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Slovo starosty
Milé Úvalačky, milí Úvaláci, držíte v rukou
listopadové číslo Života Úval, které přináší
jako obvykle mnoho informací o tom, co se
u nás v Úvalech děje. Svědčí to o jediném –
Úvaly žijí, rozvíjejí se a posunují kupředu, byť
mnohdy s klopýtáním po cestě a problémy.
Úvaly se budou muset připravit od nového
roku na jednu změnu. Na konci letošního roku
skončí po takřka třiceti letech ve své funkci ředitelka Městského domu dětí a mládeže, paní
Jana Pospíšilová. Zůstane za ní nesmazatelná

stopa v našem městě a několik tisíc dětí, které
díky paní Pospíšilové a jejím kolegyním, kolegům a spolupracovníkům prožily a poznaly
mnoho zajímavých a krásných věcí. Vím, že
na to ještě přijde vhodná chvíle, ale rád bych
již teď napsal jménem nás všech – DĚKUJEME a mnoho štěstí do další etapy života! Nástupkyně/nástupce paní Pospíšilové se bude
muset poprat s mimořádně vysoko nastavenou
laťkou.
I díky činnosti MDDM a Jany Pospíšilové

se v Úvalech mohlo rozvinout mnoho talentů,
které dnes přinášejí radost lidem. S některými
z nich se budete moci potkat na úvalském adventu. Ten se letos kvůli rekonstrukci náměstí
bude konat v jeho horní části a v přilehlé ulici
Husova. Věřím, že i tak se bude jednat o akci,
kde se opět všichni společně setkáme. Letos
poprvé v sobotu, 2. prosince.
Přeji vám krásný listopad.
Petr Borecký, starosta města

O čem jednali zastupitelé dne 21. 9. 2017

P

rvní podzimní jednání úvalských zastupitelů se konalo ve čtvrtek 21. 9. 2017
Na programu bylo tentokrát 30
bodů. Prvním bodem jednání byla
problematika obnovy úvalského
koupaliště. Nejprve projektanti
z vybrané společnosti Centroprojekt představili zpracovaný
projekt obnovy bazénových van
a dalšího příslušenství. K tomuto tématu vznikla široká diskuse
napříč zastupiteli a přítomnou
veřejností. Po dlouhé diskusi zastupitelé schválili návrh řešení
bazénové plochy a úpravny vody
na koupališti. Současně zastupitelé souhlasili se zahájením přípravných – bouracích prací dle

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

ve čtvrtek
9. 11. 2017
od 17 hodin
v sále domu
s pečovatelskou
službou.

návrhu společnosti Centroprojekt
Group, a.s., a to tak, že betony
bazénů lze po celém obvodu odřezat cca 650 mm pod horní hranu bazénového kanálku. Příčné
stěny budou ubourány na tuto
úroveň též. Bude rovněž zdemolováno dětské brouzdaliště. Dále
budou zdemolovány základové
konstrukce desek po objektech
u vstupu do areálu. Budou rovněž zdemolovány domky WC
a úpravny vody v zadní části
koupaliště, včetně základových
konstrukcí konstrukce atrakcí,
včetně současným bezpečnostním
předpisům nevyhovující dětské
kolotoče a houpačky. Demolice
se bude týkat rovněž stávajícího
oplocení na hranicích pozemku,
osvětlení a budou také rozebrány
stávající betonové chodníky.
Dále zastupitelé schválili přidělení mimořádné dotace Českému
rybářskému svazu, MO Úvaly
ve výši 100 000 Kč na udržovací
práce v areálu sádek – I.etapa (odbahnění sádek).
Další bod jednání přinesl opět
delší diskusi mezi zastupiteli, a to
sice bod týkající se mimořádné
dotace pro SK Úvaly. Následně
bylo přidělení této mimořádné
dotace SK Úvaly, z.s., ve výši
250 000 Kč na provoz a údržbu
sportovního areálu a klubu schváleno. Dále byl na pořadu jednání
návrh na přidělení ﬁnanční dotace
na kompletní rekonstrukci tenisových kurtů pro TC Úvaly, z.s.,
ve výši 400.000 Kč. Předseda TC
Úvaly pan Michal Březina zdůvodnil tuto žádost. Po delším jednání tato dotace nebyla schvále-

na, především pak proto, že město
letos dvakrát vedení tenisu vyzývalo, ať podá žádost o podporu
na rekonstrukci kurtů z dotačních
programů Ministerstva školství
ČR a Středočeského kraje, kde by
město s touto žádostí pomohlo,
a to včetně spoluﬁnancování. Bohužel, vedení TC Úvaly nepodalo
ani jednu žádost, i přes nabídku
města, že jeho projektová manažerka se zpracováním žádosti
o dotaci TC Úvaly pomůže.
Zastupitelé vzali na vědomí
informace o průběhu stavebních prací na akci „Zateplení
MŠ Kollárova“ a dočasné stavby
provizorní mateřské školy v ulici Šafaříkova včetně informace
o uzavření nájemní smlouvy na
část pozemku o velikosti 3 000 m2
za 1 Kč městem Úvaly, Mateřskou školou Úvaly a společností
Exaﬁn Úvaly, s.r.o., za účelem
umístění dočasné stavby MŠ,
informaci o uzavření dodatku č.
1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci „Zateplení MŠ
Kollárova“ se společností BBP
Stavby, s.r.o, ve věci méněprací
a víceprací a prodloužení termínu
dokončení stavebních prací včetně kolaudace a v neposlední řadě
i informaci o uzavření smlouvy o nájmu věcí movitých mezi
městem Úvaly, Mateřskou školou
Úvaly a společností ALGECO,
s.r.o., za účelem zajištění náhradního provozu mateřské školy pro
125 dětí minimálně na 4 měsíce
za cenu 3.862.197.70,- Kč včetně DPH. Zastupitelé vyjádřili dík
všem, kteří se na provizorní školce podíleli.

Zastupitelé po delší diskusi schválili zveřejnění záměru
na prodej 172 m2 pozemku č.
3883/1 dle žádosti Českého rybářského svazu na rozšíření zázemí nové chaty, kterou úvalští
rybáři plánují postavit. Původní
chata vyhořela v červnu tohoto
roku. Původně zastavěná plocha
byla 60 m2 a je v majetku Českého rybářského svazu.
Dále zastupitelé dlouze diskutovali a nakonec vzali na vědomí
návrh nového územního plánu
města Úvaly. O procesu přípravy nového územního plánu hovořil Ing. arch. Vavřík. Debata
byla místy značně konfrontační.
13. 10. 2017 skončila lhůta pro
uplatnění stanovisek dotčených
orgánů a připomínek sousedních
obcí a veřejnosti. Po uplynutí této
lhůty pořizovatel ve spolupráci
s určeným zastupitelem vyhodnotí došlá stanoviska a připomínky.
Stanoviska dotčených orgánů je
nutné respektovat, v případě jejich rozpornosti nebo nesouhlasu
s nimi je nutné dohodnout změnu
stanoviska, případně vyvolat rozpor, který by se řešil podle správního řádu. Návrh dokumentace
včetně stanovisek, připomínek
a jejich vyhodnocení se pak zasílá
krajskému úřadu – odboru regionálního rozvoje. Krajský úřad
do 30 dnů vydá buď stanovisko
kladné, v tom případě je možné návrh upravit a zahájit jeho
hlavní veřejné projednání, nebo
najde nějaké nedostatky a další fáze bude moci pokračovat až
po jeho potvrzení o odstranění nedostatků. Po veřejném projednání
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zpravidla následuje ještě úprava
a opakované veřejné projednání
k této úpravě. Dále je nutné vyhodnocení připomínek a návrh
rozhodnutí o námitkách, které
vzejdou z veřejného a opakovaného veřejného projednání, zaslat
dotčeným orgánům, zda s tímto
způsobem vypořádání připomínek
a námitek souhlasí. Poté je teprve
možné předložit výsledný návrh
ÚP zastupitelstvu města k vydání.
Zastupitelé také vzali na vědomí zápis z jednání ﬁnančního
výboru ze dne 6. 9. 2017 a následně schválili návrh rozpočtového
opatření č. 3/2017, kde příjmy
a výdaje dosahují 278 875 833,Kč. Zastupitelé také vzali na vědomí výsledek výběrového řízení
na stavební práce na akci „Průtah
městem III/01214 – úsek č. 2“
– rekonstrukce náměstí Arnošta
z Pardubic s tím, že vybraným
dodavatelem je společnost SATES ČECHY, s.r.o., s nabídkovou
cenou 53.227.506,45 Kč včetně
DPH. Rekonstrukce by měla být
dokončena do konce října 2018.
Zastupitelé také schválili přijetí
daru v podobě pozemku o velikosti 67 m2 pod úvalskými komunikacemi od spoluvlastníků,
kterými jsou manželé Charvátovi,
pan Kuchař a pan Kebort. Zastupitelstvo vyjádřilo těmto darujícím poděkování.
Zastupitelé neschválili vyhlášení záměru prodeje části pozemku
č.663, katastrální území Úvaly
u Prahy o celkové výměře 989m2.
Výše uvedenou část pozemku
chtěl zájemce jako zahradu. Dle
územního plánu se jedná o pozemek, který je vedený jako veřejná
zeleň, parky a aleje využívá město Úvaly jako obracečku slepé
ulice Chorvatská a jako veřejné
prostranství přiléhající ke hřišti.
V dalším bodě zastupitelé
schválili směnnou smlouvu –
„Rozdělení a vypořádání k věci

nemovité“ mezi městem Úvaly
a občanem Úval panem Karlem
Chotkem týkající se podílů na pozemcích v oblasti ulice Sovova.
Město své pozemky prodává
za 21 440 Kč a pan Chotek svůj
podíl za 70 040 Kč. V celkovém
ﬁnančním vyrovnání zaplatí město 48 600 Kč.
Obdobná situace směny pozemků se týkala i pozemků s paní
Ženíškovou pro pěšinu v oblasti
motorestu Homolka. Záměr realizovat tuto transkaci je z důvodu zachování přístupové stezky
od Homolky na naučnou stezku
v Králičině. Tento bod byl nakonec po diskusi stažen z jednání.
Zastupitelé také schválili koupi
pozemků v záborovém území pro
budoucí kruhový objezd na křižovatce ulice Dobročovická a silnice I/12 o celkové výměře 147 m2
za celkovou kupní cenu 20 000,(tj. 136,-Kč/m2).
Dále byla schválena kupní
smlouva na pozemky v oblasti
U Horoušánek v ulici Šámalova
(odvodňovací příkop) za celkovou kupní cenu 5 330,- (tj. 33,5
Kč/m2). Dále byl schválen v ulici Lesní nákup ¼ podílu 2277m2
lesního pozemku od soukromého
vlastníka za cenu 100 Kč/m2 tzn.
celkem 56 925 Kč.
Následně bylo schváleno přijetí
ﬁnančních prostředků z rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2017 na akci
„Chodník podél silnice č. II/101
v úseku ul. Klánovická – Purkyňova“ v maximální celkové
výši 3.433.000 Kč a současně
bylo schváleno spoluﬁnancování z ﬁnančních prostředků města na tuto akci v celkové výši
15,01 % z uznatelných nákladů
a na neuznatelných nákladech
v celkové výši 231.224,68 Kč.
Také bylo schváleno přijetí ﬁnančních prostředků z ministerstva ﬁnancí ze státního rozpočtu

na rok 2017 na realizaci projektu
„Město Úvaly – stavební úpravy
objektu TESKO dům pro základní školu v Úvalech“ v maximální
celkové výši 14.917.000 Kč. Spoluﬁnancování z ﬁnančních prostředků města na realizaci tohoto
projektu bude v maximální výši
7.758.000 Kč.
Dále bylo schváleno přijetí
ﬁnančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí
na realizaci projektu „Regenerace Nachlingerova parku v Úvalech“ v maximální celkové výši
543.507,66 Kč. Spoluﬁnancování
ze strany města bude ve výši 40 %
způsobilých výdajů v maximální
výši 362.338,45 Kč.
Dále zastupitelé souhlasili
s uzavřením smlouvy o postoupení plánovací smlouvy uzavřené
dne 19.8.2015 pro „Lokalita Výpustek 2, Úvaly“ se společností
EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem,
a.s., na společnost EXAFIN Úvaly, s.r.o. Součástí smlouvy je ručení fyzických osob – statutárních
orgánů (statutární ředitel a statutární zástupci ředitele) společnosti EXAFIN investiční fond, kdy
společně a nerozdílně přebírají
ručení k zajištění splnění jeho povinností vyplývajících z plánovací smlouvy.
Zastupitelé schválili zveřejnění záměru na prodej pozemku č.
1718/3 ve vlastnictví města Úvaly o výměře cca 125 m2. Tento
pozemek se nachází v ulici Štefánikova a o jeho koupi zažádal
majitel přiléhajícího soukromého
pozemku, který tuto zahradu užívá. Na tento pozemek byl zpracován znalecký posudek o obvyklé
ceně, který stanovil hodnotu pozemku na 35 000 Kč tzn. 280 Kč/
m2. Zveřejnění záměru na prodej
části pozemku č.3883/1 ve vlastnictví města o výměře cca 390m2,
který se nachází nad rybníkem

Lhoták ve stráni za zahradou rodinného domu č.p. 612 v ulici
Srbská nebylo schváleno.
Dále bych schválen Dodatek
č.1 mezi městem Úvaly a společností Nanette, s.r.o. Tento dodatek
byl zpracován z důvodu změny
vymezení hranic pozemků a výměry parcel.
Zastupitelé rozhodli o názvu
ulic v lokalitě Výpustek. Nové
ulice ponesou jméno: Skácelova
a Vaculíkova.
V posledním bodě téměř šestihodinového jednání zastupitelé schválili Kronikářský zápis za roky 2014 a 2015, které
zpracoval Dr. Vítězslav Pokorný,
a který následně pohovořil o organizaci blížícího se začátku adventu v Úvalech a o plánovaných
oslavách 100 let založení Československé republiky, které se budou konat v říjnu 2018.
V rámci připomínek ze strany
občanů zazněly dotazy ohledně škod na koupališti ve vztahu
ke kronikářskému zápisu paní
kronikářky Mandové. Pan Havel se zmínil o žalostném stavu
lesního porostu v ulici Pražská
nad Výpustkem. Paní Stojecová
z městského úřadu pohovořila
o probíhajících úpravách dřevin
v katastru města. Pan zastupitel
Černý položil dotaz na otvírací
dobu hřiště v Rašínově ulici, které je v současné době vyhrazeno
pouze pro děti z provizorní mateřské školky. Toto hřiště je dle slov
paní Tesařové vyhrazeno dětem
z MŠ na základě doporučení hygieny.
Videozáznam z řádného jednání
ze dne 21. 9. 2017 je zde:
http://www.youtube.com/watch?v=AuVGQNpCxEc
(délka trvání 5:49 hod.)
Marek Mahdal
(redakce Života Úval)

Náměstí Svobody získá novou tvář

K

současné podobě náměstí Svobody již
dlouhá léta patří žlutý objekt „Mamuta“,
kam si obyvatelé Úval chodí zacvičit, na-

koupit nebo na poštu. Tento
objekt a přilehlé parkoviště
již dlouhou dobu patří společnosti Fisolta Group.
Tato společnost na jaře
oslovila město se svým
záměrem objekt „Mamuta“ zbourat a na jeho místě
a na místě parkoviště postavit bytové domy. Naší představou, kterou plně podpořil
i městský architekt David
Kraus, bylo, aby novou zástavbou na místě nevznikly
jen byty, ale také veřejný
prostor, který dotvoří náměstí Svobody, dále pak zázemí pro obchod,
restaurace, pochopitelně poštu a pro trávení

volného času. Zároveň bylo naším cílem, aby
v místě vzniklo podzemní parkoviště, které
bude sloužit nejen pro obyvatele a návštěvníky komplexu, ale také jako záchytné parkoviště pro nádraží. V tomto projektu vidíme
velkou šanci, jak z náměstí Svobody udělat
reprezentativní náměstí v centru města doplněné veřejnými službami.
Rádi bychom vás proto pozvali na den
6. listopadu 2017 ve společenském sále DPS
na náměstí Svobody na veřejné představení tohoto projektu, které provede investor projektu.
Projekt je v současné době ve fázi, kdy
od vás – občanů Úval – chceme získat zpětnou
vazbu a připomínky.
Těšíme se na vás!
Petr Borecký, starosta města
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Pasport veřejné zeleně města Úvaly

N

a stránkách Života Úval
jsem již dříve psal, že se stále se zhoršujícím životním
prostředím, rychlou urbanizací,
přeměnou naší krajiny i samotného města Úvaly, rychlým životním tempem, stresem a souvisejícími negativními jevy stoupá čím
dál víc význam a potřeba kvalitního městského prostoru a především pak kvalitní městské zeleně.
Proto již dříve byla zpracována
územní studie – Generel veřejné
zeleně města Úvaly, konkrétně
o něm jsem psal, a tím byl také
vytvořen základní systematický
a koncepční podklad pro výkon
státní správy v oblasti městské
zeleně. Studie rovněž napomáhá
ke zkvalitnění celého systému zeleně města Úvaly. Územní studii
– Generel veřejné zeleně města
Úvaly zpracoval se svým kolektivem Ing. Lukáš Šteﬂ, Ph.D.,

zahradní architekt města. O generelu psal i pan starosta na webu
města.
Stejný autor, v rámci svého ateliéru zahradní a krajinářské architektury, zpracoval následně Pasport veřejné zeleně města Úvaly,
který s generelem veřejné zeleně
má úzkou vazbu. Co to ten pasport veřejné zeleně města vlastně
je? Je to hlavně základní podklad,
který slouží odpovědným pracovníkům pro správu a údržbu veřejné zeleně. Jde o technicko-provozní dokument, který na zvolené
ploše zeleně podrobně analyzuje
skladbu a zastoupení (počty a plochy) jednotlivých vegetačních
prvků zeleně. Dokument obsahuje strukturu pasportizované zeleně, výkazy výměr, tzn. bilance
skladby a zastoupení jednotlivých
prvků v daném areálu a konečně
i graﬁckou část, kde uvádí zákres

jednotlivých vegetačních prvků
do podrobné mapy města. Pasport
veřejné zeleně také poskytuje
městu Úvaly podrobnou a detailní informaci o skladbě a množství
vegetačních prvků – stromů, keřů,
květinových celků v předmětném
území. Tedy o zeleni jako majetku, který město vlastní. Tyto informace jsou velice důležité pro
systémovou a koncepční údržbu městské zeleně a představují
také zcela základní podklad pro
následné strategie, plány rozvoje
zeleně města i pro samotný management, neboli pro pracovníky
na úseku údržby a dalšího rozvoje zeleně města. Také se jedná
o stanovení náročnosti a celkové
nákladovosti udržovací péče o zeleň města a organizační zajištění
její údržby.
Shrneme-li náležitosti kolem
Pasportu veřejné zeleně města

Úvaly čeká přestavba křižovatek na silnici I/12

Z

hruba rok a půl trvala jednání mezi
vedením města Úvaly a Ředitelstvím silnic a dálnic o řešení situace
na přetížených křižovatkách silnic II/101
(Jirenská) a I/12 a III/01215 (Dobročovická) a I/12 (u autocentra Černý).
Na základě těchto jednání vznikla
dohoda mezi ŘSD a městem Úvaly, že
ŘSD tyto křižovatky přestaví do podoby okružních křižovatek. Součástí
přestavby bude i nové řešení přechodu
pro chodce na křižovatce Dobročovická a osvětlení části komunikace. Město
Úvaly participuje při řešení pozemkových záležitostí a samotné podobě projektu, ŘSD pak zajišťuje projektovou
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dokumentaci a následně samotnou výstavbu.
V současné době je projektová dokumentace na obě stavby v takové fázi
rozpracovanosti, že na počátku roku
2018 by mělo být zahájeno územní řízení, stavební povolení by ŘSD chtělo mít
k dispozici do konce roku 2018. Zahájení samotné výstavby je plánováno v rozmezí mezi druhou polovinou roku 2019
a první polovinou roku 2020. Výstavba
by měla trvat cca 12 měsíců.
Úvaly se tak po letech debat o tomto
tématu snad již brzy dočkají moderního
řešení dvou kritických dopravních uzlů.
Petr Borecký, starosta města

Úvaly, dojdeme k závěru, že se
vskutku jedná o významný dokument s komplexním přehledem
spravované zeleně ve zvoleném
území. Neboť bez znalostí přesného zastoupení jednotlivých
vegetačních prvků zeleně v konkrétním území a znalostí o jejich
skutečné rozloze nelze objektivně a zejména koncepčně řešit
technicko-organizační zajištění
její údržby i další rozvoj. Tyto
informace jsou také důležité pro
vyčíslení nákladovosti z hlediska
náročnosti této údržby, ale i dalšího rozvoje, samozřejmě však
i pro další strategické rozhodování o městské zeleni a způsobech
její údržby v dalších letech.
Do dokumentu lze nahlédnout
na www.mestouvaly.cz.
Vítězslav Pokorný
místostarosta města
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Přeložka I/12

M

inisterstvo životního prostředí na náš městský
úřad zaslalo ﬁnální podobu studie EIA (posudek o vlivu stavby na životní prostředí)
na přeložku silnice I/12. V červnu proběhlo připomínkové řízení, nyní probíhá řízení o námitkách. Znamená to, že občané
nyní mají poslední příležitost
se vyjádřit k podobě plánované
stavby přeložky I/12 v katastru
Úval. Určitě tuto možnost využijte! Své vyjádření musíte zaslat písemně nebo elektronicky
datovou zprávou ve lhůtě do 30
dnů ode dne zveřejnění informace o posudku na úřední desce
Středočeského kraje. Studii EIA
si můžete fyzicky prohlédnout
na městském úřadě v Úvalech
(Pražská 276, Úvaly) nebo si ji
můžete stáhnout elektronicky
z webových stránek města v rubrice Projekt přeložky I/12
Petr Borecký,
starosta města

Informace ve věci probíhající akce „Stavební úpravy
objektu TESKO dům pro Základní školu v Úvalech“
Vážení občané Úval,
rádi bychom vás informovali o tom, že byly zahájeny stavební práce na akci „Stavební
úpravy objektu TESKO dům pro
Základní školu v Úvalech“. Stavební práce zajišťuje společnost
DKK Stav, s.r.o., sídlem Cidlinská 920/4, 460 15 Liberec Xv –
Starý Harcov, která byla vybrána

na základě výběrového řízení.
Předmětem této akce je řešení
stavebních úprav stávající budovy v areálu základní školy. Budova, v současné době je nevyužívaná. Po úpravách bude budova
obsahovat 4 třídy (1 třída pro 30
žáků).
Výše uvedená akce je ﬁnancována z ministerstva ﬁnancí

a přijetí této dotace bylo schváleno zastupitelstvem města dne
21.9.2017.
Zahájení školního roku v těchto
třídách se předpokládá v září roku
2018. Tímto se základní škole navýší kapacita tříd, která je v současné době na hraně.
Odbor investic a dopravy

Chceme zamést chodníky

V

loni zůstala spousta úvalských chodníků při
sněhu neodmetených i neposypaných. Ukázalo se, že technické služby postupovaly přesně podle plánu údržby, který schválila rada města.
V tomto plánu je pouze část chodníků, tzv. páteřní
chodníky. Proto byla většina ulic protažených, ale
spousta chodníků zůstala v neschůdném či nebezpečném stavu.
Chceme, aby byla uklizena většina chodníků
ve městě! Proto toto téma chceme probrat na zasedání zastupitelstva 9. 11. Variant zajištění údržby chod-

níků je více. Technické služby nemusí nabírat lidi
a kupovat techniku. Například Praha 6 má na zimní údržbu brigádníky, kteří svěřený úsek zametou
do 6:00 a tento systém se jim výborně osvědčil.
Chceme v Úvalech bezpečné chodníky a velice si
vážíme všech obyvatel i podnikatelů, kteří před svými
domy, ploty, výlohami sníh, ale třeba i listí a plevel
odklízejí. Děkujeme a pokusíme se udělat vše pro to,
aby i systémové řešení městem bylo kvalitnější.
Ing. Jan Černý
zastupitel PRO Úvaly

Rekonstrukce úvalského koupaliště – v pondělí 9. října jsme začali!

N

a zářijovém zasedání zastupitelstva města jsme představili návrh společnosti
CENTROPROJEKT, a.s., na rekonstrukci bazénů úvalského koupaliště. Tento
návrh prezentoval ing. Ševela, vedoucí týmu,
který na projektu pracuje.
Na to, jak by budoucí podoba bazénů měla
vypadat, se můžete podívat na přiloženém obrázku.

Co se u bazénů změní?
Budou odstraněny stávající bazény brouzdaliště a bazénku pro neplavce, které budou
nyní zahrnuty do stávajících van. Současně
dojde k rozdělení van na několik částí věnovaných pro relaxaci a pro kondiční plavání.
Budou vybudovány nové přelivné žlábky,
nezbytná akumulační nádrž bude umístěna
do zadní části stávajících bazénových van.
Prostory bazénů budou doplněny o pobytové molo,
brodítka a nové zadláždění.

Jakými pracemi se
začne?
Na samotném začátku
začaly bourací práce – a to
již v říjnu.
Šlo o tyto práce:
z odřezání, případně sanace betonu bazénů cca
650 mm pod horní hranu bazénového kanálku, příčné stěny budou
ubourány na tuto úroveň
též
z demolice dětského brouzdaliště
z demolice základových

z
z
z
z
z
z
z
z

konstrukcí a desek po objektech u vstupu
do areálu
demolice domků – WC a úpravny vody
v zadní části koupaliště, včetně základových konstrukcí
demolice základových konstrukcí atrakcí
demolice schodišťových stupňů do bazénu
demolice objektů u dětského brouzdaliště
demolice dětských kolotočů a houpaček
demolice stávajícího oplocení na hranicích
pozemku
demolice areálového osvětlení
rozebrání stávajících betonových chodníků

Jak se bude pokračovat?
Po samotných demoličních pracích začnou
běžet paralelně následující práce:
z rekonstrukce rozvodů vody a elektřiny
z stavební práce na bazénových vanách

z realizace zázemí nebazénové části (stánky, vstupní portál, zázemí pro plavčíky) –
(v současné době zpracovává podobu těchto
prvků architekt)
z sprchy, převlékárny, WC
z nové oplocení a zabezpečení areálu
z dětské atrakce
z hřiště a sportoviště
z pokladní a evidenční systém
Všechny výše uvedené práce budou probíhat
v období říjen 2017 – červen 2018.
Aktuální informace pak najdete vždy na webových stránkách města v samostatné rubrice:
http://www.mestouvaly.cz/mesto/rekonstrukce-uvalskeho-koupaliste-1/
Petr Borecký,
starosta města
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Ulice Diamantová a Dr. Strusky
se nového povrchu hned tak
nedočkají …

N

a jaře letošního roku se,
jak se zdálo, podařilo dosáhnout s obcí Horoušany dohody, že kromě ulic, které
této obci patří v úvalské čtvrti
U Horoušánek, od ní Úvaly rovněž odkoupí ulice Diamantová
a Dr. Strusky, byť tyto ulice již
technicky vzato leží na katastru
Horoušan.
Doufal jsem, že již brzy budeme moci oznámit, že se ulice
Diamantová dočká důstojnějšího
povrchu. Pak se vše změnilo –
obec Horoušany nám oznámila,
že pozemky pod ulicemi Diamantová a Dr. Strusky nám neprodá.
Navrhli jsme tedy Horoušanům, aby v tom případě vybudoval povrchy těchto ulic Svazek
obcí Úvalsko, za ﬁnanční spoluúčasti obcí Úvaly a Horoušany v poměru 50:50, protože jak
jsem psal výše, tyto ulice nepatří
Úvalům, jsou ve vlastnictví obce

Horoušany a jsou na katastru Horoušan. Podle zákona tedy město
Úvaly ani nemůže do těchto ulic
přímo investovat.
Připravili jsme kalkulace, domluvili materiál i ﬁrmu, o všem
jsme jednali se starostou obce
Horoušany, panem Bohuňkem.
O našem návrhu dále jednalo horoušanské zastupitelstvo,
které se k tomu postavilo tak,
že v obecné rovině tento návrh
podporuje, ale s realizací chce
počkat, až bude zcela dokončena
stavební činnost v dané lokalitě.
Z tohoto usnesení jasně vyplývá,
že se ulice Diamantová rozumného povrchu dočká bůhví kdy.
Celou věc předložím na jednání Komise pro městské části,
kde jsou i občané Úval ze čtvrti
U Horoušánek, a chci i nadále
hledat cesty, jak s ulicí Diamantovou něco udělat.
Petr Borecký,
starosta města

Radnice čaruje s pozemky, připravuje občany města o miliony
a přihrává je koaličnímu zastupiteli
Město Úvaly, a tedy jeho obyvatelé,
přichází o desítky milionů korun,
zatímco rodina koaličního zastupitele
dostane mnohamilionový dárek.
Zní to jako úvod brakového
románu, jenže to se právě dnes děje
v Úvalech. Stačí na to několik čar
v novém územním plánu a hroší
kůže koaličních zastupitelů. Jak je to
možné?
V návrhu územního plánu publikovaném
v srpnu 2017 zmizela původní mnohahektarová zastavitelná plocha u Horoušánek, kde
město Úvaly vlastní cca 19 000 m2 stavebních pozemků. Není to jednoduché rozhodnutí, dotkne se mnoha lidí, ale třeba by se

tím skutečně vedení města snažilo brzdit neřízený růst města, zejména v satelitních oblastech s ohledem na stávající možnosti infrastruktury, kapacit školek, škol, parkování
u nádraží apod.
Jenže na druhé straně se v Úvalech přidávají nové zastavitelné plochy, a to navzdory
výslovnému, zastupitelstvem schválenému,
zákazu. Je to hlavně plocha nad koupalištěm a plocha tzv. ovčárny na Vinici. A právě v poslední jmenované ploše je zakopaný
pes (nebo raději zlatý důl). Jedná se o cca
1 ha původně lesní, nezastavitelné plochy
kolem pozemku parc. č. 3999/6 patřící otci
koaličního zastupitele Josefa Krutského (nestraník za ODS). Tedy zastupitele, který už
od počátku nesouhlasil s koaliční restriktivní

územní politikou a na jehož hlasu dnes často
závisí schvalování koaličních návrhů v zastupitelstvu.
V žádném předchozím návrhu územního plánu ani v platné územní studii nebyla
tato plocha určená k výstavbě, právě naopak.
Jako blesk z čistého nebe se objevila jako
zastavitelná až ve veřejném návrhu územního plánu, který dozoruje určený zastupitel
a radní J. Polák (Otevřené Úvaly). Když se
podíváme, za kolik se dnes v Úvalech prodává 1 m2 stavebního pozemku, jednoduše
spočítáme, že toto rozhodnutí starosty Petra
Boreckého a radního Josefa Poláka (oba Otevřené Úvaly) připraví město o možné desítky milionů a zároveň pozemky p. Krutského
o cca 10 – 15 milionů Kč zhodnotí.
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Proč jsou tyto dvě věci vzájemně
propojené?
Zastavitelné plochy nelze v územním plánu
přidávat donekonečna, protože takový návrh
by nedostal souhlas krajských orgánů. Aby
bylo možno přidávat, je nutno někde jinde
výrazně více stavebních parcel ubrat. A tedy,
pokud by vedení města „spřáteleným osobám“ nepřidávalo, nemusí devalvovat hodnotu městských pozemků a pozemků drobných
vlastníků ve čtvrti u Horoušánek. Jsme přesvědčeni, že se jedná o přímé pokyny vedení
města, nikoliv o nezávislé rozhodnutí architektů připravujících územní plán. Věříme, že
ti by, při své nepopiratelné erudici, z vlastní vůle nejednali takto nesystematicky. Dle
našeho přesvědčení dostali „notičky“ od zástupců vedení města, o čemž svědčí nejen
časový sled událostí, ale i výrazně nervózní
chování tvůrců územního plánu při jednání
zastupitelstva.
Nabízí se tedy otázka – co stojí starostovi města a ostatním koaličním zastupitelům
za tuto veřejnou ostudu a vědomou zradu
na obyvatelích města? Co dostanou za tento
handl, při kterém znehodnotí 2 hektary městských a mnoho dalších soukromých pozemků
ve prospěch pozemku rodiny pana zastupitele
Krutského? Je to „jen“ politický handl, aby si
starosta udržel své místo, nebo je za tím nějaká jiná korupční dohoda?

Co s tím?
A jak se to celé dá zastavit? Bohužel nesnadno. Ačkoliv zastupitelstvo schválilo zadání územního plánu a radnicí představený návrh toto zadání porušuje, jede se dál. Architekt
– urbanista, který kreslí územní plán - poslouchá ty, kteří ho úkolují a proplácejí mu faktury,
tedy určeného zastupitele J. Poláka a starostu
P. Boreckého. Jistě, je zde možnost, že zastupitelé ještě celý návrh nového územního plánu v závěrečném hlasování odmítnou. Jenže
udělají to, když na posledním jednání všichni
přítomní, kromě zastupitelů za PRO Úvaly,
dosavadní postup vzali na vědomí a tím jej tiše
schválili? Anebo budeme v lepším případě jen
platit statisíce za přípravu územního plánu,
který nakonec odmítneme, protože se vedení
města nakonec přeci jen chytí za nos a zanechá tohoto korupcí zavánějícího jednání?

A co my na to?
Územní plán města je nejdůležitější koncepční dokument pro budoucnost města. Zejména kvůli jeho zpackanému předchozímu
návrhu se většina nás z PRO Úval rozhodla
zapojit do komunální politiky. Proto jsme připravili a nechali zastupitelstvem schválit návrhy pro omezení překotného růstu Úval, jako
je etapizace rozvojových ploch, spravedlivé
dopady omezování zastavitelnosti a nerozšiřování zastavitelných ploch.

Ale ani snad v nejhorších snech jsme si neuměli představit, že ostatní zastupitelé – starosta Borecký, místostarostové Pokorný (bývalý
člen ČSSD) a Kimbembe (ODS), radní Polák
a Milerová (Otevřené Úvaly) nebo zastupitelé
Poláková (Otevřené Úvaly), Kolařík (nezávislý s podporou TOP09) a Martinák (nestraník
za ODS), přistoupí na takovýto amorální kšeft
ve prospěch posledního koaličního zastupitele, pana Krutského. Čí zájmy pak hájí, když
město a jeho občané na takové výměně budou
tratit desítky milionů korun a někdo jiný si napakuje kapsu.
I přes různé názory na některé otázky jsme
se doposud domnívali, že starosta Borecký se
snaží vést město do 21. století. Jeho poslední
kroky jsou ale v lepším případě hraničně kriminálním chováním ve stylu „divokého kapitalismu“ raných 90. let. Veřejně se distancujeme od takového chování i od územního plánu,
který na úkor majetku města jako takového má
rozdávat úzké skupince spojené s jeho vedením. Rozhodně budeme proti takovému jednání všemi dostupnými prostředky bojovat.
Pokud vás zajímá více, co dalšího návrh
územního plánu pro Úvaláky přináší, navštivte www.prouvaly.cz nebo nás sledujte na facebooku.
Zastupitelé Jan Černý, Vojtěch Dvořáček,
Jaromír Gloc, Naďa Kouklová a ostatní členové z PRO Úvaly

Když někdo záměrně lže... Územní plán Úval aneb srovnání
nesrovnatelného

V

zářijovém Životě Úval se
čtenáři mohli dočíst v článku z pera pánů Jana Černého
a Vojtěcha Dvořáčka „Další návrh územního plánu je na světě“,
kterak nový návrh územního plánu nahrává „velkým vlastníkům
a developerům, zatímco zájmy
řadových občanů mohou být opomíjeny s odůvodněním nutnosti
regulace výstavby“ a kterak toto
vše podporuje nové vedení města v čele se starostou Boreckým.
Na toto vše autoři navazují článkem „Radnice čaruje s pozemky,
připravuje občany města o miliony a přihrává je koaličnímu zastupiteli“ podepsaným všemi zastupiteli PRO Úvaly a uveřejněným
ve jménu členů PRO Úvaly.
V tomto článku obviňují nejen
starostu města, ale také ostatní zastupitele z kriminálního, korupčního jednání.
Jedná se o takovou nehoráznost, že je na ni nutno přímo reagovat.
Na počátek jenom pro připomenutí historie, která v tomto případě přímo souvisí se současností.
První velké plochy pro zástavbu
v Úvalech totiž vymezilo zastupitelstvo města již v devadesátých
letech a na počátku současného
tisíciletí. Jednalo se především
o lokality horního Úvaláku,Výpustku, U Horoušánek, na Vinici
a v Radlické čtvrti. Starostou města byl tehdy Ing. Ivan Černý. Ten

samý člověk potom vahou svého
hlasu (byl to rozhodující hlas) pomohl protlačit obrovskou zástavbu na Hostíně. Výše uvedená rozhodnutí dostala Úvaly do situace,
ve které se ocitly – nejprve chybějící kapacity ve školkách, které se
podařilo dořešit jakž takž teprve
po roce 2015 a následně navazující problémy v základním školství,
které musíme řešit dnes. Pomíjím
problémy s parkováním, zajištěním zdravotní péče a dalších věcí,
které se také řeší až nyní. Aby nevzniklo nedorozumění, toto není
nic proti novým obyvatelům našeho města, ale jedná se o totální
selhání minulých vedení radnic
v této záležitosti.
Jsme dnes tedy v situaci, kdy
musíme převzít drtivou většinu
stávajících ploch daných současným platným územním plánem (výsledná velikost města
cca 12 000 obyvatel). Přitom se
snažíme řešit alespoň největší
problémy, které platný územní
plán vytváří. Oproti stávajícímu
územnímu plánu redukujeme
plochy pro zástavbu o velikosti
cca 107 000 m2, naopak nově se
vymezují plochy pro výstavbu
21 domů, z toho 15 domů přímo
v centru Úval (lokalita nad koupalištěm) . Srovnávání s Českým
Brodem je zcela mimo mísu, protože toto město je (naštěstí pro
něj!) ve zcela jiné výchozí situaci.
První, kdo proti nesmyslným

rozvojovým plochám úvalského
územního plánu od roku 2006 vytrvale bojoval, byli právě členové
a členky Otevřených Úval, přičemž jsme vždy tvrdili, že místo
rozlézání se města do krajiny by
se měly scelovat městské části
a proluky v zástavbě.
V současné situaci není při
přípravě nového územního plánu
možné dojít k dobrému řešení.
Můžeme volit jen z více či méně
špatných. Nový územní plán proto může být jen výsledkem kompromisu. Kompromisu, se kterým
nebude spokojen vůbec nikdo, ale
tak už to u kompromisu bývá.
Vyjádříme se také ke dvěma
plochám, které nám zastupitelé
a členové za PRO Úvaly vytýkají:
1) Plocha nad koupalištěm vedle
masny: jedná se o plochu pro 15
rodinných domů. Pokud by tato
plocha byla zastavěna, vytvoří
se zde zároveň uliční síť, která
umožní propojit čtvrť V Setých
a severní části města přímo
s centrem. V případě případné
budoucí uzávěry mostu přes
železniční trať by tak obyvatelé
Úval nemuseli objíždět cestou
do centra města přes Horoušánky a Tuklaty. Z celoměstského
pohledu je tedy přínosné, pokud na tomto konkrétním místě
zástavba vznikne.
2) Lokalita Vinice – zde se jedná
o pozemky, kde se nacházela

tzv. ovčárna, stavba zde již stála (pamětníci pamatují). V daném místě se jedná o přímou
návaznost 6 rodinných domů
na již v minulosti schválenou
územní studii Vinice. Ostatně,
každý se tam může jít podívat … Ano, je pravda, že tento pozemek patří panu Josefu
Krutskému staršímu, to nikdo
nepopírá a nikdy to nikdo nepopíral.
Územní plán města je bezesporu jednou z nejsložitějších
záležitostí, které musí Úvaly řešit. Hledání řešení nebude snadné
a nebude ideální, jak jsme již psali
výše – vybíráme v podstatě jen ze
špatných možností. Při přípravě
územního plánu také nikdo z nás
nic netajil a netají, na webových
stránkách města jsou zveřejněné
veškeré dokumentace, veřejnost
jsme k připomínkování vybízeli
na facebooku a územní plán byl
veřejně projednáván. Prostě nemáme co skrývat!
Na závěr jednu noticku: je pod
naši úroveň, abychom vraceli
panu Janu Černému a jeho kolegům stejnou mincí, protože je to
věc, která město nikam dopředu
neposune a jenom otráví veřejný
prostor. Ale alespoň víme, s kým
máme po lidské stránce tu čest.
Petr Borecký,
starosta za Otevřené Úvaly
Josef Polák,
radní za Otevřené Úvaly
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GADIMMO spol. s.r.o.
Jeronýmova 1 623
Správa areálu
Úvaly

Skladový areál Skeříkov
www.skladyuvaly.cz
Ivan Štěpánek : +420 / 602 617 483
balivan@volny.cz

Ve skladovém areálu Jeronýmova 1 623 nabízíme od 1. 4. 2018:
Volné skladové nezateplené prostory o výměře 1 200 m2.
Užitná výška je 6 m, součástí prostor je 10 m2 kancelář.
Dále 200 m2 parkovacích ploch vč., přístupu do haly.
Lze používat jedna vrata, kde je možný vjezd kamionu do haly.
A druhá vrata pro manipulace z rampy.
Služby našich klientů sídlících na naší adrese:
RLS studio – kompletní výroba reklamy.
Velkoformátový tisk, řezaná grafika,reklamní panely, bannery, vlajky.
Dále vývěsní panely a štítky, samolepky, polepy aut, tiskoviny aj..
www.rls-studio.cz
Tel. : 777 601 027
Truck clinic – servis nákladních, dodávkových a osobních automobilů.
Diagnostika Multidig ACCESS, Autocom CDP, diesel servis, desinfekce a výměna klimatizací.
www.truck-clinic.cz
Tel.: 774 311 486
Zemní práce Tyl Martin – výkopové práce, bagrování, úpravy pozemních komunikací
mail: tyl6@seznam.cz
Tel.: 603 211 052
PJK AUTO – PNEU s.r.o, autoservis, pneuservis, karosářské a lakýrnické práce, autoelektrika.
Ekologická likvidace automobilů, servis klimatizace, odtahová služba, X – tuning desing
mail: pjkauto.pneu@seznam.cz Tel.: 776 706 477
Petr Blažek – zámkové dlažby, stavby plotů vč., zajištění vratových systémů, plotové výplně
www.petrblazek.cz mail: petr@petrblazek.cz
Tel.: 777 593 531
Autoservis Muhr a synové – servis a opravy automatických převodovek, měření diagnostikou
BOSCH, mechanická oprava automobilů
mail: m.muhr@seznam.cz
Tel : 606 613 123
MAJKA Marie Žižková – opravy oděvů – zipy, záložky, přešívání – levně.
Výroba sezonních dekorací : velikonoční, dušičkové a vánoční svícny, věnce, košíčky aj .
mail: zirozima@seznam.cz
Tel.: 720 524 442
IRIS – Zahradnické služby
www.zahrady-iris.cz

Tel.: 775 071 637

Instalatérské a topenářské práce – Jaroslav Hůďa – instalace plynových těles, kotlů vč. revize
mail: jaro.huda@seznam.cz
Tel.: 732 226 101

Placená inzerce
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Srdečně zveme všechny zájemce na pravidelná setkání
ve společenském sále DPS

každé úterý od 14:30 do 15:30 hod. zaměřená na

CVIČENÍ PAMĚTI PRO KAŽDÝ VĚK
z Na co se můžete těšit:
z Lehké rozcvičení
z Trénink koncentrace a paměti formou her
z Zajímavé úkoly a zábavné činnosti
Dobrá nálada a úsměv jsou vítány!

Těší se na Vás
Taťjana Coufalová
Pečovatelská služba Úvaly, nám.Svobody 1570, Úvaly

Jak pokračuje příprava projektu svazkové školy na Hostíně?
ak asi čtenáři Života Úval vědí, město Úvaly a obce Květnice, Dobročovice, Sibřina,
Zlatá a Přišimasy (Dobrovolný svazek obcí
Povýmolí) spolupracují na přípravě výstavby
nové základní školy na Hostíně. Manažerem
tohoto projektu je Veronika Macková, které
jsem položil několik otázek.

J

krajinně hezčí) se postavili majitelé domů
v sousední zástavbě. Hrozilo, že by pokračování územního a stavebního řízení zatížily
právní spory, což by mohlo fatálně ohrozit
termín realizace školy. Zvolili jsme tedy cestu
menšího rizika a změnili umístění svazkové
školy.

1. V jaké fázi přípravy se nyní nacházíme?
V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace a podkladů pro vydání
územního rozhodnutí. Dodavatelem projektových prací je společnost AF Atelier, s.r.o.,
která byla vybrána na základě výsledků výběrového řízení a projekt již několikrát prezentovala v rámci zasedání stavební komise
a Svazku obcí Povýmolí. Projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí je již zpracována a v současné době probíhá
projednávání s dotčenými orgány státní správy. Jakmile budou
všechna vyjádření k dispozici –
odhadem 11/2017, bude možné
podat žádost o územní rozhodnutí.
To ovšem za předpokladu vyřešení navazujících investic ze strany
společnosti Hostín Development,
která vlastní sousední pozemky
a připravuje dokumentaci infrastruktury celého území. Zmíněná
podmínka pak ovlivní termín pro
podání žádosti o územní rozhodnutí na školu.

3. Jaké nové výhody má změna umístění
svazkové školy, v čem se liší, popř. jaké
jsou přednosti změny umístění vůči
původnímu umístění?
Výhody nejsou v podstatě žádné, nevýhodou je bližší umístění k budoucí přeložce silnice I/12 a nutnost realizace přeložek sítí ČEZ
a Českých radiokomunikací, o dalších nevýhodách nevím. Nákladově je stavba na obdobné úrovni.

2. Co vedlo ke změně umístění
„Svazkové školy Povýmolí“
z původního místa na levé
straně od komunikace
Škvorec – Úvaly na nové
místo (vpravo od zmíněné
komunikace)?
Důvodem přemístění projektu
byla skutečnost, že proti stavbě
školy na vybraném místě (které
bylo z našeho pohledu i o něco
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4. Jaká jsou potenciální rizika spojená
s „novým“ umístěním Svazkové školy
Povýmolí?
V souvislosti s umístěním svazkové školy
je potřeba řešit několik problémových bodů.
V první řadě je to vyrovnání mezi městem
Úvaly a developerem, kterému tyto pozemky
nyní patří. Podle původních plánů měl v těchto místech postavit novou školu developer, ale
podstatně menší (celkem 5 kmenových tříd)
a až někdy po roce 2030. Fakticky tedy nevymahatelný závazek. Takže to je první problém
k řešení – město zprostí developera jeho závazků a ten zase poskytne městu Úvaly pozemek pro svazkovou školu.
Druhým problémem jsou přeložky sítí –
v první řadě radiového komunikačního paprsku Českých radiokomunikací, potom vedení

zprávy z města
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ČEZu a naopak přivedení plynu, vodovodu,
kanalizace a vybudování příjezdové cesty.
Tyto náklady budou stát celkem cca 35 milionů Kč, část z nich ponese svazek a větší část
developer. Přesné rozdělení nákladů je nyní
předmětem jednání.
Třetím problémem je nutnost koordinovat
jednotlivé části výstavby od dokumentace až
po samotnou realizaci s developerem, který
v dané lokalitě staví.

dražší část – vysoutěžení
projektanta
a zpracování dokumentace pro provedení stavby. Samotné
zahájení
výstavby,
pokud vše půjde dobře, čekáme na jaře
roku 2020, dokončení
v létě 2021.

5. Liší se nový projekt budovy školy
jako takové (umístění „vpravo“)
od původního již hotového
vypracovaného projektu či studie
svazkové školy?
Říká se, že všechno zlé je pro něco dobré.
Projekt školy jsme museli upravit pro podmínky
nového pozemku. Troufnu si říci, že je dopracovanější a provozně i architektonicky lepší. Při řešení stavby školy jsme spolupracovali s naší stávající základní školou, MDDM a se sportovními
oddíly, aby například nová hala umožňovala hrát
sporty jako je házená, tenis atd. Ostatně, stačí se
podívat na webové stránky města Úval, kde je
dokumentace školy k dispozici.

7. Je v tuto chvíli
MUDr. Maříková zastupuje pouze
DSO Povýmolí,
již majitelem
pro akutní případy
pozemku,
na kterém se má
již byla odejita … není tím ohroženo
stavět svazková
finanční krytí výstavby školy? Jaké
škola? Pokud ne, kdy se tak stane? Bude
předpokládáte náklady výstavby
se jednat o bezúplatný převod? Kdo
„nové – pravé varianty” v porovnání
bude investorem a následně majitelem
s původním návrhem a jaký bude
příjezdové komunikace ke škole?
způsob financování?
DSO Povýmolí není majitelem pozemku.
Odchodem ministryně školství se nic neměV tuto chvíli je majitelem společnost Úvaly Development. Pokud zastupitelstvo města ní, program není závislý na jedné osobě, byť
Úvaly schválí dodatky ke smlouvám o spolu- paní ministryni patří velký dík za to, že ten
práci s touto společností, jak jsem již uvedla program vůbec uvedla v život. Na druhou stravýše, tak by se během podzimu vlastníkem nu, tento program se těší všeobecné podpoře
těchto pozemků mělo stát město Úvaly. Bude ve vládě a nepředpokládám, že by ho budoucí
pak na jednání města Úvaly a obcí, jakým vláda nějak měnila.
Co se týká nákladů projektu, tak zahrnemezpůsobem se bude postupovat dále. Jsme zde
regulováni zákonem o obcích a také pravidly -li do projektu úplně všechny náklady, které
ministerstva školství. Investorem příjezdové s projektem souvisí (tj. i přeložky sítí, bukomunikace ke škole bude DSO Povýmolí, dování komunikace), budeme se pohybovat
jejím majitelem se však v budoucnu zřejmě na částce kolem 330 mil. Kč, z toho na samotstane město Úvaly. I když v tomto případě je né obce připadne podíl cca 45 – 50 mil. Kč.
vlastnictví komunikace spíše nákladovou po- V každém případě, zátěž pro rozpočty obcí to
i tak bude velká, ale věřím, že výsledek bude
ložkou v rozpočtu města (údržba atd.).
stát za to.
Děkuji za rozhovor a přeji mnoho zdaru při
8. Na původní projekt a výstavbu
realizaci projektu.
školy přislíbila přidělení dotace paní
Marek Mahdal
ministryně školství, která mezitím

6. Jaký je časový plán zpracování
nového projektu a následné výstavby
svazkové školy? Kdy předpokládáte
ukončení diskuze a zapracování
připomínek obcí ke Studii, zpracování
projektu, jeho předání obcím DSO
k připomínkování, získání územního
rozhodnutí a stavebního povolení, kdy
zahájení výstavby a kdy její ukončení?
V současné době je první fáze diskuse,
která se týkala přípravy dokumentace pro
územní rozhodnutí, za námi, územní rozhodnutí bychom měli získat cca do konce května
2018. Před námi je teď ta náročnější a i také

DOVOLENÁ

MUDr. KARÁSKOVÁ
pondělí 20. listopadu
úterý 21. listopadu
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V čem vidíme spolupráci s okolními obcemi v dalším období?

N

a položenou otázku se nedá odpovědět jinak než tak, že úzká spolupráce s obcemi v regionu Úvalska,
potažmo Pošembeří je základem pro to, abychom byli schopni řešit efektivně výzvy, které před nás
staví současnost i budoucnost. Některé tyto výzvy nejsme schopni přitom bez spolupráce obcí řešit vůbec.
Jde především o oblasti zásobování vodou, školství, ochrany životního prostředí, dopravy, odpadového
hospodářství a komunálních služeb. Zahraniční zkušenosti jednoznačně potvrzují, že spojení sil jednotlivých obcí přináší kvalitnější
a v konečném důsledku i levnější veřejné služby.
Minulost i u nás ukázala, že společný postup sdružených obcí nese své ovoce. Prvním větším projektem byl před téměř 10 lety
dobrovolný svazek obcí Úvalsko pro projekt přivedení „káranské vody“ do úvalského vodovodního potrubí. Díky svazku, který o něco
snáze dosáhne na dotační tituly, se podařilo toto dílo realizovat. V budoucnosti čeká obce z tohoto svazku (Úvaly, Horoušany, Jirny)
ještě úkol vybudovat tzv. obchvat jirenské vodovodní sítě, která je v celé trase pro zásobování tzv. úzkým hrdlem, jehož nedostatečnost
se projevuje i v souvislosti s rozsáhlou logistickou výstavbou v Jirnech u D11. Toto úzké hrdlo pak způsobuje výpadky v zásobování
vodou Úval a Horoušan. Na dokončení tohoto obchvatu pak čekají i obce, jako jsou Květnice či Škvorec.
Aktuálně je na stole spolupráce obcí, které potřebují řešit svoji problematiku základního školství. Dobrovolný svazek obcí Povýmolí
připravuje výstavbu nové svazkové školy v Úvalech, která bude zahrnovat i sportovní halu a s tím souvisí i nezbytnost řešit dopravu
– jak soukromými vozidly, tak dopravu hromadnou.
Jak jsem psal už na počátku svého příspěvku, prostor pro spolupráci je daleko větší – v současné době se jedná o zapojení sousedních obcí (především Květnice, Sibřiny, Dobročovic, Zlaté, Škvorce nebo Přišimas) do projektu postupné přeměny úvalských technických služeb na regionálního poskytovatele komunálních služeb pro obce a města, což všem obcím přinese do budoucna nemalé
provozní úspory. V této oblasti se také přímo nabízí spojit své síly s blízkým Českým Brodem.
Řešení zdravotnických služeb a služeb pro seniory se do budoucna bez spolupráce obcí neobejde vůbec.
Jsme názoru, že ve všech těchto oblastech by Úvaly měly hrát vedoucí roli s tím, že v souvislosti s připravovanou reformou státní
správy a samosprávy bude stát za zvážení, aby Úvaly usilovaly o to stát se tzv. obcí III. typu neboli obcí s rozšířenou působností, jako
jsou dnes Černošice nebo Brandýs nad Labem.
Marek Mahdal (Otevřené Úvaly, z.s.)
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V

první řadě je nutné dál rozvíjet vzájemnou koordinaci a spolupráci jednotlivých obcí ve svazku obcí Úvalsko, který má za úkol zajistit řádné plnění základní role svazku, a to zajištění provozu vodovodní infrastruktury jak občanům města, tak občanům ostatních obcí svazku. Uvedená infrastruktura, její údržba a plánování
rozvoje je nutnou podmínkou zajištění dostatečného množství kvalitní pitné vody pro všechny občany svazku.
V této oblasti je mnoho otevřených a dlouho nedořešených otázek nad využitím starých vodovodních vrtů
v Jirnech.
Další oblastí spolupráce obcí v okolí Úval je rozvoj již započatých aktivit Svazku obcí Povýmolí, který má za úkol zajistit dostatečnou kapacitu a kvalitu školních zařízení. Uvedená oblast školství je velkým otazníkem, kterému je nutno věnovat maximální pozornost. Spolupráce s dotčenými obcemi je jak pro město, tak i pro obce velká výzva spolupráce.
Město Úvaly jako zakládající člen sdružení obcí Pošembeří, o.p.s., se dlouhodobě podílí jak na propagaci města v rámci uvedeného regionu, tak na rozvoji spolupráce obcí a měst ve východní části Středočeského kraje. Úzká spolupráce ve o.p.s je zaměřená jak
na propagaci a rozvoj regionu, tak na propagaci regionálních výrobků v širším otevření regionu. Spolupráce města s Pošembeřím
přinesla městu a organizacím ve městě jak rozvojové prostředky, tak možnost propagace v rámci Místních akčních skupin republiky.
Pro celkový rozvoj regionu je nutná vzájemná spolupráce při plánování rozvoje života všech okolních obcí, a to ne jen v již zmíněných oblastech. Bylo by nutné zahájit spolupráci obcí v oblasti plánování rozvoje výstavby infrastruktury v regionu v souladu
s plánováním rozvojových oblastí individuální výstavby a tím připravovat harmonický rozvoj života v okolí města. Obdobně je nutná
vzájemná spolupráce v oblasti plánování životního prostředí, dopravní infrastruktury.
Ing. Helena Váňová, MO ČSSD Úvaly

Ú

valy jsou přirozeným centrem mikroregionu a spádovou obcí. Spolupráce s okolními obcemi je
proto součástí práce a péče o město a okolí. Naše město poskytuje blízkým obcím své služby
a "úřední" servis a pomáhá jim v jejich rozvoji. Nad rámec zákonné péče je spolupráce s okolními
obcemi klíčová i pro Úvaly samé. Připomenout můžeme např. stavbu vodovodu z káranských řadů, kde
se obce sdružily v dobrovolném svazku a tyto obce díky tomu získaly stabilně kvalitní vodu. Významným projektem je také výstavba svazkové školy, která nejen umožní vstřebat nárůst úvalských žáků, ale budou sem chodit i žáci
z okolních obcí. Tím se sníží tlak na naše město a přijímání žáků z okolních obcí.
Spolupráce s okolními obcemi je výhodná právě proto, že dokáže koncentrovat zdroje potřebné k vytvoření záměru, na který by
zejména malé obce vlastními silami nedosáhly. Oblastí, kde lze tyto výhody s úspěchem využít, je celá řada. Můžeme zmínit například obecní policii, která pomáhá nejen v Úvalech. A díky nárůstu počtu strážníků budeme moci zabezpečit 24 hodinovou službu
a tím i větší bezpečnost obyvatel. Další oblastí, kde vidíme jednoznačný potenciál, je rozvoj technických služeb a jejich poskytování za hranicemi města. Jde zejména o venkovní údržbu a odpadové hospodářství. To přinese na straně jedné úsporu nákladů
na vybudování služby okolním obcím a městu Úvaly, na straně druhé efektivnější využití technických prostředků. Je proto velkým
zklamáním, že právě v této oblasti jsou aktivity města a TSÚ tak vlažné.
Nesporným dokladem užitečné spolupráce je i vznik svazku obcí Úvalsko, Pošembeří či Povýmolí, které mají své dlouhodobé
aktivity a umožňují sdruženým obcím snáze čerpat dotace a celkově rozvíjet mikroregion Úvalsko. Budoucností spolupráce Úval
s okolními obcemi je tedy správnou cestou k rozvoji a spolupráce by se měla i nadále rozvíjet a řešit společně klíčové otázky vztahující se k našim životům a životnímu prostředí, ve kterém žijeme.
Za úvalskou ODS Josef Štěpánovský

M

eziobecní spolupráce je klíčová pro spoustu projektů. Jeden svazek obcí, jehož je město Úvaly členem, vybudoval společný vodovodní přivaděč. Díky jinému svazku obcí se
v Úvalech chystá výstavba základní školy.
Taková spolupráce s okolními obcemi může Úvalům přinášet skvělé věci – například svazková
škola bude mít sportovní halu a možná i malé kino. Na druhou stranu svazková škola na Hostíně přinese velkou dopravní zátěž zejména v ranních hodinách. Je to tedy rub a líc jedné mince – spolupráce nám přinese
občanské vybavení, které tak budeme mít třeba i v docházkové vzdálenosti, ale obyvatelé okolních obcí budou muset použít
auto a nám tím vzroste doprava ve městě. Další potíží může být správa společného majetku. Některé menší obce by mohly
mít problém zajistit dostatek prostředků pro spolufinancování údržby.
S okolními obcemi potřebujeme také řešit údržbu a rozvoj stezek a cyklostezek, dopravu a parkování u nádraží.
Úvaly mají málo občanského vybavení na severu města. Proto by se město mělo soustředit na spolupráci s obcemi Jirny
a Horoušany. Co například svazková mateřská školka pro Horoušany, Nové Jirny, a úvalské čtvrti U Horoušánek, Hájovna,
Zálesí, V Setých, umístěná tak, aby to měli všichni blízko?
A ruku v ruce s chystaným rozvojem Nových Slovan a Hostína může město i podniknout kroky k zajištění podmínek a hledání investora pro nový zdravotní dům s dostupnou dopravou a parkováním někde v budoucím centru zástavby. Ten opět
poskytne služby i okolním obcím a zároveň uvolní přeplněné parkoviště a ordinace stávající úvalské polikliniky, která tak
pro ostatní Úvaláky bude daleko dostupnější.
Jan Černý, Naděžda Kouklová, Jaromír Gloc a Vojtěch Dvořáček PRO Úvaly
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Dvě knihy, které nikde jinde neseženete

V

ánoce se kvapem blíží a vy přemýšlíte o neobvyklém dárku pro
celou rodinu. Nabízíme dva tipy, které vás seznámí s městem,
ve kterém žijete.
Prvním z nich je přesný reprint knihy
Úvaly jindy a nyní, která poprvé vyšla
v roce 1929. Jako bonus toto nové vydání obsahuje první monograﬁi o Úvalech:
Ouvaly. Popis městyse a okolí včetně náčrtu historického od Aloise Dostála.
Kniha zachycuje historii Úval od první
písemné zmínky do doby jejího vydání
v r. 1929. Popisuje život obyvatel včetně
bohaté zájmové činnosti, najdeme v ní
informace o vzniku železnice, továren
v Úvalech a okolí. Pro rodáky jsou zajímavé i jmenné seznamy obyvatel (podle
čísel domů) nebo seznam živnostníků
od 18. století.

Knihu lze objednat v e-shopu nakladatelství GARN prostřednictvím
webových stránek www.historie-heraldika.cz/ nebo na adrese Nakladatelství GARN, Jeneweinova 9, 617 00 Brno.
Na publikaci Úvaly jindy a nyní
navazuje kniha Úvaly v průběhu staletí vydaná Městem Úvaly v roce
2004, kterou v současné době koupíte
za pouhých 99 Kč v Městské knihovně Úvaly nebo v pokladně městského
úřadu.
Oba tipy jistě potěší každého, kdo
se zajímá o historii, přírodní památky,
zvyky a tradice nebo významné osobnosti z Úval a okolí. Jestli jsme vám
padli do noty, přijďte se na knihy podívat přímo do knihovny.
Na vaši návštěvu se těší
knihovnice MěK Úvaly

kultura a volný čas
Komorní pěvecký sbor
CHRISTI hledá zájemce
o sborový zpěv
Komorní pěvecký sbor CHRISTI Úvaly letošním podzimem vstoupil do přípravy vánočního období. Na úvalské kulturně společenské scéně působí již 16 let.
Sbor CHRISTI v současnosti usiluje o posílení svých řad a přijímá
zpěvačky i zpěváky, kteří by rádi zpívali středověké, renezanční
i barokní duchovní písně, lidové písně i spirituály a skladby významných světových hudebních skladatelů. Nekladame předem
žádné podmínky kvalifikační či věkové, ani žádné jiné. Nic není
překážkou. Jde o to, mít chuť zpívat ve sboru písně a skladby uvedeného zaměření.
Koncerty směřujeme vždy každoročně do měsíce června a do období adventu a Vánoc. Také se účastníme Festivalu duchovní hudby v Praze vždy 5. července.
Zkoušky máme pravidelně v pondělí od 18.00 do 19.30 hodin
v galerii Městského domu dětí a mládeže, ul. Vítězslava Nováka, Úvaly. Zpíváme acappela nebo s doprovodem kláves.
Kdo má chuť a zájem se zapojit do činnosti komorního pěveckého sboru CHRISTI Úvaly – muži, ženy, mládež, nechť se při-o
hlásí na telefon: 607 120 386, email: drpokorny@iol.cz nebo
přijde osobně přímo na zkoušky sboru. Těšíme se na vás!
u
Vítězslav Pokorný, vedoucí sboru

Komise pro kulturu Rady města Úvaly
pořádá

VÁNOČNÍ KONCERT

Komorního pěveckého sboru

CHRISTI

Neděle 10. p
prosince 2017 v 16.30 hodin
v kulturním sále Domu
s pečovatelskou službou,
nám. Svobody 1570, Úvaly
Vstupné dobrovolné

Opět se připravuje „Rybovka“

J

ako každoročně i letos, již po sedmé v řadě, se připravuje provedení
dení
ert se
České mše vánoční „Hej, mistře!“ od Jakuba Jana Ryby. Koncert
uskuteční v předvečer Štědrého dne v sobotu 23. prosince 20177 od 18
lech
hodin v kostele Zvěstování Panny Marie – Zvěstování Páně v Úvalech.
Doprovázet budou jako vždy varhany a smyčcový kvartet, na spojeném pěveckém sboru se
vedle místního sboru CHRISTI budou účastnit zástupci ženského pěveckého sboru SMETANA
Kladno, Smíšeného pěveckého sboru Buštěhrad a občané Úval a Prahy-Klánovic.
Uskuteční se 2 přípravné zkoušky, předpokládáme, že zúčastnění již své party znají z let předcházejících. Pokud by se ještě někdo z občanů chtěl pěvecky účastnit, nechť se ozve na telefon
607 120 386.
Věříme, že koncert opět duchovně obohatí vánoční dobu a bude dobrým prožitkem nás všech.
Vítězslav Pokorný, místostarosta města
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Francie od A do Z – představení účinkujících

E

va Kriz-Lifková vykročila na svoji sólovou dráhu nejprve v Praze jako
interpretka černošských spirituálů a gospelů ve skupinách Erastus a Spirituál kvintet. Díky lásce k duchovní hudbě a mnohaletému studiu zpěvu
v Paříži mohla sólově účinkovat ve Francii nejen v řadě oratorií a kantát,
ale i v mnoha samostatných koncertech, věnovaných převážně renesanční
a barokní hudbě. Život ve Francii zpěvačce umožnil postupně vstřebávat
francouzskou hudební kulturu, zejména klasický šanson.
Po svém návratu do Prahy v roce 1989 působila jako členka vokálního sdružení sólistů Pražští madrigalisté a sólistka Bach collegia.
Díky svému všestrannému hudebnímu talentu vystupuje úspěšně jako
interpretka a autorka komponovaných hudebních pořadů věnovaných
spirituálům a gospelům, španělským písním a v poslední době především francouzským šansonům. Kromě koncertní činnosti působí jako
hudební pedagog na Francouzském lyceu v Praze, kde řídí rovněž dětský sbor a instrumentální soubor.

fesor kompozice na Ježkově konzervatoři v Praze a je členem Swing
kvintetu Praha. Jako hudební skladatel se uplatňuje v mnoha oborech:
šansony a písně, jazzové klavírní etudy, muzikály a ﬁlmová hudba.

J

iří Tuček pracuje jako průvodce od roku 1978. Sám říká, že s turisty
navštívil všechny kontinenty kromě Antarktidy. Ze všech zemí mu
ale v srdci uvízla Francie a poslední léta se jí věnuje víc a víc. Před
třemi lety byl pozván rozhlasovou stanicí ČR2 do pořadu Cestování
na Dvojce, kde hovořil o zajímavostech Francie, stejně jako později
v Hostu do domu, který moderovala Stanislava Lekešová. Právě na základě tohoto pořadu ho před třemi lety oslovila paní Eva Kriz-Lifková
a tím začala jejich spolupráce na pořadech o Francii.
Za Kulturní komisi Rady města Úvaly, Zdeňka Havránková

Zdroj: webové stránky účinkujících

M

ilan Dvořák patří právem mezi naše významné hudebníky širokého zaměření. Jako profesionální pianista hrál v mnoha hudebních
tělesech (např. v orchestru Ferdinanda Havlíka), byl 25 let uměleckým vedoucím
doprovodné
skupiny Hany
Hegerové,
dlouhodobě
spolupracuje
s Evou Pilarovou a dalšími
interprety. Nahrál několik set
snímků pro ČT,
Český rozhlas,
Supraphon
a Panton. Působil jako pro-

Kulturní život ve městě v druhé polovině září

V

prostorách „65“ v Riegerově ulici byla
14.září 2017 vernisáží zahájena výstava
graﬁka Oldřicha Hamery, úvalského rodáka, amatérského mineraloga, paleontologa
a geologa – Na konci Barrandienu – (končila 1. října 2017).

Velmi osobní úvodní slovo pronesla
Mgr. Eva Čapková a malý hudební bonbónek – zpěv nadané Nicole Matoušové, doplnil podvečer velmi nevšední výstavy, jakou
sál volnočasového centra ještě nehostil. Nejen dospělé návštěvníky, ale i školní mládež
od prvních po osmé třídy (odhadem 355 žáků)
zaujaly vystavené listy aktivní a strukturální
graﬁky s přírodními náměty – minerály a zkamenělinami. Zmíněné přírodniny byly také

14

vystaveny ve vitrínách a dokázaly vzbudit
ve všech obdiv nad hříčkami vyvřelin v blízkém okolí Úval – zkamenělý déšť a vzdálenějším - malující kameny. V pestrém životě
Oldřicha Hamery bylo významným obdobím
i doživotní přátelství se spisovatelem Bohumilem Hrabalem a následná
spolupráce s ateliérem manželů
Krupkových – Ve stráni, kde se
jako ilustrátor podílel na několika biblioﬁliích – kniha Pábitelé,
pocta Bohumilu Hrabalovi.
Výstava prací byla doplněna i o období vynikající hyperrealistické kresby operací pro
lékařské fakulty
a o výčet výstav
O. Hamery.
Dvě odpoledne s promítáním
dokumentu
–
Oldřich Hamera v řadě Paměť města,
sám autor graﬁk doplnil o další
a další vzpomínky z úvalského
dětství, které by stály za zaznamenání. Řada přátel a kamarádů s radostí dlouze pohovořila
s autorem. Lze konstatovat, že
se konečně povedlo výstavu
instalovat po dvouletém jednání a hledání volného termínu
a důstojných a velkých prostor.

Pětašedesátka to nám Úvalským i základní
škole umožnila.
V zářijový nedělní podvečer 17. 9. 2017
od 17 hodin přivítal Kostel Panny Marie –
Zvěstování Páně jeden z dalších krásných koncertů Musica Dolce Vita s námětem Klenoty
české duchovní hudby – mimo jiné skladatelů B. Smetany, A. Dvořáka, L. Janáčka ad.
A jak jinak, posluchači si přišli na své. Danila
Demuthová, Žoﬁe Vokálková a Zbyňka Šolcová povznesly duše návštěvníků někam výš než
na kůr. Potlesk byl víc než zasloužený.
Informace i foto Alena Janurová
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CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ V ÚVALECH
Pražská 180, Úvaly
Bohoslužby: 5. a 19. 11. – v 9 hodin
Zamyšlení nad textem Jan 8,12 a Matouš 5,14.16
Světlo světa
Ježíš Kristus mnoho mluvil o světle a tmě v přeneseném smyslu. Sám
řekl: „Já jsem světlo světa …“. Když i svým učedníkům pravil: „Vy jste
světlo světa“, bylo to proto, že přijali nový život, který jim dovoluje vyzařovat jeho vlastní světlo. V Písmu svatém je křesťan srovnáván s lampou v temném prostředí, která přináší světlo z Božího slova do mravní
tmy světa. Jako světlo osvětluje všechny tmavé kouty a ukazuje na
všechny věci a překážky, vlastně pomáhá, aby člověk ve tmě netápal,
nebloudil, tak věřící může pomáhat druhému člověku – svému bližnímu, najít svoji cestu ke Kristu, jehož poznání dává světlo.
Aby lampa dávala světlo, musí být vidět. Rovněž tak život křesťana musí odrážet viditelně charakterové rysy Krista – dobrotu,
spravedlnost, pravdu. Pokud má lampa svítit, musí být knot ve styku s olejem. Zrovna tak věřící musí zůstávat ve styku se
zdrojem světla – s Ježíšem Kristem. Tehdy všichni uvidí, že křesťanství není prázdnou formou, ale hmatatelnou skutečností.
Mgr.Jitka Pokorná, farářka

zprávy z MDDM

Rozhovor s paní Janou
Pospíšilovou, ředitelkou
MDDM Úvaly

S

ilvestr tohoto roku bude poslední den Jany Pospíšilové ve funkci
ředitelky Městského domu dětí a mládeže v Úvalech (MDDM).
Tato významná městská instituce vychovala pod jejím vedením
za uplynulá léta bezpočet mladých talentů nejrůznějších oborů. Při
této příležitosti jsme Janě Pospíšilové položili několik otázek.

Kdy jste poprvé zavítala do „Domečku“, jak je sídlu MDDM
v Úvalech přezdíváno… ?
Poprvé to bylo v roce 1987, když se v téhle budově rušila komunální školka a tehdejší tajemnice MNV paní Pavla Chabrová přišla
s vizí o volnočasovém zařízení, které bude pracovat s dětmi a mládeží a nabídla mi místo ředitelky. Byla velmi statečná při mém obhájení
před tehdejším vedením MNV, protože jsem nebyla ve straně a také
jsme obě nechtěly, aby to bylo metodické zařízení, ale aby zde byly
zájmové kroužky a pořádaly se akce pro veřejnost. Vše dobře dopadlo a 1. 1. 1988 jsem byla jmenována ředitelkou, byly udělány
nezbytné úpravy a 29.2.1988 byla zahájena činnost 15 kroužků pro
251 dětí. Byl to fofr.
V jakém stavu jste v roce 1988 budovu MDDM přebírala a jak
se vám za ta léta spolupracovalo se zřizovatelem MDDM ?
Budova téhle krásné prvorepublikové vily potřebovala v roce
1988 nutné úpravy. Peněz moc nebylo, vlastně jsme téměř vždy dostávali nutný příspěvek na provoz a tak na „nadstandard“ bylo nutné
zapojit fantazii, rodinné příslušníky, kamarády a rodiče.
I v pozdějších letech, kdy zase rozpočet města na mnoho let zatížila stavba čističky odpadních vod, jsme neustále zlepšovali prostředí
domu a zahrady svépomocí a také za pomoci spousty dobrovolníků. Byla to doba plná nadšení a nějak všichni „Domeček“ brali jako
„NÁŠ“. Během těch téměř třiceti let došlo ke dvěma podstatným
rekonstrukcím. Tu malou ( rozvody elektřiny, vody, oprava WC)
v roce 1994 platil MÚ Úvaly, velkou přestavbu v roce 2002 jsme
zaplatili z vlastních prostředků a za pomoci půjčky od GE Money
Bank, kterou jsme museli do 6 let splatit. Město Úvaly za půjčku
ručilo a splácelo pouze úroky z jistiny. Spláceli jsme 480 000 ročně a museli jsme se pěkně otáčet, ale byli jsme zde šťastní. Mělo to
smysl. Měli jsme vysněný dům pro děti, velkou podporu veřejnosti
a byli jsme nabití energií a neskutečně odhodlaní. A jsem moc ráda,
že tahle atmosféra trvá.
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zprávy z MDDM
Je zřejmé, že vaše záslužná činnost při práci
s mládeží byla a je hodně časově i psychicky
náročná…
Opravdu je. Ale patřím k těm šťastným lidem,
kteří měli svou práci rádi a navíc jsem měla
okolo sebe úžasnou podporu mých milých lidí
– rodiny – především manžela, kolegyní a jejich
rodinných příslušníků, šikovných externistů, dobrovolných spolupracovníků z řad rodičů, spousty
umělců všeho druhu, kolegyní z ostatních domečků. Všem patří veliký dík.. Bylo to s nimi fajn.
Co se za uplynulá léta podařilo a na co jste
nejvíc pyšná ? Dařilo se vždy všechno ?
Všechno se vždy nedařilo, občas to bývalo
i dost těžké. Ale to je život. To dobré ale naštěstí mnohem víc převažovalo. Když se ohlédnu,
mohu mít radost ze všech úspěchů, kterých jsme
dosáhli. Bylo jich opravdu dost. A jsem i pyšná na všechny ty „ naše domečkové děti“ a moc
jim fandím a přeji mnohdy i obrovské úspěchy,
kterých dosáhly v osobním i profesním životě.
Mnozí z nich už nám dnes vodí svoje děti a to je
důkaz, že jim tu kdysi bylo dobře. Jsem i vděčná
za to, kolik zajímavých a bezvadných lidí všech
věkových kategorií jsem tu potkala. Mám radost
i z toho, že jsme celé ty roky vydržely v původní
sestavě s Olčou Procházkovou , Alenou Navrátilovou dříve Sismilichovou, Eva Šimůnková to
s námi táhla až do odchodu do důchodu. To není
tak úplně běžné. Jsem pyšná na to, že současné
vedoucí všech oddělení MDDM – Olča Procház-

Život Úval 11/2017
ková, Ála Navrátilová,
Iva Pospíšilová a Jana
Krejsová jsou naprosto skvělé, mají výborné
výsledky a dobře organizují. Každá je v něčem vynikající odborník
a dohromady jsou skvělý řídící tým. Navíc mají
smysl pro humor a jsou
dost zapálené. Do toho
ředitelského důchodu
odcházím s pocitem, že
se o domeček vůbec nebojím. Naopak si myslím, že se ještě rozvine,
což bych mu moc přála.
A k tomu v budoucnu určitě přispějí i naši
skvělí externisté, které jsme si vychovali. Je to pro
mě radostný pocit vidět nastupující generaci, která je schopná a není jí cizí etika.
Máte pro čtenáře Života Úval nějakou „veselou
historku“ z MDDM ? Bylo jich nespočet. Vlastně jsme se s „holkama“ a našima „zlatíčkama“ těch třicet let tak trochu prosmály. Ale když je ten článek o mě, tak
tady je fotka, jaké mi udělaly kolegyně naposled
překvapení. To jsme původně jeli s manželem
na houby s tím, že se zastavíme někde na oběd.
Nic jsem netušila a ještě jsem se divila, že jedeme

Slavnostní otevření MDDM
po rekonstrukci, rok 2002

tak daleko. A když mě dovedl do zámku Loučeň,
kde jsme byli pouze my dva a uvítal mě pan kastelán slovy „Vy jste paní Jana? Dovolte, abych
vás provedl“ a pak dodal „ Někdo na vás nahoře
čeká“ a já v nádherném sále uviděla ty moje zlaté
usměvavé holky v dobových kostýmech, kterým
to neskutečně slušelo a pana kastelána se šampaňským, tak mi bylo nepopsatelně krásně.
Díky za rozhovor a děkuji za vaši činnost. Ať se
vám daří.
Marek Mahdal
(redakce Života Úval)

První kroužky 1988

zprávy z MDDM
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Peru – říše nejen
Inků

J

estli někdo z vás uvažuje o cestě do Jižní
Ameriky, tak rozhodně doporučujeme navštívit stránku „www.dojizniameriky.cz“,
která patří cestovce Honzy Brotánka. Najdete
tam nabídku cestování v malých skupinkách
(max 8 lidí) po několika státech Jižní Ameriky s průvodci, kteří jsou na tomto kontinentu
téměř jako doma. Jedním z těchto průvodců je
právě Iva Faltová, se kterou jsme my strávili letos v létě zhruba měsíc v Peru a Bolívii a která
se dlouhé roky podílela na vzdělávání dětí z peruánských horských vesnic. Díky výborné znalosti tamních území a dlouhodobým kontaktům
se můžete dostat nejen do turisticky vyhlášených oblastí (Machu Picchu, Titicaca, atd.),

ale budete mít šanci i navštívit a projet
místa, kde (jak říká Iva) „ o gringa nezavadíš“. Pokud si dovolenou neplánujete zrovna na pláži pod slunečníkem
s „all inclusive“ ani v klimatizovaném
mikrobusu na cestě mezi obrazárnami, máte možnost vyjet na dobu delší
než 2 týdny mimo EU a vaše fyzické
možnosti jsou alespoň průměrné, tak
vřele doporučujeme. A opět použiji citát od Ivy – zážitky nemusí být
vždycky jenom pozitivní, můžou být
klidně i negativní, ale hlavně musí být
velké! Takže my s úsměvem vzpomínáme na pocity, když vám pár metrů
nad
hlavou
létají kondoři
a vzduchem
nádherně šustí jejich křídla, když
zapadá slunce nad jezerem Titicaca, když
se vydrápete na kopec
někde kolem 4500 m
a nad vámi se tyčí více
než šestitisícové zasněžené vrcholy hor.
Ale rádi vzpomínáme
také na několikahodinové jízdy devíti lidí
v terénních autech
pro asi 5 osob v prachu a „terénních nerovnostech“, na zce-

la prozvracený let nad obrazci v Nazce nebo
třeba na nohy seštípané od čehosi v Amazonii.
Všechno jsou to zážitky, které se vám nesmazatelně zapíší. Když procházíte indiánskou
vesničkou v Colca kaňonu nebo se setkáte
s pastevci lam v horách, máte ideální příležitost
na srovnání životních priorit, případně ujištění
se, že je máte srovnané správně.
Ale ať už o cestě do Peru uvažujete nebo
ne, každopádně vás zveme na besedu, která
se bude konat ve středu 6.12.2017 v MDDM
a kde bude Iva o Peru vyprávět a promítat fotky
nasbírané za léta průvodcování – viz samostatná pozvánka.
Jana a Jirka Horovi
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Taneční klub ComeBack Úvaly fu
funguje
nguje již druhou sezonu

P

řed dvěma lety jsme se rozhodli vrátit do světa square dancingu, který jsme před lety opustili, a zkusit založit klub doma v Úvalech.
Měli jsme velké štěstí, že na nabídku callerování
kývl ze staré známosti David Dvořák (Medvěd),
jeden z nejlepších callerů v republice, a díky městu máme možnost tancovat ve velmi příjemných
prostorech Šedesátpětky (Riegerova 65). Tancujeme každé pondělí od 19:45 hod, věkově jsme
cca od 40 do 60 let a panuje u nás velmi přátelská
atmosféra. Po menších počátečních problémech
s nízkým počtem tanečníků jsme se před rokem
rozrostli a ustálili na nynějších 17 členech klubu.
Je nutné zdůraznit, že se vůbec nejedná o tanec
v párech a vlastně ani o tanec v pravém slova
smyslu. Představte si to spíše jako svižnou chůzi
v rytmu hudby, kdy spolu skupina 8 lidí provádí
ﬁgury, které předříkává caller na pódiu. Postupně
se tanečníci učí další ﬁgury a nové kombinace.

Na jaře roku 2018
(tedy v podstatě
za chvíli) chceme
dát možnost novým
zájemcům o square
dance a otevřít „přípravku“. Budeme
rádi, když se k nám
přidáte, ať už jste
jednotlivci, páry či
skupinka a to jakéhokoliv věku a pohlaví. Pokud někdo
uvažujete o příjemném vyplnění pondělních večerů, jste srdečně zváni. Přijďte se kdykoliv podívat, abyste si mohli udělat konkrétnější
představu o tomto typu pohybu a zábavy. Můžete
rovnou přijít nebo si o informace zavolat na 603

265 696 (Jana Horová), případně napsat na „horovi.uvaly@seznam.cz“.
Na viděnou se těší
(nejen) Jana Horová.

Podzimní část závodní sezony mladých hasičů

S

e začátkem školního roku začaly také pravidelné schůzky
mladých hasičů. A hned jsme
měli pěkně napilno. V sobotu
16. září se totiž konala soutěž
v požárním útoku v Brandýse nad
Labem „O pohár starostky OSH“
a „Maxíkův pohár“. V našem
okrese se mění kategorie právě
na přelomu srpna a září, takže
jsme tuto disciplínu náročnou
na spolupráci všech členů družstva museli natrénovat s úplně
jinou sestavou dětí než na jaře...
Celkem tomu odpovídaly i výsledky soutěže, kde jsme bohužel
nezískali žádnou medali. Mladší
žáci skončili na dvou pátých místech a starší žáci na pátém a osmém místě.
O posledním prodlouženém
zářijovém víkendu se uskutečnilo
soustředění starších žáků ve Stříbrné Skalici. Vydařilo se počasí,
děti běhaly, střílely ze vzduchovky, učily se zdravovědu, uzlování, topograﬁi, hasičské znalosti,
překonávat lano...prostě vše, co
potřebovaly znát na závod požár-

nické všestrannosti. Mimoto ale
také všichni účastníci soustředění
stihli hledat houby v lese a navštívit hasiče z Tuchorazi, kteří měli
soustředění nedaleko.
V sobotu 7. října se ve Vyšehořovicích uskutečnila podzimní
část Hry Plamen- Závod požárnické všestrannosti. Účast byla
jako každý rok veliká, na start

dětské trati se postavilo celkem 16 družstev
mladších žáků a 18 družstev starších žáků. Každé
družstvo mělo možnost postavit
dvě pětičlenné hlídky, výkon lepší z nich se počítal do výsledků.
Naši mladší žáci obsadili krásné 5. místo a starší žáci 3. místo.
Na startu delší dorostenecké trati

Plavecký klub Natrix

Klub důchodců v Úvalech

vás zve v sobotu 2. 12. 2017
od 10. 00 hod.

pořádá dne 15. 12. 2017 (pátek) zájezd do
Pivovaru v Nymburce a na Zlaté vánoční
trhy na Výstavišti v Lysé nad Labem.
Odjezd od Městského úřadu v Úvalech v 8.30
hod. s možností nastoupení v 8.15 hod. na zastávce Skeříkov a 8.20 hod. na parkovišti u nákupního centra PENNY v Úvalech. Zájemci se mohou
přihlásit vždy ve středu od 14. do 15. hod. u p.
Havlíkové v sálku Domu s pečovatelskou službou
v Úvalech, nám. Svobody 1570 nebo u p. Loskota
na Slovanech.
Za Klub důchodců v Úvalech srdečně zve
Havlíková Eva

na vánoční pohádku

„JAK ANČA S BARČOU
CHYTALY KAPRA”.
Vstupné 50 Kč.
Rezervace a prodej vstupenek na
recepci plaveckého klubu,
tel. 725 950 604
Místo konání: plavecký klub Natrix,
Jirenská 1883, Úvaly
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jsme měli tři chlapce- jednotlivce.
Mezi mladšími dorostenci obsadil Jaromír Štekl 4. místo. Mezi
staršími dorostenci doběhl na 4.
místě Tomáš Vojta a na 1. místě
Petr Zetek. Po úspěšné loňské sezoně jsme opět navázali spolupráci
s SDH Vyšehořovice a spojili síly
v družstvu dorostenek Úvice. Holky nezaváhaly a nechaly další tři
družstva daleko za sebou. Všechny
výsledky se započítávají jako jedna disciplína do celkového hodnocení celoročních soutěží a pokračovat se bude zase až na jaře.
Více informací a fotograﬁí
naleznete na naší facebookové
stránce- Mladí hasiči SDH Úvaly. Zájemcům o náš kroužek připomínáme, že se k nám mohou
připojit kdykoli během školního
roku, každý pátek od 16 hodin.
Hledáme děti od 6 let, ale také
kluky a holky od 15 let do družstev dorostu.
Alena Tesařová, SDH Úvaly

organizace a spolky
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školství

Podzim se ohlásil v MŠ Úvaly

L

éto je již neodvratně za námi. Ale i podzim je moc hezký námět
a nabízí nepřeberné množství možností pro vyrábění, procházky
a zajímavá témata. Téměř v každé třídě se dlabou dýně, sbírají
kaštany, oříšky, barevné listí. Využijeme je na rozmanité
výrobky nebo jako
krmení pro zvířátka. Do školky zavítala i živá zvířátka,
a to sokolové, sovy

MATEŘSKÁ ŠKOLA ÚVALY – budova Kollárova hledá:

Asistent pedagoga
Hledáme kvalifikovaného pedagogického pracovníka na
pozici ASISTENT PEDAGOGA. Jedná se o asistenci dítěti
se speciálními vzdělávacími potřebami. Velice příjemné,
přátelské prostředí. Nástup možný IHNED. PODMÍNKOU
kurz asistent pedagoga (i studující). Požadujeme kladný
vztah k dětem, příjemné vystupování, zodpovědnost.

Učitel/-ka MŠ
a poštolky. Se svým představením nás
opět navštívil sokolník Ondra. Nové
děti nestačily údivem zavřít pusu, „mazáci“ si již ptáky hladili a sami se stali
sokolníky.
Ani v novém prostředí školky
na „Výpustku“ nezapomínáme na kulturu a dopoledne dětem svým představením zpestřil herec a zpěvák Jiří Helekal. Při jeho besídce si děti zazpívaly a zatancovaly. Ale především se řádně pobavily!
V měsíci září proběhly na všech třídách třídní schůzky pro rodiče.
Nyní se dolaďují a domlouvají kroužky, které
by naše školka ráda nabídla. Je třeba domluvit
termíny a další podmínky a vše skloubit s možnostmi daných budov
mateřské školy. Rodiče
již dostávají aktuální
informace o nabízených
kroužcích v odpoledních hodinách na jednotlivých budovách. Většinou
se jedná o angličtinu a keramiku.
Před námi jsou nyní podzimní brigády a budeme muset začít pracovat na přípravách na vánoční čas. Nechte se překvapit! Kolektiv MŠ Úvaly

Požadujeme min. SŠ vzdělání, obor předškolní pedagogika, praxe ve školství výhodou, znalost PC (MS Office,
internet), podmínkou hra na hudební nástroj, kladný
vztah k dětem, příjemné vystupování, zodpovědnost.
SVÉ ŽIVOTOPISY ZASÍLEJTE NA: info@mskollarova.cz
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
MŠ Úvaly
Kollárova 1260
250 82 Úvaly
www.msuvaly.cz
tel.: 739 631 687

ZŠ Úvaly
hledá do svého týmu
nové kolegy na pozice:
 XĀLWHOXĀLWHONDSURVWXSHĐ
 XĀLWHOXĀLWHONDSURVWXSHĐ
ÿM+Y
 Y\FKRYDWHOY\FKRYDWHONDGRä'
 DVLVWHQWDVLVWHQWNDSHGDJRJD
 DGPLQLVWUDWLYQtSUDFRYQtN
1DEt]tPHSĖtMHPQpSURVWĖHGtDYVWĖtFQpMHGQiQt
.RQWDNW]VXYDO\#]VXYDO\F]WHO
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Co nás čeká v listopadu?
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Kurz plavání - žáci 2. a 3. tříd
Nebezpečí v kyberprostoru – přednáška pro žáky 5. a 7. tříd
Moderní je nekouřit – přednáška pro žáky 6. tříd
Program v Městské knihovně Úvaly pro žáky 3. D
Vítání občánků – kulturní vystoupení žáků 4. C
Čas proměn – přednáška pro dívky 7. tříd
Na startu mužnosti – přednáška pro chlapce 6. tříd
Dospívám aneb život plný změn – přednáška pro dívky 6. tříd
Cesta ke chlebu – program v Toulcově dvoře pro žáky 5. C
Nebezpečné sekty – přednáška pro žáky 9. tříd
Přátelství a láska – přednáška pro žáky 8. tříd
Začarovaný les – Divadlo U Hasičů – 2. A
21. 11. – třídní schůzky rodičů – 1. stupeň
Jak se chránit v nebezpečných situacích – program Etických dílen
pro žáky 2. tříd
23. 11. – třídní schůzky rodičů - 2. stupeň
Schola Pragensis – přehlídka pražských SŠ a VOŠ – pro žáky 8. tříd
Jak se stát dobrým kamarádem – program Etických dílen pro žáky
3. tříd
30. 11. – Vánoční dílny – žáci 1. stupně
Mgr. Lenka Foučková

Literární koutek
Karolína Boháčová

Recept na kamaráda
Takového kamaráda si přeji už dýl.
Tak mě napadlo, že si ho uvařím.
Takového kamaráda mi budou všichni závidět,
dost povídání a jdeme na recept.
Do hrnce přidám lásku a upřímnost,
také vtipnost - té není nikdy dost!
Také přidám ochotu a cit.
A dobrou náladu. A už jen uvařit.
Můj kamarád se mi vydařil,
moc dobře jsem ho uvařil!
Tak se mým receptem hlavně řiď,
ať se máš také s kým pochlubit.

Básnička vznikla v předmětu Výchova ke zdraví k tématu Přátelství

Staň se na chvíli zahradním architektem

P

řed naší školou dnes uvidíte zařízení staveniště. V roce 2019 tady
chceme začít budovat novou školní zahradu.
Naše zahrada by měla být přírodní, živá, hravá a spjatá s místem. Chceme ji využít pro výuku i odpočinek. Bude otevřena také pro
veřejnost. První schůzka se zahradním architektem Ondřejem Semotánem se uskutečnila v pátek 6. 10. 2017.
Své návrhy mohou kreslit, rýsovat, modelovat či psát i děti. Mají
teď jedinečnou šanci stát se na chvíli zahradním architektem a vytvořit
vlastní návrh nové školní zahrady.

Návrh může mít některou z těchto podob:
z Nakresli/narýsuj
 Pro děti z 1. stupně: nakresli svůj návrh zahrady.
 Pro děti z 2. stupně: narýsuj plán zahrady na papír formátu A3
ve vhodném měřítku.
z Vytvoř model zahrady.
z Vymysli název a příběh zahrady spjatý s místem.
Posledním dnem, kdy své návrhy mohou odevzdat, je 24. 11. 2017.
Návrhy budou vystaveny na vánočním jarmarku 2. 12. 2017. Těším se
na zajímavé nápady.
Ing. Stanislava Daňková, ZŠ Úvaly

Úvalské děti mohou chodit na kroužky zdarma
odpoledne tráví děti
s Míšou. Malují, stříhají, lepí, šijí, vrtají,
pečou a jinak vytváří
rukodělné
výrobky tradiční, užitečné i jen tak
pro radost. Čtvrtek je ve znamení
robotiky. Její lektor Matouš je velmi oblíbeným průvodcem dětí při
sestrojování vlastních pohyblivých
robotů a vytváření modelů na 3Đ
tiskárně. V pátek se děti věnují
s Dominikem sportu a pohybu.
„V naší škole podporujeme
dětskou fantazii a tvůrčí my-

Angličtinu s rodilým mluvčím a mnoho jiných kroužků nabízí
pro všechny děti od první do páté třídy ZŠ Heuréka v Úvalech.
Většina kroužků má přitom už jen poslední volná místa.
Děti mohou docházet na tematické kroužky
od pondělí do čtvrtka vždy od 15.00 do 17.00.
Škola ale nabízí bezplatně i klub volné hry každý den od 14.30 do 17.30, kde mohou děti
v doprovodu Jany a Dominika hrát fotbal či
kroket, společně si číst, hrát stolní hry či jinak
trávit volný čas s úvalskými kamarády před
příchodem rodičů ze zaměstnání.
„Právě na podporu zaměstnávání rodičů
je projekt heuréckých klubů – tedy kroužků
zaměřen. Je tak podpořen fondy EU, díky
kterým rodiče nic neplatí, ani když zde navštěvuje jejich dítě či více dětí hned několik
kroužků. Všechny kroužky probíhají v krásně
vybavené budově školy hned u vlakového nádraží. Jezdí k nám i děti z jiných obcí, nezáleží
na tom, kde má dítě bydliště, či jakou základní
školu navštěvuje,“ vysvětluje Jana Šveňhová,
vedoucí družiny.
Škola nabízí na každý den jiné téma kroužku. Pondělí je věnováno matematickým hrám
se zkušenou lektorkou Veronikou. Každé úterý si s dětmi zpívá, kreslí, hraje hry a hlavně
si povídá o všem možném rodilá mluvčí Dora
výhradně v angličtině. Středeční výtvarné
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šlení. Neříkáme dětem, jak věci fungují,
ale necháváme je, aby si vše prozkoumaly,
vyzkoušely a prožily samy. To se promítá
i do klubů, kde rádi přivítáme i děti z jiných

škol,“ doplňuje ředitelka školy
Magda Fleková. Máte-li zájem,
můžete se na detaily vyptat Jany
Šveňhové na e-mailu: jsvenhova@isheureka.cz nebo na telefonu 778 704 218.
Michaela Černá,
Jana Šveňhová

školství

Život Úval 11/2017

Sběr

druh
druhotných surovin

P

odzimní
sběr,
ačkoli byl uspíšen kvůli rekonstru
strukci
náměstí, byl
op úspěšný. Vybrali
opět
jsm celkem téměř
jsme
6 800 kg papíru,
200 kg víček od PET
lahv
lahví a 18 kg hliníku.
Výro
Výroba hliníku ze suroi bbauxitu je energeticky
viny

velmi náročná a při výrobě vznikají
toxické látky. Recyklací ovšem můžeme ušetřit až 95% energie a dopady na životní prostředí jsou znatelně
nižší! Podporujme tedy opětovné
využívání hliníku jeho odkládáním
do speciálních sběrných nádob. Hliník je na obalech označen symbolem ALU nebo číselným kódem 41
v recyklačním trojúhelníku.
Pokud se chcete dozvědět více ne-

jen o hliníku, navštivte www stránky
http://www.vitejtenazemi.cz
nebo
https://www.veronica.cz/hlinik-zbytecny-odpad.
Děkuji žákům a žákyním převážně ze 7. a 8. ročníku za přebírání
a ukládání papíru a všem rodinám,
které přinesením druhotných surovin
pomohly škole při podzimním sběru
vydělat necelých 17 000 Kč.
Jana Šetková

sport

Rozpisy zápasů a výsledky za září – říjen 2017
Muži „A“:

Rozpis:

Výsledky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

So 12.08.
So 19.08.
Ne 27.08.
So 02.09.
So 09.09.
So 16.09.
So 23.09.
So 30.09.
So 07.10.
So 14.10.

10.15
17.00
17.00
17.00
17.00
16.30
16.30
16.00
10.15
10.15

Kladno – Úvaly
Úvaly – Český Brod
Hostouň – Úvaly
Úvaly – Louny
Velvary – Úvaly
Úvaly – Meteor
Souš – Úvaly
Úvaly – Motorlet Pha
Chomutov – Úvaly
Neratovice – Úvaly

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

Rozpis:
11.
12.
13.
14.
15.

So 21.10.
So 28.10.
So 04.11.
So 11.11.
So 18.11.

15.30
10.15
14.00
14.00
13.30

Úvaly – Česká Lípa
Hrobce – Úvaly
Úvaly – Rakovník
Ostrá – Úvaly
Úvaly – Nový Bor

17.00
17.00
17.00
17.00
16.30
16.00
16.00
15.30

Úvaly B – Svojetice
Škvorec – Úvaly B
Úvaly B – Hovorčovice
Vyžlovka – Úvaly B
Úvaly B – Odolena Voda
Zeleneč – Úvaly B
Úvaly B – Šestajovice
Úvaly B – Kunice B

10.
11.
12.
13.
14.

Ne 22.10.
So 28.10.
Ne 05.11.
So 11.11.
Ne 19.11.

10.15
10.15
10.15
10.15
10.15

Zeleneč – Úvaly
Úvaly – Sedlec-Prč,
Votice – Úvaly
Úvaly – Jesenice
Jílové – Úvaly

Družstvo mužů A vyhrálo posledních 7 zápasů. Zdá se, že trpělivá
práce přináší dobré výsledky.
Družstvo mužů B se stále drží ve středu tabulky a velmi mu pomáhají
mladí hráči z družstva „A“.
Dorostenci mají těžké rozlosování a dá ještě spoustu práce udržet se
na rozumném místě po polovině soutěže. Snad to zimní příprava zlepší.
Počty diváků jsou stále malé a úroveň fandění špatná. Postavení v tabulkách lze zjistit na těchto webech: http://www.skuvaly.cz/ u mužů
a http://vysledky.lidovky.cz/soutez2.php?id_soutez=12247 u dorostu.
Ing. Petr Jankovský

Muži „B“ :
Výsledky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

So 26.08
So 02.09.
So 10.09.
So 16.09.
So 23.09.
Ne 01.10.
So 07.10.
So 14.10.

4:1 (1:0)
6:0 (2:0)
3:1 (1:0)
2:0 (2:0)
1:3 (0:2)
2:1 (1:1)
3:0 (0:0)
1:0 (0:0) np

Rozpis:
9.
10.
11.
12.
13.

So 21.10.
So 28.10.
So 04.11.
So 11.11.
So 18.11.

15.30
14.30
14.00
14.00
13.30

Kostelec – Úvaly B
Úvaly B – Radonice
Zápy B – Úvaly B
Senohraby – Úvaly B
Hrusice – Úvaly B

Mládež – dorostenci
Výsledky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

So 26.08.
St 30.08.
So 09.09.
Ne 17.09.
So 23.09.
Čt 28.09.
Ne 01.10,
So 07.10.
So 14.10.

10.15
17.30
10.15
10.15
10.15
10.15.
10.15
10.15
10.15

Úvaly – Kunice
Úvaly – Teplýšovice
Úvaly – Radošovice
Mukařov – Úvaly
Úvaly – Čerčany
Nespeky – Úvaly
Bílkovice – Úvaly
Úvaly – Týnec n. S.
Úvaly – Kostelec

4:2 (2:1)
2:3 (1:1)
2:5 (1:2)
1:3 (1:1)
10:1 (3:0)
9:0 (3:0)
7:1 (3:1)
5:1 (1:1)
3:8 (1:4)

FOTBALPOOLOVÁ ASOCIACE
ČESKÉ REPUBLIKY
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Pohár Posázaví

D

ne 30.9. 2017 se uskutečnil další ročník tradičního silničního závodu o Pohár Posázaví. Tento rok se kvůli změnám
na trase celková délka trati zvýšila až na 108 km. Závodníci se museli vypořádat se silným protivětrem a s celkem třemi
objížďkami, na jedné z nich kvůli defektu bohužel skončil loňský vítěz Tomáš Kotrlík. O náročnosti závodu svědčí i čas vítěze
3:06:55, když například minulý rok byl nejrychlejší čas 2:46:00.
Do cíle dojela jako první a s velkým náskokem dvojice Michal
Somr a nestárnoucí Libor Janoušek. Spurt druhé skupiny nakonec
vyhrál Petr Pilný, a tím obsadil třetí místo. Z Úvaláků se objevil
v cíli jako první Jan Štefan v čase 3:18:00, který v závěru přespurtoval Ondřeje Teplého. Celkové výsledky závodu jsou k dispozici

TJ Sokol Úvaly, Ouvalskej bigbít
a kino

V

TJ Sokol Úvaly se za dobu
její existence konalo nespočet kulturních akcí. V rámci letošního kulatého výročí se
v tomto vydání ŽÚ zaměříme
na 2 významnější dlouhodobější
akce, které se v sokolovně a pod
sokolovnou konaly. Ouvalskej bigbít a kino v sokolovně.
Ouvalskej bigbít jsme pořádali od roku 1992 nejprve v areálu
TJ na házenkářském nebo volejbalovém hřišti pod sokolovnou, a když už se akce rozrostla
do větších rozměrů, tak za plotem
za házenkářským hřištěm. Byl
jsem u založení této akce spolu
s Martinem Márty Gebhartem,
který už bohužel není mezi námi,
a se svým kamarádem Tomášem
Pavoukem Opálkou. Společně
s dalšími házenkáři a mladými
nadšenci pro muziku jsme dali
vzniknout této dnes již legendární
akci. Na první bigbít se postavilo
pódium z lešení, na hřiště se nanosily všechny stoly a židle ze sokolovny jako na klasickou taneční

zábavu, rozsvítilo se umělé osvětlení na házenkářském hřišti a už
se mohlo hrát. První ročník byl
hodně „pankový“, kapely které
zde měly vystupovat, byli známí
a kamarádi Martyho a celé odpoledne popíjeli v sokolovně a těšili se na večer. Jakmile ale přišel
čas začít, nikomu se nechtělo hrát
jako prvnímu. Když už se po delším přemlouvání někdo zvednul
od piva a vylezl na pódium a začal hrát, nastal jiný problém. Nechtělo se mu skončit. Atmosféra
byla natolik úžasná, že si každá
kapela hrála tak dlouho, dokavaď
měla co. První ročník se protáhl
do ranních hodin, na některé mladé začínající kapely se vůbec nedostalo a poslední píseň prvního
ročníku: „Už je ráno, milá mámo,
popeláři vstávají“, se nesla nad
celým probuzeným a překvapeným městem. Více o Ouvalském
bigbítu nám napsal Vašek Bláha,
který u toho byl taky.
Jiří Dráb

Ouvalskej bigbít

U

děláme big-bít říkal vždycky Márty Gebhart, praotec
akcí v Úvalech, mně bylo
patnáct a měli jsme kapelu Wáša,
hráli jsme první koncert v životě,
v Tuklatech v hospodě na Mártyho narozkách, tam to pro mne
všechno začalo. V Úvalech bylo
dobře deset kapel v čele s S.G.F
a The Snails, ty uměly hrát a měly
aparát. My na ně chodili a milovali jsme to. Bylo zde i hodně začínajících kapel, našich souputníků, kteří makali a toužili si někde
zahrát, Zooﬁls, Sreaming rats,
znovuzrození Emitor, Keep Flexi,
Yage z Českého Brodu nebo kapela mých budoucích spoluhráčů
Prochajdy a Štěpána, Zasucha..
Když jsme se rozhodli udělat první větší akci, koncert více kapel,
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pod širým nebem, název byl jasný,
Ouvalskej big-bít. Začátky nebyly jednoduché, psal se rok 1993.
Úvalští sokolové byli nadšenci,
Píra s Pavoukem a parta kolem
nich to hodně hecovali a prostor,
který měli pod sokolovnou, byl
ideální. Nemáme pódium? Márty dělá lešení, postavíme si ho.
Tři dny jsme montovali a dva dny
bourali, dodnes se divím, že nám
tam ta Tichá dohoda, (náš první
headliner) vůbec vylezla. Celou
dobu jsme se modlili, aby nepropadli. Zbytek produkce obstaraly
úvalské kapely a Mártyho kamarádi z undergroundu, kapely, které
měly základnu v pražské hospodě
U Zpěváčků, Hally Belly, Merlin
atd. ﬁnále večera The Snails. Lešenové pódium jsme stavěli jen

na stránkách CK Úvaly a další ohlasy najdete na stránkách klubu
Vinohradské šlapky.
Stupně vítězů:

1) Michal Somr
2) Libor Janoušek
3) Petr Pilný

3:06:55
3:06:55
3:11:35

Na závěr bych rád poděkoval všem zúčastněným, jak z řad organizátorů, tak samozřejmě i závodníků. Další díky patří ﬁrmě Cyklosport
ORG Říčany za poskytnutí cen. Obzvláště cením letošní hojnou účast
a těším se zase za rok.
Za organizátory M. a F. Zelenkovi
asi dvakrát, zjistili jsme, že je to
strašná dřina, a tak jsme poprosili
kamarády, kluky Bránišovy, kteří
měli autodopravu, a půjčili jsme
si od nich návěs. To potom fungovalo několik let, než jsme si začali
pronajímat proﬁ pódia. V nejlepších časech jsme dokonce dělali
dvě stage, velkou na hřišti a menší
nahoře u Špinavců, kde teď máme
zkušebnu, několikráte pak i zimní
verzi v sokolovně. Mezitím jsem
se potkal s Pavlem Měšťánkem
a založili jsme kapelu Medvěd
009, o dva roky později vznikl
Divokej Bill. Tehdejší produkce
festivalu fungovala následovně.
Obešli se přátelé, kteří podnikali a byli ochotni přispět něco
do začátku, kapel, které si chtěly
zahrát, bylo kolem habaděj, a protože jsme celý rok jezdili hrát
s Medvědama a Billama po celý
republice, vždy jsme si vytipovali, které kapely zrovna táhnou
a pozvali je na náš Ouvalskej big-bít. Parta ze Sokola uměla pořádat akce, dokázali zajistit ostrahu
občerstvení a hromadu dalších
věcí, co bylo potřeba, v domě dětí,
kde jsem dělal civilní službu, nám
vytiskli plakáty, polepilo se širé
okolí, udělala se přípravná brigáda
a už to jelo. Pamatuji si naše první
opravdové plakáty, v autě kýbl lepidla, vyjíždím z vrat a všechno se
mi do nich vylilo, vylepil jsem jich
asi deset, než se z toho stala hrouda nepoužitelného papíru. Vždy
nejhorší bylo druhý den uklízet,
to se nás sešlo vždy o poznání
méně než na přípravy. Do té doby
jsem tak nějak pomáhal se vším,
protože mě to prostě přitahovalo,
pak jsem to nějaký čas pořádal
ve spolupráci se sokoly vlastně já.
Prvním větším úspěchem mé produkční činnosti bylo, když se mi
podařilo zabookovat koncert tehdy ještě neznámé kapely Kryštof
asi rok dopředu za hrozně málo
peněz. Když přijeli na Big-bít,
už byli v kurzu a přišla hromada
lidí. Jedinej problém bylo, že nám
vytiskli tři tisíce plakátů, kde bylo
Kyštof, tedy bez R. Za ty roky se
nám pak povedlo do Úval pozvat

mnoho špičkových kapel, napadají mne Tři sestry, Wohnout, Visací zámek, Žlutej Pes, Blue efect,
Krucipusk, Vypsaná Fixa, Znouzectnost, Michal Hrůza, Aneta
Langerová, Tleskač, Mandrage,
Polemic, Plexis, to už nám ale se
vším pomáhali ještě kluci z Ameba production z Českého Brodu,
kteří se starali taky o Divokýho
Billa. Dokonce jsme měli zahraniční hosty The Levellers z Brightonu, se kterými jsme před tím
projeli jako předskokani celou
Anglii, Irsko a Skotsko na patnáctikoncertním turné. Veselá historka je, že Ouvalskej big-bít neměl
třináctý ročník, byli jsme pověrčiví, tak jsme ho prostě vynechali
a udělali rovnou čtrnáctý. Tenkrát
se nám s Divokým Billem začalo
hodně dařit, tak jsme Big-bít stavěli na nás. My pomohli Big-bítu,
Big-bít pomohl nám. Začali jsme
ho pořádat sami. Problém byl, že
byla docela fuška celej den lítat,
aby vše fungovalo a pak jít v devět hrát našláplej koncert, a tak
jsme vymysleli, že ku příležitosti tisícátého odehraného koncíku
D.B. uděláme samostatnou akci
a nebudeme hrát na Big-bítu. To
se nám ale neosvědčilo, Úvalští
prostě chtěli Billa, takže Big-bít
se moc nepovedl. Zato samostatný koncert, kde jsme měli jako
hosta Kabát, se osvědčil náramně,
a proto jsme šli dál touto cestou.
Kolik přesně bylo festivalů Ouvalskej big-bít, dnes už přesně
nikdo neví, možná dvacet, možná
dvacet jedna a možná se k němu
zase vrátíme, každopádně byly to
úžasný akce, na které se sjížděli
lidi z celý republiky. Rekordní návštěvy byly něco ke třem tisícům
diváků. Závěrem bych chtěl poděkovat městu Úvaly, které za námi
vždy stálo a pomohlo, kde se dalo,
lví podíl mají sokolové a hromada
všech lidí, co nám pomáhali, mojí
mamce s tatou, bez těch by to určitě nešlo, moc rád vzpomínám
na Mártyho, kterej nás svým nadšením vyburcoval to rozjet a těším
se na další Big-bíty v Úvalech.
Zdar Vašek Bláha D.B. ...
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Biograf – kino v Úvalech a sokolská stopa

H

istorie biografu v Úvalech začíná rokem 1923. Promítalo se v sále hospody
„U Nedvědů“ v současné Havlíčkově
ulici. Bylo to Lido-bio Dělnické tělovýchovné jednoty Rovnost v Úvalech. V roce 1925
se biograf přestěhoval do hotelu „U nádraží“
v nynější Smetanově ulici. Filmy v té době
byly němé, proto promítání doprovázela stálá
živá hudba.
V roce 1932 se Lido-bio přestěhovalo
do nově postavené tělocvičny DTJ Rovnost na Úvaláku (nynější MŠ na Pražské
ulici). Po DTJ a získání biograﬁcké licence převzala TJ Sokol Úvaly provoz biografu
v hotelu „U nádraží“. Výstavbou sokolovny
v roce 1936 se biograf přestěhoval do sálu
TJ. První představení biografu se konalo
odpoledne a večer v neděli 18. října 1936
promítáním operety „Uličnice“. Biograﬁcká aparatura potřebovala radikální opravu
za půjčených 10.000,- Kč. Ty se splácely ze
vstupného. Tomuto biograﬁckému dvojpředstavení předcházelo nejen slavností otevření
nové sokolovny v sobotu 17.10.1936, ale i výpověď biografu br. Kombercem ke dni 30.6.
t.r. a jeho žaloba o zaplacení domnělého nedoplatku bioodborem TJ. Tato trapná epizoda
skončila sice smírem po 10 soudních stáních

a k vystoupení br. Komberce a Jeništy (zetě
p. Komberce) z řad TJ, ale s hořkou pachutí
naschválu. Biograf se ale v průběhu dalších let
stal jednou z příjmových jistot, které pomohly
splatit dluh za půjčky na stavbu sokolovny.
V roce 1938 biograﬁcký odbor zavádí periodický časopis „Filmový zpravodaj“ tištěný
na rotačním cyklostylu. Zmínka o biografu
z roku 1939 je velice vágní, neboť je úzce spojena s hospodařením jednoty. Doklady chybí.
Nedochovaly se kvůli II. světové válce. „Avšak
obé bylo v rukou spolehlivých a osvědčených
činovníků, dbalých jen dobra a prospěchu jednoty a není pochyby, že bylo vedeno velmi obezřetně“ – tolik citace z „Pamětní knihy II“.
V roce 1940 bylo nutné obnovit kinolicenci z r. 1932. Ta byla obnovena. Roky 1941
až 1945 jsou v Pamětní knize II. spojeny.
Na Květnou neděli, 6.4.1941 byl majetek
úvalského Sokola zabaven. Br. Pilát František. t.č. pokladník jednoty, se stal s tichým
a radostným uspokojením správcem sokolské
„pozůstalosti“. V něm byla záruka, že bude
střežit majetek jednoty lépe než svůj vlastní.
A nezklamal.
Biograf sehrál v letech 1941 – 1945 významnou roli. Staral se
o „výchovu“ diváků. Ve špat-

ném i dobrém smyslu. To špatné bylo, že
ten, kdo přišel po německém týdeníku, nebyl
vpuštěn do sálu. To dobré bylo, že se při hojné
návštěvnosti každodenních představení bratři
Pilát, Kejř a Jirkovský přičiňovali o zvelebení sokolského majetku a Němcům odváděli
co nejméně. Sál byl uhájen před užíváním
Moravcovým kuratoriem i před zabráním pro
ubytování německých vojáků.
Prvního ledna 1946 byla ﬁlmová produkce
znárodněna. V roce 1948 byl biograf zcela
zestátněn. Další zmínka již o státním kině je
v pamětní knize Sokola až v roce 1949. Hraje
v sobotu a neděli a ve středu jen, neslouží-li
sál tělovýchovné činnosti. V roce 1951 je jednáno o převedení kina do komunálního podniku, aby tělocvična sloužila pouze pro cvičení.
Nepovedlo se to hned. Až teprve v roce 1954
(8.4.) po dostavbě kulturního domu Marie
Majerové se kino vystěhovalo.
Volně zpracoval L. Morávek
dle těchto podkladů:
Pamětní kniha TJ Sokol Úvaly vedená panem
–Josefem Jánským (1936 – 1954)
– „Úvaly v průběhu staletí“, kolektiv autorů,
Úvaly 2004

poznáte se?

Poznáte, kde to je???

U

rčitě! Jak by ne. Ovšem tato fotograﬁe dokumentuje dobu roku
1954, dlážděná Jiráskova ulice,
prastaré autobusy, elektrické vedení na dřevěných sloupech... poznáte
další změny oproti dnešku? Zkuste
se cestou do práce nebo na nákup při
chůzi na chvilku zastavit a pár dalších

rozdílů najít a popsat je. Než najdete
chvilku na odezvu, třeba nastane rozdíl od všech minulých a současných
fotograﬁí ulice za deště (což není
tento případ), nebude tam už LOUŽE
zvící rybníčku.

První ohlas na říjnovou rubriku

... v říjnovém vydání Života Úval jsem v rubrice
" Poznáte je?" na fotce poznala oba pány. Vlevo
je můj děda pan Josef Sejpka a vedle něj je pan
Pilař. Vím, že byli dlouholetí přátelé. Můj děda se
narodil v září roku 1904. Bydlel naproti fotbalo-

Alena Janurová

vému hřišti v Pařezině a fotbal byl jeho velkou
zálibou. Od maminky mám informaci, že měl
děda dlouhou dobu nějakou funkci ve fotbalovém oddíle SK Úvaly.
Se srdečným pozdravem
Ivana Duchková, roz. Rejhonová

zahrajme si šachy
V pozici na diagramu je na tahu
bílý. Jaké nejlepší pokračování
byste zvolili?

společenská kronika
listopad 2017
Vítáme nové spoluobčánky
Veronika Šístková
Adam Hovorka
Patricie Králíková
Samuel Šnajdr
Ema Frečková
Aleš Polák
Všem dětem přejeme, aby vyrostly
ve zdravé a šťastné občany našeho
města.
Listopadová životní jubilea
70 let – Ivan Krejčí
Přemysl Cmíral
75 let – Jiří Najman
František Nechvíle

Mária Bělová
81 let – Anna Šámalová
82 let – Zdenka Sušírová
83 let – Jiří Voňavka
Ján Hrušovský
84 let – Miloslava Martínková
Julia Dammerová
86 let – Irena Konečná
Marie Křížová
87 let – Jaroslav Vlček
88 let – Ludmila Urbanová
Anna Černá
91 let – Jaroslav Horálek
92 let – Marie Zemanová
Všem jubilantům přejeme hodně
štěstí, zdraví a spokojenosti
do dalších let.

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

Cesta k záchraně partie černými
v minulém čísle Života Úval vedla
přes dovedení partie do patu: 1….
Dc6+ 2. Kf5 Jg7+ 3.Sxg7 Dg6+
a bílý buď přijde o svoji dámu,
a nebo zahraje 4.Dxg6 a černý nebude mít tah – na šachovnici je pat.
Petr Slavík
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inzerce
Koupím RD, popř. pozemek
v této lokalitě a okolí. Jsem
přímý zájemce, RK nevolat.
Vše potřebné s převodem
zajistím.
Prosím volat na
tel. č. 732416713

Život Úval 11/2017

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

KOMINICTVÍ NĚMEC
čištění, revize, opravy,
telefon 775 132 921
Mladý bezdět. nekuř. pár
hledá v Úvalech pronájem
(i podnájem) bydlení typu
1-2+kk na 2 roky.
Tel: 602 227 115

Vzpomínka
na Pana učitele
Devatenáctého listopadu 2017
uplyne 100 let od narození
učitele Karla Klíče. Rodák ze
Svinova se přes učitelský ústav
v Mukačevě dostal do Úval,
kde nastoupil 1.2.1938 jako
učitelský praktikant. S určitými přestávkami (Horoušany,
Škvorec, Přišimasy) zde působil 30 let. Učitelskou kariéru
zakončil 20.11.1978 v Dolních
Počernicích.
Ač, ne člověk bez chyb, jako
většina z nás, stal se učitelskou
legendou. Vypovídá o tom
i to, že kdykoli přijedu do obcí,
kde učil, a řeknu, že jsem Klíč,
ročníky starší než já, se ke mně
hlásí a vypráví. Že to byl učitel,
který měl autoritu, byla s ním
legrace a dokázal naučit. Traduje se, že ho unavovalo psát
poznámky, a proto žádné nepsal. Říkal: „Vyber si poznámku nebo facku!“
Každý si raději vybral druhou
možnost. Učil český jazyk
a vsadím se, že nenechal nikoho propadnout. I do těch
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osobní
Díky Úvalskému
rarášku za skvělé
kroužky.
I za ostatní
holky Špačkovy
největších průšvihářů dokázal přes doučování nacpat
vědomosti, aby to bylo aspoň
za čtyři.
I já měl s ním tu čest v 6. třídě.
Dodnes slyším ta slova na konci roku: „Brácho, aby si nikdo
nemyslel, že jsme se domluvili,
vem si sešit, pojď k tabuli a začnem od první stránky!“ Nakonec jsem byl rád, že se nechal
přeložit do Počernic.
Jako bývalý sportovec hrál
do konce 40. let za Úvaly
fotbal, působil v ČSTV. Vykonával zde funkci hospodáře
hokejového národního týmu.
Vše vyvrcholilo v roce 1972,
kdy byl členem organizačního výboru MS v ledním hokeji
v Praze, kdy jsme se stali mistry světa a po devíti letech
sesadili Sověty z trůnu.
Žil v divném století. Narodil
se na konci 1. světové války.
Když mu bylo 21, přišel protektorát. Pak padesátá léta,
ruská okupace. Roku 1989 se
nedožil.
Všem, kdo si na něj v dobrém
vzpomenete, děkuji.
Karel Klíč ml.

inzerce

Život Úval 11/2017

SLUŽBY PRO: OSOBNÍ VOZY I DODÁVKOVÉ
VOZY I NÁKLADNÍ VOZY I PŘÍVĚSY I NÁVĚSY I
ZEMĚDĚLSKOU TECHNIKU
SERVIS OSOBNÍCH A UŽITKOVÝCH VOZŮ
Servisní prohlídky | Výměna olejů | Oprava autoelektriky | Montáž
zabezpečovacího zařízení | Montáž tažného zařízení | Výměna autoskel
| Servis klimatizace | Oprava brzdových systémů | Příprava a provedení
STK | Odtahová služba | Diagnostika elektrických systémů vozidel |
Měření podvozku 3D technologií | Náhradní vozidlo | Přestavba vozidel
pro autoškoly | Renovace světlometů

Kontejnery | Zemní práce |
Demoliční a stavební práce
| Deponie – prodej

PNEUSERVIS PRO OSOBNÍ,
NÁKLADNÍ, ZEMĚDĚLSKÉ A MOTO
Prodej PNEU | Prodej disků hlíníkových
i plechových | Montáž, vyvážení, opravy pneu
| Uskladnění letních i zimních pneumatik

Držitel certiﬁkátu ISO 9001, 14001 a OHSAS 18001

Provozovna HRADEŠÍN 145 (směr Doubek)

PROVOZNÍ DOBA: Po – Pá 8.00 – 18.00 h., So – 8.00 – 15.00 h.
SERVIS: tel.: 602 313 343 AUTODOPRAVA: tel.: 602 326 785

www.autodoprava-hovorka.cz
www.autoservis-hovorka.cz

inzerce
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AUTODOPRAVA
-nonstopODVOZ KONTEJNERY
SutČ, odpad, písky
Recyklát, tĜídČná zemina
PĜeprava materiálu

Milan Petružálek
Praha 9 – BČchovice
ýeský Brod

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

142
milanpetruzalek@sute-pisky.cz

PODLAHÁŘSTVÍ

Navštivte nás v naší vzorkovnČ a pĜijćte si vybrat z více jak 250 druhĤ
vinylkorkových, korkových, vinylových, laminátových a dĜevČných podlah
vþetnČ pĜíslušenství – pokládka na klíþ
NovČ: provádíme renovace a obklady schodĤ (dĜevo, vinyl, laminát)
zamČĜení a kalkulace zdarma
VZORKOVÁ PRODEJNA
OTEVŘENO: PO – PÁ 8.00 – 16.00
po telefonické domluvČ otevĜeno do 20 hodin vþetnČ soboty a nedČle

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

POHġEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

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

Pohřební ústav

Pavel Kos

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

STAVMAT STAVEBNINY a.s., Škvorecká 1463, 250 82 Úvaly

Tel.: 736 486 351, E-mail: uvaly@stavmat.cz, Po – Pá: 7.00 – 15.30 h, So: Zavřeno

$.o1 &(1<
Prémiové omítky WEBER
Weber.pas aquaBalance:
tenkovrstvá omítka nové
generace regulující vlhkost
na povrchu fasády

Weber.pas extraClean:
silikonsilikátová tenkovrstvá
omítka s progresivním
samočisticím efektem

Weber.pas extraClean active:
modifikovaná silikátová
omítka s fotokatalytickým
efektem
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*na základní odstíny

Lepicí pěny Den Braven
Thermo Kleber
lepicí pěna


Ceny jsou včetně DPH.

.ËNV

Multi Kleber
lepicí pěna



.ËNV

Smart Kleber
lepicí pěna
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*Při odběru
12 a vice
kusů pistole
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NOVÉ GEN
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.

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.

www.ujezd.net

*Uvedené ceny s DPH

e-mail: info@ujezd.net
tel.: 246 030 671

