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Život Úval 12/2017městský úřad

Slovo starosty
Milé Úvalačky, milí Úvaláci, 

loni jsem ve Slově starosty 
psal, že Úvaly mají za se-
bou rušný rok. Nejinak tomu 

bylo i letos. Jestliže rok 2016 
byl rokem, kdy jsme rozjeli 
velké množství dopravních, 

infrastrukturních a re-
konstrukčních staveb, 
tak rok 2017 byl rokem 

jejich realizací, včetně staveb realizovaných 
ve spolupráci se Středočeským krajem a ŘSD. 

Připomeňme si alespoň ty nejvýznamnější: 
náročná stavba III. etapy průtahu Úvaly, včet-
ně třech mostů, velká oprava silnice I/12, zahá-
jení rekonstrukce náměstí Arnošta z Pardubic 
a Husovy ulice, výstavba splaškové kanaliza-
ce v lokalitách Horova ulice, Nad Okrájkem 
a Hájovna, rozsáhlé opravy ulic a chodníků – 
Jiráskova, ulice okolo Fabráku, Slovany, Bará-
kova, celková rekonstrukce objektu Mateřské 
školy v Kollárově ulici, rekonstrukce objektu 
TESKO pro základní školu, rekonstrukce ob-
jektu č.p. 95 na náměstí Arnošta z Pardubic, 
výstavba roky chybějícího chodníku mezi 
ulicemi Klánovická a Purkyňova, výstavba 
dosud chybějícího veřejného osvětlení v loka-
litách Hájovna a U Horoušánek, zahájení vý-
sadby nové zeleně v intravilánu Úval, rozjezd 
vlastního odpadového hospodářství.

A to jsem vyjmenoval jen ty nejrozsáhlejší 
akce. Kromě staveb se dařilo i budování dob-
rého jména, chcete-li „značky“ našeho města. 
Úvaly byly letos společností Oživení jmeno-
vány jako příklad města dobré praxe v otevře-
nosti vůči veřejnosti, město získalo ocenění 
Odpadový Oskar pro rok 2017 a Ministerstvo 
spravedlnosti ČR využívá Úval jako příkladu, 

jak integrovat znevýhodněné osoby na trh prá-
ce.

Nic z toho by nebylo možné bez práce, nasa-
zení a trpělivosti kolegyň a kolegů z městského 
úřadu a technických služeb. Petr Matura, Pavlí-
na Slavíková, Renata Stojecová, Helena Bulíč-
ková, Jitka Hájková, Veronika Macková, Jitka 
Hamouzová, Jana Tesařová – tito lidé vedou 
týmy a odbory městského úřadu, které za vším 
výše uvedeným stojí. Vzhledem k prostoru vy-
mezenému pro Slovo starosty nemohu bohužel 
vyjmenovat všechny pracovníky městského 
úřadu a technických služeb, byť by si to zaslou-
žili. Spolu s nimi se na tom všem podíleli i lidé, 
kteří nejsou sice přímými zaměstnanci města, 
ale poslední dva roky jeho tvář výrazně utváře-
jí: městský architekt pan David Kraus, zahrad-
ní architekt pan Lukáš Štefl , architekt Miroslav 
Hofman nebo inženýr Petr Špaček. 

Chci jim všem proto teď na tomto místě po-
děkovat.

Poděkovat však chci i vám, obyvatelům na-
šeho města, za trpělivost, se kterou snášíte re-
alizaci různých staveb v našem městě, a vím, 
že ta omezení jsou mnohdy nepříjemná. V pří-
padě rekonstrukce ulic Riegerova, Dvořákova 
a Škvorecká se jednalo díky problémům se 
stavební fi rmou o doslova „pekelnou stavbu“.

Poděkování zaslouží i kolegyně a kolegové 
ze zastupitelstva za práci pro město a jeho ob-
čany v tomto roce. 

Rovněž chci poděkovat všem občanům, 
kteří se ve svém volném čase účastní práce 
redakční rady Života Úval, komisí rady, výbo-
rů zastupitelstva a veřejných diskusí, protože 
díky nim máme bohatý kulturní, společenský 
a sportovní život a v neposlední řadě získává-
me cenný korektiv naší práce. 

Takže, velké díky vám všem!!
Příští rok bude posledním rokem tohoto vo-

lebního období, takže nové stavby již ve vět-
ším měřítku rozjíždět nebudeme (jedinou vý-
jimkou by mohla být komplexní rekonstrukce 
ulice 5. května, zde však ještě záleží na tom, 
jak dopadne jednání se Středočeským krajem 
o uvolnění peněz na tuto akci). Budeme se 
s kolegyněmi a kolegy především soustředit 
na dokončení staveb, které jsou v běhu, ze-
jména pak na rekonstrukci náměstí Arnošta 
z Pardubic,na rekonstrukci úvalského kou-
paliště, které bychom chtěli v létě roku 2018 
znovu otevřít a na projektovou dokumentaci 
pro novou svazkovou základní školu. 

Toto Slovo starosty čtete v adventním čase, 
což je podle křesťanské liturgie doba radost-
ného očekávání příchodu Spasitele, duchovní 
přípravy na Vánoce, doba rozjímání a dobro-
činnosti…. Přál bych si, aby pro nás všechny 
byl advent obdobím zklidnění těla i ducha, 
kdy se budeme věnovat svým blízkým a neza-
pomeneme přitom na svoji lidskost vůči těm, 
kteří měli ve svém životě méně štěstí. 

Hledejme v době adventu to lepší v nás. Ro-
zum, ohleduplnost a lidskou slušnost budeme 
potřebovat i po celý příští rok. Vánoce nám 
tyto vlastnosti nepřičarují, ale mohou nám po-
moci najít tu správnou cestu k nim. 

Věřím, že i v roce 2018 uskutečníme naše 
společné i osobní cíle.

Milé Úvalačky, milí Úvaláci, přeji vám 
a vašim blízkým jménem svým i jménem 
představitelů města Úvaly krásné prožití Vá-
noc, splnění vašich přání a vše dobré v roce 
2018.

…. a přejte si něco navíc ☺
Petr Borecký, starosta města

Upozornění pro pisatele
Od nového roku posunujeme termíny uzávěrek 
příspěvků do Života Úval.
Příspěvky prosím zasílejte výhradně elektronicky 
na email redakční rady zivotuval@seznam.cz
Termín uzávěrek na 1. pololetí roku 2018:
Leden  – uzávěrka 12. 1. 2018
Únor  – uzávěrka 9. 2. 2018
Březen  – 9. 3. 2018
Duben  – 9. 4. 2018
Květen  – 11. 5. 2018
Červen  – 11. 6. 2018 
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D
evátý listopadový den se 
v sále DPS sešli úvalští za-
stupitelé na svém řádném 

zasedání. Přítomno bylo 13 zastu-
pitelů.

Nejprve zastupitelé udělili oce-
nění „Junior města Úvaly 2017“ 
slečně Nicole Matoušové za vyni-
kající výsledky v oblasti kultury – 
zpěv. S oceněním je spojen věcný 

dar v hodnotě do 2 000 Kč. Oce-
nění bylo předáno na akci Rozsví-
cení vánočního stromu v Úvalech 
dne 2.12.2017. Nominován byl 
i Martin Knápek, za vynikající 
výsledky v oblasti sportu – rally-
cross a Adéla Doležalová, za vy-
nikající výsledky – společenský 
tanec.

Následující bod, týkající se 

problematiky projednání územ-
ního plánu dotčenými orgány, 
byl dodatečně zařazen na ná-
vrh Ing. Černého. Radní Polák 
seznámil přítomné s novými 
skutečnostmi, týkající se závě-
rů a nesouhlasných stanovisek 
Středočeského kraje a pověřené 
obce Brandýs nad Labem ohled-
ně konkrétních lokalit v přímé 

vazbě na nezbytné náklady na ve-
řejnou infrastrukturu. Informoval, 
že hlavní problémy, které město 
nyní v souvislosti s územním plá-
nem má, vznikly mezi lety 1990 
– 2010, především pak v období 
2006 – 2010. V současné době 
pořizovatel a zpracovatel územní-
ho plánu hledají to nejlepší mož-
né ze špatných řešení. 

O čem jednali zastupitelé dne 9. 11. 2017
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městský úřadŽivot Úval 12/2017

Zastupitel Josef Krutský se 
následně ostře ohradil proti člán-
ku od spolku PRO Úvaly v lis-
topadovém vydání Života Úval 
a přednesl poměrně obsáhlé sta-
novisko za sebe a za svoji rodi-
nu, ve kterém zmínil celou řadu 
kroků, týkající se problematiky 
jeho pozemků v oblasti Vinice. 
Zastupitel Krutský článek ozna-
čil za lživý ve všech oblastech 
s cílem poškodit jméno pana sta-
rosty skrz rodinu pana Krutského 
a zmínil se o podivných okolnos-
tech nabytí současného soukro-
mého stavebního pozemku zastu-
pitele Černého za doby působení 
jeho otce, starosty Ivana Černé-
ho. Zastupitel Dvořáček na toto 
reagoval rozebíráním okolností 
o zařazení výše uvedených ploch 
Vinice do návrhu nového územní-
ho plánu.

Zastupitelé dále schválili uza-
vření veřejnoprávní smlouvy 
mezi městem Úvaly a obcí Tukla-
ty na výkon činnosti Městské po-
licie Úvaly na území obce Tukla-
ty, a to v celkovém rozsahu 104 
hodin v kalendářním roce, v cel-
kové částce 72 800,- Kč za kalen-
dářní rok.

Zastupitelé vzali na vědo-
mí velmi podrobnou informaci 
Mgr. Dany Polákové o součas-
ném stavu všech školských zaří-
zení ve městě, o jejich kapacitě, 
rozvoji, ale i personálních problé-
mech. 

Úvalští zastupitelé rovněž 
souhlasili s uzavřením smlou-
vy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene se společností 
GasNet, s.r.o., z důvodu realizace 
akce „Rekonstrukce komunika-
cí v Úvalech“ – ulice Švermova. 
Na základě realizace uvedené 
stavby je potřeba přeložka plyná-
renského zařízení. 

Problematika obdobného cha-

rakteru byla diskutována i v dal-
ším bodě jednání, kdy zastupitelé 
souhlasili s uzavřením smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení věc-
ného břemene s městem Úva-
ly a společností GasNet, s.r.o., 
a Středočeským krajem zastoupe-
ným Krajskou správou a údržbou 
silnic Středočeského kraje z dů-
vodu realizace akce „II/101 Úva-
ly, průtah (ul. Škvorecká)“.

Zastupitelé schválili vyvěše-
ní záměru na darování pozem-
ků č.1764, č.1765 a pozemku 
č.4052, který vznikne rozdělením 
pozemku č.1766 (pozemky pod 
existujícími stavbami) do vlast-
nictví spolku Junák – český skaut, 
středisko Jiřího Bubáka Úvaly, 
z.s., z důvodů vlastnění budov 
spolkem na těchto pozemcích. 

V dalším bodě mělo být revo-
kováno usnesení č. Z 165/2015 ze 
dne 12.11.2015 ve znění: „Zastu-
pitelstvo města schvaluje přijetí 
dotace ze Středočeského kraje 
z Fondu životního prostředí a ze-
mědělství na projekt „Park Úva-
ly – Vinice“. Důvodem revokace 
je, že jeden z vlastníků pozemků, 
kde byla plánována realizace pro-
jektu, bohužel odmítl podepsat 
smlouvu o využití pozemku k to-
muto záměru. Zastupitel Petrží-
lek vyslovil kritiku úřadu města 
s ohledem na nerealizaci tohoto 
projektu. Bod byl následně stažen 
z jednání. JUDr. Petržílek se po-
kusí dál jednat s vlastníky pozem-
ků v předmětné lokalitě.

Dále bylo revokováno usnese-
ní č. Z 11/2017 ze dne 31.1.2017 
ve znění: „Zastupitelstvo města 
schvaluje přijetí daru, kterým 
je dvakrát podíl 1/3 pozemku“ 
v ul. Palackého. Zastupitelé dále 
schválili přijetí daru o výměře 
105 m2 zřízení služebnosti stezky 
cesty pro osoby dárců z veřejné-
ho prostranství ulice Palackého 

a třetí osoby sousedící s tímto 
pozemkem. 

Zastupitelé vyslechli infor-
maci od Mgr. Ing. Pavlíny Sla-
víkové, ředitelky Technických 
služeb města Úvaly, p.o. Zimní 
údržba je prováděna podle na-
řízení města, kterým se stanoví 
způsob a časové lhůty pro od-
straňování závad ve sjízdnosti 
a schůdnosti místních komuni-
kací a chodníků města Úvaly, 
které stanoví úklid cca 7 km 
chodníků. Město Úvaly spravu-
je celkem 25 km chodníků. Paní 
Slavíková a pan Prchal hovořili 
o problému sehnat do technic-
kých služeb nové zaměstnance. 
Následná diskuse se točila ko-
lem úklidu chodníků s ohledem 
na jejich povrch. Zastupitelé 
rozhodli, že zimní úklid města 
bude realizován stejným způ-
sobem jako v zimě 2016/2017, 
tudíž bez nasmlouvání brigád-
níků. 

V rámci diskuse a připo-
mínek vystoupil pan Václav 
Misárek, který vyzval zastupi-
telstvo s žádostí projednání za-
stupitelstvem ve věci zahájení 
vyvlastňovacího řízení ve věci 
pozemků v lokalitě Na Ztrace-
ném korci. Toto bude projed-
náno na příštím jednání zastu-
pitelstva. Ing. Černý připomněl 
kaluže na novém asfaltovém 
povrchu v ulicích Starých Slo-
van. Pan Matura z městského 
úřadu přislíbil opravu formou 
zbroušení asfaltu.

Videozáznam z řádného jednání 
ze dne 9.11.2017 je zde: 
h t tp : / /www.you tube .com/
watch?v=8YSd6qRcGPc
(délka trvání 3:08 hod.) 

Marek Mahdal
(redakce Života 

Úval)

T
ři sta devadesát sedm let po bitvě na Bílé 
hoře, dne 8. listopadu, začala jiná bi-
tva. Bitva mezi Květnicí a Újezdem nad 

Lesy o to, jestli na budoucí přeložce silnice 
I/12 bude mimoúrovňová křižovatka (MÚK) 
v Květnici či nikoli. Ředitelství silnic a dálnic 
připravilo v rámci studie EIA dvě varianty této 
přeložky – s 5 MÚK (bez křižovatky Květni-
ce) a 6 MÚK. 

Křižovatka Květnice by se měla nacházet 
poblíž lokality Květnice - Na Ladech. Přes-
tože trasa přeložky byla známa dlouhá léta, 
povolila Květnice v minulých letech v blíz-
kosti plánované křižovatky výstavbu. Nyní se 
majitelé těchto nemovitostí proti vedení pře-
ložky v blízkosti jejich domů, ale především 
výstavbě křižovatky brání. Újezd nad Lesy má 
naopak obavu, že pokud by se květnická kři-
žovatka nerealizovala, obyvatelé Jiren a Úval 
by projížděli velkou částí této čtvrti, než by 

najeli na přeložku. Řešení tohoto problé-
mu připomíná ze všeho nejvíce kvadra-
turu kruhu a může být kritickým bodem, 
který realizaci celé přeložky může výraz-
ně oddálit. 

Na území Úval povede přeložka v pře-
vážné části v zářezu a město samotné 
budou chránit zemní valy osázené zelení. 
Nutno podotknout, že o technickém řeše-
ní přeložky na katastru Úval vedli zástup-
ci ŘSD a města dva roky intenzivního 
jednání, než se došlo k akceptovatelnému 
řešení. Pro Úvaly tedy bude výstavba pře-
ložky jednoznačně přínosem. 

Dle plánů ŘSD by mělo být územní ří-
zení zahájeno v létě roku 2018, stavební 
povolení by pak mělo být vydáno v roce 
2020. Roku 2021 chce ŘSD zahájit vý-
stavbu a roku 2024 by měla být výstav-
ba dokončena. Otevření přeložky I/12 

Přeložka silnice I/12 a II/101… dočkáme se? 

Omezení Omezení 
provozní provozní 

doby MěÚ doby MěÚ 
Úvaly Úvaly 

V pátek dne 22. 12. V pátek dne 22. 12. 

20172017 bude MěÚ Úvaly  bude MěÚ Úvaly 
pro veřejnost uzavřen, pro veřejnost uzavřen, 
otevřena bude pouze otevřena bude pouze 
podatelna (budova podatelna (budova 
Pražská 276) v době Pražská 276) v době 
od 7.30 do 14.00 od 7.30 do 14.00 
hodinhodin.
Děkujeme za Děkujeme za 
pochopenípochopení

 Jana Tesařová, Jana Tesařová, 
vedoucí úřaduvedoucí úřadu

Pozvánka Pozvánka 
na zasedání na zasedání 

zastupitelstvazastupitelstva
Zveme občany na 
veřejné zasedání 

Zastupitelstva města 
Úvaly, které se koná 

v mimořádném termínu

v úterý

12. 12. 2017

od 18 hodin

v sále domu 
s pečovatelskou 

službou.

om/

) 
l

a 
val)

s
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by mělo tranzitující dopravu v Úvalech snížit 
zhruba o 80 – 90%, přejme si tedy, aby stavba 
opravdu ve slibovaných termínech proběhla. 

Více informací o projektu přeložky I/12 
můžete najít na webových stránkách města 
v sekci Projekt přeložky I/12.

Současně s projektem výstavby přeložky 
I/12 probíhají i jednání se Středočeským kra-

jem o realizaci další přeložky – a to silnice 
II/101. V této chvíli je zřejmé, že tato přeložka 
bude rozdělena na dvě části. Část Úvaly – Ří-
čany, kde již existuje studie a je třeba věc po-
sunout do fáze územního a stavebního řízení, 
a na část Úvaly – Jirny, kde je nutno provést 
nově vyhledávací studii trasy, protože obec 
Horoušany nesouhlasí s navrhovanou trasou 

přeložky, která je zanesena do územního plá-
nu Úval a Středočeského kraje. Realizaci této 
přeložky lze očekávat v horizontu cca 10 let 

a tímto by byla vyřešena tran-
zitní doprava v regionu 
Úvalsko.

Petr Borecký
starosta města

D
ne 6. listopadu proběhla 
veřejná prezentace trans-
formace horní části náměs-

tí Svobody – tedy místa, kde se 
dnes nachází parkoviště a objekt, 
kde je fi tcentrum, obchod a pošta. 
Majitelé těchto nemovitostí z fi r-
my Fisolta Group odprezentovali 
studii, dle které by chtěli celou 
plochu přestavět a zcela přemě-
nit. Role moderátora večera se 
ujal starosta města.

Na místě by tak měl vzniknout 
polyfunkční komplex 50 bytů, 
komerčních prostor a obchodů 
spolu s podzemním parkovištěm, 
které by sloužilo pro rezidenty, 
návštěvníky a část kapacity by 
byla využita i jako P+R.

Ve zcela zaplněném sále pak 
zástupci investora, vedení města 
a občané diskutovali o tom, jaké 
výhody a nevýhody taková trans-
formace náměstí přináší. Zástupci 
města zdůrazňovali, že navržená 
zástavba místo výrazně zkul-
tivuje, přinese kvalitní veřejný 
prostor a služby do centra města 
a tento způsob regenerace oblasti 
považuje za vhodný i městský ar-
chitekt. Informovali rovněž obča-
ny, že s první variantou výstavby 

přišel investor již v březnu letoš-
ního roku a od té doby probíhala 
mezi investorem a městem jed-
nání o podobě 
projektu.

Přítomní ob-
čané vyjadřo-
vali ve své vět-
šině nesouhlas 
s navrženou 
výškou zástav-
by (4 nadzemní 
podlaží), obavy 
z velkého pro-
vozu aut v loka-
litě (podzemní 
parkoviště pro 
190 aut), ne-
vhodnosti umístění marketu 
na náměstí a obavy ze zátěže 
lokality během výstavby. 

Investor a představitelé 
města občany ujistili, že je-
jich připomínky berou vážně. 
V tuto chvíli se však jednalo 
o představení záměru veřej-
nosti, ještě daleko před fází 
územního řízení, takže je 
možné projekt dále dopraco-
vat a k projektu se bude kro-
mě občanů vyjadřovat také 
komise pro výstavbu. Více in-

formací o celém projektu lze zís-
kat na webových stránkách města 
v sekci Rozvoj a projekty města/ 

Developerské záměry a projek-
ty. Záznam celé diskuse můžete 
zhlédnout na městském YouTube 
kanálu.

Uvítáme od vás zpětnou vazbu 
k tomuto projektu, protože pře-
stavba náměstí Svobody ovliv-
ní na dlouhá léta podobu centra 
Úval, a je tedy v zájmu nás všech, 
aby se jednalo o projekt, který 
změní centrum Úval k lepšímu.

Petr Borecký, 
starosta města

Jaká bude nová tvář náměstí Svobody?

N
a základě podepsané smlou-
vy o dílo na stavební práce se 
společností DOMISTAV CZ, 

a.s., byly zahájeny stavební práce 
na akci „Rekonstrukce objektu 
MěÚ Arnošta z Pardubic č. p. 95“. 
Jedná se o rekonstrukci vnitřních 

prostor objektu č. p. 95 a prostorů 
na dvoře objektu. Do objektu bude 
zajištěn bezbariérový vstup z ná-
městí Arnošta z Pardubic. Rovněž 
v objektu bude zajištěna bezbarié-
rovost, a to pomocí výtahu.  Po re-
konstrukci budou v tomto objektu 

umístěny kanceláře staros-
ty, místostarostů, vedou-
cí úřadu, ekonomického 
a správního odboru a poda-
telny. Samozřejmostí jsou 
také zasedací a jednací pro-
story. 

Těšíme se na nové pro-
story objektu. Doufáme, 
že i tímto bude provoz 
městského úřadu pro vás 
jako návštěvníky pohodl-
nější než dosud.

Petr Matura, 
vedoucí OID

D
alší etapa dobudování 
splaškové kanalizace 
ve čtvrtích Horova, 

Nad Okrájkem a Hájovna 
je v závěrečné fázi. Stav-
ba byla zahájena v květnu 
tohoto roku a dokončení je 
plánováno v prosinci. Zbý-
vá provést vystrojení čerpací 
stanice a několik přípojek. 
Kolaudace proběhne v lednu 
2018 s tím, že fi nální úpravy 
povrchů budou provedeny až 
následně na jaře 2018.

Stavba, zahrnující 2,1 km 
gravitační kanalizace, 0,55 
km tlakové a 0,75 km pří-
pojek, umožní připojení 349 
obyvatel na systém splaško-
vé kanalizace, zakončený 
ČOV Úvaly.

Dotaci město čerpá z Programu 
ministerstva zemědělství 129 250, 
podprogramu 129 253 – Podpora 

výstavby a technického zhod-
nocení infrastruktury kanalizací 
pro veřejnou potřebu, a to ve výši 
11,26 mil. Kč.

Petr Matura, vedoucí OID

Informace ve věci stavebních prací 
na akci „Rekonstrukce objektu MěÚ 
Arnošta z Pardubic č. p. 95”

Dostavba splaškové kanalizace se 
chýlí ke konci

etrrrr BBBBBore
sttaraa osstaa mmmmě
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V
 souvislosti se stavebními 
pracemi na akci „Chodník 
podél silnice č. II/101 v úse-

ku ul. Klánovická – Purkyňova“ 
město Úvaly zajistilo podání žá-
dosti o dotaci na stavební práce 
na výše uvedenou akci na Státní 
fond dopravní infrastruktury. Je-
likož město obdrželo rozhodnutí 
o přijetí dotace na stavební prá-
ce, byly zahájeny další kroky 
k zajištění výběru dodavatele 
stavebních prací. Po podepsané 
smlouvě o dílo se společností 
HES stavební, s.r.o., byly staveb-
ní práce zahájeny v říjnu 2017, 
dokončeny budou dle smlouvy 
o dílo do konce listopadu 2017. 
Realizací stavby bude umožněn 
pěší přístup obyvatelům čtvrti 

V Setých a Zálesí do centra měs-
ta bezpečnou trasou.

Petr Matura, vedoucí OID

T
ato akce přinesla městu veliké problé-
my, se kterými se muselo město velikým 
úsilím a značným nasazením pracovníků 

městského úřadu, technických služeb a ma-
teřské školy vypořádat. Na základě podepsa-
né smlouvy o dílo na stavební práce na akci 
„Zateplení MŠ Kollárova“ se společností 
BBP Stavby, s.r.o., byly v červenci zaháje-
ny stavební práce na zmiňovanou akci s tím, 
že stavba bude pokračovat do konce srpna 
2017 tak, aby nebyl narušen provoz mateřské 
školy. Jelikož bylo prokázáno, že v objek-
tu je větší množství zasažených konstrukcí 
azbestem oproti předpokladu, byly stavební 
práce nepředvídaně prodlouženy do konce 
roku 2017. Z tohoto důvodu město Úvaly 

zajistilo náhradní prostory 
mateřské školy v lokalitě 
Výpustek pro 120 dětí po-
mocí kontejnérové stavby. 
V současné době zhoto-
vitel zajišťuje zateplovací 
systém objektu včetně no-
vého vzhledu fasády. Zá-
roveň probíhá malba veš-
kerých prostor interiéru. 
Během vánočních svátků 
by mělo proběhnout stě-
hování a školka Kolláro-
va by měla být již od nového roku opět plně 
funkční. Všem rodičům děkujeme za velkou 
trpělivost a věříme, že nový vzhled objektu 

mateřské školy se bude všem líbit tak jako 
nám a všem, co se na této stavbě podíleli. 

Vítězslav Pokorný, místostarosta města,
Petr Matura, vedoucí OID

Z
 důvodu nedostatečné kapacity tříd v Zá-
kladní škole Úvaly město Úvaly zajisti-
lo podání žádosti o dotaci 

na stavební práce na akci „Sta-
vební úpravy objektu TESKO 
dům pro Základní školu v Úva-
lech“ na ministerstvo fi nancí. 
Jelikož město obdrželo rozhod-
nutí o přijetí dotace na staveb-
ní práce, byly zahájeny další 
kroky k zajištění výběru doda-
vatele stavebních prací. Po po-
depsané smlouvě o dílo se spo-
lečností DKK Stav, s.r.o., byly 
stavební práce zahájeny v říjnu 
2017, dokončeny budou dle 
smlouvy o dílo do konce června 

2018 tak, aby v těchto prostorech byl zahájen 
školní rok v září roku 2019. Těmito úpravami 

se zvýší kapacita základní školy o čtyři kme-
nové třídy, tj. 4 třídy po třiceti žácích, dva 

kabinety se sklady pomůcek a soci-
ální zařízení pro žáky a učitele. Pro-
voz základní školy není touto akcí 
omezen. Nicméně prosíme o opatr-
nost v prostoru před školou směrem 
k objektu Tesko z důvodu pohybují-
cí se techniky stavby. Vedení stavby 
bylo rovněž poučeno o pohybují-
cích se dětech v tomto prostoru. 

Děkujeme za pochopení a doufá-
me, že nové prostory objektu školy 
se budou líbit nejen vám, ale i dětem, 
které zde budou pobývat. 

Petr Matura, 
vedoucí OID

V
 srpnu 2017  byly zaháje-
ny stavební práce na akci 
„Úvaly kanalizace, veřejné 

osvětlení a komunikace – Ba-
rákova ulice“ společností Porr 
a.s. Jedná se o rekonstrukci vo-
zovky ulice Barákova v části 
od ulice Čechova po ulici Bo-
ženy Němcové v lokalitě „Úva-
lák“. Součástí rekonstrukce je 
také obnova veřejného osvět-
lení a odvedení dešťových vod 
z nově vybudované komunikace. 
Nová komunikace je navržena 
jako jednopruhová, obousměr-
ná s výhybnami, včetně víceú-
čelových pásů. Chodníky jsou 
navrženy po obou stranách ko-
munikace. Práce by měly být 
ukončeny do konce roku. Děku-

jeme za trpělivost majitelů sou-
sedních parcel v ulici Barákova.

Petr Matura, vedoucí OID

Informace ve věci stavebních 
prací na akci „Chodník podél 
silnice č. II/101 v úseku 
ul. Klánovická – Purkyňova”

Informace ve věci prováděných stavebních prací na akci 
„Zateplení MŠ Kollárova”

Informace ve věci prováděných stavebních prací na akci „Stavební 
úpravy objektu TESKO dům pro Základní školu v Úvalech”

Informace ve věci stavebních 
prací na akci „Úvaly kanalizace, 
veřejné osvětlení a komunikace 
– Barákova ulice”
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V
 letošním roce proběhl již 3. ročník ocenění Odpadový Oskar po-
řádaný sdružením Arnika. V rámci této soutěže jsou oceňovány 
obce s nejnižší produkcí směsných odpadů v jednotlivých krajích 

a dále nejlepší obce s nejnižší produkcí odpadů za celou ČR.
Úvaly zvítězily ve Středočeském kraji v kategorii měst nad 5 000 

obyvatel. Město mělo v roce 2015 nejnižší produkci směsného ko-
munálního odpadu ze všech měst Středočeského kraje nad 5000 oby-
vatel a jako jediné v tomto kraji i produkci tohoto odpadu pod 150 
kilogramů na 1 obyvatele. Tento výsledek v roce 2016 ještě zlepšilo. 

V roce 2015 byla úroveň recyklace komunálních odpadů přibližně 
28 %, v roce 2016 výrazně stoupla a překročila 40 %. Od roku 2017 
si město začalo samo svážet odpady (technické služby). Úvaly se 
opakovaně zapojují do akcí typu „Ukliďme svět.

Všem našim občanům gratulujeme, děkujeme za třídění odpadu 
a věříme, že naše čísla v odpadovém hospodářství i nadále budeme 
zlepšovat!

Petr Borecký, 
starosta města

Úvaly získaly Odpadového Oskara pro rok 2017 

Č
tenáři dostávají opět další 
informace ve věci ukonče-
ní stavebních prací na akci 

„III/01214, průtah městem Úvaly 
– úsek č. 3“. Po několika zásad-
ních překážkách, které postihly 
a prodloužily termín dokončení 
této akce, s potěšením sdělujeme, 
že stavební práce na výše uvede-
nou akci dle harmonogramu, kte-
rý poskytl zhotovitel, společnost 
Porr, a.s., budou práce dokon-
čeny do konce listopadu 2017, 
tj. dostavba dvou mostů u č. 
p. 12 a přes potok Výmola včet-
ně chodníků a položení konečné 
vrstvy asfaltu v tomto úseku. 

Děkujeme za velkou trpělivost 

všem občanům, kterých se tato 
stavba týkala. Městu Úvaly se rov-
něž z velké části uleví, až bude tato 
akce ukončena a zkolaudována.

A nyní měsíční informace o re-
konstrukci náměstí.

V současné době se pracuje 
na dešťové kanalizaci a připravují 
se rozvody pro veřejné osvětlení. 
Zároveň dojde v některých čás-
tech k obnažení inženýrských sítí 
a začne se těžit dlažba z vozov-
ky. Následně se bude připravovat 
podloží pro budoucí dláždění. Na-
konec se budou osazovat obruby 
tak, aby se mohlo začátkem pro-
since dláždit. 

Petr Matura, vedoucí OID

Informace ve věci ukončení stavebních prací na 
akci „III/01214, průtah městem Úvaly – úsek č. 3”

PozvánkaPozvánka
na předvánoční posezení seniorůna předvánoční posezení seniorů

Zveme srdečně všechny seniory na předvánoční 
posezení s malým pohoštěním, 

drobným dárkem a programem, který 
zajistí ze Základní školy Úvaly.

Akce se bude konat ve středu
6.12.2017 od 14.00 hod. v sálku 

domu s pečovatelskou službou 
za přítomnosti vedení města 

Úvaly.
Těšíme se na vás.

Jana Tesařová,
vedoucí úřadu

posez
drobným

pp

zajis
ý

Ak
6.12

do
z

PoděkováníPoděkování 
Vedení města Úvaly děkuje 
rodině Venturových, kte-
rá městu darovala vánoč-
ní strom. Současně patří 
poděkování panu Jiřímu 
Hovorkovi za bezplatné 
zajištění jeho přepravy 
a osazení na místo.

Vedení města Úvaly 

dddděěěěěěěkkkkkkuuuujjjjjjeeeeee 
kkkkkttttee-

áááááááánnnnnoočččččč---
paaatřřříííí 
íímmmmmmmmmmuuuuu 

atttttnnnnnnnéééé 
vvvyyyyyyy 

K
oncem měsíce listopadu zahájilo město 
Úvaly plánovanou rekonstrukci Nach-
lingerova parku. Důvodem rekonstruk-

ce je, aby nedošlo ve středně-
dobém horizontu k rozpadu 

aktuální dřevinné kostry parku 
a významnému narušení pro-
spěšných funkcí, které jsou 
na park vázány, jako jsou 

funkce ekologická, mikrokli-
matická, hygienická, estetic-
ká, rekreační a další. Prvotní 

přípravné práce, které provedl pan Karbul-
ka, spočívaly v odstranění slabých, chřad-
noucích, podprůměrných, neatraktivních, 
uschlých a nežádoucích jedinců stromové-
ho i keřového patra v rámci běžné údržby 
dle průzkumů a návrhu Ing. Lukáše Štefl a, 
Ph.D. Navazovat bude v lednu společnost 
JIB, s.r.o., která bude pokračovat v kácení 
vzrostlých neperspektivních a nebezpečných 
dřevin. U některých dřevin bude provedena 
redukce korun a ořez suchých větví. Vše opět 
v souladu s projektovou dokumentací pana 

Štefl a. Od března roku 2018 bude následovat 
výsadba nových dřevin. Dle bilance navrže-
ných zásahů bude pokáceno 51 stromů, ošet-
řeno řezem 65 stromů a nově vysazeno 250 
domácích druhů dřevin. Dále během rekon-
strukce parku vznikne nová mlatová cestička 
přes park, který bude ještě oživen dětskými 
a sportovními prvky. Nová tvář Nachlingero-
va parku jistě přispěje k vašim příjemně strá-
veným relaxačním chvílím.

Daniela Jahnová,
odbor životního prostředí

Rekonstrukce Nachlingerova parku odstartovala

rrecyklace koomunálních o
ě t l řř k čil 40 %

parku jistě přispěje k vašim
ným relaxačním chvílím.

D
odbor živ

Od 16. listopadu 2017 zrušil 
městský úřad v Brandýse v ti-
chosti své detašované pracovi-
ště v Praze, Biskupská 7. Jedná 
se o agendu občanských průka-
zů, pasů, motorových vozidel 
a řidičských průkazů. Od 18.12. 
2017 bude nově otevřeno pra-
coviště občanských průkazů 
a pasů v Brandýse nad Labem 
v ul. I. Olbrachta 59. Pracoviš-
tě motorových vozidel je pouze 
přesunuto do stávajících prostor 
úřadu na Mariánském nám. 28 
v Brandýse nad Labem – Stará 
Boleslav.

Josef Štěpánovský

Městský úřad 
v Brandýse zrušil 

pracoviště v Praze
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T
aké vám občas ujede vlak a z toho ná-
sledně i nervy? Zastavte se v nádražní 
budově. Nejen, že v ní nefouká, ale také 

si tu můžete zpříjemnit čekání na vlak detek-
tivkou, memoárem, románem nebo anekdo-
tami z knihovny PRO Úvaly. 

Zdarma, bez registrace, bez čekání, bez 
vymáhání nevrácených výpůjček. Prostě 
jen tak pro radost nás všech. Nás, kteří si tu 
knihy půjčujeme, i nás, kteří je sem občas 
darujeme a vidíme, že i to, co bychom od-
ložili, má ještě užitek. 

Díky vám všem, kteří vypůjčené knihy 
vracíte pro ostatní, i vám, kteří své kni-
hy darujete a s námi zřizovateli knihovny 
– členy spolku PRO Úvaly – tak sdílíte 
radost z tohoto úspěšného komunitního 
projektu.

Michaela Černá, 
PRO Úvaly

Úvaly mají nádražní knihovnu a je čím dál oblíbenější

N
ávrh územního plánu, který 
pečlivě sledujeme, prošel 
prvním kolem připomínko-

vání veřejností a dotčenými orgá-
ny. Kromě kontroverzních zásahů, 
o kterých jsme už psali minule, 
máme k návrhu spoustu odbor-
ných připomínek, které jsme za-
slali ofi ciální cestou jménem spol-
ku PRO Úvaly.

Chybí nám jakákoliv etapizace 
zástavby rozvojových ploch. 
Podle nás jde o klíčový nástroj, 
kterým je možné zpomalit pře-
kotnou zástavbu ve všech satelit-
ních čtvrtích města. Můžeme tím 
dosáhnout postupného rozvoje 
města, vlastníci takových ploch 
by mohli rozumně plánovat své 

investice a představitelé města 
zase lépe plánovat nutné investice 
spojené s dobudováním potřebné 
infrastruktury pro nové i stávající 
Úvaláky.

Velmi nás mrzí nesplnění po-
žadavku zastupitelstva tvůrci 
návrhu územního plánu o tom, že 
již nemají být přidávány žádné roz-
vojové plochy. Tento požadavek 
byl v představeném návrhu v cca 
deseti lokalitách porušen a Úvaly 
se plánují zase zbytečně o něco 
větší. Ano, rozumíme, že návrh 
připravený odborníky se může 
odchýlit od zadání zastupitelů, ale 
tyto odchylky musí odborníci řád-
ně zdůvodnit, a to se tady nestalo, 
a tak zase vyvstávají na povrch 

různé spekulace, kdo z těchto roz-
šíření bude mít prospěch.

K návrhu jsme měli mnoho 
dalších technických připomínek – 
za zmínku snad stojí připomínky 
k využití areálu Cukrovaru, bý-
valé parketárny, využití koupališ-
tě a požadavek na nezmenšování 
ploch rezerv a občanské vybave-
nosti na úkor plánované bytové 
zástavby.

Zároveň jsou k dispozici stano-
viska k územnímu plánu od tzv. 
dotčených orgánů – kraj a odbor 
životního prostředí Brandýs nad 
Labem. Poprvé se dotčené orgány 
vyjadřují k jednotlivým plochám. 
Kromě nesouhlasu s několika 
menšími plochami je asi zásadní 

nesouhlas s výstavbou Hostína, 
tzv. za přeložkou – tedy za budou-
cí přeložkou I/12. 

Územní plán je jeden z nejdů-
ležitějších dlouhodobých plánů 
města a je na něm dobře vidět, 
zda ti, kteří jej připravují, koukají 
„jen do příštích voleb“, nebo jím 
stanovují dlouhodobé vize rozvoje 
města. Oproti jiným „taky-kon-
cepcím“ a „indikativním zásobní-
kům projektů“ tak odpovědní po-
litici mohou deklarovat jasný směr 
a neměnit jej jen podle toho, zda se 
jim podaří sehnat dotace na chod-
ník, park, hřiště nebo na radar pro 
městskou policii.

Jan Černý a Jaromír Gloc 
PRO Úvaly

Co nám chybí v připravovaném územním plánu v Úvalech

 Vážení a milí senioři, 
uživatelé pečovatelské služby,

přejeme vám všem příjemné prožití 
vánočních svátků, pevné zdraví 
a hodně životní pohody, štěstí 
a spokojenosti v roce 2018.

Vedení města spolu s kolektivem pracovnic 
Pečovatelské služby města Úvaly

Vážení spoluobčané,
z důvodu konání akce Rozsvícení vánočního stromu 
bude dne 2. 12. 2017 od 7 do 21 hodin zakázán vjezd 
do Husovy ulice a na náměstí Arnošta z Pardubic, zá-
roveň zde nebude povoleno parkování. Toto omezení 
platí i pro rezidenty.
Děkujeme za pochopení, bez tohoto opatření by se 
akce nemohla konat.

Vedení města

N
a akci Rozsvícení vánočního stromu 
bude již tradičně předáváno ocenění 
Junior města Úvaly. Pro rok 2017 zís-

kala ocenění Nicole Matoušová za vynikají-
cí výsledky v oblasti kultury – zpěv.

Nicole je velmi nadaná dívka, která 
na sobě usilovně pracuje. Do loňského škol-

ního roku byla žákyní Základní školy v Úva-
lech, pěvecky ji vedla p. uč. MgA. Věra 
Trojanová, nyní je studentkou Pražské kon-
zervatoře. Její pěvecký projev je intonačně 
čistý, má krásnou barvu hlasu, její projev je 
velmi kultivovaný a vyzrálý. Účastnila se 
několika soutěží, ve kterých získala vždy 

1. místo. Při různých příležitostech repre-
zentuje naše město a doufáme, že bude re-
prezentovat i v budoucnu.

Přejeme jí mnoho dalších úspěchů ve stu-
diu i v profesním a soukromém životě.

Vedení města

Juniorem města Úvaly pro rok 2017 se stala Nicole Matoušová 

Život Úval 12/2017

zprávy z města

         Vánoce 2017
MUDr. Karásková

27. 12. DOVOLENÁ

28. 12. 8.00–12.00

29. 12. 8.00–12.00

27. 12. 2017 zastupuje MUDr. Maříková
 – pouze akutní případy

PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ 
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ 
A V ROCE 2018 PEVNÉ 
ZDRAVÍ A MNOHO 
OSOBNÍCH 
I PRACOVNÍCH 
ÚSPĚCHŮ.

případy

PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ 
VÁTKŮ 

PEVNÉ 
HO 

zdarma, bez registrace, bez vymáhání

c
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Dlouhá stezka k městské stezce …Dlouhá stezka k městské stezce …  aneb Rozhovor se spoluautorkou 
                                                                       městské stezky Mirkou Boreckou

D
vacátého osmého října se 
otevřela nová městská stez-
ka. Jejími ideovými pů-

vodci jsou Jan Psota, Petr Urban 
a Mirka Borecká. Poslední ze 
jmenovaných si vzala na starost 
koordinaci projektu, a proto jsme 
ji poprosili o krátký rozhovor. 

Nová městská stezka je po včelí 
stezce již druhá naučná 
stezka, která se v Úvalech letos 
zprovoznila. Můžeš nám ji 
trochu popsat? Co je ideou této 
stezky a co se na ní návštěvníci 
Úval dozví? 

Trasa je okružní, začíná a kon-
čí u nádraží a zavede nás na růz-
ná zajímavá zákoutí v Úvalech, 
k železničnímu viaduktu „Devět 
kanálů“, k úvalským rybníkům, 
do lomu pod Slovany, na rozhled-

nu, ke Stonehenge a nemine ani 
centrum Úval. Na 9 informač-
ních tabulích se seznámíme nejen 
s tím, co se v okolí nachází dnes, 
ale také, co se tam nacházelo 
kdysi a čím bylo místo význam-
né. Zkrátka je to taková exkurze 
po „Úvalech tehdy a nyní“. Pa-
mětníci jistě znají stejnojmennou 
knížku z roku 1929, jsou v ní 
mimo jiné popsané různé vycház-
ky po  Úvalech a my jsme se nyní 
pokusili stvořit jakousi její „live“ 
verzi. 

Jak je to s náročností stezky? 
Jak je dlouhá? Je vhodná i pro 
méně pohyblivé návštěvníky 
a rodiny s dětmi, případně 
kočárky? 

Celkem na stezce nachodíte 
necelých 8 kilometrů. Je značená 

zelenou turistickou značkou, vede 
jak po městských ulicích, tak pří-
rodou, přičemž ty přírodní úseky 
jsou samozřejmě na chůzi nároč-
nější. Cesta přes lom na Široké 
louce ani cesta od Stonehenge 
do Horovy ulice není úplně vhod-
ná pro kočárky, tam bych spíše 
rodičům menších dětí doporučila 
vzít s sebou krosničku. Na dru-
hou stranu lze absolvovat i kratší 
okruh, pracovně mu říkáme cent-
rální, který měří jen asi 2 km a za-
hrnuje 4 zastavení v centru Úval. 
Tento centrální okruh jsme také 
společně prošli s komentářem au-
tora informačních panelů Honzy 
Psoty 28. října při zahájení provo-
zu stezky. 

Jak dlouho trvala příprava 
projektu a kdo všechno na něm 
spolupracoval?

Příprava projektu od nápa-
du po konečnou realizaci trvala 
více než rok a podílelo se na něm 
Město Úvaly, Klub českých turis-
tů, spolek Otevřené Úvaly a sa-
mozřejmě autor tabulí historik 
Honza Psota. K fi nanční podpo-
ře projektu se darovací smlou-
vou zavázala společnost Úvaly 
Development, která vlastní také 
pozemky na Slovanech, přes něž 
stezka vede. 

Stojany a tabule jsou moc 
pěkné, kdo je jejich autorem?

Autorem textů na tabulích je 
historik Honza Psota. Byla to ne-
lehká práce a Honza strávil řadu 
hodin v archivech, v muzeích, 
nad zažloutlými listy knih, pátral 
ve starých mapách a fotografi ích, 
obešel spoustu sběratelů a našel 
u nich poklady nevídané – hlavně 
staré pohlednice Úval, vyhledal 
i pověsti o Úvalech…ale více už 
nechci prozrazovat, protože to 
vše se dočtete na infotabulích. 

Autorem podle mě velmi zdaři-
lého grafi ckého návrhu je grafi čka 
Veronika Čejková, o tisk tabulí se 
postarala tiskárna v Nehvizdech 
a bytelné a velmi pěkné stojany 
vyrobily Technické služby Úvaly. 

Jaké byly náklady na vytvoření 
této stezky a kdo je zaplatí? 

Náklady činily přibližně 
130 000 Kč. Nejvyšší položkou 
byla výroba dřevěných stojanů. 
Společnost Úvaly Development 
přislíbila projektu fi nanční pod-
poru ve výši 100 000,- Kč, zbytek 
doplatilo město. 

Děkuji za rozhovor a přeji, ať 
se turistům a Úvalákům městská 
stezka líbí.

Marek Mahdal

Život Úval 12/2017 zprávy z města
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99 
let, to už je ale výročí! Tolik let
 trvá naše republika! I když bě-
 hem té doby měnila podoby, jak 

geografi cké, tak politické, je to krásné vý-
ročí a pár desítek 
Úvalských si na něj 
vzpomnělo při tra-
dičním kladení věnce 
u pomníku padlým 
v první světové válce 
u školy. Je správné 
a milé vidět znovu 
děti a mládež na tom-
to místě v skautských 
krojích, jak pokládají 
kytici, zdraví a zpíva-
jí. Ti také patří k tra-
dici. Možná za rok, 
při stoletém výročí 
se objeví i sokolové 
a další spolky činné 
již tenkrát a v průbě-
hu první republiky. 
Možná bude i krásné 
náměstí, třeba se bude 
sázet i lípa Svobody. 
Tentokrát, v podmín-
kách staveniště, bylo 

přesto shromáždění důstojné, završené za-
jímavým projevem pana místostarosty pana 
Pokorného a státní hymnou.

Alena Janurová, 26.10.2017

Slavnostní shromáždění 

N
echci se pouštět do kontroverzní disku-
ze, ale považuji za důležité vyjádřit se 
k některým tvrzením uvedeným v člán-

ku starosty Mgr. Petra Boreckého a radního 
Josefa Poláka.

1) Velké plochy pro novou výstavbu v prv-
ním územním plánu Úval v polovině 90. let 
byly navržené ze tří důvodů. Prvním z nich 
byl zájem města dát podklad k jeho rozvoji. 
Připomínám, že v té době počet obyvatel měs-
ta klesal a jeho věková skladba napovídala, 
že pokud nepřijde do Úval vlna nových oby-
vatel, bude se i nadále snižovat počet obyva-
tel se všemi negativními důsledky. Druhým 
důvodem byla snaha nabídnout obecně více 
pozemků, a tak při převaze nabídky nad po-
ptávkou udržovat relativně přijatelnou cenu 
těchto pozemků. Třetím byla možnost získat 
od státu bezúplatně pozemky, které jsou ur-
čeny územním plánem zejména pro bytovou 
výstavbu, tím je míněna i výstavba rodinných 
domů. Město má přitom nástroje, jak výstav-
bu regulovat tak, aby neprobíhala v krátkém 
období na všech lokalitách, např. zavést etapi-
zaci výstavby do regulativů územního plánu.

2) Zástavba v lokalitě Hostín byla schvá-
lena většinou členů zastupitelstva, v tomto 
případě těsnou 8 hlasy z 15. Je zajímavé, že 
Otevřené Úvaly neustále tvrdí, že můj hlas byl 
rozhodující, když v té konkrétní situaci byl 
každý hlas důležitý. Pokud by měl být něja-
ký hlas považován za rozhodující, tak by to 
byl jistě hlas tehdejšího starosty MUDr. Jana 
Šťastného z ODS, který zastupitelstvu předne-
sl a prosazoval návrh na uvedenou zástavbu. 
Od roku 2010 jsou Otevřené Úvaly ve vlád-
noucí koalici s ODS a to je zřejmě důvod, 
proč si nacházejí pro kritiku někoho jiného. 
Důvody pro a proti byly na stránkách ŽÚ již 
několikrát sice probrány, ale přece jen připo-

mínám, že město získalo od investora cca 80 
mil. Kč na inženýrské sítě ve městě, samozřej-
mě s podmínkou rovněž se na tyto sítě moci 
připojit. Úvaly tak mohly přidat k dotacím 
od státu, respektive z evropských fondů, svůj 
podíl a vybudovat II. etapu splaškové kana-
lizace, posílit kapacitu čistírny odpadních 
vod, druhé tlakové pásmo vodovodu ve městě 
atd. Takže mnohé domácnosti jsou napojeny 
na tyto sítě i zásluhou těchto peněz. 

3) Na Hostíně jsou postaveny zatím dva 
bytové domy, cca 24 bytových jednotek, 
do kterých se až v tomto roce stěhují noví 
obyvatelé. Z toho je zřejmé, že současná 
výstavba na Hostíně není příčinou velkého 
nárůstu dětí v Úvalech. Město v posledních 
zhruba 7 letech vydalo souhlas s výstavbou, 
sice drobnější, ale ve více lokalitách, např. 
na Výpustku, Sluneční terasy atd. Některé 
z těchto lokalit jsou uvnitř města, takže jsou 
určitě logickým místem pro zástavbu, ale ne 
v situaci, kdy město nemělo volné kapaci-
ty ve školách. Město přitom mělo možnost 
regulovat tuto zástavbu ať už etapizací nebo 
vyhlášením stavební uzávěry, jak učinily 
Říčany v určité době, než postavily novou 
školu. Vedení města se rozhodlo jinak, při-
pomínám, že v té době se Otevřené Úvaly už 
plně podílely na vedení města. Od roku 2010 
byl místostarostou Ing. Michal Breda, v roce 
2014 pak Mgr. Petr Borecký, který se po vol-
bách na podzim roku 2014 stal starostou. 
Takže město získávalo na základě tzv. pláno-
vacích smluv fi nanční příspěvky od investorů 
těchto lokalit, např. od investora Slunečních 
teras činil tento příspěvek cca 1 mil. Kč. Bez 
těchto příspěvků by město mohlo realizo-
vat mnohem méně staveb, ale na dru-
hou stranu by mělo méně problémů 
s nedostatečnou kapacitou škol.

4) Když odhlédnu od toho, že jsem ob-
čas označován jako původce všeho špatné-
ho ve městě, tak nacházím jeden společný rys 
ve vedení města od roku 1990, tj. už celých 27 
roků. Je to enormní snaha vybavit Úvaly stan-
dardními službami pro své občany. Proč je to tak 
obtížné? Za prvé město bylo na začátku 90. let 
i ve srovnání s podobnými malými městy (např. 
Sadská, Pečky) velmi chudě vybaveno. Až 
na malé výjimky nebyly splašková kanalizace, 
vodovod, rozvod plynu. Občanská vybavenost 
byla často umístěna ve vyvlastněných soukro-
mých objektech, takže po jejich restituci město 
přišlo o možnost situaci přímo ovládat. Za druhé 
je město Úvaly rozložené ve členitém terénu a to 
způsobuje velkou náročnost jak technickou, tak 
fi nanční, při budování komunikací a inženýr-
ských sítí. Některé čtvrtě města jsou položeny 
ve vzdálenosti i 2 km od centra a i jejich výšková 
poloha je náročná pro řešení sítí a spojení s cen-
trem. Např. Český Brod, který má o cca 1000 
obyvatel více než Úvaly, má mnohem menší 
rozlohu. Finanční zabezpečení pro vybudová-
ní standardního vybavení města, ale i podpora 
vzdělávání, sportu, kultury, je vždy nejtěžším 
úkolem zastupitelstva, respektive vedení města. 
Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že je to vel-
mi náročné. Současné vedení se jistě snaží získat 
co nejvíce dotací, další peníze získává z úvěrů. 
Město je (sice ne přes míru danou předpisem mi-
nisterstva fi nancí) poměrně dost zadluženo. Jis-
tina základního úvěru města je v současné době 
78 mil. Kč, celkový dluh města je ještě o několik 
miliónů Kč vyšší. Mnohé se jistě nedaří podle 
plánu, přicházejí komplikace jako např. při re-

        konstrukci Mateřské školy v Ko-
llárově ul. Možná i z toho pra-

mení určitá nervozita a snaha 
hledat viníka.

Ing. Ivan Černý

Poznámka k diskuzi o územním plánu a výstavbě v minulém ŽÚ

SVOZ
BIOODPADŮ

K 30. listopadu byl pro 
letošní rok ukončen svoz 
bioodpadu, v příštím roce 
bude svoz této komodity 
zahájen na počátku března. 
Termín i přesné rozložení 
okruhů bude upřesněno 
v únorovém vydání Života 
Úval. Ti občané, kteří si 
ještě nevyzvedli popelnici 
na bioodpad, mohou 
tak učinit v pracovní 
době TSÚ, případně 
se mohou o nádobu 
přihlásit na telefonním 
čísle 281 091 522 nebo 
735 172 722. 

Pavlína Slavíková, TSÚ
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GADIMMO spol. s.r.o. Skladový areál Skeříkov
Jeronýmova 1 623 www.skladyuvaly.cz
Správa areálu  Ivan Štěpánek : +420 / 602 617 483
Úvaly balivan@volny.cz

Ve skladovém areálu Jeronýmova 1 623 nabízíme od 1. 12. 2017:
Volné skladové prostory o výměře 1 600 m2.
Užitná výška je 4,8 m, součástí jsou 3 kanceláře o výměře 84 m2 
+ komora a WC s kuchyňkou.
Přístup do haly je z rampy vraty a dveřmi.
Možností pronájmu jsou i parkovací plochy.

Služby našich klientů sídlících na naší adrese: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 inzercePlacená inzerce
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aréna názorů

Jestli něco v Úvalech funguje opravdu na 100%, tak je to právě městský dům dětí a mládeže. 

Pod vedením odcházející paní ředitelky Jany Pospíšilové se tato městská výchovně-vzděláva-

cí instituce vypracovala na špičkovou úroveň, jejíž věhlas už dávno překročil hranice regionu. 

Důkazem je úspěch desítek talentů v různých oborech, které „vychoval“ právě MDDM Úvaly. 

Vyjmenovávat úspěchy jednotlivců by bylo nad kapacitní možnosti tohoto příspěvku… Paní ředitelka Pospíšilová zkrát-

ka nasadila za uplynulých bezmála 30 let laťku úrovně MDDM opravdu hodně vysoko a za to jí patří velký dík. Jejího 

nástupce/nástupkyni čeká poměrně náročný úkol tuto laťku udržet. Samozřejmě bez fi nančních podpory ze strany města 

se MDDM neobjede, a tak doufejme, že i v budoucnu bude město tuto svoji příspěvkovou organizaci nadále podporovat 

a přispívat k jejímu rozvoji. 

Marek Mahdal (Otevřené Úvaly, z.s.)

Jak hodnotíte činnost MDDM ?

V první řadě je třeba ocenit, jak velký kus cesty ušel náš domeček od dob svého vzniku. 
Jeho pověst postupně rostla, až se z něj stal fenomén. Každý rodič z Úval a okolí chtěl, 

aby jeho děti měly možnost do něj docházet, a i dnes na zápisy do jeho kroužků stojí rodiče 
dobrovolně fronty několik desítek metrů. Vždyť týdně naším domečkem projde více než 1500 
dětí, za měsíc to je prakticky celé město. Co již více může hovořit o fenoménu našeho domečku, o jeho úspěších? Spo-
kojené děti, které se něco naučily a odnesly si do života kousek radosti, kterou předávají dál. Pyšní rodiče, kteří sledují 
pokroky a radost svých dětí. A třešničkou na dortu jsou pak úspěchy, kterých mnozí dosahují na různých soutěžích, 
a hlavně také úspěchy talentů, které si díky domečku nesou do dospělosti a dosahují ve svém umění mistrovství. Rádi 
se pak vracejí zpátky a inspirují a předávají svou radost a zkušenosti dalším generacím úvalských dětí. 
A za to všechno může Jana Pospíšilová, dlouholetá ředitelka a lidičky, které kolem sebe má a se kterými to všechno 
dokázala. Není to o jedné ředitelce, o úspěšné manažerce, o schopném organizátorovi, o přehledu v oboru, o dobrých 
nápadech. Fenomén domečku se zrodil díky velkému srdci, které Jana a její tým má a kterým bezelstně uchvacuje 
a „kazí“ lidi ve svém okolí. A za to jí patří veliký dík. 
Je třeba se ale také podívat do budoucnosti domečku. Kam směřuje, kam kráčí? Přes překvapení mnohých a dovolím 
si říci i nesouhlas, nastal čas změny. Nastává období, které pro domeček bude složité a to nejen proto, že bude muset 
nalézt novou vůdčí osobnost. Ale také se bude muset mnoho věcí změnit a bude si muset odpovědět na otázku, jak 
dál. Přestože má domeček podporu města i jeho obyvatel, přichází čas, kdy nutně začne narážet na své limity. Jedním 
z omezení je bezesporu prostor, který může domeček používat a který přes různá svá zvelebení neumožňuje rozvíjet 
další aktivity tak, jak by se asi chtělo. Dalším úskalím je šíře záběru domečku a nabídka aktivit, která je opravdu velká 
a vyžaduje to plné nasazení a soustředění. Není vůbec jednoduché najít a zorganizovat takové množství lektorů a ještě 
k tomu umělců tak, aby všechno klaplo. A to nemluvím o organizaci mimořádných aktivit, jako jsou různé výstavy, 
besedy, čarodějnice, Úlet a mnohé další, které samy o sobě jsou velkou výzvou. Domeček, to nejsou jen kurzy pro děti, 
to jsou také akce pro všechny obyvatele, kultura, kterou nás obohacuje.
Myslím, že chuť lidí v domečku je obrovská, protože i příležitosti k radosti z toho, že se něco povede jsou časté. Toho 
bychom si měli vážit. A tak věřím, že se toto nelehké nadcházející období podaří překonat a i s pomocí města se zase 
postupně posune dál, k větší radosti nás všech.

Za úvalskou ODS Josef Štěpánovský

MDDM je snad to nejlepší, co v Úvalech znám. Sám jsem chodil na kroužky šachu 
a keramiky počátkem let devadesátých. A v Úvalech zná MDDM asi každý a také jej 

každý spojuje s jeho ředitelkou, paní Janou Pospíšilovou. Právě jí chci i jménem všech svých 
kolegů ze zastupitelstva i ze spolku poděkovat za to, co všechno dokázala pro úvalské děti 
a pro děti z okolí Úval, kterých do MDDM také mnoho míří. Nemá cenu zde vyjmenovávat 
všechny aktivity, které jsou na MDDM skvělé. MDDM je pak nejen místem, kde se konají výborné kroužky a pohybové 
aktivity, ale i místem, kde si děti vyzkouší výstavu nebo koncert a mohou tak nastartovat svou budoucí kariéru.
Do budoucna je třeba najít stejně silnou osobnost, jakou je Jana Pospíšilová. Věříme, že se o to vedení města pokusí 
a doufáme, že se mu to podaří, byť třeba začátky nové hlavy MDDM nahrazující paní Pospíšilovou nemusí být nejsnazší.
A možná by MDDM mohl být v budoucnu vhodným správcem prostor pro volnočasové aktivity, například by pod něj 
mohla spadat „Pětašedesátka“. Podobně navrhujeme založení kulturního centra s knihovnou se silným ředitelem. Pokud 
existuje nezávislá organizace se schopným manažerem, tak vzkvétá, a dosavadní historie MDDM je toho dokladem.

Jan Černý, zastupitel PRO Úvaly

Život Úval 12/2017
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Š
estého listopadu jsem se 
zúčastnil  veřejné diskuse 
k projektu výstavby na ná-

městí Svobody. Dle mého názoru 
však veřejná diskuse vypadá zce-
la jinak a sice tak, že umožňuje 
občanům možnost vyjádřit se 
k případným variantám a k tomu, 
co si v dané lokalitě sami pře-
jí. Takto jsem si odnesl pocit, že 

projekt je již v podstatě v dané 
podobě „upečený“, že investor 
a zejména město již pouze řídí 
jeho obhajobu a emoce dotčených 
a že diskuse o zásadních otázkách 
projektu je již vyloučena.

To, že investor uvažuje posta-
vit cca 50+ bytů  na daném místě, 
že zajistí výstavbu pošty a prostor 
pro fi tness, naprosto chápu. Co ale 

nechápu, je, proč město diktuje 
do pera architekta (původně to ani 
sám investor neuvažoval) postavit 
v klidovém místě Úval výstavbu 
220+ parkovacích míst v několika-
patrových podzemních garážích, vý-
stavbu supermarketu o rozloze 1000 
m2 a dalších komerčních ploch pro 
tuto oblast zcela zbytných. Výstav-
ba supermarketů se má soustředit 

kolem páteřních obchvatových sil-
nic a věřte, že i takové šetrné mož-
nosti by se v Úvalech našly. Tento 
fakt přivede do centra staré zástav-
by mnohonásobně vyšší doprav-
ní zatížení (odhaduji, že přibližně 
10x, o víkendu i mnohem vícekrát, 
na cca 2000 aut denně). Neznám 
město, kde se radní snaží přivést 
dopravu do centra či mezi rodinné 

Výstavba na náměstí Svobody

Odpověď redakce

P
ravidla vydávání měsíčníku Život Úval si 
nestanovuje redakční rada, ale jsou dána 
Statusem Života Úval, který je schválen 

zastupitelstvem města. Dle tohoto dokumen-
tu se vydávání měsíčníku řídí. Ve Statusu je 
skutečně uvedeno, že měsíčník vychází do 10. 
dne v měsíci a má to svá opodstatnění. Připra-
vit celý časopis je dlouhý a náročný proces, 
který vyžaduje jistou dobu. Od přijetí člán-
ků, přes jejich setřídění, schválení v redakční 
radě, až po grafi ckou úpravu a zlom a vytiš-
tění. Tento proces trvá dle počtu stran cca 14 
dní a již nyní je časově na technologickém mi-

nimu. Pokud bude zájem o dřívější vydávání 
časopisu, bude nutné posunout konání redakč-
ní rady a zařazované příspěvky nebudou tolik 
aktuální pro daný měsíc, protože se prostě ne-
stihnou napsat. 

Další dny zabere distribuce časopisu, se 
kterou redakční rada nemá nic společného. 
Roznos časopisu do schránek zajišťuje měst-
ský úřad. Je pravdou, že v posledním roce 
byl s distribucí problém, neboť pošta nebyla 
schopná v dostatečně krátkém čase roznos 
zajistit, pokulhává i alternativní řešení sou-
kromou donáškou. Redakční rada neodpoví-

dá za včasnost ani aktuálnost zveřejňovaných 
příspěvků. A pokud je všeobecně známo, že 
měsíčník vychází nyní již obvykle do 5. dne 
v měsíci + cca 3 dny na distribuci, nemůže ni-
kdo, ani autor článku předpokládat, že vyjde 
a ve schránkách bude již 5. dne v měsíci. 

Na poslední redakční radě se dohodlo, že 
budou posunuty uzávěrky a jednání redakční 
rady o pár dní dříve, takže bude snaha, aby se 
vydávání Života Úval urychlilo. Přesto však 
zůstává v platnosti ofi ciální termín 10. dne 
v měsíci. 

Za redakční radu Josef Štěpánovský

názory čtenářůŽivot Úval 12/2017

Ž
ivot Úval vychází v našem 
městě už přes padesát let. 
Zvykli jsme si na něj, jeho 

vzhled se časem proměňoval 
k lepšímu, prostě do našeho 
města patří. Ovšem je mi zá-
hadou, proč se jeho distribuce 
od jisté doby zpozdila.

Vím, že si redakční rada 
stanovila, že jej dostanou do-
mácnosti do desátého každého 

měsíce. Proč? Pokud vím, jsem 
pamětník i samých začátků vy-
dávání, je přeci logické, aby 
náš časopis byl k dispozici do-
mácnostem vždy k prvnímu dni 
následujícího měsíce. Když byl 
Život Úval tištěn v tiskárně Ty-
Pol Úvaly, tedy u Poledníků, 
tato zásada se dodržovala a ka-
ždý se na to mohl spolehnout. 
Proč to nyní nejde?

Poslední – tedy listopadový 
2017 se k nám dostal 8. 11., 
tedy podle redakce včas, jenže 
je v něm upozornění na projekt 
přestavby na náměstí Svobody 
a pozvání na prezentaci k to-
muto projektu, která se usku-
teční 6.11. v DPS. Jak tedy 
mohou občané města podat při-
pomínky a seznámit se se situ-
ací, když proběhla před dvěma 

dny. A to není jediný případ, 
kdy byla nějaká akce oznámena 
pozdě.

Tedy se ptám redakce, zda 
nemůže zajistit posunutí ter-
mínu distribuce tak, aby byli 
občané města informováni již 
od prvních dnů měsíce.

Jiří Štork 
– pamětník

Proč se Život Úval dostává ke čtenářům pozdě?

S
 údivem jsem si přečetl článek spolku PRO 
Úvaly, který vyšel v listopadovém ŽÚ, a kte-
rý spolek PRO Úvaly šíří i po sociálních 

sítích a na svých webových stránkách. Opravdu 
jsem netušil, kolik lží je možné pro politickou ka-
riéru vyplodit. Autoři článku se nechali asi unést 
vyhrocenou atmosférou před volbami do par-
lamentu. Předpokládám, že primárním účelem 
článku bylo poškodit hlavně osobu pana starosty 
a k tomu členové spolku PRO Úvaly využili moji 
osobu. Toto se bohužel nestalo poprvé.

Teď se vyjádřím k jednotlivým bodům zmíně-
ného článku. 

Už samotný titulek má vyvolat pocit, jak se 
v Úvalech kradou miliony. V první řadě bych rád 
upozornil, že radnice mi žádné miliony nepřihrá-
la. Je to celé lež. Můj otec je vlastníkem pozemků 
na Vinici asi třináct let a v územní studii zastavi-
telnosti jsou schválené od roku 2014. Já na nich 
nemám ani žádný podíl. Ano, spojuje nás příbu-
zenský vztah od roku 1971 a bylo to i známo, 
když jsem kandidoval do zastupitelstva. Na tom 
nic měnit nebudu. 

V článku je mi vyčítáno, že mám podíl na tom, 
že připravuji občany o možné desítky milionů 

korun díky vyřazení pozemků u Horoušánek 
z územního plánu. Opět jedna velká lež. Byl jsem 
to já a paní zastupitelka Váňová, kteří obhajova-
li tuto lokalitu a chtěli zpracování územní studie 
a její ponechání v územním plánu jako zastavitel-
nou, hlavně s ohledem na budoucí možné zhod-
nocení městem. Myslím, že právě zde jsem se 
choval jako řádný hospodář a tyto pozemky u Ho-
roušánek by přinesly městu v budoucnu nemalé 
peníze. Z tohoto důvodu jsem na zastupitelstvu 
města 13.3.2017 navrhl usnesení: „Zastupitel-
stvo města Úval pověřuje radu města, aby ini-
ciovala spolu s vlastníky pozemků zpracování 
studie pro celé území.“ 

A jaký byl postoj zastupitelů PRO Úvaly, tedy 
těch, co mě, starostu a ostatní koaliční zastupitele 
napadli za to, že připravíme město o desítky mili-
onů korun? V debatě obhajovali hlasy zastupitelů 
Gloce, Černého a paní Kouklové za každou cenu 
nestavět, i když například zaznělo i riziko mož-
ných fi nančních náhrad majitelům a ztráta po-
zemků Úval. Dovolím si citovat názor pana Gloce 
k výstavbě v lokalitě u Horoušánek: „……nepo-
volovat v této lokalitě další výstavbu a vyřadit 
ji v novém územním plánu ze zastavitelného 

území.“ Myslím, že si před psaním článku moh-
li autoři alespoň zjistit, jaký mají vlastně k těmto 
pozemkům postoj, než začali vypouštět záměrné 
lži. Je jasně vidět, kdo obhajoval pozemky u Ho-
roušánek a kdo chce město připravit o peníze.

Co je dle mého názoru úplně nejhorší lež, že 
spolek PRO Úvaly naznačuje, že se jedná o ko-
rupční dohodu ve prospěch rodiny koaličního za-
stupitele Krutského, politický handl ve prospěch 
udržení místa starosty, korupcí zavánějícího jed-
nání, kriminální chování a podobné nesmysly. Je 
zajímavé, že když autoři o údajné korupci vědí, že 
nepodají trestní oznámení. 

Všeobecně se ví, že i přesto, že jsem v koalici, 
tak s ní často nesouhlasím nebo nemám identický 
názor a i mé hlasování to dokazuje. 

Co se povedlo autorům? Poškodit mě a moji 
rodinu jak v osobním, tak i v profesním životě. 
Protože my v Úvalech nejenom bydlíme, ale také 
žijeme a pracujeme. Předpokládám, že se podob-
né lži budou šířit i nadále, protože spolek PRO 
Úvaly začal svoji předvolební kampaň. To mimo-
chodem dokládá fakt, že své příspěvky pouštějí 
na veřejnost jako placenou inzerci.   

Josef Krutský ml., zastupitel

Vyjádření ke lžím spolku PRO Úvaly
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Následky vichřice

D
ne 29.10. 2017 byla celodenní vichřice 
nebývalé intenzity, kdy došlo k výpadku 
elektřiny. To se stává, to se děje. Ale to, že 

od 13. hodiny po celé odpoledne včetně večera 
se městský úřad v čele se starostou Boreckým 
neobtěžoval informovat o situaci s předpovědí 
od ČEZU, kdy bude výpadek obnoven či jak 
rozsáhlá je škoda na elektrickém vedení, to je 
neodpustitelný amaterismus vedení města. Při-
padala jsem si jako o 100 let zpátky – bezútěš-
nost situace, tma, neinformovanost, internet ne-

fungoval, ČEZ číslo SOS dočasně mimo provoz: 
konec světa!

Ptám se, na co jsou ony tlampače na každém 
rohu ulice?

Na informaci, že se vykupují králičí kožky? 
Na informaci, že přijede cirkus? Myslela jsem si 
asi naivně, že ony tlampače budou použity v těch-
to krajních situacích, válka, katastrofi cká meteo-
rologická situace atp. A pokud nefunguje elekt-
rický proud, měl by být náhradní zdroj elektřiny /
na to by mělo vedení města myslet/.

Nehledě na to, že dispečink TS, kam jsem vo-
lala s dotazem, byl velmi neochotný a bylo mi 
sděleno, že se jich to netýká, ale ČEZu.

Dále je pro mě s podivem, že TS našeho měs-
ta začaly čistit pod ZS hájek, až když šly děti 
do školy.

Prosím, rozhlížejte se kolem, jsou tam nalome-
né větve – odstraňte stromy či větve, kontrolujte 
pravidelně onen háj pod zdravotním střediskem, 
je tam nebezpečno !! Chodí tam mnoho lidí.

MUDr. Irena Těšíková

domy. Toto je i důvodem, proč in-
vestor musel stavby o jedno patro 
zvýšit na celkový počet 4 podlaží. 
V porovnání s viladomy nacháze-
jícími se pod svahem oproti nově 
navrhovaným se jedná v podstatě 
o stavbu pětipodlažní. Čtyřpodlažní 
budovy s mnohonásobně větším pů-
dorysem než okolní rodinné domy 
do této lokality prostě nepatří, což 
by potvrdil každý ne smyslu zba-
vený urbanista. V současné době 
také nadzemní parkoviště rozhodně 
neslouží vůbec jako sběrné pro ná-
sledný železniční ani autobusový 
spoj, neboť je již poměrně daleko 
od nádraží, je méně než poloprázd-
né. Proto nerozumím tomu, proč by 
v budoucnu i k tomuto účelu slou-
žit mělo a proč by mezi rodinnými 
domy v systému jednosměrek mělo 
denně kroužit přibližně dalších 2000 
aut hledajících supermarket, kavár-
nu, restauraci apod.

Dále nechápu vyjádření jed-
noho ze spoluobčanů (s veš-
kerou úctou k němu samotné-
mu), že prezentovaný návrh je 
ze všech nejlepší a nerozumím 
jeho apelu na „mladé“ občany 
„probuďte se“. Zřejmě, na rozdíl 
od zúčastněných, původní návr-
hy dříve viděl, a tudíž si troufá 
mluvit za všechny ostatní. Já 
se rozhodně probudit nehodlám 
a nemůžu, neboť totiž nemůžu 
ani usnout.

Apeluji na město, aby přehod-
notilo výstavbu zbytných prostor, 
jako je například supermarket 
o velikosti Penny, které přivádějí 
do staré zástavby dopravu z mno-
hem širšího okolí, než je Pařezina 
samotná. Malý obchod pro míst-
ní naprosto dostačuje. Umístě-
ní kavárny či restaurace, sálu, 
naddimenzovaných garáží a dal-
ších prostor taktéž, neboť jejich 

význam pro lokalitu je více než 
rozporuplný. Poté, co na moji vý-
zvu byly velmi krátce promítnuty 
jiné návrhy, se zdá, že jsou i jiné, 
zajímavé a šetrnější možnosti, 
o těch se ale město zřejmě již ne-
chce s nikým bavit. Nestačí, že se 
naše město rozroste z původních 
5 tisíc obyvatel na 12 tisíc s dopo-
mocí naprosto nekontrolovaných 
zásahů města do územního plánu, 
ale v Úvalech si budeme budovat 
malý Manhattan přímo v jeho 
geometrickém středu, v zástavbě 
rodinných domů. A nemyslím si, 
že Pařezina (snad kromě pošty) 
je vhodným místem k tomu, aby 
občané, v budoucnu se stěhující 
do nově plánovaných lokalit k zá-
stavbě, měli za velkými nákupy 
potravin jezdit zrovna sem. Po-
loprázdných restaurací a kaváren 
(snad jen někde kromě doby obě-
da) máme také dost.

Apeluji na investora samotné-
ho, dříve než se zahájí další fáze 
projektu, aby se již teď zabýval 
i takovými „detaily“ jako napří-
klad umístění vjezdu do podzem-
ní garáže. Kdo by si přál, aby mu 
před zahrádkou rodinného domu 
v nyní zcela nevýznamné boč-
ní a jednosměrné uličce každou 
minutou vyjížděla a zajížděla 
dvě auta do/z garáží. Dále navr-
huji zveřejnění původních návrhů 
a uskutečnění druhého kola dis-
kusí o tom, co má případně, navíc 
oproti současnému stavu ve „ve-
řejném zájmu“, na daném místě 
skutečně vzniknout. Apeluji také 
na spoluobčany bydlící v této lo-
kalitě, kteří by rádi tento projekt 
chtěli připomínkovat (a to v kte-
rékoli jeho fázi), abychom vedli 
takovouto komunikaci společně 
a koordinovaně.

Ing. Štěpán Jaroch

Život Úval 12/2017
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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 vydá-
ní obsahuje první monografi i o Úvalech: 
Ouvaly. Popis městyse a okolí včetně ná-
črtu 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 zají-
mavé 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 Naklada-
telství 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 knihov-
ně Úvaly nebo v pokladně městského 
úřadu.

Oba tipy jistě potěší každého, kdo 
se zajímá o historii, přírodní památky, 
zvyky a tradice nebo významné osob-
nosti z Úval a okolí. Jestli jsme vám 
padli do noty, přijďte se na knihy podí-
vat přímo do knihovny. 

Na vaši návštěvu se těší 
knihovnice MěK Úvaly.

kultura a volný čas

J
istě nebude od věci si připomenout, aby-
chom svoji pozornost stále věnovali za-
bezpečení a zajištění si svých věcí a tím 

se vyvarovali možných nepříjemných situací. 
Během celého roku apelujeme na občany, aby 
si ve vozidlech nenechávali volně položené 
své osobní věci, jako například bundy, zavaza-
dla, tašky, notebooky a další cenné předměty. 
Veškeré zanechané věci uvnitř vozidla se stá-
vají lákadlem pro pachatele majetkové trestné 
činnosti. V poslední době se objevují případy 

krádeže věcí právě ze zaparkovaných vozidel.
Tímto upozorňujeme občany, aby veške-

ré osobní a cenné věci nenechávali viditel-
ně uvnitř vozidla a raději si je vzali s sebou. 
Pokud přece jen musí něco ve vozidle zane-
chat, tyto věci odložte do kufru vozidla, který 
lze zakrýt roletou, a to ještě před příjezdem 
na místo parkování. 

Zároveň bych v souvislosti s bezpečností 
zmínila, že město Úvaly je součástí projektu 
„Bezpečné město“. Nedílnou částí tohoto 

projektu bylo zří-
zení webové strán-
ky pro město Úvaly, 
kde se občané mohou dozvědět více informací 
z oblasti bezpečnostní situace v jejich městě, 
o preventivních činnostech a akcích nebo jsou 
zde zveřejňovány aktuální zprávy.

Městská policie Úvaly ve spolupráci 
s prap. Mgr. Eva Hašlová,
tisková mluvčí PČR Praha 

venkov – Východ

L
eporelo šansonů, povídání, uká-
zek tance a hry pétanque – to 
byl páteční večer 10.11.2017 

v sálku DPS, kde před decentním 
pozadím, svíčkami barvy a vůně 
levandule a její snítkou, neodmysli-
telně patřící k představě země vína 
a slunce, plný, skvěle znějící šan-
sonový hlas přednesl známé 

i méně známé francouzské pís-
ně. Zpěvačka Eva Kriz zároveň 
uváděla program plný zajíma-
vostí ze znalostí průvodce Jiřího 
Tučka a vzpomínek hudebníka, 
a tento večer klavíristy, Milana 
Dvořáka od A do Z. Kolik pís-
men abecedy, tolik písní, tolik 

vtipných vstu-
pů počínaje 
ABSINTHEM 
a konče ZÁ-
LETY. Dokon-
ce tanec ve ¾ 
rytmu JAVA 
tím pádem už 
známe, včetně 
lehce smysl-
ného držení part-
nerem.

Spolu s účin-
kujícími plný sál 
DPS zavzpomí-
nal i na Hanu 
Hegerovou, jejíž 
šansony rovněž 

Neopatrnost se nevyplácí
Městská policie Úvaly – nakupování může být pro občany 
i nepříjemnou záležitostí

Sladká Francie

okénko knihovny

Co chystáme na prosinec?Co chystáme na prosinec?

2. 12 Slavnostní 
rozsvěcení 
vánočního 
stromu Úval

Husova ulice 
od 13 hodin

10. 12. Vánoční koncert 
Komorního 
pěveckého sboru 
Christi

kulturní sál DPS 
od 16.30 hodin 

17. 12. Modrá hvězda 
Vánoc – swingová 
kapela Blue Star

sál DVA č. 65
od 19 hodin

23. 12. J. J. Ryba – Česká 
mše vánoční
„Hej mistře“

kostel Zvěstování Panny 
Marie a Zvěstování Páně 
v Úvalech od 18 hodin

Za Kulturní komisi Rady města Úvaly
Lenka FoučkováLenka Foučková

pů
A
a 
L
c
ry
tí
z
l
n
n

zazněly. Nečekaně dlouhý program uvolnila 
krátká přestávka s malým pohoštěním a vínem.

Komisi pro kulturu se podařilo zprostředko-
vat nevšední komponovaný večer, veselý, vtip-
ný, mající spád, že čas nebyl vnímán, šťastný, 
úsměvný, prostě dokonalý.

Zaznamenala Alena 
Janurová

11555

ZvZvZvZvZvvěsěěěěěěsěsěěstotototooootoovávávááníníníní Páná ěě
h hh hhhhhhhhhhhh odddodod 1111111111888888 hoh did n

a aaa ÚvvÚvvvvvvvvvvvvÚÚvvvÚvvvvvvvvvvvvvaalalalalalalalalalalalalalalalllalallalaalaaaalalaalaaaalalaalaaaaaaaaa yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyya Úvvvvvvvvvaalalalalalalalalalalalallalalllallalaaaaalallaaaalaaa yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyÚvalyÚvaly

ze zápisníku policieŽivot Úval 12/2017
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J
eden z adventních koncertů 
nebude tentokrát věnován váž-
né hudbě, ale naopak na něm 

netradičně zazní taneční hudba 
a swing. A to ne swing ledajaký. 
Třetí adventní neděli v úvalské 
„Pětašedesátce“ vystoupí výcho-
dočeský orchestr Václava Marka 
„Blue Star“. Toto hudební tě-

leso založil v roce 1999 skvělý 
akordeonista a rodák z Jaromě-
ře Václav Marek se záměrem co 
nejvěrněji interpretovat taneční 
a swingovou hudbu 30. a 40. let 
20. století. Při aranžování klasic-
kých skladeb z počátku minulého 
století začal Václav Marek vyu-
žívat i svůj nástroj – tedy akor-

kultura a volný čas

Vedení města Úvaly společně
s komisí pro kulturu rady města

zvás zve
na vánoční koncert duchovní hudby

pod záštitou starosty města Petra Boreckého

Jakub Jan Ryba

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ 
„Hej mistře“

Účinkují

soprán: Věra Vršková j. h.
alt: Kristina Kubová j. h.

tenor: Antonín Maurer j. h.
bas: Ondřej Novák

Spojený pěvecký sbor, 
smyčcové kvarteto, varhany
diriguje: Jakub Novák j. h.

Sobota 23. 12. 2017
v 18 hodin

kostel Zvěstování Panny Marie
– Zvěstování Páně, Úvaly

Vstupné dobrovolné

Ve Spojeném pěveckém sboru se účastní členové 
Komorního sboru CHRISTI Úvaly, 

zástupci Ženského pěveckého sboru SMETANA 
Kladno, Smíšeného pěveckého sboru Buštěhrad, 

občané Úval a Prahy - Klánovic.
Nacvičili: sbormistr – Vítězslav Pokorný, 

korepetitorka – Eva Nádeníčková 

Robert Fulghum v Úvalech

V
 neděli 15. 10. 2017 očekával zcela 
zaplněný sál „pětašedesátky“ příjezd 
amerického spisovatele Roberta Fulghu-

ma, který do svého turné po České republice 
zařadil i naše město. Cestoval s projektem 
LiStOVáNí, spolu s Věrou Hollou a Lukášem 
Hejlíkem, kteří velmi vtipně zdramatizova-
li některé kapitoly z jeho knihy „Co jsem to 

proboha udělal.“ Zároveň byla představena 
nová kniha „Opravář osudů“ a pan Fulghum, 
tlumočený Lukášem Hejlíkem – za vydatné 
pomoci publika☺, vyprávěl zážitky z cestová-
ní po naší republice při propagaci této knihy. 
Celé odpoledne se neslo v příjemném duchu 
a přátelské atmosféře a dlouhá fronta u auto-
gramiády svědčila o spokojenosti všech zú-

častněných. Bylo to velmi milé setkání, proto 
na rok 2018 připravujeme opět LiStOVáNí 
s Lukášem Hejlíkem knihou dalšího význam-
ného autora. 

Za Kulturní komisi Rady města Úvaly 
Dana Váňová

Adventní koncert v rytmu swingu

deon, což Blue Star od začátku 
odlišovalo od ostatních podobně 
zaměřených orchestrů. Soubor 
dosáhl za dobu své existence ne-
malých úspěchů. Hudební sklada-
tel a přední aranžér Orchestru R. 
A. Dvorského pan Václav Pokor-
ný (autor šlágrů Chladné polibky, 
Říkej mi to prosím potichoučku, 
Šumění deště aj.) prohlásil, že 
kapelu Blue Star považuje za sou-
časné Melody Boys a kapelníka 
Václava Marka za novodobého 
R. A. Dvorského. Vedle vlastních 
koncertních vystoupení na swin-
gových festivalech i koncertech 
v České republice i jinde v Ev-
ropě spolupracoval orchestr Blue 
Star s Klicperovým divadlem 
v Hradci Králové, Východočes-
kým divadlem v Pardubicích, pa-
lácem Žofín i divadlem Semafor 
v Praze.

 V Úvalech orchestr Blue Star 

zahraje skladby ze svého speci-
álního programu věnovaného vá-
nočním svátkům. V rámci pořadu 
Modrá hvězda Vánoc zazní ta-
neční hudba, která se hrála nejen 
o prvorepublikových Vánocích 
jako například White Christmas, 
Tiše padá sníh, Let it Snow, či Jin-
gle Bells, vše v aranžmá, interpre-
taci, harmonii a rytmu co nejvěr-
něji odpovídajícím 30. a 40. letům 
minulého století. 

Pokud se rádi zaposloucháte 
do špičkově interpretované před-
válečné taneční hudby, přijďte 
17.12.2017 v 17 hodin do Domu 
volnočasových aktivit „Pětašede-
sátka“ na koncert orchestru Blue 
Star. Snad se zde příjemně nala-
díte na vánoční strunu a možná 
i ucítíte „v rytmu swingu bušit 
srdce své“.

Za kulturní komisi vás zve 
Zdeňka Havránková

á-
y.yy. 

hu
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nén hohooo aaautututu ororo a.a  
ZaZaZa KKKulululu tututut rnrní íííí kokokomimmimmimm sisii RRRRadadada y yy měměměěm ststs a aa ÚvÚ

DaDaDaDanaan VVVáňáňo

Život Úval 12/2017

prosinec_2017.indd   16prosinec_2017.indd   16 11/24/17   11:48 AM11/24/17   11:48 AM



17

Komise pro kulturu Rady města Úvaly

pořádá

VÁNOČNÍ KONCERT 
Komorního pěveckého sboru 

CHRISTI

Neděle 10. prosince 2017 v 16.30 hodin

v kulturním sále Domu 
s pečovatelskou službou, 

nám. Svobody 1570, Úvaly

Vstupné dobrovolné

Život Úval 12/2017 kultura a volný čas
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církev

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ V ÚVALECHCÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ V ÚVALECH

BOHOSLUŽBY VE VÁNOČNÍ DOBĚ:BOHOSLUŽBY VE VÁNOČNÍ DOBĚ:

3. a 17. 12. Adventní od 9 hodin3. a 17. 12. Adventní od 9 hodin
24.12. Štědrovečerní od 21 hodin24.12. Štědrovečerní od 21 hodin

25.12. Vánoční od 9 hodin25.12. Vánoční od 9 hodin

Málokterá doba působí na lidské city tak jako doba vánoční. Všechny vzniklé obavy a úzkosti, které člověk během roku 
vědomě či podvědomě v sobě potlačuje, vystoupí najednou naléhavě do popředí. Osamělí si uvědomují svou samotu, 
chudí svou chudobu, závislí svou závislost. Dokonce i v místech, kde naplno pulzuje život, člověk se často cítí opuštěný, 
osamělý … přebytečný. Třeba někdo prožívá nějakou životní krizi a v této vánoční době na něho doléhá větší osamělost 
víc než kdy jindy.
Právě tento čas je vhodný k tomu, aby se člověk na chvíli zastavil a přijmul pro sebe radostné vánoční poselství, které 
pastýřům na betlémských pláních zvěstovali andělé: „Narodil se vám dnes Spasitel“.
 Ježíš Kristus přišel na svět právě pro ty, kteří se cítí pokořeni, odmítnuti a zapomenuti. Přišel pro ty, kteří se trápí starost-
mi a obavami, samotou, vnitřní prázdnotou, kdo pociťuje tíhu svědomí a nenaplněnosti, kdo si neví rady a nemůže si 
sám pomoci. Nabízí lásku všem, které společnost odmítá a zavrhuje … přišel pro všechny. On je betlémskou hvězdou, 
která září všem lidem.
Sám Albert Einstein řekl: „Na celém světě je skutečně jen jediné místo, kde není ani stopa temnoty. Je to osobnost 
Ježíše Krista. V něm se před nás postavil Bůh nejzřetelněji.“

POKOJNÉ A POŽEHNANÉ VÁNOCE VÁM VŠEM
přeje

Mgr. Jitka Pokorná, farářka CČSH v Úvalech

Zamyšlení k vánoční době

zprávy z MDDM

J
du koncem října (2017) na výstavku 
do MDDM, spojenou s promítáním 
a povídáním nad fotografi emi 

mladičkého (možná mu tak málo 
není) nadšence, který, jak si vzpomí-
nám, zakládá ornitologický kroužek 
tamtéž, tudíž tuším, ne neuvidím jen 
lvy a gorily.

Afrika očima cestovatele Hon-
zy Grünwalda se jeví trochu jinak, 
než jsme byli zvyklí. Vidí víc než 
přírodu, hledá souvislosti, obdivu-
je lidi a jejich životy na tržištích, 
v městech a umí o nich vyprávět. 
I když, jak sám říká, se teprve zba-
vuje počáteční nervozity. Zemí ti-
síce kopců je Rwanda a Perlou pak 
Uganda. Drobná místa na mapě, 
která čekají na turisty a nabízejí 
mnoho zážitků. Pro Honzu ptáky 
a nemusí být nutně superbarevní, 
takoví strdimilové (nepletu-li se) 
poletují v počtu desítek druhů 
ve spoustě zeleně.

A proč jablka? Prarodiče, ro-

diče i syn Afriku přidali do svých živo-
tů.

Alena Janurová

Beseda Země tisíce kopců a Perla Afriky 
aneb Jablka nepadají daleko od stromů

Život Úval 12/2017
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Vážení čtenáři, 

rok 2017 končí a já chci poděkovat. Za vynikající výsledky, úžasné pracovní prostředí, skvělou domečkovou atmosféru a přátelství všem 
svým milým kolegyním, báječným externím lektorům a lektorkám, členkám naší velmi důležité účetní sekce a paní vrátné „tetě Květě“ Jaré, 
která také v prosinci končí. Dík patří všem dobrovolným spolupracovníkům, dětem a v neposlední řadě milým rodičům a prarodičům. A také 
všem, kteří našemu domečku drželi palce, spolupracovali s námi, pomáhali nám. A že jich bylo opravdu hodně. 

Děkuji našemu zřizovateli – Městu Úvaly, jeho vedení a zaměstnancům, dík za spolupráci patří vedení ZŠ a všech školských zařízení v Úva-
lech, stejně tak i vedoucím organizací, které v našem městě pracují s dětmi. A pak všem těm úžasným zdánlivě obyčejným lidem, kteří jsou 
ve skutečnosti neobyčejní a byli nablízku a pomohli, když bylo potřeba. 

Vážení přátelé, přeji vám krásné prožití Vánoc plných pohody, štěstí, lásky a radosti s vašimi blízkými a přáteli. Do roku 2018 i do dalších 
let přeji vám všem, ať se daří a ať všichni potkáváme co nejvíce lidí dobré vůle – zkrátka ať se svět točí tím správným směrem. 

Jana Pospíšilová, ředitelka MDDM

zprávy z MDDMŽivot Úval 12/2017
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Hasiči Úvaly – výcvik ve vyprošťování 
zraněných osob z havarovaných vozidel

V
 pátek 10. listopadu se členové naší jed-
notky dobrovolných hasičů zúčastnili 
pravidelné odborné přípravy ve vyproš-

ťování zraněných osob z havarovaných vo-
zidel, kterou pro jednotky předurčené k zá-
chranným pracím při dopravních nehodách 
zorganizoval Hasičský záchranný sbor Středo-
českého kraje, územní obvod Mladá Boleslav 
ve spolupráci s HZS podniku Škoda Auto, a.s., 
Mladá Boleslav.

V teoretické části odborné přípravy byli čle-
nové předurčených jednotek seznámeni s pra-
covními postupy při vyprošťování u nových 
moderních vozidel s konvečními i alternativ-
ními pohony a s jejich bezpečnostními prvky. 
Vyměnili si zkušenosti v oblasti technických 
prostředků pro vyprošťování a záchranné prá-
ce a obdrželi aktualizované výukové materi-
ály pro potřeby odborné přípravy ve svých 
jednotkách. Při praktickém výcviku byly pro-
cvičovány všechny základní postupy ve vy-

prošťování zraněných osob z havarova-
ných vozidel od stabilizace havarovaného 
vozu, odstranění skel a dveří, až po odtla-
čení přístrojové desky a odstranění stře-
chy. Zatím co před lety bylo téměř jedno, 
kde střihnout, dnes je situace mnohem 
složitější. Výrobci totiž používají stále 
více vysokopevnostních prvků a dostat 
se dovnitř takového auta není jedno-
duché. Zvláště ve chvílích, kdy hasiči 
potřebují vyprostit těžce zraněné, zále-
ží doslova na každé vteřině. Proto mají 
výcviky na moderních autech velký význam. 
Hasiči musejí přesně vědět, co se skrývá pod 
karoserií a kudy bude cesta dovnitř nejrych-
lejší. Při vyprošťovacích pracích je nutné znát 
podrobnou konstrukci auta a umístění bezpeč-
nostních prvků, včetně jejich způsobu deak-
tivace. Neaktivované airbagy nebo pyrotech-
nické předpínače pásů jsou rizikem nejen pro 
posádku havarovaného auta, ale i pro záchra-

náře samotné. U vozidel 
s alternativními pohony je zase důležité znát 
způsoby uzavření a umístění hlavních uzávě-
rů nádrží na LPG nebo CNG, u hybridních 
vozidel a elektromobilů umístění prvků pro 
vypnutí vysokonapěťové části elektroinstalace 
vozu.

Petr Rytina, 
velitel JSDHO Úvaly

P
o skončení závodní sezo-
ny jsme s dětmi na kroužku 
mladých hasičů dvě schůzky 

odpočívali, hráli jsme různé hry, 
věnovali se doplňování kroniky 
a v neposlední řadě poznávali 
nové kamarády, kteří jsou u nás 
od září noví. V listopadu jsme se 
začali učit vše potřebné na od-
bornost strojník a strojník junior. 
Vedoucí nejprve dětem vysvětlili, 
o co se jedná a následně začali 
pomocí prezentace vysvětlovat 
jednotlivé pojmy, které by měl 
každý strojník znát. Na konci lis-
topadu a potom také v novém roce 
mohou děti zkoušku z této od-
bornosti skládat. Se vzděláváním 
však nezůstali pozadu ani vedoucí 
mládeže. Hned 13 našich členů 
se zúčastnilo školení vedoucích 
mládeže okresu Praha-východ, 
které se letos konalo v Krkono-

ších na Přední Labské v termínu 
10.–12. listopadu. Dva naši členo-
vé školili, čtyři skládali zkoušky 

úplně poprvé a stali se tak novými 
vedoucími, dva členové si zvýšili 
kvalifi kaci a ostatní svou účastí 

svou kvalifi kaci prodloužili. Prv-
ní večer čekala všechny účastníky 
diskuze, kde se hodnotila uply-
nulá sezona, práce rozhodčích, 
technických čet na soutěžích, 
chování vedoucích a závodníků, 
probíraly se možnosti, jak se dá to 
či ono vylepšit, urychlit nebo zru-
šit. V sobotu proběhlo školení ze 
zdravovědy a vybraných disciplín 
z dětských soutěží. Potom všichni 
s balíčkem svačiny na cestu vyrá-
želi po skupinkách na trasu dlou-
hou asi 8 km, během níž plnili 
různé úkoly a na konci vyplňovali 
test. Večer proběhlo vyhodnocení 
celého dne. V neděli se pak sklá-
daly zkoušky. Gratulujeme novým 
vedoucím a doufáme, že je práce 
s dětmi v našem kroužku bude ba-
vit a že u ní zůstanou co nejdéle!

Alena Tesařová
SDH Úvaly

Výdej povolenek pro rok 2018

Výdej povolenek pro dospělé i děti na rok 
2018 bude probíhat v následujících termínech 
v technickém zázemí naší organizace. Adresa: 
Pod Slovany 1960, Úvaly (sádky).

6. 1. 2018 8 – 12 hod.

21. 1. 2018 8 – 12 hod.

10. 2. 2018 8 – 12 hod.

24. 2. 2018 8 – 12 hod.

24. 3. 2018 8 – 12 hod.

28. 4. 2018 8 – 12 hod.

Upozornění: 
Držitel povolenky je povinen vrátit povo-

lenku s vyplněným přehledem úlovků nej-
později do 15 dnů po skončení její platnosti 
té MO, která povolenku vydala.  Povolenka 
a přehled o úlovcích se vrací i v případě, že 
držitel nedocílil žádných úlovků, anebo ne-
lovil ryby.

Výlovy
V průběhu měsíce října proběhly každo-

roční výlovy chovných rybníků, ze kterých 
dochází k zarybnění místního rybníku Fabrák 
a pražských sportovních revírů, převážně Vl-
tavy. V letošním roce se nám podařilo obohatit 
tradiční osazení kaprem a amurem o lína a ně-

kolik dravců. Sportovní rybáři se tak mohou 
těšit na pěkné úlovky.

Za výbor ČRS MO Úvaly 
Roman Petříček

Podzim u mladých hasičů ve znamení vzdělávání
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Ú
valští skauti chystají na pro-
sinec dvě akce. První 
z nich je promítání foto-

grafi í a přednáška o cestě na Is-
land, kterou podnikl náš vedoucí 
Lobo. Akce se bude konat 11.12., 
od 19:00 v sále DPS Úvaly.

Druhou akcí je tradiční rozdá-
vání betlémského světla, které 
se bude konat 23.12., od 17:30 
do 19:00 na náměstí Arnošta 
z Pardubic, naproti drogerii.

V minulých měsících proběhlo 
také několik akcí našich oddílů. 
Oddíl skautek a světlušek Safi ra 
se vydal na svoji první víkendo-
vou výpravu do krajinné oblasti 
Karlštejn, kde dívky nocovaly 
v Kubrychtově boudě. Počasí se 
vydařilo a tak se jim pěší túra 
k lomům Velká a Malá Amerika 
povedla. Na výpravě se kromě 
chození holky zabývaly ochranou 

přírody. Hlavní událostí pak byl 
slibový rituál, při kterém některé 
členky složily slib.

Vlčata také nezůstala pozadu 
a v hojném počtu (včetně větši-
ny nováčků) vyrazila na skaut-
ský srub ve městě Brandýs nad 
Labem. Kluci z oddílu Salaman-
dr zase navštívili město Chru-
dim.

V sobotu 11. listopadu také 
proběhla středisková akce Bubáci 
v Úvalech. Tentokrát na novém 
místě a to v lesíku nad mateřskou 
školkou. Akce se zúčastnilo ko-
lem 100 dětí společně s jejich ro-
diči. Na strašidelné cestě odvahy 
na mladé účastníky čekaly různé 
pohádkové bytosti: čert, vodník, 
bílá paní, nemrtvý 
muž nebo třeba čaro-
dějnice.

Max Kovykov

V
 sobotu 21. října se sice vítr 
schoval, ale zato sluníč-
ko vykouklo mezi mraky 

a usmívalo se nad fotbalovým 
hřištěm Na Slovanech na všechny 
návštěvníky jubilejní 5. úvalské 
Drakiády. Snad právě přívětivě 
hřejivé paprsky vylákaly na akci 
rekordní počet účastníků. Sou-
těžních úkolů, které pro děti na-
chystaly členky spolku Mámy 
v Úvalech, se zúčastnilo přes 120 
kluků a holek. „Děti měly za úkol 
vozit v kolečkách brambory a na-
krmit jimi hladového draka, pro-
lézt překážkovou dráhou, zaběhat 
si v provázkovém bludišti, srazit 
dračí hlavy mečem a namalovat 
létajícího draka. Když se jim 
podařilo vše splnit, za svou sna-
hu dostaly zaslouženou odmě-
nu v podobě frisbee a sladkého 
jablíčka,“ přiblížila „dračí“ sou-
těže Kateřina Topinková z pořá-
dajícího spolku. Zlatým hřebem 
odpoledne bylo pak vyhlašování 
nejlepších draků Úvaláků. Cel-
kem se zaregistrovalo 60 krás-
ných dráčků, z nichž porota vy-

brala nejlepších 25 a z těch se 
losovalo 10 výherců, kteří si z ru-
kou místostarosty Úval Ing. Ale-
xise Kimbembe převzali diplo-
my i ceny. „Rády bychom panu 
místostarostovi poděkovaly, že 
přišel naši akci podpořit a zhos-
til se nelehké role porotce. Dále 
naše díky patří sponzorům akce, 
fi rmě Luč Design a časopisu Ani-

máček za věnování cen, a pře-
devším všem členkám spolku 
Mámy v Úvalech, které se na akci 
podílely a připravily ji,“ vzkazuje 
Kateřina Topinková. I když vlád-
lo takřka bezvětří, nikomu to ná-
ladu nezkazilo – někteří draci se 
dokázali přesto vznést do oblak 
a v některých případech zase lé-
taly po hřišti děti i jejich rodiče 

ve snaze donutit svého dra-
ka, aby se odlepil od země. 
Veselé odpoledne zpestřil 
také maskot v podobě dráčka, 
který dětem rozdával čokolá-
dové penízky, kluci a holky 
se mohli povozit na kolotoči 
a občerstvit se buď u stánku, 
nebo si vlastnoručně opéct 
buřtíky či jablka na připra-
veném ohni. Nechybělo ani 
oblíbené malování na obličej 
a závěr akce zpestřily mega-
bubliny, jež se dětem prohá-
něly nad hlavami. „Děkuje-
me všem dětem, maminkám, 

tatínkům, babičkám i dědečkům, 
kteří na Drakiádu dorazili, a už 
nyní se těšíme na další ročník,“ 
uvedla Kateřina Topinková.

Za Mámy v Úvalech 
Tereza Křivská

Foto: Radek Spáčil

Úvalští skauti

Dračí odpoledne v Úvalech

organizace a spolkyŽivot Úval 12/2017
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školství Co nás čeká v prosinci?
 1. 12. Vánoční dílny – 2. stupeň
 2. 12.  Vánoční jarmark, adventní oslavy

  Plavecký výcvik – žáci 2. a 3. tříd
 4. 12. Mikuláš ve škole – deváťáci pro mladší spolužáky
 5. 12 Návštěva čokoládovny – 1. A, 5. C

  KMD – divadlo Rokoko – Čapek
 6. 12. Návštěva městské knihovny – téma Bajky – 3. B

  Vánoce v DPS – kulturní vystoupení žáků 1. B
 8. 12.       Divadlo U Hasičů – Když je v pekle neděle – pro žáky 2. A, 

2. C
 11. 12. Vánoce na zámku – výlet pro žáky 3. B, 3. C
 12. 12. Co si šeptají andělé – výstava pro žáky 5. C

  Vánoce v Domově seniorů Úvaly – kulturní vystoupení 2. B
 18. 12. Jak se stát dobrým kamarádem – beseda pro žáky 3. E

  Moc slova – beseda pro žáky 6. A
 20. 12.       Vánoční skanzen – výlet do Přerova nad Labem pro žáky 

4. D, 5. D
 21. 12.  Vánoční koncert školy v sokolovně

 22. 12. Vánoční třídní besídky                        Mgr. Lenka Foučková

Život Úval 12/2017
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V
ánoční čas se blíží a tento nejoblíbenější čas v roce již poma-
lu ťuká na dveře. Pro nás znamená jedno z nejkrásnějších témat 
ve výchovně vzdělávacím procesu, ale i spoustu práce, příjemné 

práce. V období vzniku tohoto článku jsou již přípravy v plném prou-
du. Učíme se s dětmi známé i méně známé koledy, kterými potěšíme 
rodiče při vánočních besídkách nebo návštěvníky rozsvícení vánoční-
ho stromečku města Úvaly. Na tuto akci již nyní také všechny třídy 
vymýšlejí ty nejzajímavější vánoční výrobky, do kterých se děti s uči-
telkami pustí, aby co nejvíce zaujaly kolemjdoucí ve stánku Výboru 
rodičů MŠ Úvaly na vánočním jarmarku a za utržené peníze si něco 
nového pořídily. Všechny tyto akce jsou před námi. O tom jak proběhly 
a jak jsme si je užili, budeme moc rádi vyprávět v příštím čísle.

A spoustu akcí je ale již i za námi. 
V deštivém podzimním počasí při-
šla vhod milá a rozverná divadélka 
v teple tříd. Na budově Bulharská 
se děti divily, jak se mohla objevit 
„Lochneska v rybníce“. Na budo-
vu Pražská zavítalo divadlo Kůzle 
„Potrestaná Lakota“ a divadlo Koloběžka „Jak vyzrát na bacily“. 

 

Vánoce v MŠ jsou již za vrátky

yypp pp

A protože všichni 
rádi mlsají, vypravily 
se děti budovy Praž-
ská do oblíbené svíč-
kárny v Šestajovicích, 
ve které jsme netvořili 
tentokrát jen pro oko, 
ale i něco dobrého 
na zub. Děti si vyrá-
běly a odlévaly vlastní 
čokoládky. Věříme, že 
je alespoň stihly uká-
zat doma rodičům, 
protože tato belgická 
čokoláda rozhodně sváděla k zakousnutí.

Na budově Pražská proběhla v říj-
nu akce „Dětský smích na zahradě 
MŠ“. Jednalo se o podzimní brigádu 
spojenou se křtem nového herního 
prvku, který byl částečně fi nanco-
ván z výhry v  soutěži „Pomáháme 
s Providentem“. Akce se opravdu 
vydařila, nálada byla velice vstřícná 
a díky sluníčku, pracovnímu nadšení 
a perníku paní kuchařky jsme strávi-
li příjemné dopoledne. Ještě jednou 
všem moc děkujeme za pomoc a dě-
tem přejeme spoustu legrace na je-
jich nové housence! 

 
 

A protože úspěchů není nikdy dost, rádi se pochlubíme i prvním mís-
tem v soutěži MDDM Úvaly v podzimním tvoření. Věnec třídy Dráčků 
prostě neměl konkurenci! Blahopřejeme. 

 
Ale teď už musíme zpátky do práce, protože Vánoce v MŠ jsou již 

za vrátky! ☺
Kolektiv MŠ Úvaly

školstvíŽivot Úval 12/2017
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školství

P
rázdniny už máme dávno za námi a školní 
rok je v plném provozu. V naší školní jídelně 
to platí doslova ☺. 

Nyní máme za sebou Halloween-
ský týden, ve kterém jsme chtěly 
spolu s kolegyněmi našim strávní-
kům tento svátek přiblížit dýňovými 
specialitami. Pro svůj obsah je dýně 
označována jako „oranžový zázrak“ 
pro naše zdraví. Má v sobě mnoho 
vitamínů, stejně tak minerálů. V tom-
to týdnu naše kuchařky zpracovaly 
130 kg dýně. Sestavila jsem jídelníček 
od 30. 10. do 3. 11., který oranžovou 
barvou jen hýřil. Po zveřejnění toho-
to jídelníčku se objevily hlasy typu 
„ je to dobrý a zajímavý nápad“, ale 
obavy, jestli jídla budou dětem chut-
nat, mě pronásledovaly celý týden. 
Myslím, že tyto pokrmy byly pro děti 
něco nového, neznámého. Nejvíce si 
děti pochutnaly na dýňové polévce, dýňovém 
zákusku a v závěru týdne naše kuchařky uvařily 

dýňového králíka s bramborovými špalíky. Ha-
lloweenskou atmosféru jsme podbarvily dýňo-

vou výzdobou. Zkrátka v tomto týdnu nás dýně 
pronásledovaly na každém kroku ☺.

14. 11. proběhne ve školní kuchyni „podzimní 
vaření s kuchařem“. Naše kuchařky budou spolu 

s panem kuchařem z fi rmy La 
Food připravovat oběd z luště-
nin – hrstkovou polévku, špa-
gety s cizrnovými knedlíčky 
a drcenými rajčaty, „dvojka“ 
bude pilaf (bulgur se zeleni-
nou) s rybou a zelný salát s čer-
venou řepou. Jako moučník 
upečeme čokoládové muffi ny. 
To si děti pochutnají ☺.

V naší jídelně nezahálíme 
a stále vymýšlíme pro naše 
strávníky něco nového. Nyní se 
u nás stravuje kolem 670 dětí 
a zaměstnanců školy a stále 
pomalinku noví strávníci při-
bývají, takže kuchařky mají 
plné ruce práce. A i když jsou 
za celý den unavené, dokáží 

pro naše strávníky vykouzlit úsměv na své tváři. 
Pavlína Stehlíková

Střípky ze školní jídelny

Vánoce očima úvalských dětí

Život Úval 12/2017

Poděkování dětem
Redakční rada děkuje všem dětem ze školní družiny pod vedením Dany Váňové, 
Vlasty Bláhové, Terezy Dvořákové a Terezy Prášilové za krásné vánoční motivy, 

kterými pomohly vyzdobit naše vánoční číslo Života Úval.
Josef Štěpánovský
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Předvánoční zamyšlení na téma LÁSKA
Kateřina Theimerová

Láska
Láska je jako růže.
Ale i růže má trny a může zranit.
Láska je jako pták, který létá na nebi.
Ale i volný pták muže skončit v kleci.
Láska, která je neopětovaná, bolí víc než rána.
Ale i rány se za nějaký čas zahojí.
Láska vás pohltí a už není cesty zpět.
Láska vás zahřeje, ale umí i zmrazit.
Láska je jako křehká květina.
Stačí i malý náraz a všechny lístky opadají.
Láska se musí opečovávat.
A tohle je láska.

Literární koutek
Láska je nádherné slovo. Láska vyjadřuje krásnou emoci. Láska je určitý pocit – je 
to něco mezi lechtáním v břiše, pocitem dokonalosti a strachem. Láska schovává 
mnohá tajemství. Láska se musí zažít, láska nejde popsat. Láska je o velké důvěře. 
Láska je vášeň, kterou cítíme k druhému člověku, ale je to jiný cit než k ostatním. 
Snad nejsilnější je láska mezi matkou a dítětem, to je pouto na celý život. Lásku 
k nám mají naši rodiče a my k nim. Je dobré, když máš někoho rád a víš, že ti po-
může. Láska je nejdůvěryhodnější průvodce životem. Každý má své chyby. A  je 
opravdová láska, když člověk miluje toho druhého i s chybami. Nemůžeme něko-
ho milovat, pokud nemilujeme sebe.

Existuje také jiná láska – falešná láska, která je jednou z největších bolestí na světě. 
Dokáže zlomit srdce. Láska nemůže být, když v  ní panuje nevěra. V  lásce nikdy 
nemůže existovat lež, existuje jen pravda. Láska by neměla být přes internet, ale 
měla by být v reálném životě. Láska neznamená sex, ale souznění duší. Sex bez lás-
ky je jako kniha bez textu – nemá smysl. Říká se, že ten, kdo miluje, trpí. Je to pocit, 
který se objeví a časem i zmizí. Je velmi těžké najít správného partnera. Nejhorší 
je, když někdo někoho miluje, ale ten o něj absolutně nemá zájem. Kvůli lásce se 
může i vraždit, a tak láska také něco stojí. Když jsme zamilovaní, děláme věci, které 
bychom jinak nedělali. Někdy to končí i smrtí. Když láska skončí, je pak všechno 
bledé a  šedivé. Když necítíte lásku, tak vám přijde, že vám v  životě něco chybí. 
A když pak přijde, je to, jako když se vyspíte. Máte pocit, že v sobě máte najednou 
tolik energie, že byste už nikdy nemuseli jít spát.

Text je výběrem z prací, které vznikly na základě rozboru literárních děl v hodině litera-
tury ve třídě 8. B. 
(Bible, Nový zákon – 1 Kor 12, 31 – 13, 8a Kdybych neměl lásku, nic mi neprospěje a Pu-
blius Ovidius Naso: Umění milovati)

Omluva
Redakce časopisu Život Úval se omlou-
vá za  vzniklé nedopatření. Autorkou 
krásné básně „Recept na  kamaráda”, 
zveřejněné v  listopadovém čísle, je 
Kristýna Vápeníková, nikoliv Karolí-
na Boháčová.

V
 rámci volitelných předmětů na 
2. stupni se pro letošní školní rok ote-
vřel předmět semináře ze zeměpisu. 

Předmět je koncipován tak, že první vyučo-
vací hodinu je rozebrána charakteristika 
země jako geografi e, historie a jiné důleži-
té údaje o daném státě. Následující týden 
pak přichází člověk, který prostřednictvím 
cestopisného promítání přiblíží dětem své 
osobní zkušenosti a zážitky z míst a cest, 
kam zavítal. 

Předmět už v minulosti navštívili obča-
né města Úvaly. Byli mezi nimi například 

Petr Tůma (Čína), Jana Sigmundová (In-
die), Evgenia Plocová (Austrálie) nebo Jitka 
Martinovská (Peru a Bolívie). Naposledy 
do hodiny zavítal pan místostarosta Ale-
xis Kimbembe (viz. obrázek), který mluvil 
o rodné Republice Kongo. Máte-li zájem 
podělit se s dětmi o osobní zážitky z va-
šich cest, můžete navštívit i vy seminář ze 
zeměpisu. Probíhá každé pondělí v budově 
základní školy od 12.45–13.30 h. Kontaktní 
osobou je vyučující předmětu pan učitel Ho-
rák. Emailový kontakt horak@zsuvaly.cz.

Mgr. Petr Horák

V
 pátek 10. listopadu se třída 
6. C vypravila do říčanské-
ho muzea na výukový pro-

gram výstavy Jak semena putují. 
Děti si prohlédly celou výstavu, 
pracovaly s mikroskopem a díky 
zábavným aktivitám si vyzkouše-
ly různé strategie šíření semen. 

Praktickými pokusy si zodpo-
věděly nejednu otázku. Co po-
třebují semena, aby se zachytila 
v srsti ovcí? Bez háčků to nejde. 
Která semena se dobře šíří vě-
trem? Které semeno odfoukne 
skupina dětí přes celou míst-
nost? Semeno s padáčkem. A co 
ve vodě? K tomu, aby se semena 

mohla volně šířit vodou jim po-
máhají vzduchové polštářky. Do-
kutálí se dál hrách, kaštan nebo 
žalud s čepičkou? Výhodou je ku-
latý tvar a větší hmotnost. Kaštan 
těsně zvítězil před hrachem. 

Prohlédli jsme si mnoho semen 
různých velikostí. Nejmenší se-
mena mají orchideje, největší se-
mena pochází z palmy Lodoicea, 
která roste jen na Seychelských 
ostrovech. Semeno váží přes 10 
kilogramů. V ČR jsou tato seme-
na jen dvě, jedno na výstavu za-
půjčila Univerzita Karlova. 

Ing. Stanislava Daňková

Kaštan zvítězil před hrachem aneb Jak semena putují?

k

Seminář ze zeměpisu aneb Přijďte se podělit 
o své cestovatelské zážitky

školstvíŽivot Úval 12/2017
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školství

Rozpisy zápasů a výsledky za říjen a listopad 2017

Muži „B“ :

15.  So 18.11. 13.30 Úvaly – Nový Bor
12.  So 11.11. 14.00 Senohraby – Úvaly B odloženo
13.  So 18.11. 13.30 Hrusice – Úvaly B

Rozpis:

Rozpis:

 1. So 12.08 10.15 Kladno – Úvaly 3:0 (1:0)
 2. So 19.08 17.00 Úvaly – Český Brod 0:1 (1:0)
 3. Ne 27.08 17.00 Hostouň – Úvaly 2:0 (2:0)
 4. So 02.09 17.00 Úvaly – Louny 2:1 (1:0)
 5. So 09.09 17.00 Velvary – Úvaly 1:2 (1:1) np
 6. So 16.09. 16.30 Úvaly – Meteor 2:1 (0:0)
 7. So 23.09. 16.30 Souš – Úvaly 2:3 (1:1)
 8. So 30.09 16.00 Úvaly – Motorlet Pha 2:1 (1:1)
 9. So 07.10. 10.15 Chomutov – Úvaly 2:3 (0:1) np
10. So 14.10. 10.15 Neratovice – Úvaly 0:1 (0:0) np
11. So 21.10. 15.30 Úvaly – Česká Lípa 2:1 (0:0)
12. So 28.10. 10.15 Hrobce – Úvaly 1:3 (1:2)
13. So 04.11. 14.00 Úvaly – Rakovník 3:1 (2:0)
14. So 11.11. 14.00 Ostrá – Úvaly  2:0 (1:0)

 1. So 26.08 17.00 Úvaly B – Svojetice 4:1 (1:0)
 2. So 02.09. 17.00 Škvorec – Úvaly B 6:0 (2:0)
 3. So 10.09. 17.00 Úvaly B – Hovorčovice 3:1 (1:0)
 4. So 16.09. 17.00 Vyžlovka – Úvaly B 2:0 (2:0)
 5. So 23.09. 16.30 Úvaly B – Odolena Voda 1:3 (0:2)
 6. Ne 01.10. 16.00 Zeleneč – Úvaly B 2:1 (1:1)
 7. So 07.10. 16.00 Úvaly B – Šestajovice 3:0 (0:0)
 8. So 14.10. 15.30 Úvaly B – Kunice B 1:0 (0:0) np
 9. So 21.10. 15.30 Kostelec – Úvaly B 7:1 (2:1)
10. So 04.11. 14.00 Zápy B – Úvaly B 4:2 (2:0)
11. So 28.10. 14.30 Úvaly B – Radonice 3:2 (1:2) pp

Muži „A“:

Výsledky

Výsledky

sport

Knihovnička na přestávky pro 2. stupeň
Od prosince bude i na 2. stupni fungovat oblíbená Knihovnička 
na přestávky.
Bude umístěna u sedacích koutků v 1. a 2. patře na budově B. 
Část knih je ze sbírky, která se konala na naší škole. Pokud byste 
měli doma nějaké knihy, které už nepotřebujete a které jsou 
vhodné pro čtenáře od 12 do 15 let, potěší nás, pokud je škole 
opět věnujete. 
Aby knihovnička sloužila dlouho, je potřeba, aby se všem po-
dařilo dodržovat tato pravidla půjčování knih: 
1.     Ke knihám se chováme ohleduplně, pokud je nechceme číst, 

nepůjčujeme si je.

2. Můžete si je vypůjčit na přestávku – a vrátit.
3. Můžete si je vypůjčit na celý den – a vrátit.
4.       Pokud by se vám kniha moc zalíbila, můžete si ji půjčit domů 

– a vrátit.
5.        Pokud jste se do knihy zamilovali, a proto ji nedokážete vrá-

tit, přineste místo ní jinou, která bude stejně pěkná.

Vypůjčování prostě musí být férové. 
Věřím, že to zvládneme.

Mgr. Alice Javůrková

Strašidelné učení 

K
onec měsíce října a začátek listopadu 
je období ze všech nejmagičtější. Po-
dle pradávných pověstí se vrací zemřelí 

předkové a nejrůznější duchové. Všechny spo-
jují hořící svíčky a ohně, které mají bloudícím 
dušičkám ukázat cestu domů. Jsou 
také symbolem naděje. 

Naše třída využila nabídku Městské 
knihovny Úvaly. Paní knihovnice si 
připravily tematickou besedu – České 
pověsti. Beseda nám přinesla hodně 
zajímavých informací a věcným čte-
ním jsme poznali další nové pověsti. 
Povědomí o nich je nedílnou součástí 
výchovy kulturně vzdělaného člově-
ka.

Pokračovali jsme v naší ZŠ Úva-
ly. Třídu jsme si vyzdobili a vstupní 
dveře připomínaly tradiční symboly 
svátku Halloween, ale i svátku Dušič-
ky. Obsadili nás duchové, kostlivci, 
čarodějnice a další příšerky. Školní parlament 
s naší psycholožkou hledal nejoriginálnější 
a nejvtipnější masku. Nebyl to úkol snadný. 
Rodiče s dětmi byli velmi tvořiví a kreativní, 
nádhera. I když se zdálo, že je to jen strašidel-

ný karneval, tak se příšerně mýlil. Strašidla se 
musí taky učit.

Děti se v rámci vyučování dozvěděly, že jde 
o svátek vycházející z keltských tradic, proč 
slavíme Halloween, ale i Dušičky. Informa-

ce zpracovávaly, porovnávaly, četly, počítaly 
s pyšným netopýrem, kreslily, malovaly, stří-
haly, tančily, kriticky se zamýšlely nad lidový-
mi tradicemi a jejich místem v našem životě. 
Nechyběla vzájemná spolupráce a hodnocení. 

Pověst o Jackovi a jeho svítilně se žhavým 
uhlíkem (dýně), který bloudí světem, jsme 
mohli vidět skoro v každém obydlí a naše 
vzpomínky patřily našim nejbližším, kteří již 
nejsou mezi námi. 

Připravená strašidelná svači-
na a mlsání od rodičů přišlo taky 
vhod. Vtipné a originální nápady 
vzbudily u dětí velký zájem. Leg-
race byla na místě. Překvapení nás 
ještě čekalo ve školní jídelně. Naše 
paní kuchařky připravily do jídel-
níčku např. dýňový krém s krutó-
ny, dýňový zákusek, bramborovo-
dýňové pyré, dýňovoořechovou 
ovesnou kaši, dýňového králíka 
na bylinkách, dýňové rizoto s par-
mazánem a zdravé ochucené lek-
tvary s ovocnou příchutí k pití.

Všechny zúčastněné lidičky 
a děti chválíme, děkujeme za spo-

lupráci. Moc se nám to líbilo a těšíme se 
na další období svátků a lidových tradic.

Přejeme všem pevné zdraví, spokojenost, 
pohodu a hodně úspěchů v novém roce.

 Děti ze 4. A a pí uč. Zdeňka Křížová

Život Úval 12/2017
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P
rvní listopadová 
sobota patří v čes-
kém karatistickém 

prostředí mistrovství re-
publiky. Karatisté sbírají 
během roku body na kva-
lifi kačních turnajích, 
zodpovědně se připravují 
a vytvářejí si strategic-
ké plány úspěchu. 32 
úvalských borců přijelo 
do Neratovic bojovat o ti-
tuly mistrů republiky. 

Soutěž byla rozdělena 
do dvou dnů. První den 
závodili žáci a junioři. 
Nejmladší kategorie mini 
žáků ve složení: Dom-
ča Macková, Nelinka 
Martinovská a Baruška 
Brýdlová, dětí do 9 let, 
vybojovala premiérově 
v kata týmech 1. místo. 
Nelinka se svým bílým 
páskem obsadila krásné 
4. místo v kata. Ani ka-
tegorie mladších žáků a žákyň 
nezahálela. Tým kata mladších 
žáků: Tomáš Tříska, Ríša Vašek 
a Adam Janík si napravil repu-
taci po neúspěchu z poslední-
ho národního poháru a obsa-
dil nejcennější zlatou příčku. 
V kata individual letos chlapci 
na medaile nedosáhli. Tomáš si 
udržel své bramborové ☺ místo 
a chlapci skončili v semifi nále. 
Děvčata kata tým: Kája Kyt-
ková, Darinka Hrušková a Ju-
linka Csatlos obsadily výborné 
druhé místo. V individuálních 
kata Helenka Přechová napo-
dobila Tomáše s bramborovým 
umístěním ☺. V kumite Kája 
Kytková svými kontr technikami vybojovala 
nádherné 3. místo. Kategorie starších žáků 
začala úspěchem Ondry Charváta, který se se 
svou tréninkovou pílí dokázal prosadit ve vel-

ké konkurenci. Ondra se stal vícemistr České 
republiky v kata. Jeho kata družstvo spolu 
s Pepíkem Macounem a Kubou Režňákem 
obsadilo pěknou stříbrnou příčku. Soutěž star-
ších žákyň byla silně zastoupena naším klu-

bem. Šest děvčat usilovalo 
o medaile. Sára Konečná 
potvrdila svou formu a vy-
hrála kata individual a dru-
hé místo v kumite. Verunce 
Urbanové, stejně jako Ond-
rovi Charvátovi, se podařilo 
dostat mezi nejlepší závod-
nice sezony. Její 4. místo 
v kata je velkým osobním 
úspěchem. Nezklamala 
ani Zuzka Sokolová, kte-
rá skončila na 5. pozici. 
Kata tým: Sára Konečná, 
Zuzka Sokolová a Maruš-
ka Čadová udržely svou 
1. pozici sezony. Poslední 
disciplínou tohoto dne byly 
juniorky. Klára Kovářová 
byla bohužel v závěrečném 
fi nálovém kumite zápase 
zraněna a získala stříbrnou 
medaili. 

Druhý den patřil soutěži 
dorostenců, seniorů a ma-
sters. Sport Úvaly už měl 

menší závodnické zastoupení než 
v předešlém dni. Osobním rekor-
dem Filipa Konečného se stalo 3. 
místo v kata. Ve své kumite disci-
plíně pak Filip předvedl své zápas-
nické schopnosti a obsadil hezké 
druhé místo. Masters (muži nad 
40 let) našeho týmu reprezentova-
li trenéři Tonda Brožíček a David 
Macek. Oba dva se velmi zlepšili. 
Tonda vybojoval stříbrnou medaili 
a David, pouze s o desetinu slabším 
výkonem, si odnesl pěkné bronzové 
ocenění. 

Jménem klubu děkuji všem zá-
vodníků za vzornou reprezentaci 
města Úvaly a klubu. Velké podě-
kování patří trenérům a koučům. 

Děkujeme městu Úvaly, rodičům a přátelům 
našeho klubu za podporu našeho týmu.

Za Sport Úvaly Mgr. Jana Konečná, 
předsedkyně Sport Úvaly

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V KARATE
14 MEDAILÍ DO ÚVAL

Mládež – dorostenci

11.  So 28.10. 10.15 Úvaly – Sedlec-Prč, odloženo
12.  Ne 05.11. 10.15 Votice – Úvaly 16:0 (8:0)
13.  So 11.11. 10.15 Úvaly – Jesenice odloženo
14.  Ne 19.11. 10.15 Jílové – Úvaly

Rozpis:

 1.  So 26.08. 10.15 Úvaly – Kunice 4:2 (2:1)
 2.  St 30.08. 17.30 Úvaly – Teplýšovice 2:3 (1:1)
 3.  So 09.09. 10.15 Úvaly – Radošovice 2:5 (1:2)
 4.  Ne 17.09. 10.15 Mukařov – Úvaly 1:3 (1:1)
 5.  So 23.09. 10.15 Úvaly – Čerčany 10:1 (3:0)
 6.  Čt 28.09. 10.15. Nespeky – Úvaly 9:0 (3:0)
 7.  Ne 01.10, 10.15 Bílkovice – Úvaly 7:1 (3:1)
 8.  So 07.10. 10.15 Úvaly – Týnec n. S. 5:1 (1:1)
 9.  So 14.10. 10.15 Úvaly – Kostelec 3:8 (1:4) 
10. Ne 22.10. 10.15 Zeleneč – Úvaly 6:0 (3:0) 

Výsledky

Družstvo mužů A vyhrálo, je na tom poměrně dobře, ale poslední zá-
pas skvělou bilanci poněkud pokazil. Mužstvo se zlepšuje zápas od zá-
pasu a dá se na jejich hru koukat. Trpělivá práce přináší dobré výsledky. 

Družstvo mužů B stále padá ke dnu a je nutné, aby mladí hráči 
z družstva „A“ více pomáhali k vítězstvím.

Dorostenci mají těžké rozlosování a 2 odložené zápasy. Na jaře je 
potřeba zapracovat, aby se družstvo udrželo na rozumném místě po 
skončení soutěže. Je nutná kvalitní zimní příprava.

Počty diváků jsou stále malé a úroveň fandění špatná. Postave-
ní 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

sportŽivot Úval 12/2017
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V
ětšina sálů sokolských jednot měla 
u tělocvičny jeviště. V první sokolovně 
Na Vinohradech, v hostinci paní Josefíny 

Peterkové (nebo také U Nedvědů) tomu bylo 
také tak. Tedy divadlo se v Sokole provozova-
lo od samého počátku od založení v roce 1907. 
I v dalších štacích divadelní soubor jednoty 
hrál hry buď známých soudobých autorů nebo 
hry vlastní. Scénu si navrhovali sami herci-
-ochotníci z vlastnoručně zhotovených kulis, 
režisér býval buď „vypůjčený“ od jiného di-
vadelního spolku nebo místní učitel schopný 
zvládnout organizačně značně nesourodý he-
recký „materiál“ a v neposlední řadě i člen TJ. 
A když nebylo po roce 1911 k dispozici jeviš-
tě, hrávalo se na vyvýšené ploše postavené tře-
ba na dubových sudech a fošnách položených 
napříč. Bez opony, třeba i bez kulis s plátěným 
pozadím. Hrálo se ale s nadšením předvést, co 
bylo v relativně krátké době nastudováno. Hry 
nemívaly přestávku a jejich délka nebývala 
více jak 30 až 40 minut.

V TJ Sokol byl divadelní odbor, který or-
ganizačně zajišťoval od obsazení, nastudování 
rolí přes výpravu, scénu, kulisy a režii vybra-
né hry. Ta se hrávala 
pouze několikrát, ne 
jako v současném pro-
fesionálním divadle, 
kdy se úspěšná hra udr-
ží na scéně několik se-
zon, než se vyčerpá její 
fi nanční potenciál. 

Největší rozmach 
divadla v jednotě 
nastal po výstavbě 
tělocvičny v roce 
1936. Po slavnostním 
otevření sokolovny 
17. a 18. října 1936 
se dramatikové So-
kola pustili do díla. 
Chystali se zahájit 
(obnovit) divadelní 
činnost na nové scé-
ně, na jevišti, kte-
ré zelo prázdnotou. 
Nutno připomenout, 
že jeviště bylo posta-
veno na části plochy bývalého sálu (z roku 
1924), jen vyvýšeno a hlediště-tělocvična 
bylo „přistavěno“. Jeviště bylo podsklepe-
né, protože to umožňoval terén, svah do kte-
rého to bylo zakomponováno. Co se bouralo 
před stavbou nové tělocvičny, byly (bývalé) 
stáje, které sloužily jako šatny a stodola-bý-
valá tělocvična. Finance na oponu, kulisy, 
osvětlení a ostatní dekorace nebyly. Proto 
sokolští dramatikové mezi sebou a přáteli 
divadelního umění vybrali hodně set Kč, 
za které bylo nakoupeno to nejnutnější: 
dříví, plátna, papír apod. Modrou plyšo-
vou oponu za více než 1000,- Kč věnoval 
stařešina divadelního odboru br. Josef Ma-
sák. Stejnou látkou byla oddělena i galerie 
na balkoně od tělocvičny. Malby dekorací 
se ujal akademický malíř br. Alois Pardub-
ský-Janeček s pomocí předsedy dramatické-
ho oboru br. Františka Špičky a br. Svátka. 
Instalaci osvětlení si vzal za své br. Josef 
Horálek. Díky úsilí všech členů odboru bylo 

možno již na oslavu svátku Svobody 28. říj-
na sehrát výpravnou hru „Lucerna“ od Aloi-
se Jiráska s jednou reprízou.

Jak již bylo vzpomenuto v úvodu, hrál dra-
matický odbor svá představení ještě v původ-
ní tělocvičně a to 12.1.1936. Byla to „Jízdní 
hlídka“ od Františka Langera s jednou reprí-
zou. 23.2. komedii „Zorka“ od O. Minaříka, 
12.4. zpěvohru „Dům u tří děvčátek“ od 
Fr. Schuberta, 14.6. a 24.6. „Lidé na kře“ 
od V. Wernera a již v novém 22.11. „Třetí 
zvonění“ od V. Štěcha a na závěr roku, 31.12. 
„Mlsní kocouři“ od Fr. Hlavatého.

V roce 1937 měl dramatický odbor 42 členů. 
Sehrál 4 představení a uspořádal 2 programo-
vé večery. Hrálo se 11.4.  J. K. Tyl „Pražský 
fl amendr“; 16.5. Jar. Hilbert „Falkenštein“; 
24.10. J. S. Lukas „Tam na horách“ a 14.11. 
D. R. Zoubek „Případ revisora Kožulína“. 1.5. 
a 31.12. byly uvedeny zábavné kabaretní pro-
gramy. Kromě uvedeného se 26.6. uskutečnilo 
představení „Jak umírali“ od Fišera ve pro-
spěch legionářů.

Rok 1938 byl dramatickým rokem „porco-
vání“ naší republiky Německem, Polskem, 

Maďarskem a Polskem. Dramatický odbor 
nastudoval a uvedl: 20.3. „Polskou krev“ 
O. Nedbala (opereta); 18.4. „Fanynko neplač“ 
od Koutného (veselohra); 15.5. „Milostné má-
mení“ od Tetauera (komedie) a 18.9. „Perle 
paní Serafi nky“ od Brožíka-Baldy.

Rok 1939 a především okupace 15.3. dra-
matický odbor zcela ochromila. V důsledku 
zákazu veřejného shromažďování muselo být 
upuštěno od jakýchkoli (a nejen) divadelních 
představení v důsledku cenzury textů, které 
musely být předkládány okupačním úřadům 
ke schválení s několikatýdenním předstihem 
a s německým překladem. Veřejné podni-
ky směly být uskutečněny  jen po písemném 
úředním povolení. Rozhodoval o nich „ober-
landrat“. Do 31.5. muselo být posláno hlášení 
o dalším trvání jednoty. Z „Československé 
obce sokolské“ se stala pouze „Obec sokol-
ská“. Citace z Pamětní knihy hovoří jasně: 
„Přesto však jistá sokolská jednota (bez její-
ho uvedení) porušila „hrubým a krajně ne-

zodpovědným způsobem sokolskou kázeň, 
vyprovokovavši zbytečně okupanty, čímž 
způsobila sobě a Sokolstvu vůbec represalie 
a ČOS byla nucena dnem 10.12.1939 zaká-
zati jednotám pořádání jakýchkoli zábav, 
programových večírků, akademií apod.“

Přese všechna úskalí německé okupace dra-
matický odbor ještě v roce 1940 pokračoval 
ve své činnosti uvedením několika hodnot-
ných her na scénu úvalské sokolovny. Březen, 
Stroupežnického „Naši furianti“; květen „Škola 
základ života“ Ladislava Žáka; srpen „Modrá 
penny“ americká komedie; říjen „Vojnarka“ 
Aloise Jiráska. Největšího úspěchu dobyla Blod-
kova opera „V studni“, kterou nastudoval br. 
Ant. Verner v režii Ad. Morávka. Hlavní úlohy 
zpívali: Verunu Eliška Drábová, Lidunku Irena 
Křivánková, posluchačka pražské konzervatoře, 
Vojtěcha Jaroslav Skácel, učitele Janka Fr. Kout-
ník, člen opery Studio. Hrála se 4x (1. a 3. 6. 
1940 2 představení za den). Jako doplněk hrána 
vždy také komedie o 1 jednání Jar. Vrchlického 
„V sudě Diogenově“ v režii K. Benetky.   

Rok 1941 byl poznamenán zabavením ma-
jetku 6.4. na Květnou neděli, 12.4. zastavena 

činnost župy a 11.10. 
rozpuštěno Sokolstvo 
vůbec. Divadlo v Soko-
le přestalo existovat.

Teprve po  II. světo-
vé válce v roce 1949 se 
objevuje další zmínka 
o velmi zdařilém profi -
lu Dvořákovy Rusalky, 
a to dne 22.5. Organi-
zaci zajišťoval místní 
zpěvácký spolek Sme-
tana a přizvaní 3 sólis-
té. Souvislý proud árií 
a sborů provázel slovní 
doprovod vypracova-
ný odb. učitelkou Evou 
Trnkovou přednesený 
učitelkou Marií Raušo-
vou.

Další zmínka o di-
vadle v úvalské so-
kolovně není z jejího 
dramatického odboru, 

ale o představení divadelního spolku J. K. 
Tyla „Vzbouření na vsi“, které se konalo26. 
a 27.8.1950, a to pod širým nebem na letním 
sokolském cvičišti. A to je poslední zmínka 
o divadle ve spojitosti s TJ Sokol Úvaly z Pa-
mětní knihy II. vedené br. Josefem Jánským, 
ředitelem měšťanské školy v Úvalech a kroni-
kářem jednoty v letech 1936 až 1954 (červen).

Na doplnění je nutno poznamenat, že scé-
ny a loutky z bývalého našeho loutkového 
divadélka byly v roce 1950, jako nevyužité, 
postoupeny loutkové scéně Marie Majero-
vé na Slovanech. To je známka toho, že pod 
hlavičkou Sokola bylo provozováno i loutko-
vé divadlo, o kterém ale v Pamětní knize II. 
se mimo této poznámky nenalezla žádná jiná 
zmínka. Z toho lze usuzovat, že bylo provozo-
váno před tímto obdobím, tedy po roce 1907 
do roku 1936. Přesněji toto období nelze určit.

Volně zpracoval L. Morávek 
z Pamětní knihy II. kronikáře 

pana Josefa Jánského

Divadlo v sokolovně

Život Úval 12/2017
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T
entokrát něco veselého - určitě je to zimní sportování. Pamatujete se, kde se všu-
de v Úvalech sáňkovalo nebo lyžovalo? Máte fotografi e úvalských zimních sportů? 
Oceníme i negativy, které vám doma překážejí a vy už nemáte doma zvětšovák. 

Nevíte co s nimi? Nevyhazujte, zapůjčte je archivu Městské kroniky, nechť zmapujeme 
život v Úvalech v průběhu let.                  Alena Janurová

Omluva
Vážené čtenářky paní Duch-
ková a  paní Chmelová, moc se 
omlouvám za  záměnu vašich 
jmen pod odpovědí na fotogra-
fi i pánů Sejpka a Pilaře v listopa-
dovém ŽÚ, skloubila jsem dva 
emaily dohromady při kopíro-
vání. Došlo k  nepříjemné chy-
bě a paní Jitce Chmelové tímto 
přeju, ať dále ráda vzpomíná 
na svého dědečka a oběma dě-
kuji za  pochopení. Doufám, že 
vás to neodradí od dalších infor-
mací z historie Úval.

Alena Janurová

Poznáte, kde to je???

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 

fotbalovému 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
Jitka Chmelová

osobní

Děkuji všem za blahopřání 
k mým 84. narozeninám. Zvláš-
tě pečovatelkám, které se o nás 
starají.

Miloslava Martínková

V pozici na diagramu je na tahu 
bílý. Jaký tah králem vede k remí-
ze? 1.Kf1, 1.Kf2 nebo 1.Kf3?

V pozici z diagramu v minulém 
čísle byl nejlepší volbou bílého tah 
1.Sd3. A proč? Protože buď získává 
jezdce na e5 a nebo matí věží na 8. 
řadě. Např. 1…. Vxa1 2.Vc8 mat 
nebo 1…. Ve8 2.Vxe5 Vxe5 3.Va8 
a mat ve dvou tazích.

Petr Slavík

POZVÁNKA NA ŠACHOVÝ TURNAJ
V sobotu 16. prosince 2017 se od 14 hodin v MDDM Úvaly usku-
teční turnaj v rapid šachu na 7 kol, s časovým limitem 2x15 minut 
na partii. Turnaj je otevřený všem hráčům (registrovaným i nere-
gistrovaným)! Přihlášky, prosíme, posílejte na email 
petr.slavik@volny.cz.

zahrajme si šachyspolečenská kronika

prosinec 2017
Vítáme nové spoluobčánky
Bořek Truneček
Sebastian Nesl
Amélie Čížková
Tereza Ondroušková
Luděk Uchytil
Lucie Kuprová

   Všem dětem přejeme,    aby vyrostly 
ve zdravé a šťastné občany našeho 
města.

Prosincová životní jubilea
70 let –  Amapola Nesejtová
 Šárka Semrádová
75 let –  Milan Kovačík
 Václav Bláha
  Jaroslava Drábová
80 let –  Jaroslava Némethová
 Milan Kušta

 Hana Maixnerová
81 let –  Marie Ostrodická
 Eva Čermáková
 Miloslav Breda
 Milan Březina
 Ivona Černá
 Jiří Vinopal
84 let –  Růžena Poživilová
85 let –  Vladimír Sušír
86 let –  Václav Manda
 Miroslav Němec
87 let –  Anna Jandejsková
 Růžena Kolaříková
89 let –  Marie Kováříková
90 let –  Miloslava Kaňková 
 Anežka Pachtová
92 let –  Vladimír Kazda
93 let –  Věra Říhová

Všem jubilantům přejeme hodně 
štěstí, zdraví a spokojenosti 
do dalších let.

Navždy jsme se rozloučili
Josef Kopecký
František Koška
Anna Kindlová
Irena Mikešová
Pavel Semrád
Eva Košařová
Zdeněk Lanc
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 ne-
souhlas,  budou tato výročí v Životě 
Úval uváděna.

Marie Černá 
– matrikářka
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Úvaly přijme do
svého rozšiřujícího

se kolektivu

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

Nabízíme: odpovídající fi nanční ohodnocení, 
stravenky a dobrý pracovní kolektiv.

Nástup možný ihned.

Životopisy zasílejte na e-mail: almeco@seznam.cz

Hledám  
pronájem bytu v Úvalech, 

v přízemí s předzahrádkou.
Tel. 777 64 62 93

VO hut. materiálem v Praze 9 
přijme

ŘIDIČE-SKLADNÍKA
Pož. profesní ŘP-C

karta řidiče
výhodou VZV, jeř, palič,

vazač. průkaz,
mzda 30–35 tis. Kč/měs.

Tel: 731 545 839, knourek@
technimat.cz

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

SVJ v Dalmatské ulici 
hledá na DPP výpomoc při 

úklidu sněhu. V případě 
zájmu volejte správce na 

tel: 602 528 670.

KOMINICTVÍ NĚMEC
čištění, revize, opravy, 

telefon 775 132 921

Rádi bychom koupili byt v Úvalech (ideálně na náměstí Svobody) 
pro naši babičku. Tel.: 725346702. Zbyšek Kordač

Život Úval 12/2017

KOŽNÍ AMBULANCE V ÚVALECH 
PRO DOSPĚLÉ I DĚTI

Krátká objednací doba, péče hrazená ze 
zdravotního pojištění a příjem pacientů i bez 

doporučení od praktického lékaře!

✓ Léčba kožních onemocnění, znamének, pih a bradavic
✓ Léčba oparů a akné
✓ Léčba onemocnění nehtů a vlasů
✓ Lymfologická péče a kosmetické poradenství
   ✓     Ošetření CO2 laserem, peeling pleti, omlazení pomocí 

mikrojehliček a další.

Stačí se jen objednat!

Tel.: +420 732 898 292

Adresa ordinace:
Ordinace Úvaly

Pražská 1144, Úvaly

Ordinační hodiny: 
úterý: 8.00 – 13.00 hod.

www.dermalink.cz
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Pohřební ústav 
Pavel Kos
602 221 511, 321 622 615

Český Brod, 
nám. Arnošta z Pardubic 1384

www.pohrebnisluzbykos.cz

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

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

AUTODOPRAVA
-nonstop-

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

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

mobil: 603 242 142
www.sute-pisky.cz milanpetruzalek@sute-pisky.cz

  PODLAHÁŘSTVÍPODLAHÁŘSTVÍ
Navštivte nás v naší vzorkovně a přijďte si vybrat z více jak 250 druhů 

vinylkorkových, korkových, vinylových, laminátových a dřevěných podlah 
včetně příslušenství – pokládka na klíč 

Nově: provádíme renovace a obklady schodů (dřevo, vinyl, laminát)
zaměření a kalkulace zdarma

VZORKOVÁ PRODEJNAVZORKOVÁ PRODEJNA
OTEVŘENO: PO – PÁ  8.00 – 16.00OTEVŘENO: PO – PÁ  8.00 – 16.00 

po telefonické domluvě otevřeno do 20 hodin včetně soboty a neděle
tel. 777 002 913 e-mail: info@domex.cz
Domex Prag, s. r.o., Kojická 1242, Praha 9, Újezd nad Lesy

http://www.domex.cz 

Náchodská 490/148
Praha 9, 193 00
tel.: 233 320 960, 602 800 920
email: mbkolo@mbkolo.cz

www.mbkolo.cz

OTEVÍRACÍ DOBA
po–st 9–18

pá 9–18
so 9–12

inzerceŽivot Úval 12/2017
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e-mail: info@ujezd.net
tel.: 246 030 671

*Uvedené ceny s DPHwww.ujezd.net

INTERNET, TELEVIZE, TELEFON

VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET  

NOVÉ GENERACE NGA od 399,- Kč*

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

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

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

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

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