Ma-
sák, Jaroslav Bedrna a Jan Dráb st., 
Jiří Dráb ml., Petr Žaba, ale i ti, kteří 
tréninky obětavě vedli bez této kvalifi -
kace, tedy Rudolf Mostecký, Jaroslav 
Kejř, Radslav Pivoňka, Jiří Souček, 
Jitka Křelinová, Josef Žaba, Vladimír 
Kopecký, Josef Žaba,  Růžena Emba-
cherová, Petr Chomát, Michal Breda 
a mnoho dalších.

Zpracováno Miroslavem Masákem 
(Úvaly 25. července 2003).
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Bílý je v pozici diagramu jen 

kousek od proměny svého pěšce 

a zdá se, že i od výhry. Ale vše 

je jinak – bojuje pouze o remí-

zu! Najdete správný postup, jak 

jí dosáhne?

Správný plán černého z diagramu 

spočíval v přiblížení černého krá-

le k bílému pěšci: 1…. Kb3 2.Kb7 

Ka4+ 3.Kc7 Dh7+ 4.Kb8 Kb5 

5.a8D Kb6 a bílý z matové sítě již 

neuteče.                       

Petr Slavík

společenská kronika

září 2017
Vítáme nové spoluobčánky
Anna Skúpa
Natálie Koníčková
Karolína Jiráňová
Alice Zbojková
Nikolas Fulka
Sofi e Kuklíková
Bartoloměj Babica
Eliška Strnadová
Josef Přibyl
Alžběta  Poledníková
David Zradička
Kryštof Damovský
Antonín Řádek
Jiří Jinger
Adam Keblúšek
Adam Samec
Linda Beňová
Kristina Němcová
Marionella Válová
Maxmillian Ferkl
   Všem dětem přejeme,    aby vyrostly 
ve zdravé a šťastné občany našeho 
města.

Zářijová životní jubilea
70 let –  Jiřina Jaklová
 Marcela Eliášová
 Miroslav Záleský
 Ladislav Pavlovič

75 let –  Lubomír Jakl
 Jana Balková
 Jan Malad
 Alena Štromajerová
80 let –  Eva Lacinová
 Věra Hladíková
81 let –  Miroslav Balek
 Jiřina Pavlíčková
 Eva Kohoutková
84 let –  Jan Votava
85 let – Zdeňka Škvorová
86 let –  Jiří Hásek
 Jitka Malinová
87 let –  Jarmila Mandová
 Jarmila Vorlíčková
89 let –  Zdeňka  Pokorná
 Josef Černý
91 let –  Božena Kubcová
92 let – Jiřina Líbalová
96 let –  Marie Moižischová 
97 let –  Josef Vyskočil
Všem jubilantům přejeme hodně 
štěstí, zdraví a spokojenosti 
do dalších let.

Navždy jsme se rozloučili
Jaroslav Teč
Milada Svítková
Vladimír Klimt
Miloslava Kotlandová
Jiří Michálek
Alena Míšková

Hana Bořtová
Jiřina Čermáková
Jiří Souček
Stanislava Kubů
Věra Beránková
Zdeňka Čapková
Miloslava Krawczuková
Jana Kovačíková
Bohumil Konečný
Všem pozůstalým vyslovujeme 
upřímnou soustrast.
Upozornění
 Občané,  kteří nechtějí být uváděni 
ve společenské kronice (narození,  ju-
bilea,  úmrtí),  ať tuto skutečnost nahlá-
sí 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

ve šk. roce 2017/18

od 3 do 6 let

odpolední kurzy ANJ 

certifikovaní 

www. prodeti.cz

Kontakt:

ÚVALY
        

             

Ukázkové hodiny ZDARMA!

Ceny:

inzerce

zahrajme si šachy

Děkuji panu starostovi Boreckému 
a pracovníkům městského úřadu 

za květiny a blahopřání k mým 
narozeninám.
Miroslav Lášek

osobní

Opravy praček
automatických a vířivých

Josef Táborský, 
Praha-Újezd nad Lesy, 

Žichlínská 1670

Tel.: 602 949 765

Firma Propec přijme nového zaměstnance na částečný úvazek/dohoda  http://www.propec.cz/
Pozice: Skladník / Údržbář 

 Požadujeme: Fyzická zdatnost, pečlivost, schopnost vykonávat odbornou práci po zácviku, fungovaní v kolektivu.
  Znalosti výroby keramiky velkou výhodou.

Zájemci se mohou domluvit přímo v kamenné prodejně v Úvalech, nebo napsat na propec@volny.cz, mobil: 603 445 050

PŘÍPRAVNÉ KURZY 
NA OSMILETÁ GYMNÁZIA 

V KLÁNOVICÍCH

V případě zájmu nás kontaktujte 
pripravse@gmail.com

do 13. 10. 2017.

M. Havelková a H. Korbelová

Pronajmu prodejnu 
v Úvalech 

u nádraží plocha 25 m2 
od 1. 9. 2017.

Tel.: 281 981 713

KOMINICTVÍ NĚMEC
čištění, revize, opravy, 

telefon 775 132 921

Rádi bychom koupili byt 
v Úvalech pro naši babičku. 

Tel.: 725 346 702. 
Zbyšek Kordač

Hledám úklid rodinného 
domu 2x týdně po dvou 

hodinách, 120 Kč na hodinu,  
v Úvalech.

Tel.: 775 897 950

Přijmu řidiče sk. C na mix 
a strojníka na traktorbagr

Betonárka KONEKTA s.r.o.

Tel.: 776 661 723, 
776 014 643

konekta@seznam.cz

Naše úklidová fi rma nabízí 
jednorázový, pravidelný či 
generální úklid domácností 

a kanceláří, domácnosti, 
úklid po malířích 
a řemeslnících.

Mytí oken, čistění koberců, 
čistění čalounění a žehlení 

prádla. 

V případě zájmu na 
tel. kontakt 777/161575,  

777/313760,

email: uklidzcukru@seznam.cz, 
web: www.uklidzcukru.cz.
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Pohřební ústav 
Pavel Kos
602 221 511, 321 622 615

Český Brod, 
nám. Arnošta z Pardubic 1384

www.pohrebnisluzbykos.cz

  PODLAHÁŘSTVÍPODLAHÁŘSTVÍ
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 PRODEJNAVZORKOVÁ PRODEJNA
OTEVŘENO: PO – PÁ  8.00 – 16.00OTEVŘENO: 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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Jsme česká firma se sídlem v Mochově zabývající se návrhem, výrobou a montáží 
typizovaného i zcela atypického nábytku a doplňků bytové architektury s mnohaletou 
tradicí. Do našeho kolektivu přijmeme:  
 
TRUHLÁŘE   
Požadujeme:  

 Odpovídající vzdělání  
 Minimálně 5 let praxe ve výrobě  
 Samostatnost, flexibilita, aktivní přístup v komunikaci se zákazníky   
 Řidičský průkaz skupiny B  

 
MONTÁŽNÍKY  
Požadujeme:  

 Odpovídající vzdělání  
 Minimálně 5 let praxe v oblasti výroby a montáže nábytku  
 Logistické uvažování  
 Samostatnost, flexibilitu, aktivní přístup  

 
POMOCNÉ A PŘÍPRAVNÉ PRÁCE  
Požadujeme:  

 Pečlivost, flexibilitu  
 Chuť pracovat  
 Truhlářské vzdělání výhodou nikoliv podmínkou – zaškolíme  

 
LAKÝRNÍK  
Požadujeme:  

 Pečlivost, flexibilitu, pracovitost 
 Chuť učit    
 Předchozí zkušenosti z obdobné pozice vítány, nikoliv však podmínkou - zaškolíme 

 
Nabízíme:  

 Zajímavou, kreativní práci v mladém kolektivu  
 Výborné platové podmínky, motivační složka platu   
 Firemní akce  
 Truhlář – práce v dílně vybavené špičkovými stroji  
 Montážník – možnost práce na HPP i na IČO, auto, nářadí k dispozici  

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

Navštivte prodejnu 

RYOR! 

Najdete nás na adrese: 

Opava

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

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

AUTODOPRAVA
-nonstop-

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

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

mobil: 603 242 142
www.sute-pisky.cz milanpetruzalek@sute-pisky.cz
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wwww.tanecni-ujezd.cz
OC Blatov, Oplanská 2614, Újezd nad Lesy, tel.: +420 605 284 171

…zzápis na kurzy 
od září 2017

• taneční kurzy pro dospělé a mládež – začátečníci až 
pokročilí

• zaměřeno na ženy - zumba, pilates, body forming, 
kondiční p-class, portdebras, bodytoning, interval 
trénink a další

• street dance, MTV style, roztleskávačky, taneční        
průprava a další

• taneční přípravka a klub závodního tancování 
standard/latina

• kurzy pro všechny věkové kategorie od 3 let
• angličtina

vání 

et
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Online katalog na www.dmelektro.cz

Spot ebi e a domácí pot eby.
Doprava a zapojení zdarma.
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e-mail: info@ujezd.net
tel.: 246 030 671

*Uvedené ceny s DPHwww.ujezd.net

INTERNET, TELEVIZE, TELEFON

VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET  

NOVÉ GENERACE NGA od 399,- Kč*

POTŘEBUJEME TECHNIKY se znalostmi počítačových sítí, 
ochotné se učit novým věcem a stále modernějším technologiím, 
které v naší síti používáme. V práci s technologiemi i s některými 
zákazníky si procvičíte angličtinu, kterou je důležité alespoň v 
základech ovládat.

Pro větší spokojenost našich uživatelů a zákazníků, a také 
pro další rozšiřování sítě, SHÁNÍME OBCHODNÍKY. 
Práce obchodního zástupce je fajn, pokud může nabízet 
kvalitní produkt, ten my máme. 

ZNÍ VÁM TO DOBŘE? Přijďte se podívat k nám do Újezd.net, jsme si jistí, že budete nadšení z možností,  
které v našem kolektivu nabízíme. Pošlete nám Vaše CV na kariera@ujezd.net, my se Vám co nejdříve ozveme.

NGA (new gneration access) - přístup k internetu pomocí moderních technologií  
s nízkou agregací, vysokou dostupností služby a nízkým poměrem stahovaní a nahrávání dat.

VÁŠ POSKYTOVATEL PŘIPOJENÍ K INTERNETU  
ZVE DO SVÉHO TÝMU TECHNIKY A OBCHODNÍKY.  
Práce u nás je nevšední a zajímavá, rádi se o své kolegy staráme, stejně jako o naše zákazníky. 

zari_2017.indd   28zari_2017.indd   28 8/29/17   9:00 PM8/29/17   9:00 PM


