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Slovo starosty
Milé Úvalačky, milí Úvaláci,
osmičkový únor nám přináší jedno smutné
výročí. Bude to totiž přesně 70 let od okamžiku, kdy naši zemi ovládli komunističtí zločinci a jejich přisluhovači. Byl to okamžik, který znamenal ztrátu svobody pro občany této
země, pro stovky z nich smrt na popravišti,
statisíce lidí prošly koncentračními tábory.
Jenom pár čísel: v letech 1948 – 1989 bylo
podle oﬁciálních statistik Ústavu soudobých
dějin Akademie věd z politických důvodů
uvězněno 205 486 osob, 248 jich bylo popraveno a 4 500 zemřelo ve výkonu trestu. 282
lidí bylo zastřeleno, utopeno, usmrceno elektřinou nebo roztrháno služebními psy při pokusu utéci z Československa.
Miliony lidí byly okradeny o své majetky,
všichni pak byli okradeni o své mnohdy celoživotní úspory při měnové reformě v roce 1953.

Několika generacím obyvatel se zhroutily jejich
naděje a sny. Ostrakizace celých společenských
vrstev pokračovala od rodičů přes jejich děti
a jejich děti – správný třídní původ byl v kádrových dotaznících jednou ze zásadních otázek.
Československo, které bylo v roce 1948 bohatší
než Rakousko se po 40 letech vlády komunistů
propadlo mezi tzv. „nově podrozvinuté země“.
Asi nejhorší však byla morální devastace
národa, která se projevuje dodnes. Lhaní se
stalo normou. Říci vlastní názor vyžadovalo mimořádnou odvahu. Heslem dne se stalo
„Kdo nekrade, okrádá vlastní rodinu“. I téměř 30 let od pádu komunistického režimu
se v naší společnosti a její morálce projevují následky, které jsou dány i tím, že jsme se
dodnes nebyli schopni se zločiny komunistů
vypořádat. Zločinci a vlastizrádci, jako jsou
Milouš Jakeš nebo Lubomír Štrougal v pokli-

du dožívají své životy a nikdy nebyli odsouzeni. Mnoho z nás si dodnes nepřipustilo, že
nacismus a komunismus, NSDAP a KSČ jsou
jen různé strany téže mince.
Jsem však optimista, Německu také trvalo
skoro 50 let, než se začalo důsledně vyrovnávat se svojí nacistickou minulostí a teprve
na konci šedesátých let 20. století se děti začaly ptát svých rodičů, co dělali za války a před
válkou. Vidím, že kolem nás vyrůstá nová generace žen a mužů, kteří se narodili již ve svobodných poměrech a chápou, že naše město
a naše vlast je pouze částí vesnice zvané Svět.
Přeji nám všem, aby se pro budoucnost již
katastrofa zvaná Únor 1948 nikdy neopakovala a stala se jen historickým zlověstným mementem, čeho jsme také byli schopni.
Petr Borecký,
starosta města

O čem jednali zastupitelé dne 12. 12. 2017

P

oslední jednání úvalských zastupitelů v roce 2017 se konalo
v úterý 12. 12. 2017. Starosta
na úvod jednání přivítal paní Janu
Pospíšilovou, končící ředitelku
MDDM Úvaly, a poděkoval jí jménem všech zastupitelů za odvedenou, téměř 30 letou práci pro město.
První bod jednání se týkal dlouholetého sporu města s vlastníky pozemků v ulici Na Ztraceném korci.
Rada města schválila vzhledem
k tomu, že z pohledu města byly
vyčerpány jiné možnosti, zahájení
vyvlastňovacího řízení. Zástupce
dotčených obyvatel pan Václav Misárek pak přečetl obsáhlé stanovisko
rodiny Misárků. Zastupitelé vzali
tuto informaci na vědomí. Následně
zastupitelé vzali na vědomí plnění
usnesení za právě končící rok.
Ing. Váňová následně seznámila
přítomné se zápisem z jednání ﬁnančního výboru ze dne 27.11.2017.
Finanční výbor se zabýval mimo
jiné návrhem rozpočtového opatření
města č. 4/2017 ve vazbě na čerpání rozpočtu města za období
1-10/2017, střednědobým rozpočtovým výhledem města do roku 2023,
rozpočtem technických služeb města a návrhem rozpočtu města na rok
2018. V návaznosti na to zastupitelé schválili rozpočtové opatření
č. 4/2017 ve výši příjmy a výdaje

228 867 442 Kč a návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Úvaly na období 2019–2023. Také byl
schválen střednědobý rozpočtový
výhled zřízených příspěvkových
organizací: Mateřská škola Úvaly
Kollárova, Základní škola Úvaly a
Městský dům dětí a mládeže Úvaly
na léta 2019 až 2020.
Zastupitelé rovněž schválili rozpočet Technických služeb města
Úvaly na rok 2018. Rozpočet se
skládá ze 3 základních položek:
VPS, správa a vodovody a kanalizace. Položka VPS se dělí dále na následující střediska: hřbitov, svoz
odpadů, veřejné osvětlení a ostatní,
kam lze zařadit např. údržbu místních komunikací nebo údržbu zeleně. Celkové příjmy Technických
služeb města Úvaly se pohybují
ve výši 50 865 018 Kč, výdaje jsou
ve stejné částce. V návaznosti na to
byl schválen i rozpočtový výhled
Technických služeb města Úvaly
na roky 2019-2023.
Zastupitelé rovněž projednávali
dopady Nařízení vlády 318/2017
Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných
celků na rozpočet města Úvaly. Ze
strany Ing. Váňové zazněl návrh
zvážit rozšíření požitků pro všechny zastupitele o položky, jako jsou

služební telefony nebo notebooky.
Ze strany pana Ing. Černého zazněl
protinávrh omezit maximální výši
odměn na 70 % návrhu a naopak
rozšířit okruh osob, jimž budou odměny vypláceny. Zastupitelstvo neschválilo ani jeden z těchto návrhů.
Na únorovém jednání zastupitelstva
bude tento schválený návrh revidován na základě došlých připomínek
zastupitelů.
Zastupitelé následně přistoupili k nejdůležitějšímu bodu jednání
a po delší diskusi schválili návrh
rozpočtu na rok 2018 ve výši příjmy
a výdaje 239 205 058 Kč.
Rozpočet je sestaven jako schodkový. Tento schodek je vyrovnán
ﬁnančními prostředky z minulých
let a smluvně zabezpečeným úvěrem. Příjmovou část tvoří daňové
příjmy, běžné příjmy a dotace, které
jsou vázané podepsanou smlouvou
ve výši 143 967 147 Kč, rezervou
z přebytku z roku 2017 ve výši
27 000 000 Kč a smluvně zajištěným úvěrem ve výši 63 858 791 Kč.
Výdajovou část můžeme rozdělit
na ﬁnancování příspěvkových organizací, a to jak školských, tak technických služeb. Podrobné údaje jsou
k dispozici na webových stránkách
města http://www.mestouvaly.cz/
mestsky-urad/rozpocet/. Část debaty zastupitelů se týkala také nákladů

na pověřence v souvislosti s GDPR,
což je nová legislativa EU, která
bude účinná od 25. 5. 2018. Výrazně má zvýšit ochranu osobních dat
občanů a povinnosti institucí a ﬁrem
tato data chránit. Na druhou stranu
přinese zvýšené náklady a byrokratickou zátěž na městském úřadě.
Zastupitelé dále schválili Plán
ﬁnancování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku města Úvaly
na období 2018 – 2027.
Dále byl schválen návrh cen vodného a stočného ve výši voda pitná
47,15 Kč vč.DPH a voda odpadní
50,60 Kč vč.DPH. Důvodem zvýšení cen jsou požadavky přijatých
dotací Operačního programu životní
prostředí týkajících se udržitelnosti vodohospodářské infrastruktury.
Cena se zvedá kvůli zvyšujícím se
nákladům na obnovu (nájemné).
Prostředky z nájemného dostane
město a obnovuje za ně vodovod,
kanalizaci a šoupata. Město žádalo
před 2 roky o zmírnění tempa nárůstu cen z 5% na 2% meziročně nad
inﬂaci. SFŽP žádost akceptoval.
Návrh cen uvažuje již toto zmírnění
tempa nárůstu.
Zastupitelé zvolili paní Zdeňku
Myslivečkovou do funkce přísedící
Okresního soudu Praha-východ pro
volební období 2018-2022.
Zastupitelé vyhlásili Programové
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dotace pro rok 2018: Neinvestiční
podpora - provoz a údržba – objem
ﬁnančních prostředků 1 350 000 Kč.
Neinvestiční podpora – pořádání
jednorázových sportovních, kulturních a volnočasových akcí – objem
ﬁnančních prostředků 150 000 Kč.
Zastupitelé také schválili směnnou smlouvu mezi městem Úvaly
a panem Karlem Chotkem, a to
na směnu podílů města na dotčených pozemcích za celkovou cenu
70 040 Kč. Důvodem je změna
vlastníků v rámci rodiny Chotkových.
Zastupitelé schválili Obecně
závaznou vyhlášku města Úvaly č. 2/2017 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, kde sazba poplatku činí
684 Kč. Současně byl přijat i návrh
zastupitele Dr. Petržílka, týkající se
systému PAYT – z anglického „Pay-as-You-Throw“ – Plať podle toho,
kolik (netříděného domovního) odpadu vyhodíš.
Zastupitelé souhlasili s uzavřením
Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování vzájemné součinnosti s Úvaly

Development, (dříve Palmer Capital). Smluvní strany uzavřely již
před téměř 10 lety Smlouvu o spolupráci a poskytování vzájemné součinnosti, jejímž obsahem je mj. spolupráce a vzájemná součinnost při
realizaci developerského projektu
Hostín. Dodatek smlouvy řeší změnu projektu společného zájmu a plnění poskytnutých společností Úvaly Development, s.r.o., ve prospěch
města v souvislosti s plánovanou výstavbou školy. Město realizuje projekt tzv. svazkové školy, v kooperaci
se Svazkem obcí Povýmolí, jehož
je město Úvaly členem. Společnost
Úvaly Development poskytne městu
Úvaly bezplatně (darem) pozemek
na výstavbu tzv. svazkové školy,
město Úvaly a Svazek obcí Povýmolí na tomto pozemku vybuduje
budovu základní školy. Forma práva stavby byla zvolena s ohledem,
že tato veřejná škola je budována
na katastru města Úvaly a pozemek bude současně dále veřejným
prostorem. Společnost se bude podílet ﬁnančně na platbě příjezdové
komunikace a odklonu radiového
paprsku, který je v lokalitě veden
Českými radiokomunikacemi, a.s.,

v poměru 70% společnost, 30%
město. Upravují se též smlouvy
ohledně plnění poskytnutých společností ve prospěch města. Smlouva obsahuje rozvazovací podmínku
pro případ, že projekt školy nebude z jakéhokoli důvodu městem či
svazkem obcí realizován. Ta rozváže podmíněné darování a současně
bude nadále v platnosti a účinnosti
smlouva v původním znění a dodatek číslo 1, uzavřené dříve.
V návaznosti na předchozí bod
jednání zastupitelé schválili uzavření smlouvy o spolupráci a poskytování vzájemné součinnosti mezi obcemi při realizaci „Svazkové školy“.
Zastupitelé v přímé souvislosti
souhlasili s přijetím daru pozemku č.
3933/8 o výměře 16678 m2 a s uzavřením darovací smlouvy na tento
pozemek. Následně bylo schváleno uzavření smlouvy o spolupráci
a poskytování vzájemné součinnosti
mezi městem Úvaly, Svazkem obcí
Povýmolí a společností Úvaly Development.
V posledním bodě jednání zastupitelé souhlasili s uzavřením smlouvy o provozování vodovodů pro veřejnou potřebu ve vlastnictví Svazku

obcí Úvalsko a Technickými službami města Úvaly, a to s účinností
od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020.
V rámci připomínek zastupitelů
a všeobecné diskuse Ing. Váňová
poděkovala jménem obyvatel
části „V Setých“ za vybudování chodníku podél silnice II/101
přes železniční trať. Paní Kouklová hovořila o možnosti zřízení
poštovní schránky u budovy nádraží. Zastupitel Dr.Pokorný hovořil o zahájení činnosti organizačního výboru pro oslavy 100 let
Republiky československé. Série
doprovodných a vzpomínkových
akcí bude probíhat po celý letošní
rok a vyvrcholí 28. října – v den
100. výročí. Pan Hoďboď vznesl
připomínky ke studii zamýšlené
výstavby na náměstí Svobody
a pan Havel poděkoval městu
za realizaci chodníku na Jirenské.
Videozáznam z řádného jednání ze
dne 12.12.2017 je zde:
http://www.youtube.com/watch?v=6hZmeNTtk7Q
(délka trvání 5:15 hod.)
Marek Mahdal
(redakce Života Úval)

Rozpočet 2018 – byl schválen – co nás čeká?

Z

astupitelstvo města na svém posledním
zasedání v loňském roce, které se konalo
dne 12. prosince 2017, schválilo rozpočet
města na rok 2018.
Nepůjdeme cestou rozpočtového provizoria a budeme komplexně připraveni na výrazný proinvestiční rozpočet pro rok 2018 již
od 1. ledna. Je tento rozpočet jiný od rozpočtů
v předchozích letech? Ne. Bude maximálně
nakloněný investicím do infrastruktury města.
Pokračujeme v nastartovaných rekonstrukcích
a opravách, které probíhají díky dotačním ﬁnančním prostředkům a úvěru.
Bez nich bychom si velké investiční akce
nemohli dovolit. Rád bych všechny požádal
o shovívavost a toleranci při naplánovaných
rekonstrukcích.
Je třeba říci, že Úvaly mají ze starého úvěru
(110 mil. Kč) stále ještě dluh ve výši 66 mil.
Kč. To znamená, že se tento dluh v posledních
5 letech podařilo snížit o více než 50 mil. Kč.
Z nového revolvingového úvěru bylo čerpáno
46 mil. Kč. V roce 2018 město Úvaly zaplatí
na dluhové službě cca 14 mil. Kč.

Struktura příjmů
Na jednu stranu novela zákona o rozpočtovém určení daní přinesla polepšení všem
obcím, na druhou stranu však nařízení vlády
zvyšují výdaje úřadům bez kompenzace.
Město bude hospodařit s předpokládanými celkovými příjmy 239 mil. Kč vč. rezervy
(vlastní zdroje), z toho – daňové příjmy činí
108 mil. Kč, nedaňové příjmy 19 mil. Kč,
přijaté transfery 20 mil. Kč, z toho investiční
přijaté dotace činí 10,3 mil. Kč (IT operační program Výzva 28 a Nachlingerův park).
Tyto dotace jsou již odsouhlaseny. Rezerva
z roku 2017 činí 27 mil. Kč.

Struktura výdajů:
Předpokládané celkové výdaje města činí
239 mil. Kč.
Běžné výdaje činí 112 mil. Kč, z toho osobní náklady 32 mil. Kč, neinvestiční výdaje
80 mil. Kč, (materiál 6,3 mil. Kč, energie 6,4
mil. Kč, nákup služeb 23,9 mil. Kč, opravy
a udržování 12,9 mil. Kč, neinvestiční příspěvky 870 tis. Kč, neinvestiční příspěvkové
organizace 20,95 mil. Kč, příspěvky spolkům
1,5 mil. Kč a ostatní výdaje 18,14 mil. Kč). Je
nutno také zmínit splátky jistiny úvěru ve výši
11,5 mil. Kč a úroků ve výši 2,2 mil. Kč.
Investiční výdaje do majetku města zahrnují
zejména rekonstrukce kanalizací, komunikací a chodníků, veřejného osvětlení, dále pak
opravy městských budov, škol, školek, cyklostezky a veřejného prostoru obecně.
Hlavní investiční projekty:
Výstavba II. etapy průtahu města vč. rekonstrukce náměstí – 36,6 mil. Kč – realizace
probíhá, celá akce by měla být hotova do konce září 2018.
Rekonstrukce č. p. 95 (budoucí městský úřad)
– 5,2 mil. Kč – realizace probíhá, dokončení
únor 2018.
Výstavba Tesko – základní škola – 6,5 mil. Kč –
zahájeno v prosinci 2017, dokončení únor 2018.

Dostavba kanalizace – 8,4 ml. Kč – zahájeno v prosinci 2017, akce by měla být hotova
do konce května 2018.
Rekonstrukce koupaliště – 21 mil. Kč – akce
by měla být hotova do konce června 2018.
Výstavba cyklostezky – 1,1 mil. Kč – akce by
měla být zahájena v tomto roce.
Byl bych velmi rád, kdyby se projekty podařilo realizovat bez komplikací a v daném
termínu. O to se také budeme snažit. Chtěl
bych říci, že jsme k sestavování rozpočtu
přistupovali maximálně zodpovědně. Není
bohužel možné vyslyšet všechna přání. Plánované běžné saldo je vyhovující a činí 24
mil. Kč (běžné příjmy mínus běžné výdaje),
což je 17,94 % (doporučené rozmezí je 15 –
25 %).
Analýza nákladovosti k rozpočtovému určení daně (RUD), neboli příjmy města z daní
v procentech (%), má rostoucí tendenci oproti
roku 2017, hlavně u investičních výdajů (viz
graf).
Celý rozpočet je samozřejmě k dispozici
na webových stránkách města a je velmi podrobný.
Ing. Alexis Kimbembe
místostarosta města
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Kam na úřad
Přemístění činností vybraných agend Městského úřadu Brandýs nad Labem- Stará Boleslav z Prahy
do Brandýsa nad Labem- Stará Boleslav
Koncem roku 2017 došlo k přesunu agend pracovišť Městského úřadu
Brandýs nad Labem –Stará Boleslav, která se nacházela v Praze:
• Biskupská 7
• Orebitská 477
Pracoviště na adrese Orebitská 477, Praha 3, bylo zrušeno, provoz bude
částečně zachován jen na adrese Biskupská 7, Praha 1.
Odbor dopravy – oddělení silničního hospodářství
přemístěn s Orebitské ulice na adresu Mariánské nám. 28, Stará Boleslav
Odbor životního prostředí
přemístěn s Orebitské ulice na adresu Ivana Olbrachta 59, Brandýs nad
Labem
Odbor obecní živnostenský úřad
přemístěn s Orebitské ulice na adresu Ivana Olbrachta 59, Brandýs nad
Labem
Odbor vnitřní správy, agenda občanských průkazů a cestovních
pasů
přemístěn z Biskupské ulice na adresu Ivana Olbrachta 59, Brandýs
nad Labem
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení SPOD
přemístěn z Orebitské ulice na adresu Ivana Olbrachta 59, Brandýs nad
Labem, část oddělení přesunuta do Biskupské ulice v Praze

Odbor stavebního úřadu, územního plánování a památkové
péče, úsek územního plánování a památkové péče
přemístěn z Orebitské ulice na adresu Masarykovo nám. 1,2, Brandýs
nad Labem
Kam tedy na úřad?
Občanský průkaz, cestovní pas, živnostenský list, přihlásit vozidlo
a SPZ můžete díky zrušení místní příslušnosti vyřídit na kterémkoliv
úřadě s rozšířenou působností, v Praze u úřadů městských částí Praha
1 až 22, nejblíže např.:
MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
MěÚ Český Brod
MěÚ Říčany,
Úřad Městské části Praha 21 (Praha 9-Újezd nad Lesy)
Oproti tomu řidičský průkaz si občan může vyřídit pouze na příslušném úřadě s rozšířenou působností, občan s trvalým pobytem v Úvalech tedy pouze na Městském úřadě Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Mariánské nám. 28, Stará Boleslav.
Jana Tesařová
vedoucí úřadu

Jak pokračuje příprava projektu svazkové školy na Hostíně
a rekonstrukce koupaliště?

C

elé loňské léto a podzim byly ve znamení prací na projektech výstavby nové
svazkové školy na Hostíně a rekonstrukci
koupaliště. Co je tedy nového?

Škola
Architektonická kancelář AF Ateliér připravovala projektovou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, což znamenalo
mimo jiné získat všechna nezbytná stanoviska a souhlasy orgánů státní správy. Před
projektanty vyvstaly tři zásadní problémy.
Prvním problémem je, že pozemky určené
pro výstavbu školy protíná komunikační paprsek Českých radiokomunikací, který bude

muset být přeložen, což vyvolá
náklady ve výši cca 12 milionů
Kč. Druhým problémem je vyřešení hluku od budoucí přeložky silnice I/12. Vyřešení hluku
je zatím zásadním problémem,
kvůli kterému stavbu nové školy
blokuje Ředitelství silnic a dálnic. Zde je naplánováno na konec
ledna jednání za účasti města, architektů, ŘSD a majitele projektu
Hostín, které by mělo situaci odblokovat. Třetím problémem byla
nutnost změnit smlouvy mezi developerem projektu Hostín a městem Úvaly. Změnou těchto smluv
město získá pozemek pro výstavbu školy, naproti tomu se developer vyváže
z povinnosti stavět novou
základní školu po dosažení počtu 2 000 obyvatel
v nové zástavbě na Hostíně (někdy cca kolem roku
2030). Půjde-li vše dobře, tak na přelomu února/
března bychom mohli
požádat o vydání územního rozhodnutí a začít
zpracovávat projekt pro
stavební povolení.

Koupaliště
Loni na podzim proběhly přípravné práce
pro rekonstrukci koupaliště – demoliční práce starého objektu, ﬁltrace, sprch, dětských
brouzdališť a zbytku nebazénového zázemí
koupaliště. Současně společnost Centroprojekt zpracovávala projektovou dokumentaci pro rekonstrukci bazénů a ﬁltrace vody.
Na konci ledna bude předána dokumentace
pro provedení stavby a bude vyhlášena veřejná soutěž na zhotovitele prací. Počátkem
dubna by se měly rozběhnout samotné stavební práce tak, aby v létě mohlo být koupaliště alespoň v částečném provozu otevřeno
(dodělávky nebazénových částí koupaliště
budou probíhat nejspíše i v létě a na podzim).
Petr Borecký, starosta města

Vyhlášení programových dotací na rok 2018
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 12.12.2017 vyhlásilo programové dotace pro úvalské kulturní, sportovní a zájmové organizace
a spolky na rok 2018.
Vyhlášeny byly tyto dotační programy:
Neinvestiční podpora – Provoz a údržba 2018
Neinvestiční podpora – Pořádání jednorázových sportovních,
kulturních a volnočasových akcí 2018

unor_2018.indd 4

Žádosti lze podávat od 1. 2. 2018 do 28. 2. 2018, k žádosti je třeba
doložit výroční zprávu, zprávu z valné hromady nebo zprávu o činnosti za předcházející rok.
Bližší informace a žádosti ke stažení na www.mestouvaly.cz v sekci
město – spolky, sdružení, církve.
Vedení města
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Jak dál se sociálními službami pro seniory v Úvalech?

A

čkoli v současné době v našem městě řešíme především
otázky týkající se školek
a základní školy, reálnou skutečností je, že naše společnost /a to
nejen v Úvalech/ postupně stárne. Lidé se dožívají stále vyššího
věku, samotná hranice stáří se
všemi jeho dopady se však nijak zásadně neposouvá a drží se
kolem hranice 65 – 67 let. Podíl starých lidí ve společnosti se
tedy zvětšuje a bude se zvětšovat
i v budoucnu. To bude mít své dopady – město se bude muset přizpůsobit faktu, že budou postupně
přibývat občané se zhoršenou orientací, pohyblivostí atd.
Závažnější dopady však budou
do oblasti služeb pro seniory a sociální péče. Úvaly mají tuto oblast zajištěnou na poměrně dobré
úrovni – město provozuje pečovatelskou službu, dovážíme obědy,

provozujeme domov s pečovatelskou službou a máme zde domov
seniorů. Tento příznivý stav však
nevydrží navždy a připravit se
na výzvy nadcházejících desetiletí musíme již teď.
Dopady však spolu s tím, jak se
bude měnit proporcionalita generací ve společnosti, budou i vztahové a sociální.
Rádi bych vás všechny, které
toto téma zajímá, pozvali na tematickou diskusi o připravenosti Úval na stárnutí společnosti
a o dalším rozvoji sociálních služeb v Úvalech z pohledu krátkodobého, střednědobého a dlouhodobého. Budeme moc rádi za vaše
nápady, připomínky a podněty.
Výstupy z této diskuse by se měly
stát začátkem přípravy dlouhodobé koncepce města Úvaly zaměřené na vyrovnání se s faktorem
stárnutí společnosti.

Těšíme se na vás v úterý
20. března 2018 od 18.00 ve společenském sále domu s pečovatelskou službou! Diskuse bude pře-

nášena a zaznamenávána online
na YouTube.
Petr Borecký,
starosta města

Pozvánka na veřejnou
diskusi
Jak dál s rozvojem sociálních služeb v Úvalech
… aneb buďme připraveni na stárnutí naší
společnosti
Kdy: 20. března v 18:00
Kde: Společenský sál DPS, náměstí Svobody 1570,
Úvaly
Těšíme se na vás.
Petr Borecký, starosta města

Ukončené investice města Úvaly – Úvaly splašková kanalizace
stavební práce na akci „III/01214, – II. etapa – rozšíření
minulém vydání měsíč- dnu šachty a v neposlední řadě
průtah městem Úvaly – 3. úsek“
níku Život Úval jsme vás i těsnosti některých z řadů.

S

tavební práce na akci „III/01214,
průtah městem Úvaly – 3.úsek“
byly ukončeny a zkolaudovány
ke konci roku 2017. Uvedená komunikace bude průjezdná pro všechny
občany až po Městský úřad Úvaly,
Riegerova ul.
Obyvatelé žijící v ul. Podhájí
a v oblasti Bendlovy stezky mohou
tuto komunikaci již využít k průjezdu ke svým nemovitostem. Tímto
chceme poděkovat všem občanům
za velkou trpělivost při stavebních
pracích této akce, která rozhodně
nebyla jednoduchá.
Dále upozorňujeme, že není
možný průjezd ke škole pro oby-

vatele, kteří v této lokalitě nebydlí. Povolený vjezd ke škole mají
pouze pedagogičtí pracovníci
na základě vydané karty „Povolení
k vjezdu“.
V současné době se zhotovitelem
řešíme vady a nedodělky nebránící
užívání tak, aby dokončená stavba
byla kompletně v pořádku. Jde například o vedení vodovodu, které
bylo postaveno v rozporu s projektem a navíc značně neesteticky, vyklizení lomu atd.
Náklady celé stavby činily částku
45,2 mil. Kč
Petr Matura,
vedoucí odboru investic

V

informovali, že v termínu
do 21.12.2017 budou ukončeny
všechny stavební práce v rámci
dovybudování splaškové kanalizace ve čtvrtích Horova, Nad
Okrájkem a Zálesí.
Bohužel zhotovitelská společnost hrubě podcenila konec
prací. Aby dohnala ztracený
čas, odvedla nekvalitní práci.
Konkrétně se jedná o lokalitu
Horova a Zálesí. Tyto vady jsou
například ve spádu v některém
z řadů kanalizace, ve špatném

V současné době zhotovitel
vady odstraňuje. Jménem zhotovitele se tímto všem občanům dotčených stavbou velice omlouváme.
Převážná většina těchto nedodělků
by měla být během ledna odstraněna. Přejímací řízení a následnou
kolaudaci to ovšem z původního
prosince 2017 posunuje cca na konec února, začátek března.
O dalším postupu vás budeme
průběžně informovat.
Petr Matura,
vedoucí odboru investic

Nová podoba náměstí Svobody
Pozvánka na 2. veřejnou diskusi
6. listopadu se uskutečnilo první veřejné představení a diskuse o nové podobě náměstí Svobody. Občané tehdy vznesli řadu připomínek týkajících se počtu podlaží, parkovacích
kapacit a dopravy v lokalitě.
Na základě těchto připomínek bychom vás rádi pozvali na
2. veřejnou diskusi k upravené podobě projektu. Budeme
velmi rádi, když přijdete.
Kdy: Pondělí 5. března v 19:00
Kde: Společenský sál DPS, náměstí Svobody 1570, Úvaly
Diskutovat s vámi budou představitelé města Úvaly, zástupci
investora a městský architekt.
Upravenou podobu projektu si můžete ještě před samotnou
veřejnou diskusí prohlédnout na www.mestouvaly.cz, sekce
Rozvoj a projekty města/ Nová výstavba a investice/Developerské záměry a projekty.
Petr Borecký, starosta města
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Novoroční setkání starostů Úval

J

iž tradičně se uskutečnilo třetí novoroční
setkání demokraticky zvolených starostů Úval. V hospodě Na dobrém místě se
na pozvání současného starosty města pana
Petra Boreckého na společné večeři potkali
i bývalí starostové – pánové Ivan Černý a Jan
Štastný.
Během večeře došlo na debatu o současném stavu města, o někdy shodných a ně-

kdy různých pohledech na jejich řešení.
Témata, o kterých jsme se bavili, však byla
široká - od těch osobních až po společenská. Shodli jsme se, že je velmi příjemné se takto vždy na počátku roku potkat,
a byť máme na věci leckdy různé názory,
je možné přitom zachovat vzájemnou úctu
a respekt.
Za úvalské starosty Petr Borecký

Sběrná hnízda kontejnerů v Úvalech začnou letos postupně
dostávat lepší tvář

V

adí vám nevzhledná podoba
kontejnerů na separovaný
odpad, které máme po Úvalech? Nám ano, a proto jim začneme postupně dávat lepší tvář
- a to ve všech městských částech.
Samozřejmě, nějakou dobu to potrvá, protože jen v Úvalech máme
40 sběrných hnízd, začneme však
už letos.
Městský architekt navrhl jednoduchou konstrukci kombinující
dřevo a kov, která svým provedením bude navazovat na nový
městský mobiliář. Součástí této
konstrukce bude i zpevnění ploch
u kontejnerů, aby nebyly jako doposud často v bahně.
Věříme, že i tímto můžeme prospět k lepšímu vzhledu města.
Spolu s tím chceme i optimalizovat rozložení sběrných hnízd
po městě. Pokud byste proto měli
nějaké tipy, kde vám třeba kontejnery chybí, kde jich je nedostatek
nebo kde naopak přebývají, dejte
nám vědět v komentářích.
Možná padne dotaz, jestli nezačneme také v Úvalech budovat
podzemní kontejnery jako v ně-

kterých jiných městech (například
Český Brod).
V nejbližší době určitě ne. Má to
několik důvodů:
1) poměrně vysoká ﬁnanční náročnost vybudování podzemních sběrných hnízd (i přes
poměrně velkorysé podmínky
dotace je spoluúčast města nemalá – při průměrném nákladu
kolem 1 mil. Kč na jedno hníz-

do je reálná spoluúčast města
kolem 200 tis. Kč);
2) k těmto kontejnerům musíte
pořídit svozové auto s rukou;
3) vstupní hrdla kontejnerů jsou
poměrně úzká, což vede často
k tomu, že se v okolí hromadí
větší odpad, který je nutné častěji uklízet;
4) nemalým problémem jsou
spodní vody, tento problém by
byl v Úvalech nezanedbatelný;

5) pro podzemní kontejnery potřebujete relativně velký prostor, kde se nevyskytují podzemní sítě.
Podzemní kontejnery mají pochopitelně i své výhody (mimo
jiné v estetice veřejného prostoru), ale v podmínkách současných Úval spíše převažují zatím
nevýhody.
Pokud se týká předpokládaných
nákladů, tak na jedno sběrné místo se jedná o náklady v rozmezí
50–100 tis. Kč (podle toho, jestli bude nebo nebude nutné upravovat i povrch v místě). Celkem
máme po Úvalech 40 sběrných
míst, tedy celkové náklady budou
někde mezi 2–4 mil. Kč. Přesněji
to budeme vědět, až uděláme prvních pár „hnízd“ v letošním roce.
Co se týká časového horizontu, je
to projekt cca na 4 roky (každý
rok 10 hnízd).
Více fotograﬁí a vizualizací najdete na webu a facebooku města.
Petr Borecký, starosta města
Pavlína Slavíková,
ředitelka TSÚ

8. března 1944 bylo v plynových komorách koncentračního tábora Osvětim –
Březinka zavražděno během jediné noci
3 792 nevinných mužů, žen a dětí, následně 10. ž 12. července téhož roku bylo
v průběhu dvou nocí stejným způsobem
zavražděno 6 500 mužů, žen a dětí. Celkový počet obětí z tzv. Terezínského rodinného tábora přesáhl množství 10 000.
Oběťmi v německých koncentračních táborech, zejména právě v Osvětimi – Březince, se v průběhu let 1942 - 44 stalo i 24
židovských občanů z Úval.
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PAMATUJ! v Úvalech již pošesté
V noci z 8. na 9. března 2017 uplyne již 74 let od zavraždění 3 792
československých občanů v plynových komorách koncentračního tábora Osvětim-Březinka. Muži, ženy a děti, kteří se provinili jen tím,
že se narodili jako Židé, byli první ze skupin rodinného tábora z terezínského ghetta, která v roce 1944 zahynula v Osvětimi rukou nacistů a jejich pomahačů. Šlo o největší jednorázovou hromadnou vraždu
v dějinách naší země. Oběťmi v německých koncentračních táborech,
zejména právě v Osvětimi – Březince, se v průběhu let 1942–44 stalo
i 24 židovských občanů z Úval. Sdružení Geshem.cz v roce 2013 přišlo
s nápadem důstojné připomínky této události v celé zemi. Komorní pěvecký sbor Christi Úvaly a naše město se k tomuto připomínání připojily. I při letošním happeningu PAMATUJ! budou ve čtvrtek 8. března
vokální sbory po celé ČR zpívat tři z písní, které zpívaly před čtyřiasedmdesáti lety oběti nacismu cestou do komor smrti: Shema Israel – Vyznání víry, Hatikva – Naděje a Kde domov můj. I v Úvalech tyto písně
zazní. Jako občané České republiky, občané města Úvaly vyjadřujeme
svůj zármutek nad ztrátou životů našich židovských spoluobčanů během holocaustu a přejeme si, aby memento šoku z připomenutí otřesné
události největšího masového zabíjení v koncentračních táborech, mezi
kterými má Osvětim-Březinka odsouzeníhodné prvenství, vedlo celou
naši společnost k novému vzdělávání v oblasti smyslu naší existence,
životních priorit a společenských aktivit v duchu altruismu, humanismu, důvěry a empatie. Při veřejné připomínce strašného zla, které se
odehrálo před historicky krátkou dobou, společně vyjádříme lítost nad
nespravedlností, bolestí a krutostí, které se staly dotyčným židovským
spoluobčanům z Čech a Moravy, i nad ztrátou jejich životů. Je potřeba takovýchto akcí – zlo se neděje jen kvůli jeho strůjcům, ale i kvůli

slušným lidem, kteří zapomenou nebo zůstanou pasivní v tváři extremismu, rasismu a primitivním vášním rozdmýchávajícího populismu.
S písněmi blízkými obětem nejstrašlivějšího zla společných dějin uctíme jejich památku i připomeneme potřebu se stavět aktivně zlu v nás
i ve společnosti v současnosti. Happening PAMATUJ! není náhradou
za smuteční obřady pořádané pro rodiny obětí holocaustu. Zpěvem
a recitací básní chceme upozornit a probudit soucit ve zbytku společnosti, která dosud přehlížela tuto tragédii s profesionální lhostejností,
což se projevovalo tím, že se všichni tvářili, jako by se nic bývalo nestalo. Neinformovanost a nezájem jsou silnými pomocníky xenofobie
a extremismu. Dokonce kdosi na informaci o celonárodním happeningu bezděky zareagoval stejným vyjádřením jako kdysi zločinec Adolf
Eichmann, když se ho u soudu ptali, zda svých skutků lituje: „Vždyť to
ale přeci byli Židé.“ Jako by být Židem nějak samozřejmě znamenalo
předurčení k tzv. „zvláštnímu zacházení“, což v nacistické terminologii
znamenalo okamžitou popravu. Nejedná se nám pouze o připomenutí
tragické události, ale o sdělení vize, kterou uvedené písně nesou: tradiční hodnoty, smysl života, naději, víru a důvěru. A na obecnou otázku: Jaké je v českých dějinách místo pro „dějiny těch druhých“, nejen
po staletí zde žijících Židů, odpovídáme: Chceme, aby se tragédie holocaustu, až náš svět opustí přímí svědci těch dnů hrůzy, nikdy nestala
pouhou, postupně jen do dějin zasunutou událostí, tu a tam umělecky
připomínanou. Proto budeme v Úvalech před základní školou zpívat
a vzpomínat i letos. Věříme, že tato událost nenechá lhostejnými ani
naše úvalské občany a že přijdou vyjádřit svou účastí podporu happeningu PAMATUJ!
Vítězslav Pokorný, místostarosta města

Upozornění na změnu v úhradě poplatku za likvidaci odpadů
Od letošního roku dochází ke změně v úhradě místního poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů takto:
• poplatek se bude hradit 1x ročně
• dochází ke změně variabilního symbolu u všech poplatníků
• splatnost poplatku posunuta vždy na 30.4. příslušného roku
(složenky budou doručeny do domácností nejpozději 20.4.)

Další změnou pro občana je, že již nebudou vydávány roční nálepky na popelnice (technické služby si označí nádoby svým logem).
Platbu prosím proveďte složenkou, bankovním převodem nebo přímo
v pokladně MěÚ Úvaly, Pražská 276 v úředních hodinách tj.:
pondělí 7.30 – 12.00 13.00 – 18.00
středa 7.30 – 12.00 13.00 – 17.00

Výše poplatku pro rok 2018 zůstává nezměněna.
Jitka Hamouzová, pověřená vedením odboru správního

zprávy z města

Městská stezka – 1. zastavení
– nádraží

P

očínaje únorovým číslem Života Úval, budeme postupně
představovat jednotlivá zastavení na nově zřízené Městské
stezce v Úvalech. Dozvíte se, kde
hledat informační panely a co se
na nich můžete zajímavého dozvědět.
Městská stezka o celkové délce
7,8 km začíná a současně i končí
u úvalského nádraží. Hned naproti nádraží je turistický rozcestník,
městská stezka je značená zelenou
turistickou značkou. Společně se
značením byly kompletně aktualizovány i turistické rozcestníky
KČT. Návštěvníci, kteří do Úval
často přijíždějí vlakem, a samozřejmě i úvalští obyvatelé tak

snadno najdou panel stezky číslo 1 hned vedle nádražní budovy
směrem k závorám v ulici Jiráskova.
Tento úvodní panel seznamuje se stezkou jako takovou – je
na něm umístěna přehledná mapka celé trasy i kompletní kilometráž. Kromě toho se věnuje úvalské
historii a popisuje, jak se město
postupně rozvíjelo od dob nejstarších až po současnost, jak se střídali jeho majitelé z řad šlechticů
až do zrušení vrchnostenské správy. Bouřlivý rozvoj zažilo město
zejména poté, co byl roku 1845
zahájen provoz na trati Praha –
Olomouc, která Úvaly prochází.
Další část panelu se věnuje vý-
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znamným žijícím i nežijícím
osobnostem, které se v Úvalech narodily nebo s nimi mají
něco společného. Jde o spisovatele, herce, architekta, hudebníky….
První panel je doplněn několika dobovými fotograﬁemi
Úval. Zajímavá je litograﬁe
Josefa Richtera, na které jsou
vidět dvě umělé věže vybudované Lichtenštejny kousek
od Úval, ve Škvorecké oboře.
Bývají považovány za zříceninu hrádku Skara, který také
stával kdysi ve Škvorecké

Život Úval 2/2018

…věděli jste, že:
… Úvaly protínala středověká „D1“, stará obchodní stezka, která
spojovala Čechy s Moravou?
Z Prahy vedla přes Český Brod, Čáslav, Chrudim na Vraclav u Litomyšle a Poličku,
kde se dělila na dvě větve. Jedna vedla k Olomouci, druhá přes Svojanov, Kunštát
a Černou Horu k Brnu.

… Úvaly byly kdysi rozděleny na dvě poloviny a patřily dvěma
pánům?
… v Úvalech býval kdysi pivovar?
…v Úvalech žil asi od roku 1941 až do své smrti herec Jiří Steimar?
Pokračovateli jeho významného hereckého rodu jsou herci Jiří Kodet, Evelýna
Steimarová, Barbora Kodetová, Anna Polívková nebo Vendula Prager-Rytířová.

oboře, ovšem jinde než věže,
cca o 300 m dále po proudu
Výmoly. Pokud se dnes vydáte do těchto míst, mnoho už
z původních věží nenajdete.
Další dvě kresby znázorňují
dolní část náměstí – ta starší
od Karla Liebschera ji znázorňuje ještě bez budovy měšťanské školy, ta novější už s ní.
Tyto a mnohé další zajímavosti najdete na panelech
městské stezky. Udělejte si 2–3
hodinky času a vydejte se na
procházku.
Mirka Borecká

Domov seniorů Úvaly
srdečně děkuje všem zúčastněným, kteří se podíleli na
„Charitativním prodeji na podporu seniorů“, který se konal při
příležitosti rozsvícení vánočního stromku v Úvalech. Jeho výtěžek, ve výši
20.100,- Kč, byl dne 22. 12. 2017 věnován právě seniorům DS Úvaly.
Vřelé díky patří akčním ženám s velkým srdcem z amatérského
sportovního týmu

DOLCE GANG
(ve složení: Adélka Daníčková, Helča Chadimová, Veronika Husenská,
Verča Krutská, Hana Šindelářová, Jana Šindelářová,
Lenka Zikmundová)
za energii a čas, které vložily do této akce.
Ještě jednou všem mockrát děkujeme!!!
Za Domov seniorů Úvaly:
Bc. Zdenka Jordánová
(ředitelka)

Počasí 2017

P

Poté se oteplilo a sníh začal ubývat. 5.února byla teplota 8,6 °C,
střídavě se oteplovalo i ochlazovalo, ale mrzlo jen v noci 20. února,
sníh roztál úplně. Pršelo jen málo
a foukal vítr. V březnu se začalo
pomalu oteplovat, byla i chladnější
období s jinovatkou, ale teploty už
byly nad nulou. Srážky byly spíše
nárazové, třeba týden nepršelo, pak
pršelo 3 dny a opět byla pauza. Duben začal teplým počasím, potom
se ochladilo až o 15 °C a celý měsíc se střídalo
teplejší počasí
se studeným,
zimy bylo víc.
Pršelo poměrně často a foukal vítr. První
půlka května
byla deštivá,
pozvolna
se
oteplovalo, pak
ale přišli ledoví
muži o něco
MUDr. Maříková zastupuje
dříve a byly
pouze pro akutní případy
i přízemní mrazíky. Ve druhé

o blátivých Vánocích přišel
studený leden. Po celý měsíc byly teploty pod bodem
mrazu,jen párkrát přes den vystoupily nad nulu. 11. ledna klesla teplota na -14,5 °C, následující
den bylo 5,5 °C, pak už jen mrzlo.
2. ledna napadl sníh, který vydržel celý měsíc. Sněhová vrstva
byla vysoká 8–13 cm. Na začátku
února bylo na naší stanici 17 cm
sněhu. Na Hromnice začalo pršet
a na zemi se vytvořila ledovka.

MUDr. KARÁSKOVÁ

DOVOLENÁ
5. – 6. února
26. – 27. února

polovině měsíce se prudce oteplilo,teploty se přiblíżily ke 30 °C
a téměř nepršelo jen občas bouřky.
V červnu bylo teplo a srážky jen
na začátku měsíce. Následovalo sucho a vysoké teploty. Ke konci měsíce přišla silná bouřka a ve dnech
28. a 29.6. spadlo celkem 54 mm
srážek. Foukal také silný vítr. Potom už bylo chladněji a srážky jen
ojedinělé.V první půli července pršelo často, ale množství srážek bylo
malé. Pak už pršelo méně, pouze
ve dnech 24. a 26.7. napršelo přes
10 mm. Ke konci měsíce se prudce oteplilo a teploty přesáhly
30 °C. Počátek měsíce srpna
byl velmi teplý, několikrát byly
i bouřky. Větší déšť byl jen třikrát,
např. 11.8. spadlo 33,5 mm, z toho
12,5 mm během hodiny. Na konci měsíce se ochladilo o 15 °C.
V září bylo chladno a málo srážek.
Ke konci měsíce se oteplilo až na 20
°C, pak ale nastalo opět ochlazení.
Začátek října byl deštivý a chladný,
pak se trochu oteplilo, ke konci měsíce už bylo chladno,mlhy a déšť.
Dne 29.října se přes celé území

republiky přehnal uragán Herwart,
který způsobil velké materiální
škody a usmrtil 4 lidi. V listopadu
moc nepršelo, bylo zataženo, střídalo se teplejší počasí se studeným.
Na konci měsíce se silně ochladilo.
V prosinci bylo málo srážek, bylo
chladno a padal sníh. Sněhová pokrývka většinou hned roztála, jen
ve dnech 18.–20.12. byla sněhová
vrstva 1 cm. Na silvestra se oteplilo
až na 12°C. Tolik přehled a na závěr pár čísel:
Srážky za měsíc:
Leden:
21,5 mm
Únor:
18,0 mm
Březen:
44,4 mm
Duben:
68,6 mm
Květen:
41,4 mm
Červen:
108,5 mm
Červenec: 61,7 mm
Srpen:
87,7 mm
Září:
42,2 mm
Říjen:
85,1 mm
Listopad: 35,7 mm
Prosinec: 19,9 mm
Rok 2017: 634,7 mm
Ing. Jiří Veselý
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Milí vnukové a vnučky čsl. legionářů

O

i číslo pluku, datum návratu nebo legitimaci
Čsl. obce legionářské. Sdělte mi, zda byl děda
vězněn nebo jinak šikanován nacisty nebo komunisty.
Dejte mi prosím co nejdříve vědět, čas neúprosně utíká. Pošlete mi vzkaz, přijdu osobně.
V únoru mám čas, půjčené vrátím do několika
dnů. Předem děkuji.
PhDr. Lenka Mandová, kronikářka
mandova@centrum.cz 602 864 749

bracím se na vás s opakovanou prosbou,
zda byste letopisecké komisi nepůjčili na oskenování jakékoliv vzpomínky
na vaše hrdinné dědy: medaile, fotograﬁe,
legitimace, popřípadě dopisy či zápisník
atd. První rodiny se již přihlásily a sdělily
jméno a data narození legionáře, jeho povolání, popřípadě bydliště. Jistě víte, ve které zemi
dědeček legionář bojoval za vytvoření demokratického Československa: v Rusku, Francii, Itálii, možná i v Srbsku. Možná najdete

100 let Republiky československé
Edvard Beneš Narodil se 28. května 1884 v Kožlanech. Byl blízkým spolupracovníkem T.G.
Masaryka a jedním z vůdců prvního československého odboje a zakladatelů první Republiky československé. Propuknutí 1. světové války jej podnítilo k organizování vnitřního odboje „Mafﬁe“. Obstarával zejména spojení mezi Prahou a Masarykem ve Švýcarsku. V září 1915 odešel do zahraničí
a od té doby jsou jeho životní osudy úzce spjaty s osobnostmi T. G. Masaryka a M. R. Štefánika. Byl
prvním ministrem zahraničí a po abdikaci T.G. Masaryka se stal druhým československým prezidentem. Jeho působení v prezidentském úřadě provázela bouřlivá doba, během které byl nucen dvakrát
abdikovat. Poprvé se tak stalo v roce 1938 po tzv. Mnichovském diktátu a podruhé o deset let později,
kdy tak reagoval na ovládnutí státu Komunistickou stranou.
Po své první abdikaci odlétá do Velké Británie, kde postupně formuje exilovou vládu, a o dva roky
později se stává jejím prezidentem. Po okupaci českých zemí a vzniku Slovenského státu v březnu
1939 prohlásil Mnichov za neplatný a zastával teorii právní kontinuity Československa. V průběhu
války dosáhl uznání čs. exilové vlády u všech spojeneckých států. Stál také v pozadí operace
Anthropoid – atentátu na Reinharda Heydricha. Beneš měl na paměti, jak se západní státy zachovaly vůči Československu v roce 1938, kdy od něj daly ruce pryč. Proto se koncem roku
„Chránit mír znamená nechtít válku. Ale
1943 vydal do Moskvy, aby tam dojednal druhou dohodu se SSSR o vzájemné válečné
chránit
mír znamená i statečně sáhnout ke
i poválečné pomoci. Během pobytu v Moskvě Beneš také začal jednat s představiteli
zbrani proti tomu, kdo by mír, klid, lidskost,
exilové Komunistické strany Československa o poválečné podobě Československa.
lidskou důstojnost a svobodu každého našeho
V závěru války v Košicích jmenoval poválečnou vládu, 16. května se vrátil
občana chtěl ohrozit.“
Edvard Beneš
do Prahy a 28. října byl oﬁciálně potvrzen ve funkci prezidenta republiky. Ihned
začal svými dekrety uskutečňovat záměr „revoluci nacionální spojit s revolucí
hospodářskou“. Až příliš vycházel z úvahy, že Československo se může stát „mostem“ mezi Sovětským svazem a západními demokraciemi
a napomoci tak stabilitě v Evropě. Benešova nerozhodnost v únoru roku 1948 usnadnila komunistům převzetí moci v zemi. V květnu 1948 se
prezident Beneš ještě pokusil komunistům vzepřít, když odmítl podepsat novou československou ústavu, kterou bylo zlikvidováno demokratické
státní zřízení. V červnu téhož roku, pod tlakem okolností a díky podlomenému zdraví podruhé abdikuje na úřad prezidenta republiky a o tři měsíce
později umírá. Jeho oﬁciální státní pohřeb využili mnozí k vyjádření nesouhlasu s převzetím moci komunisty.
S využitím veřejných zdrojů sestavil Josef Štěpánovský

V předvečer války

Č

echoslováci po světové válce trochu monarchii křivdili, když ji nazývali „žalářem národů“, ale démonizace a poplivání
starého režimu je průvodním jevem každé porevoluční doby. Přitom bychom o monarchii,
z našeho českého pohledu, mohli s klidem
hovořit jako o „kolébce národů“. Český národ
v moderním slova smyslu se v monarchii zrodil, kulturně, hospodářsky i politicky vyrostl,
poznal ústavnost, stranictví, všeobecné volební právo.
Politické rozdělení monarchie na Rakousko-Uhersko v roce 1867 českému nacionalismu přineslo nesplněná očekávání, že by snad
Češi mohli také dosáhnout jakéhosi druhu
autonomie. Kdyby však nebylo nacionalismu německého, který se tomu pochopitelně
bránil. Problém byl v tom, že se Češi svých
práv domáhali v zemském rámci, a tudíž se
dotýkali i práv německých. Podstatným pilířem českého nacionalismu nebyla jen dávná
česká státnost, která udávala představy o českém historickém území. Pilířem bylo i hu-

sitství, kde se také nacházely paralely české
svobodomyslnosti a urputného boje Čechů
proti Němcům. Češi se chápali jako potomci
husitů, což s úsměškem Němci potvrzovali,
protože si s husitstvím asociovali barbarské
a nekulturní činy. A tu se z toho zrodil také
silný český antikatolicismus, který po vzniku
Československé republiky legitimizoval zabírání kostelů a legislativu namířenou proti
katolické církvi, ale také perzekuci katolíků
od roku 1949.
Zaměříme-li se však na dobu před vypuknutím I. světové války, tak národnostní sváry v monarchii dosahovaly svého vrcholu. Pro český
i německý nacionalismus se monarchie stala poněkud těsnou, přestože byl císař František Josef
I. poměrně oblíben i v české veřejnosti. Co však
mohlo být národnostně rozděleno, tak rozděleno
bylo, jelikož panovnický sjednocující majestát
dosahoval jen omezeného vlivu. Nehovořím jen
o rozdělení politického a spolkového života, kdy
například téměř ke každé německé straně nebo
spolku existoval český ekvivalent. Národnostně

bylo rozděleno i celé
hospodářství, včetně
bankovnictví a průmyslu.
Neplechu
takové třenice způsobovaly v českém
zemském
sněmu,
na rozdíl od moravského, kde Češi
a Němci došli k určitému
konsensu.
V roce 1913 říšská
vláda dospěla k racionálnímu, avšak
z pohledu českých politických elit k významnému symbolickému protičeskému rozhodnutí.
Zemský sněm byl tzv. Anenskými dekrety dočasně rozpuštěn, ne však natruc Čechům, ale
protože nedokázal dlouhodobě rozhodovat ani
o ﬁnančních záležitostech země.
Není sporu o tom, že Čechy byly průmyslově nejrozvinutější zemí Rakousko-uherské
monarchie. Ovšem nevděčily tomu mimo-
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chodem českému průmyslu, ale především
německému průmyslu. Nejednalo se jen o sílu
kapitálu, ale také o to, že se Češi v celé řadě
hospodářských odvětví od Němců přinejmenším inspirovali. I proslulé české cukrovarnictví, které přineslo do českých rukou potřebný
kapitál do rozvoje dalších odvětví, tu zakládali Němci.
Úvaly se v době před počátkem války nikterak nevymykaly obecné charakteristice.
Zástavbou i počtem obyvatel se masivně rozrůstaly, čemuž vděčily především železnici,
rozvíjejícímu se průmyslu a obecně i předválečné hospodářské konjunktuře. I Úvaly po-

chopitelně měly svůj cukrovar, který využíval
zdejšího rozvinutého zemědělství.
Díky vyššímu počtu obyvatel se v Úvalech
těšila rozvoji i spolková činnost. Působili zde
nejen minule zmiňovaní hasiči, ale v roce
1907 byla v městečku založena i místní organizace Sokola, jakožto součást zejména
v Čechách velmi úspěšné organizace, která
byla obdobou neméně úspěšných německých
turnerů. Oblíbené byly i různé živnostenské, okrašlovací, pěvecké a divadelní spolky.
Úvalští obyvatelé však vstupovali i do politických stran, a vzhledem k národnostnímu
a sociálnímu složení obyvatelstva, výhradně

Život Úval 2/2018
do českých a socialistických. A tak tu už před
válkou působili národní socialisté a sociální
demokraté.
Velkou předválečnou událostí Úval bylo
otevření nové školní budovy v roce 1912. Postavena byla v tehdy už dosti zastaralém stylu. Ale co naplat, drtivá většina významných
národních staveb se pyšnila novorenesančním
slohem. Novorenesační architektura byla výkladní skříní české národní emancipace. Byla
důstojná, velkolepá a odkazovala na dobu, kdy
ještě nebyl údajně český národ podmaněn německým živlem a katolickou církví.
Milan Bednář

Dějinná osmička aneb malé ohlédnutí za demokracií

V

letošním roce vzpomenem stého výročí založení Československé republiky, což může
vést k větší povědomosti o T. G. Masarykovi, E. Benešovi či M. R. Štefánikovi, čsl. legionářích či Maﬁi, možná i o zásadách demokracie.
Osmička sehrála v našich dějinách výraznou
roli, namátkou vzpomenu bitvy na Moravském
poli 1278, kde padl král Přemysl Otakar II., založení Karlovy univerzity a Nového Města roku
1348, zvolení Jiřího z Poděbrad českým králem
1458, na pražskou defenestraci 1618.
Oněch dějinných osmiček je v českých dějinách mnoho.
Nás zajímá 19. století, kdy hned roku 1818 vyšlo provolání, sestavené Kašparem ze Šternberka
a Františkem z Klebesberka, o založení Vlasteneckého muzea. Národní obrození bylo ale především namáhavou kulturní prací kněží, učitelů ,
členů různorodých spolků.
Vídni loajální Češi byli stále více zklamáváni
politikou Franze Josefa I., který nastoupil na trůn
v revolučním roce 1848. V tomtéž roce byla
alespoň zrušena robota, s náhradou. A historik
a politik František Palacký napsal odmítavý dopis do Frankfurtu n. M. o účasti českého národa
na celoněmeckém sněmu.
Ještě jednu osmičku. Základní kámen Národního divadla byl položen roku 1868.
Česká společnost chtěla zpět zemská práva
a garantované občanské svobody.
Vedle zemské šlechty a sílících vrtev podnikatelských chtěla rozhodovat o osudu českého národa i nová vrstva, ti nejchudší. Dělníci založili
1878 českou sociální demokracii. Neexistovalo
všeobecné volební
právo, ale sílil všeobecný nacionalismus.
V Úvalech lze zmínit spolek Žihadlo
založený roku 1860
farářem Václavem
Kratochvílem a řídícím učitelem Josefem Ballatým. Typicky opět kněz, páter
Alois Dostál, založil
v šedesátých letech
ochotnický spolek.
V divadelní činnosti
pokračoval úvalský
farář František Soukup.
Následovaly
spolky živnostníků,
podpůrný potravino-

vý spolek Oul, roku 1874 založený Sbor dobrovolných hasičů. Jednalo se o české spolky, které
měly pomoci, pobavit anebo si uvědomit význam
našich dějin a češtiny, zachované v Husových spisech či v Bibli kralické?
Roku 1882 se Karlova univerzita rozdělila
na část s vyučujícím jazykem českým a na část
s vyučujícím jazykem německým.
O národnostních a státoprávních otázkách se
diskutovalo v letech 1861 až 1918 v zemském
sněmu a říšské radě, kam byl volen Karel Kramář
a s přestávkami T. G. Masaryk.
Kulturně, ale i hospodářsky rozvinutá česká
sebevědomá společnost chtěla o sobě rozhodovat
sama, ale v rámci federace či autonomie monarchistického Rakousko-Uherska. Velká válka a následná prohra Německa a Rakousko-Uherska vše
změnila.
Roku 1918 začali spolu žít Češi, Němci, Slováci, Maďaři, Poláci, Židé a Rusíni v jedné demokratické republice. Země Koruny české se spojily
se Slovenskem a dokonce s Podkarpatskou Rusí
a vytvořily Československo, koncem roku 1918
byl zvolen prezidentem bývalý univerzitní profesor T. G. Masaryk.
Bývalí poddaní Franze Josefa I. se začali učit
žít podle demokratických zásad, v doslovném
překladu vlády lidu. Podle paragrafu 106 ústavy
se výsady pohlaví, stavu a povolání neuznávají,
tedy byla nastolena rovnoprávnost před zákonem.
Děkovali jsme za vznik státu vůdcům se silným
programem (Dobrovský, Palacký, Havlíček, Masaryk), ale jejich program byl pozitivně pracovní,
s vysokým morálním nasazením.

Dbalo se o pravdu a slušnost. Pokud dnes chceme věřit v pokrok, měli bychom mít víru v ústavnost, ve vymahatelnost práva, víru ve vzdělanost
a povinnost morálního jednání. Lhostejnost s nepravostmi bývá označována za nejhorší přečin
nejen v demokracii.
Naše národní tradice nerozpojila politiku a morálku, což dokládá jak K. Havlíček, tak T. G. Masaryk. Amorálnost se vymstí.
Dnes žijeme v České republice, ve městě se
6 600 obyvateli (z toho 340 cizinců), několik kilometrů od hlavního města plného institucí, škol
a knihoven. Město žije mnoha kulturními a sportovními spolky a kluby. Má k dispozici díky sociálním sítím mnoho informací.
To je chvályhodné, ale nedostačující.
Charakterem spolužití ve státě nebo v obci není
bytí, ale chtění. Chceme žít v hezkém prostředí
dobře zabezpečeni, ale v prostředí přátelském
a morálním.
Demokracie neznamená rozhodnutí jedince
zaštítěného podporou zaintersovaných, demokracie je široká diskuse vedoucí ke konsensu.
Nedemokratický člověk ví, že pod tíhou argumentů nepřijme názor druhého, protože sleduje
své cíle.
Naše sociologie ve vědě a v politice je opřena o nutnost se zabývat danými skutečnostmi
a z toho vyvozovat bezprostřední závěry. Ve skutečné demokracii, kde hlas mají všichni svéprávní občané, by na špatnou skutečnost mělo být
soustavně poukazováno s cílem nápravy. Demokracie je zodpovědnost a velké úsilí.
V naší tradici žije soucit se slabšími, imperativ
pomoci. Je všude postaráno o nejpotřebnější?
Není činnost politiků
jen snahou vyšplhat se
na politickém žebříčku
výš, ať to stojí, co to stojí? Nedostatečná diskuse
vedoucí k stupňovanému
napětí, zadlužování, zbytečné ničení obecního majetku? Demokracie potřebuje zodpovědné vedení,
nikoliv šéfa.
Demokracie není jen
právo volit, demokracie
je obrovská zodpovědnost
a dennodenní mravenčí
práce, tlak proti těm, kteří věří, že účel světí prostředky.
PhDr. L. Mandová

28. říjen 1968
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názory čtenářů

Život Úval 2/2018

Spor o Vinici ještě nemůže být ukončen!

V

Životě Úval (ŽÚ) 11/2017 uvedli zastupitelé z PRO Úvaly, že bezúplatnou
změnou pozemků z „louky a pastviny“
na „obytné území“ v lokalitě Vinice přijde
město o 10 až 15 miliónů Kč a že tuto změnu neobsahovala žádná závazná předchozí
územní studie ani územní plán. Starosta pan
Borecký tamtéž uvedl, že zastavitelnost daných pozemků navazuje na „již v minulosti
schválenou územní studii Vinice“, ale následně hovoří o nutnosti dodržovat územní plán,
což je něco jiného. V ŽÚ 12/2017 zastupitel,
pan Krutský ml., uvádí, že změna je zachycena v územní studii zastavitelnosti z roku
2014. Pan Ivan Černý, dřívější starosta, doplnil, že ODS a Otevřené Úvaly spolupracují
již od roku 2010 a že mají na schválení studie
z roku 2014 zásadní podíl.

Úvalská studie?
V jaké právní formě se tedy nachází úvalská
studie z roku 2014? Je, či není? Ať tak, nebo onak,
obecní úřad nese zásadní zodpovědnost za případnou ﬁnanční újmu pro město, pokud nebyly
využity možnosti k získání prospěchu. Tvrzení
starosty pana Boreckého v ŽÚ 11/2017, že v lokalitě Vinice stávala „ovčárna“ je pravdivé a podporuje ho i charakter území „louky a pastviny“.
To ale neznamená, že šlo o obytné území, a proto
to takto není zaneseno v platném územním plánu.
Tudíž na to není nutné brát ohled stejně tak, jako
není brán ohled na výskyt dřívějších a zaniklých
osídlení kdekoliv jinde.

Závaznost studie a zpracovatel
Byl a kdy podán návrh na využití studie jako
podkladu pro zpracování, aktualizaci nebo změnu
územně plánovací dokumentace? Byl a kdy podán návrh na vložení dat o této studii do evidence
územně plánovací činnosti?
K datům ze studie se má přihlížet. Není
dána povinnost je plně respektovat. Proč Městský úřad Úvaly a zřejmě i větší část zastupitelstva,
trvá na něčem, co řadě obyvatel Úval vadí? A že
vadí hodně, mnozí prokázali negativními reakcemi a vášnivými diskuzemi kolem roku 2014.
Zpracovatelem územní studie může být jen
osoba s předepsanou kvaliﬁkací, zpravidla architekt. „Pořizovatel stanoví obsah, rozsah
(vymezení řešeného území), cíle a účel územní
studie“. Architekt za konkrétní řešení a případné
škody odpovědnost nenese.

Zisk majitele versus ztráta pro ostatní
Změna pozemků „přírodního charakteru na zastavitelné“ znamená ﬁnanční přínos pro majitele. Změnou však vzniká nezvratná a trvalá ztráta
všem ostatním, tedy úbytek možnosti obnovovat
svou schopnost pracovat a vydělávat, tedy vytvářet pro sebe zisk, k čemuž významnou mírou
přispívá i možnost se projít mezi poli, loukami
a pastvinami, lesy, tedy v přírodě, která nás v okolí Prahy zatím ještě obklopuje. Jedná se o ztrátu
veřejného prostoru, kterou budou jako trvalou
újmu cítit stovky, či spíše tisíce obyvatel Úval.
S touto nehmotnou ztrátou vzniká i ztráta ﬁnanční souvisící s poklesem urbanistické hodnoty
území. Cena nemovitostí pro bydlení kdekoliv
na světě není dána jen jejich rozlohou, ale zejména „ostatními“ parametry. Proč by jinak lidé při
výběru, kde budou bydlet, preferovali místa, kde

je klid, kde nevedou dálnice, mimo husté osídlení
měst? Proč se snaží prolomit stavební uzávěry dokonce i v přírodně chráněných oblastech? Stavební zákon říká: „Územní plánování ve veřejném
zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví.“

Vinice, Klánovický les – jde o totéž!
Představte si, že se místo přírodní lokality Vinice jedná o okolí cesty do Klánovic. O místo v sousedství úvalské části Pařezina. V případě Vinice
jde prakticky o totéž, o přírodní lokalitu v těsném
sousedství území pro bydlení 300 lidí. Souhlasíte
s ukrojením části „Klánovického lesa“?

Opakované veřejné projednání
K tvrzení, že návrh územního plánu již byl veřejně projednán, je nutné doplnit, že stavební zákon uvádí i pojem Opakované veřejné projednání.
Městský úřad Úvaly má právo vyhlásit Opakované veřejné projednání. Změna územní studie je
mnohem jednoduší.

Jde o trestnou činnost, nebo ne?
Bylo vzneseno vážné podezření na trestnou
činnost. Proto máme právo na konkrétní odpověď. Členové PRO Úvaly jsou údajně zásadně
proti změně lokality Vinice z „luk a pastvin“
na „obytné“ území. Podporujete danou změnu
vy, zastupitelé za Otevřené Úvaly? Proti svému
programu odpůrců rozšiřování zastavitelných
území a ochránců přírodních hodnot a krajinných
prvků? Jste to vy, dva zastupitelé za ČSSD, případně jeden dříve za ČSSD, nyní stojící mimo?
Nebo vy, jediný zástupce za TOP 09? Jste to vy tři
za ODS? Nedovoluji si tvrdit, že všichni v ODS
stojíte na straně majitele lokality Vinice! Ale
i kdybyste všichni tuto změnu prosazovali, tak
máte v zastupitelstvu jen 3 hlasy proti zbývajícím
12, a přitom jeden z vašich hlasů musí být vyloučen pro přímý střet zájmů.
Občany Úval musí zajímat i odpověď na otázku: Jak byl, či bude vypořádán ﬁnanční efekt,
který vyplývá ze změny charakteru pozemků
v lokalitě Vinice?

Vážení zastupitelé,
věřím, že jako vaši voliči máme právo znát
názor každého z vás. Zvláště, když někteří z vás
byli v ŽÚ 11/2017 veřejně napadeni z trestného
činu. Dokážete každý za sebe a veřejně odpovědět
na následující dvě otázky, které rozhodnou o osudu lokality Vinice?
1) Má se Zastupitelstvo města Úvaly usnést
na tom, že o změně lokality Vinice
na obytné území se bude hlasovat samostatně? Ano – Ne
2) Má být lokalita Vinice z charakteru „louky a pastviny“ změněna na „obytné území“? Ano – Ne
Vaše ochota odpovědět a nést odpovědnost
za své rozhodnutí i před vašimi sousedy v Úvalech bude významným signálem, že proces řízení
chodu Města Úvaly probíhá demokraticky.
Věřím, že pan šéfredaktor Života Úval bude tak
laskav a pro vaše odpovědi, pouhých 2krát 15 řádků, najde v příštím vydání ŽÚ místo.
Josef Hodboď
občan města Úvaly
„Věřím, že nejsem sám.“

Stručný přehled legislativy
Podle výkladu Ministerstva pro místní rozvoj,
které má v gesci tyto záležitosti:
– Územní studie zejména prověřuje podmínky změn v území. Je zpravidla pořizována pro ověření možností využití konkrétního řešeného území, zastavitelných
nebo přestavbových ploch nebo vybrané
části nezastavěného území z hlediska
komplexního řešení krajiny.
– Územní studie patří podle stavebního zákona mezi územně plánovací podklady.
Územní studie slouží k ověření možnosti
a podmínek změn v území; slouží jako
podklad k pořizování územně plánovací
dokumentace (ÚPD), jejích změn a pro
rozhodování v území. Obsah územní
studie není pro ÚPD závazný (Aktualizace 2013).
– Územní studii pořizuje příslušný úřad
vždy v přenesené působnosti. Pořizovatelem územní studie může být úřad
územního plánování… Obecní úřady
ostatních obcí mohou pořizovat územní
studii jen, pokud zajistí splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně
plánovací činnosti. Pořizovatel pořizuje územní studii v případech, kdy je to
uloženo územně plánovací dokumentací,
z vlastního nebo jiného podnětu.
– Územní studie má vždy zadání, v němž
pořizovatel stanoví obsah, rozsah (vymezení řešeného území), cíle a účel územní
studie. Na rozdíl od zadání regulačního
plánu nemůže být zadání územní studie součástí územního plánu, protože
zadání územní studie je v pravomoci
pořizovatele a ne zastupitelstva.
– Územní studie, o níž byla data vložena
do evidence územně plánovací činnosti,
slouží jako podklad pro pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací
dokumentace, jejich změn a pro rozhodování v území. I když územní studie
není na rozdíl od územně plánovací dokumentace závazným podkladem pro
územní rozhodování, je (pakliže je vložena do evidence územně plánovací činnosti) podkladem neopominutelným.
Stavební úřad musí při územním řízení
porovnat navrhovaný záměr s jejím řešením a v případě přípustné odchylky tuto
v územním rozhodnutí odůvodnit s tím,
že v odůvodnění rozhodnutí prokáže, že
nalezl z hlediska cílů a úkolů územního
plánování a veřejných zájmů vhodnější nebo alespoň rovnocenné řešení, než
obsahuje územní studie.
Literatura:
https://www.mmr.cz/getmedia/f653ecc5-e6e8-4825.../UzemniStudie_17122010.pdf
h t t p s : / / w w w. u u r. c z / 1 0 0 0 - o t a z e k / ? a c tion=heslo&id=205&IDtema=28
www.uur.cz/images/8...a.../22-vybrane-problemy-porizovani-up-16022015.pdf
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okénko knihovny

Život Úval 2/2018

Nová témata besed a lekcí pro základní školu

S

polupráce knihovny a úvalské základní
školy se v prvním pololetí letošního školního roku úspěšně rozběhla. Mimo stálé
nabídky besed a lekcí, jsme připravily několik
nových témat pro první i druhý stupeň.
Pro čtvrťáky jsme na přání pedagogů zařadily besedu České pověsti. Společně s dětmi si
povídáme o pověstech jako literárním žánru,
o hrdinech, kteří se v pověstech objevují, nebo
jak pověsti zařadit podle děje (heraldické, strašidelné, místní apod.) Každý žáček pak dostane
svoji krátkou pověst a pracovní list. O vypracovaných otázkách s dětmi diskutujeme, snažíme
se, aby se ke slovu dostali všichni.

Pro třetí třídy máme nové téma – bajky.
Stejně jako u pověstí si nejprve vysvětlíme
bajku jako literární žánr. Potom dětem přečteme jednu Ezopovu bajku ve třech variantách – jako báseň, text ve staročeštině a bajku
převyprávěnou Josefem Ladou. Děti hodnotí,
kterému textu rozuměly nejlépe, jaké výrazy
neznají, nebo jestli všechny varianty bajky
skončily stejně. V praktické části si každý
zkusí vymyslet svoji bajku na konkrétní ponaučení.
S žáky devátých ročníků jsme se potkaly
ve školní PC učebně, abychom jim poradily, jak správným způsobem vytvářet citace

zdrojů, ze kterých čerpají informace pro
své ročníkové práce. Každý žák si vyzkoušel vytvořit pomocí tzv. citačního manažeru
www.citace.com, správnou citaci knihy, příspěvku na wikipedii, webové stránky a obrázku. Věříme, že informace o správném
citování zdrojů se budou žákům v budoucnu
hodit při psaní seminárních prací na středních školách.
Jsme rády, že se besedy dětem líbí, některé
třídy navštěvují knihovnu i několikrát za školní rok. Již teď se těšíme na další spolupráci
s dětmi a učiteli.
Knihovnice MěK Úvaly

Knihovna připravila tematické besedy k oslavám 100. výročí
založení Československé republiky

L

etošní rok si připomínáme
dvě významná výročí, sto let
od konce první světové války a zároveň vznik samostatného
Československa. Do oslav těchto
událostí se zapojilo i město Úvaly
a připravilo různé aktivity, které
budou probíhat po celý rok 2018.
Ani knihovna nezůstala stranou

těchto oslav a připravila pásmo
besed pro 1. stupeň základní školy.
Tematicky se besedy věnují
státním symbolům a českým patronům. Pro přípravu besed vycházíme z publikací Martina Velíška
Můj stát, putování s českým lvem
za sedmi státními symboly a Můj
stát, putování za českými patrony

a publikace Michala Vaněčka Co
má vědět správný Čech.
Pro každý ročník je připravena beseda s jiným obsahem vždy
s ohledem na věk dětí. Kromě
státních symbolů se děti dozví
zajímavé informace, např. o národním stromu, mincích a bankovkách, nejznámějších českých

patronech nebo kteří Češi či jaké
vynálezy naši vlast celosvětově
proslavili apod.
Konkrétní nabídka jednotlivých
besed je na webových stránkách
knihovny v záložce „Pro školy“,
a to včetně informací, jak si besedu v knihovně domluvit.
Knihovnice MěK Úvaly

kultura a volný čas

Kulturní akce na přelomu starého a nového roku
10. prosince 2017 – Komorní sbor Christi – vánoční koncert v DPS
– tradice, která se nepřekoná, na níž jsem zapomněla vzít foťák a mobil vypnula, aby nerušil. Všimla jsem si, že se leckdo činil a dokumentoval, pak prosím o zaslání pár snímků na adresu archivu (tedy tu
uvedenou v konci přehledu akcí). Tradice, doplněná o drobný vstup
poetických přednesů našich malých dětských, možná počínajících
umělců. Zavlhlé oči svědčí o šťastné dojemnosti těch chvilek. (pozn.
Našla se autorka, která jeden snímek Christi dodala – H.Černá)

12. prosince – Divadlo OUDIV má dorost aneb Líheň malých ochotníčků v Úvalech
Konečně Úvaly zachraňují letitou tradici.
Dramaťáčky MDDM
každoročně
nacvičily nějaké představení,
nejmenší pro maminky,
větší děti klasické představení pro akademii
v Salesiánském divadle
a reprízy v MDDM,

DPS či „65“. A vznikly krásné kousky, leckteré dochované na DVD (bavím se nad nimi dosud). Po škole se děti nějak rozptýlily a našly si jiné
zájmy. Teďka, když máme v Úvalech ochotnický soubor OUDIV, tak se
zdá, že hrající rodiče popostrčí svoje ratolesti také na pomyslná prkna, co
znamenají svět. Na představení Dva tovaryši v MDDM byly v hledišťátku známé herecké tváře, takže patrně malí představitelé rolí patřili k nim.
A kroužek vede režisérka OUDIVu Simona Mašatová. Krátkou, vtipnou
pohádku o mazaném a hrabivém tovaryši a jeho tichém, smířlivém a poctivém kolegovi, vystřihly děti s nadšením a nasazením. Obecenstvo se
často zasmálo nad vtipnými nadčasovými hláškami. Děti to prostě daly.
A bylo to skvělé. Jen houšť a dál.
17. prosince. Atmosféra dokonalá, sněží, padají „sedláci“ a uvnitř
„65“ zkouší taneční, swingová kapela Václava Marka & his Blue Star
na večerní, zcela vyprodané
představení –
Modrá hvězda
Vánoc. O hodinu později
zachumelení
návštěvníci odkládají v šatně a dosedají
v netrpělivém
očekávání. No

a to tu ještě nebylo. ... Vynikající zábava, retro každým coulem. Jak by řekl
brouk tesařík pana Sekory:
„Takového (plánu) pořadu jsem si vezdy ždál.“
Dvouhodinové vystoupení
nadchlo každého, o pře-
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stávce nikdo neodešel, přestože někoho tlačily židličky do zad. Čím
to, že staré hity neomrzí? Dokonce dost prastaré. Prostě swingová muzika dokáže své a rytmus tělem ladně hýbe, a když kapela umí, tak je
čím být nadšený. Přáli jsme si vzájemně krásné Vánoce a další setkání
s Modrou hvězdou.
Cestou domů na nás shlížel pocukrovaný Arnošt a rozsvícený strom
a Husova ulice. Druhý den po sněhu skoro ani památky.

23. prosince v 17 hodin se otvírá kostel Zvěstování Panny Marie, aby
opět hostil od 18h „naši Rybovku“, kterou nacvičili V.Pokorný a E.
Nádeníčková se smíšeným sborem, jak už je pár roků v Úvalech zvykem, že se setkají členové sboru Christi, Smetana z Kladna a sboru
z Buštěhradu, za přispění občanů Úval, Klánovic a Prahy. Doprovázeni
byli smyčcovým kvartetem s hostujícím dirigentem a sólisty. Za organizovaného postupu se velmi brzy začaly lavice plnit, přidávaly se židle
a ulička byla od poloviny neprostupná až mezi dveře, posluchači – ne
už diváci – stáli i venku u sv. Jána. Zájem o Českou mši vánoční „Hej
mistře“ Jana Jakuba Ryby byl veliký.

Ještě však návrat ke skvělému
vystoupení Daniely
Demuthové,
Žoﬁe
Vokálkové
a Zbyňky Šolcové.
Program
složený
z úvalských premiér skladeb starých
mistrů, směsi vánočních evropských
koled a závěrem Pie
Jesu z Requiem, nadchl zaplněný sálek
stálých návštěvníků
a jejich potlesk pak
i samotné trio MDV, které se v Úvalech cítí jako doma.
11. ledna, zcela (pro mne) nečekaně ... přidává MDDM Tříkrálový
koncert Pěveckého sboru Vocali. Pod vedením Jiřiny Jiřičkové zní
v DPS hodinové vystoupení ženského sboru, nadaných malých děvčátek
(andělský zpěv), větších dívek (ﬂétny jak z kůru nebeského) a chlapce (klavír) a doznívají tak poslední
vzpomínky na čas
vánoční, přestože
jsme se před pár
dny s ním již loučili. Jiní účinkující, jiní posluchači
a diváci, a přesto
úžasné, co dokáže
hudba a zpěv.
Srovnala a něco
fotila A.Janurová

31. prosince – Silvestr po poledni, někde sousedské hloučky s popoledním přípitkem a příslibem dobrých vztahů, v 15 h připíjí příznivci ZK
zdaru koupaliště, už tehdy je slyšet siréna, půlnoc ve znamení kdo víc
bouchne, někde hořely thuje, kosové lítali splašeně jako netopýři, ale ohňostroje leckde pozorované z vyšších pater či z půlnoční procházky byly
po celých Úvalech dlouhotrvající a krásné. Akorát chudáci psi.
Ať je rok 2018 dobrý.
7. ledna už v novém, v roce 2018 – Tříkrálový koncert Musica
Dolce Vita již v 17 h v sálku DPS ukončil sváteční dobu přelomu roku
a komise pro kulturu přichází s novým plánem lehce navozené změny
v duchu tradičních akcí. O tom všem budete dobře informováni, stačí
jen sledovat vývěsní desky, zasklené tabule a Život Úval.

Jaké kulturní akce chystáme?
9. 2. 2018

„Můj život reportéra“ –
pořad s Josefem Klímou

8. 3. 2018

Vzpomínkový happening před budovou ZŠ
od 15.30 hodin
„Pamatuj!“

9. 3. 2018

Cestovatelská beseda
„Atlasem a Saharou“ –
Tomáš, Petra, Dominik
a Viktorie Kalovi

DVA č. 65
od 18 hodin

DPS
od 18 hodin

24. 3. 2018 Pomlázková – posezení
DPS
s hudebním doprovodem od 14 hodin
Jaromíra Jansy
13. 4. 2018

Společný program písnič- DVA č. 65
od 19 hodin
kářky Jany Rychterové
a Vlastimila Harapese

Za Kulturní komisi Rady města Úvaly
Lenka Foučková
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Setkání křesťanů v Úvalech

V

rámci Aliančního týdne
modliteb se dne 10. ledna
2018 sešli křesťané v Úvalech ke společným modlitbám
a k Božímu slovu ve sboru Církve bratrské. Potěšující je, že tentokrát bylo zastoupeno pět církevních společenství – Církev
bratrská, Českobratrská církev
evangelická, Církev československá husitská, Římskokatolická církev a Křesťanské společenství. Heslem pro tento rok
byla „CÍRKEV, která se musí
neustále budovat. A bude
vždy chátrat a vždy se znovu obnovovat“ (T.S. Eliot, Ská-

la). Že každému z přítomných
leží na srdci církve v Úvalech,
společná modlitební setkávání,
vzájemné respektování, šíření
evangelia o Ježíši Kristu, který
je Alfou a Omegou našich společenství , jeho Pokoje a Lásky,
bylo znát ve vyslovených prosbách přítomných křesťanů a jejich děkování Bohu za otevírání dveří ke sdílení. Je potřeba,
abychom byli církvemi a společenstvími, které jsou otevřené
a srozumitelné přicházejícím
novým lidem i nevěřícím.
Mgr. Jitka Pokorná
farářka CČSH v Úvalech

zprávy z MDDM

Představujeme vám novou ředitelku MDDM

P

o dlouhé době, kdy MDDM
vedla svou laskavou rukou Jana
Pospíšilová, nastává nový čas.
Výzvu pokračovat a vést týmy našeho domečku vyslyšela paní Jana
Krejsová, která se stala novou ředitelkou. Využili jsme této příležitosti
a položili jí několik otázek. První
otázka se přímo nabízí:

Co máte s domečkem
společného?
V MDDM, který všichni srdečně
nazýváme Domeček, pracuji více
než deset let jako vedoucí kroužků
keramiky. Díky tomu jsem mohla být součástí skvělého týmu lidí,
které baví jejich práce, tvoří s obrovským nadšením a ještě se při tom
nasazení zvládnou většinou zasmát.
Velice mě těší, že jsem právě tenhle tým mohla převzít a budu dělat
všechno proto, aby se nám tahle pozitivní synergie nevytratila.

Jakým směrem se bude
domeček nyní ubírat?
Již u konkursního řízení jsem
říkala, že vždy je mnohem jednodušší převzít něco, co moc nefungovalo, udělat pár změn a vše je

hned pozitivně hodnoceno, ale to
zde naprosto neplatí. Domeček si
díky Janě Pospíšilové vybudoval
své čestné místo v kulturně-společenském úvalském dění a největším úkolem bude dlouhodobě tento
nastavený trend neztratit, ale ještě
jej posouvat.

Jakou máte vizi v rozvoji
aktivit?
Ponechat Domečku jeho kulturně-společenský rozměr a více
jej posunout směrem sportovním,
technickým a také environmentálním. Chtěla bych se více zaměřit
na mládež, která je nejproblémovější skupinou z hlediska patologických jevů, a nabídnout lákavé
aktivity, které tuto skupinu osloví.
Zkrátka děti rozhýbat a dostat je
ven.

Vidíte někde slabé stránky,
které byste chtěla zlepšit?
Velkým problémem je nedostatek místa, který máme k dispozici.
Bez vyřešení této situace budeme
mít opravdu těžko možnost nabídnout další atraktivní kroužky, které
potřebují zázemí učeben. Nutno

však říct, že se vedení města snaží
skutečně aktivně najít řešení a výhledově s dalším prostorem pro nás
počítá.

Jaké jsou vaše hlavní cíle
v tomto roce?
Hlavní cíl mám nastavený dlouhodobě a ten by měl zůstat stejný
již napořád. Být pro všechny děti
bezpečným, radostným a tvořivým
místem, které je pomůže správně nasměrovat do života. Pozitivní zpětnou vazbou bude, když se
k nám vrátí třeba jako dospělí návštěvníci našich aktivit nebo vedoucí kroužků.

Chystáte pro nás nějaké
překvapení?
Tento rok nese mnohá významná
výročí a i náš Domeček jedno takové bude mít. Letos je to třicet let
od zahájení jeho éry a my již nyní
chystáme velkou květnovou oslavu,
na kterou všechny příznivce srdečně
zveme.
Děkuji za rozhovor.
Josef Štěpánovský
vedoucí redaktor Života Úval
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Ostré novoroční bitvy na 64 polích

D

ruhý šachový turnaj ze seriálu Velké ceny MDDM
Úvaly přinesl napínavé okamžiky. Každý z 13 účastníků potkal na své cestě turnajem aspoň
jednoho přemožitele a to přineslo
vzrušující boj o celkové vítězství
až do posledních sekund poslední partie posledního kola. Kdo

se tedy nakonec mohl 13. ledna
v našem Domečku radovat?
Prvních pět hráčů se srovnalo
do rozdílu pouhé poloviny bodu.
5,5 bodů měli dva – Pavel Kříž
(TJ Kobylisy, ELO 1894) a úvalský Oldřich Doležal a až třetí
pomocné hodnocení rozhodlo
o vítězství prvně jmenovaného.

Na třetí místo pak byli kandidáty
hned tři hráči se ziskem 5 bodů.
Z nich měl nejlepší pomocné
hodnocení autor těchto řádků.
V dětské kategorii se tentokrát
účastnili čtyři šachisté a i zde
rozhodovalo o stupních vítězů
pomocné hodnocení. Se třemi
body totiž skončili Šimon Šťastný, Vít Štěpánek a Nikol Slavková, kteří se i takto seřadili v celkovém pořadí turnaje.

Kompletní výsledky najdete na
http://chess-results.com/tnr326421.
aspx?lan=5&art=1&wi=821
Jako vždy si všichni šachisté po skončení turnaje odnesli
malou drobnost a diplomy a odcházeli s tím, že 3. března ve 14
hodin zasednou v MDDM opět
ke svým šachovnicím a poperou
se o vavříny v dalším turnaji, který pro ně připravujeme.
Petr Slavík

organizace a spolky

Mladí hasiči slaví 20 let! (1. část)

P

odle vzpomínek a kronik kroužek mladých hasičů v Úvalech
fungoval už i kdysi dávno. Ale
ten kroužek, který se koná každý
pátek v naší hasičárně a který znáte z článků v Životě Úval, možná
i s lidmi, které z něj znáte, ten bude
v letošním roce slavit 20 let!
Scházet jsme se začali v září roku
1998, následujícího roku na jaře
jsme poprvé soutěžili ve Hře Plamen. Soutěže, tréninky na ně, občas nějaký výlet a přes zimu hry
na učebně v hasičárně, skvělá parta
vedoucích a jejich nakažlivé nadšení. To bylo to, co nás vtáhlo na kroužek a některé z nás doposud neopustilo. Už bychom asi ani nespočítali,
kolik dětí z Úval a okolí úvalskou
hasičárnu za 20 let navštěvovalo.
Každou sezonu se věnujeme především soutěžím a za tu nejdůležitějsí
považujeme již zmíněnou celorepublikovou Hru Plamen. Kategorie
mladších žáků (6- 10 let) soutěží jen
na okresní úrovni, kategorie starších
žáků (11- 15 let) v případě vítězství
postupuje do krajského kola a z něj
potom na Mistrovství České republiky. Postup na „republiku“ se nám
zatím nepovedl, ale mnoho let jsme
reprezentovali okres Praha- východ
na krajské soutěži. A byly také roky,
kdy jsme do kategorie starších žáků
neměli dost závodníků a soutěžili
pouze v kategorii mladších. Naše
výsledky ve Hře Plamen nejlépe
vystihuje níže přiložená tabulka
s barevným zvýrazněním medailových pozic. Již na první pohled je

zřejmé, že se nám sice někdy dařilo
více, jindy méně, ale celých těch
dvacet let jsme vždy patřili k favoritům soutěže. Navíc se hasičský
kroužek tak nějak „rozmohl“ v celém okrese (ale i v celé republice)
a to, co pro nás dříve znamenalo
vítězství, to pro nás dnes znamená umístění „na bedně“ – jakákoli
medaile, družstev je dnes 2x více,
než tomu bývalo před deseti lety.
Jsme rádi, že se naše děti stále snaží, ve většině soutěží se jim daří, že
domů hrdě vozí na krku pověšené
medaile. Doufáme, že i jubilejní
20. sezona bude pro děti vydařená
a že jich v následujících letech bude
dost pokračovat do kategorie dorostu. A o té se, milí čtenáři, dočtete
v příštím vydání...
Alena Tesařová, SDH Úvaly
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Kašpárci bavili úvalské děti

J

iž popáté se úvalská sokolovna proměnila v karnevalový rej –
v sobotu 13. ledna se zde konala tradiční akce Kašparní, kterou každoročně pořádá spolek Mámy v Úvalech. Odpolednem
provázel DJ a moderátor Petr Krejčí a společně s dalšími kašpárky
a kouzelníkem PETem bavil malé návštěvníky od začátku až do konce. „Děti si užily spoustu tanečků, mohly si nechat umotat zvířátko
z balónku nebo namalovat obličej a tím dotvořit své velmi povedené
a často ručně vyráběné masky, kterých se letos opět sešla skoro stovka. Porota to měla velmi těžké, když musela vybrat třicet nejlepších,
z nichž pan starosta Petr Borecký vylosoval desítku výherců a předal
jim diplomy i výhry. Zkrátka nepřišly ale ani ostatní děti, které dostaly jako odměnu za krásnou masku duhové náramky a pamětní list.
Navíc si ještě každý malý návštěvník odnesl tašku s drobnými dárečky na památku,“ popsala průběh Kašparního Kateřina Topinková ze
spolku Mámy v Úvalech. Zpestřením akce byla také bohatá tombola,
v níž se letos sešlo 65 cen. „Rády bychom tímto poděkovaly všem
ﬁrmám, jež nám do tomboly věnovaly krásné ceny. Výhercům udělaly velkou radost! Naše velké díky patří také Městu Úvaly, které
akci ﬁnančně podpořilo,“ vzkazuje Kateřina Topinková. „Těší nás,
že každý rok zaplní parket tolik úžasných kostýmů a moc se těšíme
na další ročník Kašparního,“ dodává.
Za Mámy v Úvalech Tereza Křivská
Foto: Miloš Komárek, Naďa Urbanová, Tereza Křivská
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MŠ Úvaly a její vánoční vzpomínky

A

čkoli jsou vánoční svátky již za námi, rádi bychom se k nim vrátili a podělili se o to, jak je prožívala Mateřská škola Úvaly. Celé
Vánoce jsme započali vystoupením jednotlivých budov na rozsvěcení vánočního stromečku města Úvaly. Každá budova měla své vystoupení a dětem se moc vydařilo. Věříme, že se jim povedlo připravit
příjemný zážitek pro obecenstvo, které je odměnilo vřelým potleskem.
Radost nám udělal i stánek MŠ Úvaly s výrobky dětí naší školky. Prodej výrobků zajistil Výbor rodičů MŠ. Výtěžek z tohoto prodeje dosáhl
částky 10.050,-. Všem moc děkujeme! Dále musíme poděkovat i městu
Úvaly, které se rozhodlo věnovat výtěžek z této akce na podporu MŠ,
která tyto prostředky určitě využije na dovybavení školky po rekonstrukci a nákup herního prvku na zahradu budovy Kollárova.

Jako další vánoční pohlazení si děti připravily pro své rodiče a blízké vánoční besídky. Všechna vystoupení jistě všechny rodiče potěšila a během vánočního pohoštění a povídání se „školkovými“ přáteli
jsme všichni strávili milý předvánoční podvečer. Třídy v provizorních
prostorách školky „Na Výpustku“ si připravily nezvyklou formu besídky. Společně si zazpívaly koledy venku u vánočního stromečku, který
jsme si touto formou rozsvítili. Nechybělo cukroví, výrobky dětí a teplý
punč.

Vánoční besídka v novém

Vystoupení – Rozsvěcení stromečku

I naše divadélka byla během tohoto období zaměřena na téma Vánoc.
Na budově Kollárova se děti nejen dívaly, ale i zapojily do představení „Vánoce přicházejí“. Na budově Pražská se představilo Divadlo ze
skříně a jejich „Vánoční pohádka“. Představení „Vánoční andílek“ si
zaletěl za dětmi do Bulharské. Třídy Jablíčka a Motýlci vyrazily za vánoční atmosférou na zámek Loučeň. Vyprávění ze starých dob, zdobení
perníčků a řízek k obědu si moc užívaly a vyčerpáním ze všech těch
zážitků cestou zpátky usnuly!

Stánek MŠ Úvaly na vánočním jarmarku
Během své cesty na zem se zastavil v naší školce Mikuláš, čert a anděl. Navštívili každou třídu, poslechli si krásné básničky a písničky.
A protože v naší školce nemáme žádné zlobivé děti, nikoho si čert
do pekla neodnesl, ale naopak dostaly všechny děti ještě sladkou nadílku.

Mikuláš v MŠ Úvaly

Zámek Loučeň

Divadélko „Vánoční příběh“
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zařízení z náhradních prostor apod. Bude ještě nějaký čas trvat, než
všechno bude do posledního puntíku hotové, ale jsme rádi, že jsme
všechno stihli v avizovaném termínu a hlavně, že budeme v hezčí budově. Zatím jen
zvenku, ale věříme, že časem se nám podaří zrealizovat i nápady, které máme s vnitřním prostorem. Závěrem musíme poděkovat
všem, kteří se této půlroční akce účastnili. Ať
už to jsou zástupci města Úvaly, pracovníci
TS Úvaly, zaměstnanci, rodiče, ale hlavně
děti, které vše perfektně zvládly a všechny
problémy, které jsme řešili my, dospělí, se
jich vůbec nedotkly. Výchovně vzdělávací
program probíhal bez jediného zádrhelu, děti
malovaly, zpívaly, hrály si, sportovaly, dováděly s kamarády, ale především byly spokojené a to bylo naším cílem.
Jana Hájková
Budova Kollárova po rekonstrukci

Celé toto vánoční období zakončily třídy vánočním dnem na třídách.
Celý den jsme poslouchali a zpívali koledy, vyprávěli si o vánočních
zvycích, pochutnávali si na cukroví a vánočce a pod stromečkem si děti vyměnily
dárečky se svými kamarády. A věřte, že
i takové ﬁxy nebo vlaštovka od kamaráda
dokáží udělat radost větší než sebedražší
dárek.
Asi největší událostí bylo koncem roku
2017 dokončení rekonstrukce budovy Kollárova. Koncem roku se všichni zaměstnanci zapojili a s nasazením veškerých sil
se pustili do stěhování z provizorních tříd.
Nebylo to jednoduché, protože se musely
všechny třídy nejdříve řádně uklidit, aby
vše vyhovovalo předpisům pro pobyt dětí,
nastěhovat nábytek, přestěhovat všechno

MATEŘSKÁ ŠKOLA
ÚVALY – budova
Kollárova hledá:

Asistent
pedagoga
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
MŠ Úvaly
Kollárova 1260
250 82 Úvaly
www.msuvaly.cz
tel.: 739 631 687

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

Sladké pracovky – pečeme štrúdl
Každý z nás rád vzpomíná na vynikající recepty našich maminek
a babiček. V naší třídě vyhrál „štrúdl“, který byl opravdová mňamka. Vidět v pracovkách takový „koncert“ spolupráce, dohody, zajištění ingrediencí, vzájemné pomoci, učení se, komunikace mezi
dětmi, tak to byla jedna báseň. Děkujeme za spolupráci rodičům.
Výsledek práce vidíte na fotograﬁi.
Děti ze 4. A a Zdeňka Křížová

Co nás čeká v únoru?
9 Plavecký výcvik – žáci 2. a 3. tříd
9 27. 1. – 3. 2. Lyžařský výcvikový kurz na Černé hoře v Jánských
Lázních – 7. A a 7. B
9 7. 2.
Divadlo Minor – Sněhová královna žáci - 2. A, 2. C
9 10. 2.
Klub mladého diváka - muzikál Ples upírů
9 12. 2.
soutěž v anglickém jazyce - okresní kolo v Čelákovicích
9 19. – 23. 2. jarní prázdniny
Mgr. Lenka Foučková

Výzkum lišejníků

D

ne 24. 11. jsme se my, třída 6. C, vydali na výzkum lišejníků.
Byli jsme rozděleni do skupin a každá skupina si napsala svou
hypotézu (jak si myslíme, že to bude). Myslíme si, že v lese
bude více lišejníků než ve městě. Takhle zněla hypotéza ve všech
skupinách.
Výzkum probíhal v Tyršově ulici a v lese. Zjistili jsme, že lišejník
je průkopník života. Průkopník života znamená, že dokáže žít na místech, kde rostliny ne. Také dokáže odolávat extrémním podmínkám,
např. mrazu, suchu nebo i silnému větru.
Hypotéza se nám potvrdila. V lese rostlo více lišejníků.
A náš závěr? Choďte více do lesa. Je tam čistší vzduch. Nejezděte
tolik autem, ale choďte pešky nebo jezděte na kole. Nespalujte uhlí,
plasty. Ovzduší ve městě pak bude čistší.
Skupiny vytvářely plakát nebo prezentaci. Všichni se snažili a také
se jim to moc povedlo.
Výzkum probíhal v rámci badatelsky orientované výuky. To znamená,
že děti sestavily výzkumnou otázku, hypotézu, naplánovaly postup
pro ověření hypotézy, hypotézu ověřily a zformulovaly vlastní závěr.
Kristýna Vápeníková, Nikol Rossmannová
doplnění a foto tř. uč. Ing. Stanislava Daňková
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Lišejníky
z lesa

Lišejník
z města

sport

Aikireportáž ze zkouškové stáže v Praze
Dopolední i odpolední cvičení (zopakování a příprava
na zkoušky) probíhalo trochu
v opatrnějším duchu, jelikož
p. Kodym před pár týdny prodělal operaci břicha a musel se
trochu mírnit.
Aikidisté z Úval dorazili
v silné sestavě a kandidáti nezklamali.
Pranav se ocitl v nezáviděníhodné situaci a cvičil sám
(neměl tedy od koho „opisovat“), podal však velmi dobrý
výkon a po zásluze obdržel
5. kyu.
Čtyřka v sestavě Marta,
Hanka, Aleš a Franta měli pozici trochu jednodušší, jejich
výkony však dokazovaly, že
mají nacvičeno a odnesli si
4. kyu.
Všem pěti moc blahopřejeme!

O

víkendu 9. – 10. prosince 2017 se
v Praze na Balkáně konala pravidelná
soukromá stáž pod vedením pana Mi-

roslava Kodyma (6. dan Aikikai), která byla
jako obvykle zaměřená na zkoušky na žákovské stupně (kyu).

Pavel Skalický,
vedoucí Aikidó Úvaly
(www.aikido-uvaly.cz)
Autor fotograﬁe: neznámý pozorovatel
zkoušek
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Vánoční turnaj karate Sport Úvaly pod záštitou města Úvaly

J

iž tradiční Vánoční turnaj karate klubu Sport Úvaly se konal 15. 12.
2017 v úvalské házenkářské hale. Turnaj pravidelně pořádáme ve spolupráci s městem Úvaly a daří se hojné účasti. Letošního ročníku se
zúčastnilo přibližně 70 závodníků.
Soutěžilo se v kata (sestava technik proti soupeřům ve své mysli)
a v kumite (zápas se skutečným soupeřem). Soutěžící byli rozděleni
do věkových kategorií a podle získaných pásů, které jsou symbolikou
technické vyspělosti. Prvňáček nemohl závodit s páťákem a držitel žlutého pásu nemohl soutěžit s ﬁalovým pásem. Soupeřilo se o nádherné
medaile, krásné ceny a především o poháry. Pohár získal vítěz kombinace, což je umístění do třetího místa v kata i kumite.

Zlatá první místa vybojovali:
Mini žáci a mini žákyně 9. kyu kata – Nela Martinovská
Mini žákyně 9. kyu kumite – Nela Martinovská
Mini žáci 9. kyu kumite – Filip Kadeřábek
Mini žáci a minižákyně 8. – 7. kyu kata – Magdaléna Havlíková
Mini žákyně 8. -7. kyu kumite – Magdaléna Havlíková
Mini žáci 8. – 7. kyu kumite – Adam Jakub
Mladší žáci a žákyně 9. – 7. kyu kata – Ondřej Brýdl
Mladší žákyně 9. – 7. kyu kumite – Natálie Kadlubová
Mladší žáci 9 – 7. kyu kumite – Vítězslav Hruška
Mladší žáci a žákyně 6. kyu a výš kata – Tomáš Tříska
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Mladší žákyně 6. kyu a výš kumite – Gabriela Mastná
Mladší žáci 6. kyu a výš kumite – Tomáš Tříska
Starší žáci ¨D2¨ kata – Adam Brožek
Starší žáci ¨D2¨ kumite – Michal Šetka
Starší žáci a žákyně ¨A¨ + ¨D1¨ kata – Ondřej Charvát
Starší žáci ¨A¨ + ¨D1¨ kumite – Vojtěch Zvoníček
Dorostenci a dorostenky ¨D1¨ kata – Sára Konečná
Dorostenky ¨D1¨ kumite – Sára Konečná
Dorostenci ¨D1¨ kumite – Filip Konečný
Masters kata – Massimo Laneve
Masters kumite – Ludvík Režňák

Kombinace vybojovali:
Minižákyně 9. kyu Martinovská Nela, minižáci 9. kyu Sukalovský
Marek, minižákyně 8. – 7. kyu Havlíková Magdaléna, minižáci 8. –
7. kyu Jakub Adam, mladší žákyně 9. – 7. kyu Natálie Kadlubová,
mladší žáci 9. – 7. kyu Ondřej Brýdl, mladší žáci 6. kyu a výš Tomáš
Tříska, starší žáci ¨D2¨ Jakub Coufalík, starší žáci ¨A¨ + ¨D1¨ Vojtěch Zvoníček, dorostenky ¨D1¨ Sára Konečná, dorostenci ¨D1¨ Filip
Konečný, masters Massimo Laneve
Zápasiště, tatami, jsou školou života. Myslíme, že všichni závodníci
letos obstáli na výbornou a těšíme se na další ročníky.
V závěru bychom rádi poděkovali všem dobrovolníkům z řad členů
klubu a rodičů za pomoc při organizaci a zajištění správného chodu
turnaje. Velké poděkování patří městu Úvaly spolu se starostou Petrem
Boreckým, které celou soutěž podpořilo.
Za Sport Úvaly Miloš Ulrich

poznáte se?

zahrajme si šachy

Poznáte, kde to bylo?

V pozici na diagramu má bílý, který je na tahu, velmi útočné postavení. Dokážete najít nejkratší cestu
k jeho výhře?

M

y se během svátků dobře měli, pochoutky si
dali, popili a bavili se, ale leckde ve světě
jsou na tom děti i ženy hůř, stejně jako tyto na
obrázku před sto lety. V Úvalech prý není známo, že
by se v 19.století vlastenčilo, ale dobročinnost existovala. V kronikách jsou zápisy o pomoci potřebným
a také měly Ouvaly chudobinec, kde alespoň teplé
jídlo pomohlo přežít. Vyprávěli vám prarodiče něco
o té době?
Když se zachovala tato fotograﬁe, možná máte
doma podobné, jen jste zapomněli, kde nebo máte
už jen negativy v ruličkách. Před sto lety moc Úvalských fotoaparát nemělo, možná však přeci. A nemu-

sí to být fotograﬁe stoleté, zavděk vezmeme i mladšími, a třeba i barevnými z doby před pár desítkami
let. Mapujeme život v Úvalech a archivujeme. Město
zakoupilo pro ten účel skener negativů a diapozitivů,
a tak můžeme nabídnout majitelům pokladů za zapůjčení i kopie fotograﬁí pro ně samé v digitální podobě. Již jsme získali např. snímky z baráčnických
plesů 70.let, s hudbou STO nebo tanečních soutěží.
Neváhejte prosím prohledat krabice, kufříky,
šuplíky a truhly na půdě a poskytnout zápůjčkou
archivu městských kronik. A děkujeme všem, kdo
reagují, případně poskytnou materiál.
alena.janurova@centrum.cz nebo podatelna

Ze tří možných tahů bílého krále
v pozici z minulého čísla Života
Úval byl jediný správný tah 1.Kf2.
Obě zbylé možnosti vedly k prohře bílého: 1.Kf1 Sd4 či 1.Kf3 Sh4
a bílý král nedostihne černého pěšce, který dojde do dámy.
Petr Slavík

POZVÁNKA
NA ŠACHOVÝ TURNAJ
V sobotu 3. března 2018 se od 14
hodin v MDDM Úvaly uskuteční
turnaj v rapid šachu na 7 kol, s časovým limitem 2x15 minut na partii. Turnaj je otevřený všem hráčům
(registrovaným i neregistrovaným)!
Přihlášky, prosíme, posílejte na
email petr.slavik@volny.cz.
Petr Slavík
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společenská kronika
únor 2018
Vítáme nové spoluobčánky
Ondřej Zeman
William Grubl
Emma Havránková
Viktorie Šmídová
Amálie Šmerhová
Jakub Volfík
Tadeáš Jiří Knebl
Všem dětem přejeme, aby vyrostly
ve zdravé a šťastné občany našeho
města.
Únorová životní jubilea
70 let – Marie Dittrichová
Zdeňka Dvořáková
Vratislav Bělohrad
Hana Žatečková
Růžena Vrzalová
Michal Šavrda
Josef Nesejt

75 let – Miroslav Moravec
Alena Brokešová
80 let – Bohumil Krista
81 let – Milan Štaﬂ
82 let – Josef Volše
Jaroslav Babčan
Jiří Antoš
83 let – Eliška Moravcová
Milada Pivoňková
84 let – Vlasta Němcová
Jaroslava Skorkovská
85 let – Jana Navrátilová
86 let – František Ivanšík
87 let – Antonín Jágr
91 let – Jiřina Netušilová
Jindřich Lízner
92 let – Josef Dvořák
94 let – Helena Kudrnová
Všem jubilantům přejeme hodně
štěstí, zdraví a spokojenosti
do dalších let.

Život Úval 2/2018
Navždy jsme se rozloučili
Petr Čejka
Marie Mulačová
Marie Kozubík
Miroslav Němec
Všem pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.
Upozornění
Občané, kteří nechtějí být uváděni
ve společenské kronice (narození,
jubilea, úmrtí), ať tuto skutečnost
nahlásí na správním odboru MěÚ
Úvaly, tel. 281 091 528, 281 982 485
nebo mobil 723 929 928, vždy
do 15. dne předcházejícího měsíce.
Pokud nám nebude oznámen nesouhlas, budou tato výročí v Životě
Úval uváděna.
Marie Černá
– matrikářka

osobní
Dne 31. ledna by se dožil 95 let pan
Antonín Šťovíček z Úval. S láskou
a vděčností stále vzpomínají
manželka a dcery s rodinami.
Poděkování
Moc a moc děkuji neznámému
nálezci nebo nálezkyni za doručení
mého OP.
Vděčná A. Benáčanová

inzerce
Psí salonek ,,Sixi“ nabízí
kompletní péči o psy
všech velikostí.
Objednání: Tel.: 603 286 876,
Rohožnická 261,
Újezd nad Lesy.

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

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

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

Kácení a řez rizikových
stromů stromolezeckou
technikou.
Tel.: 606527091
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POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

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

AUTODOPRAVA
-nonstop-

ODVOZ KONTEJNERY
Sutě, odpad, písky
Recyklát, tříděná zemina
Přeprava materiálu

Milan Petružálek
Praha 9 – Běchovice
Český Brod

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

142

milanpetruzalek@sute-pisky.cz

PODLAHÁŘSTVÍ

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

tel. 777 002 913

e-mail: info@domex.cz

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

Přijmeme:

Skladník
– výrobní pracovník
Náplň práce
Naskladňování a vyskladňování produktů
Výroba produktů
Práce s vysokozdvižným vozíkem a retrakem

Pohřební ústav

Pavel Kos

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

Požadujeme
Samostatnost
Zodpovědný přístup
Znalost práce na PC (excel)
Průkaz na VZV (minimálně do 5 tun) zkušenost
s prací na retraku
Fyzická zdatnost
Nabízíme
Práce na dobu neurčitou
Místo výkonu práce: Horní Počernice
Mzdové ohodnocení odpovídající kvalifikaci
Prémie
Své životopisy a kontakty zasílejte na
futtera.martin@seznam.cz,
Tel.: 775 385 603
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TELEVIZE Ǟ TELEFON

=¼NODGQÈ
SĵLSRMHQÈ

9ØKRGQÄ
SĵLSRMHQÈ

9ØNRQQÄ
SĵLSRMHQÈ

%$6,&

08/7,0(',$

1*$



499,-

8ŗÈYHMWHVLVWDELOQÈDVSROHKOLYÄSĵLSRMHQÈ
SUR]¼NODGQÈSU¼FLV,QWHUQHWHP
VXUIRY¼QÈHPDLO\FKDW9R,3EXêWHY
NRQWDNWXVHVYØPLSĵ¼WHOL

3RQRĵWHVHGRPXOWLPÄGLÈVOHGXMWH
YLGHDƬOP\SRVORXFKHMWHKXGEX
FHVWXMWHSRYLUWX¼OQÈPVYöWöVFHORX
svou rodinou.

CZK

CZK

Ceny jsou uvedeny s DPH.

2SWLFN¼LQIUDVWUXNWXUDQHMPRGHUQöMwÈY\VRNRNDSDFLWQÈEH]GU¼WRYÄVSRMHSUDYLGHOQ¼
PRGHUQL]DFHEH]NRPSURPLVŉWUYDOØGRKOHGDVHUYLVVÈWöWRYwHSUR9¼VYNYDOLWö1*$
1H[W*HQHUDWLRQ$FFHVV VQHMOHSwÈPSRPöUHPFHQDYØNRQQDWUKX

CZK



3RFLĿWHQDGVWDQGDUGQÈNYDOLWXD
U\FKORVW1*$SĵLSRMHQÈVSOĥXMÈFÈ
Q¼URèQÄSRŗDGDYN\GHƬQLFHç7µSUR
OLQN\Y\VRNÄNYDOLW\+UDMWHQ¼URèQÄ
KU\VGÈOHMWHYHONÄREMHP\GDWY\XŗLMWH
YLUWX¼OQÈVYöWLQWHUQHWXQDPD[LPXP

5R]wLĵWHVLMDNØNROLYWDULIRVOXŗEX,379Vyberte si z platforem SledováníTV.cz nebo KUKI.TV a
sledujte TV vysílání na chytrých televizích Samsung, LG, Panasonic, na svých telefonech, tabletech,
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