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Veřejné zasedání zastupitelstva města
se koná 21. 6. 2018 od 17 hodin v DPS
www.mestouvaly.cz
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Slovo starosty
Milé Úvalačky, milí Úvaláci, toto slovo starosty je sice červnové, nedá mi to však neohlédnout se za květnem, který byl letos nabitý
akcemi. První z nich byly hned na přelomu
dubna a května úvalské čarodějnice. Letos
jsme poprvé zkusili ve spolupráci s MDDM
a kulturní komisí tuto akci skloubit tak, aby
si přišly na své děti (odpolední hry a úniková
hra v režii MDDM) i dospělí (večerní koncert
začínajících nadějí The Jack a pak kapel Abba
Revival a Děda Mládek Illegal Band). Na tuto
akci vás nakonec přišlo téměř 2 500 a dle vašich ohlasů soudím, že se vydařila. Další ročníky tak již chceme pořádat ve stejném duchu.
Hned o dva víkendy později následovaly
taktéž hojně navštívené oslavy 30 let MDDM,
doprovázené koncerty, soutěžemi a setkáními
s personálem „Domečku“, absolventy jeho
kroužků a hojnou návštěvou veřejnosti. Ukazuje se, že MDDM je nepostradatelnou součástí našeho města, a máme opravdu štěstí,
že se tak sešel kolektiv, který si rozumí a má
energie na rozdávání. Nemohu v této souvislosti nevzpomenout na paní Janu Pospíšilovou, která celý MDDM před 30 lety rozjížděla

a teď si mohla na oslavách vychutnat plody
své práce …
Třetí velkou úvalskou akcí v květnu byly
skotské hry. Letos přišlo snad ještě více lidí
než loni a návštěvníci si tak mohli opět vyzkoušet, jaké to je házet kládou, nosit desítky
kilogramů těžké balvany, to vše spláchnout
irským a českým pivem a pobavit se při koncertu kapel hrajících skotskou muziku.
Uplynulý měsíc nám ale rovněž přinesl průvan do slovanských garáží, dětský den, čarodějnický běh, závod kočárků nebo obnovu hřiště na pétanque. Všechny tyto akce mají jedno
společné – iniciativu občanů, podnikatelů či
zaměstnanců našeho města, kteří neváhají věnovat svůj čas tomu, aby připravili akci, která
potěší ostatní nebo podpoří věc, o kterou jim
jde. Vím, co to zabere času, a tím spíše jim
všem chci poděkovat, protože díky takovým
akcím naše město žije.
Kromě kultury a zábavy se však v Úvalech
dějí i jiné věci. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce
úvalského koupaliště (bazény a technologická část), dále probíhají rekonstrukční práce

v centru města a městské ulice se zelenají
další výsadbou. Jedna rozsáhlá akce je pak
již za rohem – zastupitelstvo města schválilo
15. května smlouvu o spolupráci s Krajskou
správou a údržbou silnic, na jejímž základě
bude nejpozději na jaře 2019 zahájena komplexní rekonstrukce ulice 5. května. Bude se
jednat o jednu z nejdůležitějších staveb roku
2019/2020 a více si o ní přečtete v samostatném článku. Pokročili jsme i s přípravou
projektu svazkové základní školy, kde máme
požádáno o vydání územního rozhodnutí,
sběrného dvora a probíhá rekonstrukce ulic
v lokalitě Hájovna. V tomto Životě Úval se
dočtete i o připravovaných projektech revitalizace Výmoly v centru Úval a rekonstrukci cest
a budování nových lesních hřišť v Klánovickém lese.
Prostě, v Úvalech se pořád něco děje a je to
dobře, protože to znamená, že se naše město
rozvíjí a mění k lepšímu.
Přeji vám krásný červen, měsíc s nejdelšími
dny a nejkratšími nocemi v roce.
Petr Borecký,
starosta města

Svazková škola na Hostíně – jsme o krok blíže k realizaci

N

a
konci
dubna architekti
z AF Ateliér odevzdali projektovou dokumentaci a na počátku
května jsme podali žádost o vydání územního
rozhodnutí pro
umístění stavby
nové svazkové
školy.
Udělali
jsme tedy další
krok k realizaci
projektu, který
našemu
městu
a regionu přinese
novou školu spolu se sportovní
halou. V současné době zároveň
probíhají ﬁnální jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic o realizaci protihlukových a estetických
opatřeních souvisejících se stavbou budoucí přeložky I/12, nově

Náklady projektu jsou v tuto
chvíli odhadovány na cca 420
milionů Kč a cca 85% by mělo
být hrazené ze speciální dotace
od ministerstev školství a ﬁnancí.
Petr Borecký, starosta města

Pozvánka
na zasedání
zastupitelstva
Zveme občany na
veřejné zasedání
Zastupitelstva města
Úvaly, které se koná
v řádném termínu

stavěnou školou a také výstavbou
na Hostíně.
Jaké budou nyní další kroky?
Paralelně s běžícím územním řízením budeme soutěžit zhotovitele projektové dokumentace pro

stavební povolení a pro provedení
stavby. Tato část projektu se rozběhne v průběhu léta, a pokud
nebude nic stát v cestě, měli bychom mít v druhé polovině roku
2019 stavební povolení.

ve čtvrtek 21. 6.
2018
od 17 hodin
v sále domu
s pečovatelskou
službou.
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Připravuje se revitalizace toku Výmoly
v Úvalech. Získají Úvaly svoji „náplavku“?

J

edním z dlouhodobých projektů, které město Úvaly
ve spolupráci s Povodím Labe
a projekční ﬁrmou HG Partners
připravují, je komplexní revitalizace toku Výmoly v intravilánu
města. Tato revitalizace má za cíl
jednak zkapacitnit koryto Výmoly tak, aby bylo schopno pojmout
alespoň 20letou vodu, a zároveň
toto koryto a jeho okolí zkulturnit
tak, aby se proměnilo v další živou
část města. Tuto proměnu můžeme
připodobnit k již existujícím nábřežím v Litomyšli nebo Poličce.
Úvaly by tak měly získat přírod-

ní areál procházející centrem města s možností pobytu a příjemných
procházek a lehkého sportovního
vyžití. Součástí by měla být lávka
propojující okolí Fabráku s Devíti
kanály, dále
pak
lávka
propojující
dětské hřiště
za
budoucí
radnicí v č.p.
95 a areál
v Riegerově
ulici
nebo
pobytová mola a schody u školy
a v lokalitě pod kostelem.

V současné době
je zpracována projektová dokumentace
pro územní rozhodnutí, stavební povo-

lení očekáváme na přelomu let
2019/2020, samotná realizace by

pak mohla proběhnout v letech
2020/2021. Náklady projektu
jsou odhadovány na cca 20 milionů Kč, z toho 2 miliony Kč by
hradilo město Úvaly, zbytek Povodí Labe a státní rozpočet.
Petr Borecký, starosta města

Změna okruhů svozu směsných komunálních odpadů
Vážení občané,
počínaje týdnem od 4. června 2018 dojde
k úpravě okruhů pro svoz směsných komunálních odpadů. Důvodem je vyšší objem sváženého odpadu, kdy kapacitně nejsme naší technikou
schopni vyvézt všechny popelnice ve stávajících
třech okruzích a zároveň dodržet otevírací dobu
na skládce v Radimi.
Z tohoto důvodu dojde k rovnoměrnějšímu
rozložení svážených lokalit do celého týdne,
kdy dopoledne budeme zajišťovat svoz směsných komunálních odpadů a odpoledne svoz
tříděných komodit, bude tak zajištěn plynulejší odvoz od všech stanovišť. I nadále v případě

svozu směsných komunálních odpadů zachováme lichý kalendářní týden, svoz bioodpadů
bude probíhat v sudých kalendářních týdnech.
Detailní rozpis harmonogramu svozu jednotlivých ulic je uveden na webu města a TSÚ,
nicméně platí, že v pondělí jsou sváženy lokality Radlická čtvrť, V Setých, Zálesí, U Hájovny, Horoušánky, v úterý centrum Úval severně
od ul. Pražská, ve středu centrum Úval již. od ul.
Pražská, ve čtvrtek jsou nově sváženy Slovany
(Škvorecká – část Slovany), Na Stráni, Ruská,
Srbská, Chorvatská, Bulharská (část Slovany),
Lužická, Slovinská, Moravská, Česká, Slovenská, Slezská, Polská, Dalmatská, U Hostína,

Pod Slovany, Jugoslávská, U Přeložky) a v pátek střed Úval okolo náměstí Arnošta z Pardubic
a Pod Tratí (Podhájí, Arnošta z Pardubic, Hálkova, Komenského, Husova, Tyršova, Fügnerova,
Smetanova, Vydrova, Bendlova stezka, Denisova, Mánesova, Sovova, Pod Tratí, Na Ztraceném
korci, Horova, 5. května, Dvořákova, Riegerova,
Škvorecká a Zahradní).
Infolisty o změně okruhů byly v průběhu
května distribuovány do těch domácností, kterých se změna dotkne.
Děkujeme za pochopení!
Technické služby města Úvaly

Cesty v Klánovickém lese se dočkají rekonstrukce a les nového
lesního hřiště

M

ěsto Úvaly a Lesy ČR spolu
již přes rok připravují projekt rekonstrukce stávajících lesních cest a zároveň zatraktivnění prostoru Klánovického lesa
pro obyvatele a návštěvníky Úval.
V rámci tohoto projektu získají stávající spojovací cesty mezi
Úvaly a Újezdem a mezi Úvaly
a Klánovicemi zcela nový živičný povrch. Tyto cesty tak nově
umožní jednak pohodlnější jízdu
pro cyklisty a zároveň poskytnou
prostor pro in-line bruslení. Sou-
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částí rekonstrukce těchto lesních
cest bude i vybudování nových
odpočívadel.
U ulice K Hájovně pak bude vybudováno zcela nové lesní hřiště,
které, jak věříme, potěší zejména
obyvatele čtvrtí V Setých, Hodov
a Hájovna – Zálesí. Další lesní hřiště, jehož rekonstrukce se připravuje, ale dojde k ní až v další etapě,
se bude nacházet naproti Výpustku.
Čtvrť Zálesí pak získá zcela novou vyasfaltovanou komunikaci.
Realizace projektu začne již le-

tos v létě, náklady budou činit cca
12 milionů Kč a budou hrazeny
z rozpočtu Lesů ČR. Věříme, že
se vám v Klánovickém lese bude
o to více líbit.

Petr Borecký, starosta města
Renata Stojecová,
vedoucí odboru životního
prostředí a územního
plánu

Tak takhle tedy ne, paní Lenko
Mandová

D

ůrazně se ohrazuji proti autorčinu tvrzení v květnovém
vydání Života Úval, v závěru
článku Dějinné osmičky – Československo 1918 až 1938. I když
není uváděné mé jméno, úvalští
občané dnes již vědí, kdo pod uvedenou funkcí působí. Proč uváděné
nepravdivé informace si pisatelka
přímo neověřila u předsedy místní
organizace ČSSD JUDr. Ing. Petra Petržílka, Ph.D? Byl to její záměr, schválnost nebo neznalost?
V ČSSD jsem působil v letech
2009 – 2017. Nejsem papírově sociálním demokratem, ani jsem ze
strany nebyl vyloučen. Vystoupil
jsem na základě svého svobodného
rozhodnutí rezignačním dopisem

v březnu 2017, kde uvádím i důvody svého rozhodnutí. To je veřejně
známo. Proč proto v předmětném
článku uvedené nepravdy? Po vystoupení MO ČSSD z radniční koalice v roce 2017 byla utvořena koalice nová Otevřené Úvaly a ODS
se mnou jako s nezávislým místním
politikem. Zde byly dojednány
priority a projekty, které chceme
do konce volebního období prosadit
a uskutečnit. Proto v zastupitelstvu
města hlasuji společně se svými koaličními partnery. Pisatelka by propříště měla zastávat více nestranný
postoj a ověřovat si informace, než
něco zveřejní.
Vítězslav Pokorný
místostarosta města
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Nová podoba náměstí Svobody
– pozvánka na III. veřejnou
diskusi

První úvalské čtvrti se dočkaly
nových autobusových zastávek

V

květnu byly v prvních
městských čtvrtích instalovány nové autobusové
přístřešky (dodavatel přístřešků
je ﬁrma MM Cité) – jedná se
o Hodov a Zálesí. Další budou již
brzy následovat v Radlické čtvrti, na nádraží a v centru města.
Doufejme, že nám v dobrém sta-

vu dlouho vydrží a budou se jim
vyhýbat jak vandalové, tak jiné
nehody.
V nejbližší době budou vyměněny i autobusové označníky (to
jsou ty zrezlé červené konstrukce
s jízdními řády).
Petr Matura,
vedoucí odboru správy majetku

V listopadu 2017 a v březnu 2018 proběhly dvě veřejné diskuse na téma nové výstavby na náměstí Svobody.
Tyto diskuse přinesly mnoho podnětů ze strany veřejnosti, která se těchto diskusí zúčastnila. Podněty občanů
se zástupci investora, architekti a zástupci města pokusili
do navrhované podoby zástavby zapracovat a dojít ke
všeobecně přijatelnému řešení.
Zveme vás proto na III. veřejnou diskusi do společenského sálu DPS na náměstí Svobody 1570, a to na den
11.6.2018 od 19:00.
Těšíme se vás!
Petr Borecký, starosta města

Od 10. června budou jezdit
autobusy častěji

D

louhodobým cílem současné radnice je zlepšování služeb veřejné dopravy, zejména častější spoje, a to ve špičkách
a večerních hodinách. Chceme tak
umožnit cestujícím, aby nemuseli
tolik využívat aut a mohli se spolehnout na dostupnou veřejnou
dopravu.
Veřejnou dopravu ﬁnancují
ve stanoveném poměru jednotlivé
obce a Středočeský kraj. Výdaje
na veřejnou dopravu představují
poměrně vysokou zátěž obecních
rozpočtů (například ve Škvorci je
to téměř 10% jeho ročního rozpočtu. V souvislosti s rozsáhlými
opravami komunikací na Praze
východ a s tím, jak stále přibývají auta, jsme se obrátili spolu
se starosty okolních obcí na Středočeský kraj s žádostí o ﬁnanční
podporu rozšíření autobusových
linek na Úvalsku. Dostali jsme
odpověď od paní hejtmanky, která
nás pochválila za úsilí o rozšíření
autobusových linek, ale zároveň
nám napsala, že nám na to Středočeský kraj nepřispěje ani korunu.
Takže jsme se s Květnicí, Dobročovicemi a Škvorcem domluvili, že rozšíření spojů zajistí obce
a město Úvaly vlastními silami.
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Od 10. června se tedy dočkáte
častějších spojů v ranní špičce
u linky 423. U linky 391 pak dojde k přidání spoje v ranní špičce
a zejména ve večerních hodinách.
V ranní špičce mezi 7:00 – 8.00
budou mít autobusy na lince 423
interval 7 – 10 min. Další nové
spoje v odpoledních a večerních
hodinách na lince 423 budou zavedeny v průběhu podzimu (etapovitost zavádění změn v jízdních
řádech je dána aktuálním fyzickým nedostatkem řidičů a autobusů = nové spoje sice chceme, ale
nemá je kdo jezdit).
Zvýšení četnosti spojů chceme
dosáhnout i u linky 484 a jednáme i o navýšení spojů směrem
ke zdravotnímu středisku v Jirnech (linka 304 a 655). U linky
655 naopak jednáme o spravedlivějším rozdělení nákladů, protože
náklady na tuto jedinou linku jsou
pro město větší než na všechny
ostatní autobusové linky dohromady.
Věříme, že posílení autobusových spojů uvítáte. Více informací o nových spojích najdete
na webových a facebookových
stránkách města.
Petr Borecký, starosta města

Komplexní rekonstrukce ulice
5. května je za rohem

Z

astupitelstvo města Úvaly
na svém zasedání dne 17. května schválilo uzavření smlouvy o spolupráci mezi Krajskou
správou a údržbou silnic (KSÚS)
a městem Úvaly. Na základě této
smlouvy by měla proběhnout
v letech 2019 – 2020 komplexní
rekonstrukce této ulice. Zahájení
prací předpokládáme buď v průběhu října 2018 nebo v cca březnu
2019. Tento termín ještě upřesníme.
Bude se jednat o kompletní rekonstrukci podloží vozovky, povrchu, chodníků, vytvoření parkovacích míst, výsadby zeleně,
rekonstrukce dešťové kanalizace

a rekonstrukce veřejného osvětlení. Celá stavba by měla podle
projektu trvat cca 15 měsíců.
Komunikace by zůstala po celou dobu oprav průjezdná, vždy
v polovičním proﬁlu, na semafory.
V současné době jednáme
s KSÚS a projektanty o možných
variantách oprav, aby byl termín
prací co nejvíce zkrácen.
Náklady celé akce činí cca 48
milionů Kč, z toho město Úvaly
by mělo platit podíl v rozmezí
10 – 13 milionů Kč.
Petr Borecký, starosta města
Petr Matura,
vedoucí odboru investic

Nové posezení u táboráku a altán
na Slovanech dokončeny

Z

lepšování kvality života v našem městě není jen o velkých investičních akcích, ale
i drobnostech, které zpříjemní život v našem městě.
Jednu takovou drobnost
dokončili pracovníci našich
technických služeb tento
týden na hřišti na Slovanech. Přejeme vám mnoho
fajn sousedských setkání
u táboráku s buřty a případně hru na nedalekém
petanqueovém hřišti. Jak
dlouho vydrží v dobrém
stavu, to už je jen na vás.

Podobné stavby plánujeme
realizovat na veřejných pláccích i na dalších místech v Úvalech.
Petr Borecký, starosta města
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Problémy při doručování zásilek - není to vždy chyba jen České pošty

D

ovolím si reagovat na názor jednoho
z vás a zároveň vám vysvětlit pojem
konkurence v doručování zásilek.
Nevím – kolik z vás ví či neví – že v současné době Česká pošta není jedinou společností zajišťující doručování obyčejných
listovních zásilek. V Úvalech doručovatelé
České pošty působí již 2 roky a jejich snahou je zajistit doručování v požadované
kvalitě. Samozřejmě netvrdím, že nejsme
neomylní. To ne, jsme také jen lidé. Nicméně….. v poslední době se nám zde vyskytuje
řada podnětů a stížností na doručování zási-

lek, které leží u schránek, před domem, jsou
vloženy ve špatných schránkách, popř. řada
z vás zásilky shání. Také se nám velmi často
stává, že dané zásilky doručovatelé společnosti Mediapostu jednoduše vhodí do oranžové poštovní schránky a doručovateli pošty
– STAREJ SE…..
Ráda bych vám na příkladu názorně ukázala
– jak rozpoznáte, zda je chyba na straně České
pošty, popř. jiné společnosti.
Na daném vzkazu jednoho z vás pro nás…je
jasně a zřetelně vyznačeno slovo Mediapost,
to znamená, že zásilka byla doručována

společností Mediapost a samozřejmě můžete podávat podněty, stížnosti na doručování
i jim. Kontakty naleznete na internetových
stránkách společnosti.
Pokud si nebudete jisti, budete mít problém,
podnět, stížnost na doručování Českou poštou
ráda si s vámi popovídám, problém vyřešíme.
Není třeba nadávat lidem, kteří danou chybu nezpůsobili.
Moc děkuji za váš čas.
Mgr. Dana Šimková,
směnař, dodejna Úvaly

Městská stezka – 5. zastavení – Hostín

Z

lomu se městská stezka městečka Úvaly (druhá patřila Nyní se v těchto místech nacháobrací zpět do Úval, vede ke Škvorci), než došlo v roce zí sběrný dvůr.
Velká část informačního panelu
při okraji pole, kolem vo- 1560 ke scelení a celé Úvaly
dojemu a ústí do nové výstavby připadly ke škvoreckému pan- je také věnována pověstem, které se
vážou k bývalé tvrzi, jedna se týká
na Hostíně. V budoucnu, podle ství.
V současné době stojí z bý- čarovné knihy a druhá tajné chodby.
rozvoje Hostína, se bude napojoHospodářský dvůr na Hostíně
vat na stávající ulice. Další, v po- valého statku Hostín budova
řadí již 5. zastavení, připomíná č. p. 34 a severozápadní křídlo byl kdysi samotou, v současné
historicky doložený dvůr Hostín, hospodářského dvora i menší době se již stal součástí Úval.
Mirka Borecká
ze dvou usedlostí s č. p. 33.
po němž nese celá čtvrť jméno.
Na historických fotografiích i dobových mapách
je vidět původní podoba
statku, který vznikl na mís- … Úvaly byly do roku 1560 rozděleny mezi dva pány?
tě původní tvrze a dvora Na počátku 15. století rozdělili Olbramovici městečko mezi
(Hostyně). Na tvrzi se vy- Škvorec a Hostyni. To trvalo do roku 1560, kdy Dlaskové prodali
střídalo několik majitelů
z řad drobné šlechty, jejich dvůr Hostyni včetně půlky Úval Smiřickým, kteří drželi Škvorec.
erby jsou rovněž vyobraze- … že z Úval do Tuklat kdysi údajně vedla tajná podzemní chodba?
né na informačním panelu. … že první písemná zmínka o Hostíně pochází již z roku 1426?
K tvrzi patřila také část

…věděli jste, že:

Obchodní centrum Pražská ano, ale dle platných pravidel
a ideálně menší!

N

a dubnové zastupitelstvo pan starosta Borecký přišel s návrhem plánovací smlouvy s developerem, který chce
postavit obchodní centrum v nejzápadnějším
cípu Pražské ulice u křižovatky se silnicemi
I/12 a 101. My z PRO Úval jsme rádi, že se
nám i za pomoci přítomných Úvaláků podařilo prosadit, aby tento bod z jednání stáhl
a předložil jej někdy v budoucnu znovu a lépe.
Přečtěte si proč.
Pan starosta předložil smlouvu, která slibuje
developerovi, že za příspěvek městu 5 miliónů Kč
a pár vybudovaných veřejných drobných staveb
(chodník pro nakupující podél pole, kontejnerová
stání na parkovišti apod.) už nebude město jako
účastník řízení developerovi „dělat problémy,“
fakticky rezignuje na svá další práva a usnadní mu
tak nutná řízení podle stavebního zákona.
Takový postup není a priori špatný, nevýhodný
nebo snad protizákonný. Ale v takové smlouvě
musí být zcela jasně stanoveno, co, v jaké podobě
a za jakých podmínek může developer vybudovat.
K patnácti stranám textu smlouvy ale přiložil
pan starosta pouze 1 (slovy jeden jediný) obrázek s náčrtkem umístění obchodního centra,
který navíc už v té době, i podle vyjádření přímo
pana starosty, ani nebyl platný. Žádné další plány,

řezy, pohledy ani vizualizace, nic při rozhodování
o smlouvě neexistovalo anebo nebylo zastupitelům předloženo. S ohledem na smluvní závazek
města akceptovat podobu projektu bychom tak
umožnili developerovi na daném místě postavit
nikoliv konkrétní a jasně popsaný soubor staveb,
ale „přibližně cokoliv“ v jakýchkoliv rozměrech
a „nějak“ napojené nebo naopak nenapojené
na okolní komunikace.
Smlouva nás také zavazovala akceptovat výstavbu velkého obchodního centra v čistě obytném území, čímž je bez jakýchkoliv pochyb porušován platný územní plán města Úvaly. Svým
umístěním a velikostí výrazně přesahuje i vedením města představený a prosazovaný návrh podoby nového územního plánu.
A v neposlední řadě přinesl starosta zásadní změnu ve městě, o které nikdo nic pořádně
nevěděl. Sám ji jen pár dní předtím představil
na facebooku města. K projektu se vyjádřila
pouze stavební komise s tím, že chce k projektu
podrobnější informace. Takhle zásadní změnu
ve městě neprojednaly další komise rady města (dopravní, životního prostředí…), nebylo
k ní žádné veřejné představení projektu, kde by
se Úvaláci mohli o stavbě dozvědět více a třeba i vznést případné připomínky, a nebyly k ní

zpracovány žádné dopadové studie. A že třeba dopad na dopravu v Pražské ulici může být
značný podle toho, jak bude prostorově realizováno zásobování obchodů a napojení areálu
na okolní komunikace.
Absence základních dokumentů, uspěchanost
celé akce, a hlavně rozpornost předložených
materiálů a záměru s faktickým stavem i výškopisnými podmínkami na místě samém nebyla vysvětlena ani zastupitelům během jejich zasedání,
při kterém jsme měli o smlouvě rozhodnout.
Už nám rozumíte, proč jsme tuto plánovací
smlouvu nepodpořili?
My z PRO Úval vítáme možnost rozšíření
obchodních služeb ve městě. Oproti představené variantě preferujeme sice menší variantu obchodního centra, která by obsahovala jen velkou
prodejnu potravin, ale rozhodně chceme, aby
rozhodnutí o takovéto změně ve městě bylo řádně projednáno i s občany, bylo v souladu s platnými zákony a územním plánem, při rozhodování byly předloženy jasné a přehledné podklady.
A nehodláme za žádnou cenu jít na ruku developerům, kteří zachrastí měšcem a slibují hory
doly…
J. Gloc, V. Dvořáček, A. Pilný, N. Kouklová
a J. Černý za PRO Úvaly
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Uctění památky
Vzpomínkové shromáždění na hřbitově u památníku padlých
z druhé světové války 3. května 2018
odpovědnosti (jestli jsem to dobře pochopila). Takže vlastně je dobře, že se uctívá
či slaví třeba dřív, hlavně že vůbec. Že se
najde skupina lidí a dětí, kteří z přesvědčení jdou kus cesty přes rozestavěné náměstí
v horku a ve stínu a klidu hřbitova zavzpomínají na kruté oběti války, která se nesmí
opakovat. K tomu nám dopomáhej člověk
rozumný.
Alena Janurová

N

a celém světě uctívají lidé své blízké, kteří položili život za svobodu.
Trochu mate, že všude chodí na pietní místa a kladou věnce a promlouvají
vždy v den, kdy událost začala nebo vyvrcholila. V Úvalech se stává zvykem, že
se shromažďují občané ke vzpomínce či
oslavě výročí o pár dní dříve, podle toho,
na který den vychází víkend a svátek.
U pomníku, který je umístěn na krásném

místě úvalského hřbitova a je dobře opečováván,
pan starosta vysvětlil, z jakého důvodu jsme se sešli
právě 3.5. V proslovu, který byl naplněn zasvěcenými informacemi o událostech právě počátku května
roku 1945 a přesahují do dnešní doby 73 let poté,
zazněla i obava z rozpolcenosti současné společnosti a výzva k návratu k vlastnímu já a hledání vnitřní

100 let Republiky československé

Na druhé straně barikády
Po sto letech od konce války, dlouho poté,
co odešel poslední legionář, si připomínáme
československé legie jako jeden ze základů
státnosti. S odstupem doby se nám však příběh o legionářích zjednodušuje a odlidšťuje.
Stává se legendou a naše představa o těch mužích spočívá v mlhavém obrazu legendárního
bezejmenného hrdiny a vlastence s nelidsky
dokonalými vlastnostmi. Byli to však muži,
které po určitou dobu spojoval podobný osud,
ale jinak si byli navzájem v mnoha směrech
odlišní, co ilustruje i v případě Úval různý
politický příklon. Legionáři nebyli především
členy Sokola, jak se dnes někdy dozvídáme.
Pocházeli z různých sociálních poměrů, vyznávali různý světonázor, měli různé vzdělání
a mimo to patřili i k různým spolkům.
Tak jako bylo v době první republiky mezi
úvalskými muži mnoho těch, co sloužili v rakouské armádě až do konce války, našli bychom mezi nimi i legionáře. Přesný počet
těžko určíme, ale založili v Úvalech místní
Československou obec legionářskou a v roce
1936 jich bylo nejméně 38. Do čela městečka
se prosadili dva z nich. Nejprve Karel Landa,
původně sociální demokrat a za svého starostování národní socialista. Po II. světové válce
krátce vedl místní národní výbor Václav Lhoták, a to za komunistickou stranu.
Podobně jak byli legionáři rozdílní, pohled
na legie a legionáře se v průběhu těch sta
let poněkud různil. První republika, alespoň
v oﬁciálním výkladu, viděla v legionářích
hrdinské vlastence, novodobé husitské bojovníky, kteří se zasloužili o stát. Tehdy ovšem
byli legionáři ještě žijícími aktéry doby a spo-

lečnost dokázala mezi jednotlivci i celými
skupinami rozlišovat. Za německé okupace
měly být legie smazány z dějin. Ne však pro
protinacistickou činnost bývalých legionářů,
ale pro to, že symbolizovaly československou
státnost. Ovšemže mnozí z legionářů vstoupili
do odboje, mnozí také žili své obyčejné životy
a jsou známá i jména těch, co kolaborovali.
Po válce se navázalo na prvorepublikový pohled dokonce i v projevech komunistických
politiků, ale od konce čtyřicátých let se začalo
téma legií z veřejného prostoru vytrácet. A nejen to. Poprvé se z českého prostředí ozývala
kritika činnosti legií, občas i nemístná. Především ve druhé polovině 60. let procházel
obraz legionářů rehabilitací, aby v rámci normalizačního zapomínání zase zapadnul. Nemůžeme však tvrdit, že byli legionáři cílovou
skupinou komunistických represí. Opět bychom našli jména legionářů mezi odpůrci režimu, ale stejně tak mezi jeho podporovateli.
Ostatně legionářskou minulostí se mohl pyšnit
jediný československý prezident, a to Ludvík
Svoboda. Jaký pohled na legionáře přinesla
90. léta, jsem už nastínil.
Legionáři, ať si sami tak za války neříkali,
byli příslušníci vojenských jednotek států, které byly v opozici proti Rakousko-Uhersku. Co
do počtu jich nejvíce bojovalo po boku nebo
v rámci armád Ruska, Itálie a Francie. Základ
legií nacházíme už v samém počátku války
a příznačné je, že první česko-slovenské jednotky nezakládali zajatci či dezertéři rakouské
armády, ale předváleční emigranti. Ti měli nejen rozvolněný vztah k habsburské monarchii
a s jistou dávkou především českého vlaste-

nectví také dávali
najevo svou loajalitu
k zemi, ve které v té
době žili.
Vůbec první jednotka byla v srpnu
1914 utvořena v Rusku pod názvem Česká
družina. Z asi 90 tisíců českých emigrantů
žijících v Rusku se
podařilo vybrat přes
700
dobrovolníků,
kteří nastoupili v rámci ruské armády do bojů
především proti rakouskému vojsku. V počátku roku 1915 se tyto jednotky začaly rozrůstat
o dobrovolníky z řad zajatců, o které nebylo
díky prvotním ruským úspěchům nouze. Tyto
úspěchy byly v prvorepublikovém pojetí zapříčiněny mimo jiné odhodláním českých vojáků
přejít na druhou stranu. Vznikla dokonce legenda o dobrovolném napochodování části 28.
pražského pluku do ruského zajetí. Až nedávné výzkumy prokázaly, že dotčená část pluku
padla do zajetí až po urputném boji a naprosté vyčerpanosti. Nicméně postupně se legie
v Rusku staly nejpočetnější, a to ze dvou důvodů. V ruských zajateckých táborech se kromě
různých českých propagačních tiskovin rychle
šířil také hlad a nemoci. A v neposlední řadě se
mluví i o psychologické rovině vstupu do legií.
Zajatý voják si tak mohl ospravedlnit své předchozí selhání. Nicméně se Masarykovi, který
do Ruska přicestoval v květnu roku 1917, podařilo československé legie na základě vlastenecké argumentace podstatně rozšířit skoro
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na 40 tisíc mužů. V červenci
roku 1917 se také odehrála pro
legie slavná bitva u Zborova.
Odhodlání československých
legionářů se ale minulo účinkem, jelikož Rusové obecně
ustupovali. Největšího zviditelnění se československé legie
v Rusku paradoxně dočkaly
až po ukončení bojů na frontě.
Za poměrně známých okolností totiž vypukla na podzim
roku 1917 v Rusku už druhá
revoluce, tentokrát bolševická. Bolševici rychle směřovali
k uzavření příměří a legie tak
pozbyly svého významu. Ještě
při ústupu u Bachmače bojovali legionáři proti Němcům
a ukrajinským separatistům
po boku Rudé gardy. Bolševici nebyli pro legionáře ideologickými nepřáteli, ale spor vypuknul poté,
co Leninova vláda mínila legionáře odzbrojit
a ponechat jim jen zbraně na střežení vlaků.
Po incidentu v Čeljabinsku v květnu 1918 se
legie zmocnily několika měst na Sibiři, což jim
přineslo mezinárodní věhlas. Od té doby však
legionáři jen ustupovali. Vojáci vypovídali při
střetech poslušnost a demoralizovaná armáda
nejednala ani se zajatci, ani s místním obyvatelstvem zrovna v rukavičkách. Zajatci maďarské, německé, ale i české národnosti, kteří
bojovali v řadách bolševické armády, byli popravováni. Jen Rusové byli někdy ponecháni
na živu při odjezdu posledního legionářského
vlaku. Když v listopadu roku 1918 přicestoval
Milan Rastislav Štefánik do Vladivostoku plný
optimismu, že s československou armádou
o velikosti asi tří divizí dobude na bolševicích
Rusko, brzy zchladnul. Legionáři neměli motivaci proti Rusům bojovat a po zprávách o vyhlášení československého státu viděli budoucnost jen v návratu do vlasti. Návrat byl ovšem
velmi pozvolný, poslední legionáři odpluli
z Ruska až v září roku 1920.
Na samém konci srpna roku 1914 vznikla
česká jednotka ve Francii, a to pod názvem

rota Nazdar. Tvořili ji emigranti, kteří se v Paříži sdružovali v Sokolu a v sociálně demokratickém spolku Rovnost. Zpočátku se jednalo asi
o 350 mužů, počet se poté mírně zvyšoval, nicméně už na jaře roku 1915 se rota po těžkých
ztrátách rozpadla. Bez jakékoliv návaznosti
na rotu Nazdar se československé jednotky vytvořily ve Francii až na konci roku 1917, a to
v rozsahu jedné brigády. Její jádro tvořili legionáři z Ruska, kteří se stačili evakuovat přes
Černé moře, doplněna byla o české dobrovolníky ze srbské armády a především o vojáky ze
srbského a rumunského zajetí. Československá
brigáda s necelými 12 tisíci muži se po bojové
stránce prosadila především v bitvě u Terronu
na samém konci války proti značně demoralizované německé armádě. Po politické stránce
si českoslovenští političtí představitelé díky
činnosti brigády vymohli od francouzské vlády
uznání na budoucí státní suverenitu. K legionářům ve Francii je nutné dodat, že nebojovali
proti rakouské armádě, nýbrž pouze proti německé. Boje na západní frontě byly obzvláště
krvavé a kromě konvenčních zbraní se hojně
užívaly otravné látky.
Vstup Itálie do války byl veden chladnou
úvahou. Navzdory spojeneckým úmluvám
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s Rakouskem-Uherskem
a Německem, zaútočily v květnu roku 1915
italské jednotky proti rakouským. Francie
a Británie jednoduše nabídly Itálii lepší kořist.
Rakouská armáda však
nebyla v alpských masivech útokem překvapena
a díky dobrému opevnění v kombinaci s velmi
špatnou italskou bojovou
taktikou se fronta jen minimálně posunula. Právě
zde se vyznamenali čeští vojáci v rakouských
uniformách, kteří proti jednoznačné přesile
v nehostinném prostředí
působivých alpských štítů dokázali bránit linie
až do října roku 1917. Tehdy se za německé
pomoci zhroutily italské linie jako domeček
z karet. Fronta se posunula o více než sto kilometrů na řeku Piavu. S takovým scénářem
nepočítala ani jedna ze stran bojů, ale více
na posun doplatila rakouská armáda. Nejen
proto, že italská vláda přestala pohlížet na české a slovenské zajatce s nedůvěrou a svolila
k vytváření československých jednotek. Italští
důstojníci se k českým vojákům nezachovali
zrovna s úctou a stavěli je do předních linií
a na výzvědné úkoly. Právě z této fáze války
jsou velmi známé popravy českých legionářů,
kteří byli dopadeni za frontovou linií. Téměř
neznámá je však poprava skupiny osmi legionářů, kteří měli v úmyslu dezertovat při přesunu na frontu. V červnu roku 1918 byli zastřeleni svými spolubojovníky. Československá
divize o síle asi 20 tisíc mužů byla vytvořena
v průběhu jara roku 1918 z řad zajatců, kteří
v italských zajateckých táborech trpěli podobně jako jejich krajani v Rusku. Proti už demoralizované rakouské armádě dosáhli Čechoslováci úspěchu především v září roku 1918
v bitvě u Doss Alto.
Milan Bednář

Antonín Zápotocký byl druhý komunistický prezident. Narodil se 19.
prosince 1884 v Zákolanech. Vyučil se kameníkem a pracoval též na dostavbě
katedrály sv. Víta. Svoji politickou kariéru započal v Ceskoslovenské sociální
demokracii. Během první světové války bojoval jako voják rakousko-uherské armády. Roku 1920 se zúčastnil 2. kongresu Komunistické internacionály. Ve třicátých letech byl představitelem komunistických Rudých odborů.
V dubnu 1939 se i s manželkou pokusil o emigraci do SSSR, ale byl zatčen
při pokusu o přechod do Polska. Do února 1940 byl vězněn na Pankráci,
pak v drážďanské věznici a nakonec až do roku 1945 v koncentračním táboře Sachsenhausen. Podle některých informací tam působil jako „kápo“ a měl
tam na starosti dodržování pracovní kázně svěřené skupiny vězňů. Historik Pavel Koura uvádí jako prokázané, že byl táborovým funkcionářem. Po návratu
z koncentračního tábora se stal v roce 1945 předsedou Ústřední rady odborů,
členem předsednictva Ústředního výboru KSČ a poslancem Národního shromáždění. V létě 1946 předsedal Ústavodárnému národnímu shromáždění. 15. června 1948 byl jmenován předsedou vlády ČSR. Dne 21. března 1953 byl Národním shromážděním zvolen prezidentem republiky. K nejkontroverznějším krokům jeho prezidentského úřadování patří měnová reforma z roku 1953. Ta sice odstranila inﬂaci a šmelinu, avšak znehodnotila většinu
úspor obyvatel republiky v poměru 5:1, pokud byly peníze uložené v národní bance. Jinak výměna byla 50:1 pro ty, kteří šetřili peníze doma.
Tento vývoj vyvolal odpor obyvatel Československa, také proto, že prezident Zápotocký dva dny před reformou popřel, že se chystá. V létě 1953
přednesl projev, v němž kritizoval násilnou kolektivizaci a ve kterém mimo jiné slíbil, že se „nikomu nebude bránit, pokud bude chtít z JZD vystoupit“. V důsledku této politiky vystoupilo z Jednotných zemědělských družstev v roce 1954 70 tisíc rolníků. V následujících letech se však
režimu podařilo tento trend obrátit a nastolit politiku omezování a zatlačování „kulactva“. 13. listopadu 1957 zemřel na infarkt.
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Antonín Josef Novotný Narodil se 10. prosince 1904 v Letňanech.

Pocházel z chudé rodiny zedníka Antonína Novotného. Vyučil se strojním zámečníkem, poté
pracoval jako dělník. V roce 1921 vystoupil z církve a téhož roku vstoupil do KSČ, kde
prošel řadou funkcí (v pražské organizaci). Za druhé světové války se podílel na ilegální
činnosti KSČ, v r. 1941 byl zatčen a až do r. 1945 byl vězněn v koncentračním táboře
Mauthausen. Vzhledem k tomu, že byl Novotný vysokým funkcionářem komunistické
strany měl nemalý podíl na poúnorových událostech 1948 kdy komunisté upevňovali
svou moc. Po období vnitrostranických čistek a likvidaci Rudolfa Slánského začal Novotného vzestup k moci. V roce 1945 byl Antonín Novotný zvolen do politického sekretariátu a předsednictva ÚV KSČ. V září 1953 byl zvolen prvním tajemníkem ÚV KSČ.
Dne 19. listopadu 1957 se stal prezidentem Československa V roce 1960 Novotný směle
prohlásil, že v Československu je již socialismus vybudován a nechal tak přejmenovat
i stát na Československá socialistická republika (ČSSR). K této příležitosti Novotný vyhlásil rozsáhlou amnestii, při které byl mimo jiné propuštěn z vězení také Gustav Husák odsouzený jako „buržoazní nacionalista“ v roce 1954 na doživotí. V době jeho vlády
došlo k částečné rehabilitaci mnoha nespravedlivě odsouzených v 50. letech. To všechno vedlo k uvolnění poměrů ve společnosti. Antonín Novotný se
však snažil nastolit zpět režim ze 60. let. To se mu již ale nepovedlo a tím začal Novotného pád. Nejprve je na místo prvního tajemníka ÚV KSČ zvolen
Alexander Dubček a v období Pražského jara je přinucen Antonín Novotný abdikovat i na post prezidenta republiky. Jeho nástupce v prezidentském
úřadě se stal Ludvík Svoboda. Antonín Novotný zemřel 28. ledna 1975 v Praze.
S využitím veřejných zdrojů sestavil Josef Štěpánovský

volby 2018

Volby 2018 - PRO ÚVALY

Č

eho se nám za čtyři roky naší
existence podařilo dosáhnout?
Půjčili jsme si rozhlednu, koupaliště i kousek nádraží a vždy
z toho vzešlo něco dobrého pro
celé Úvaly.
Rozhledna byla následně otevřena na stálo. Koupaliště snad
nakonec zůstane zachováno
a na nádraží si z naší knihovny
můžete kdykoliv půjčit knížku. Hned na začátku volebního
období jsme prosadili, aby se
všechna jednání zastupitelstva
přenášela on-line a Úvaláci tak
měli možnost i na dálku, nebo
klidně i později, sledovat, jak
zastupitelé reprezentují své voliče. Úspěšně jsme bojovali o zachování budoucího Hostínského
náměstí (původní návrh byl jen
supermarket a parkoviště). Prosazovali jsme zapojení architektů do projektů města – nyní mají
Úvaly jak městského architekta,
tak architekta zeleně. Přinesli
jsme myšlenku architektonických soutěží. Zabránili jsme
prodeji městského domu čp. 203
ve Smetanově ulici.
Rádi bychom toho pro Úvaly
vybojovali daleko více. Nezřídka
jsme ale jako opozice přehlasováni. Bylo tomu například při naší

snaze o méně nákladnou a rychlejší rekonstrukci koupaliště,
nebo když jsme nechtěli schvalovat zástavbu v některých oblastech a nesystematické rozšiřování
zastavitelných ploch. Proti našemu přesvědčení se tak v Úvalech
staví snad nejvíce nových domů
v historii. Stejně tak se nám bohužel nepodařilo zabránit tomu,
aby se Úvaly staly jedním z deseti nejvíce zadlužených měst v ČR,
a to navíc za značně nevýhodných
podmínek, které vedení města
při všech prezentacích podmínek
úvěrů zamlčuje.
Malé město je tedy pryč a co
s tím? Pojďme udělat Úvaly městem, kde budeme žít,
kde budeme sportovat, chodit
za kulturou. Pojďme plánovat
město tak, abychom nemuseli
za spoustou aktivit jezdit pryč!
¾ zapojujme do rozhodování
o městě co nejvíce Úvaláků
a respektujme názory většiny
¾ zařiďme multifunkční kulturní sál pro malé koncerty, kino
i divadlo,
¾ vytvořme systém sportovišť pro
všechny generace,
¾ revidujme návrh územního plánu a tam, kde to ještě půjde,
zpomalme výstavbu
¾ plánujme stavební práce po-

stupně, ať si neblokujeme dopravu všude,
¾ podporujme cyklodopravu i více
MHD spojů,
¾ vytvořme nová místa ve školkách i školách,
¾ hlídejme developery, i ty, kteří
sedí v zastupitelstvu,
¾ budujme kvalitní ulice, a chodníky pro chodce, ne pro auta
¾ vydávejme kvalitní obecní zpravodaj hodný 21. století, který
nebude jen jednou měsíčně
na papíře,
¾ rozšiřme lékařské služby přímo
v Úvalech,
¾ prodlužme úřední hodiny úřadu,
¾ hovořme s občany, kteří mají
dotazy a připomínky, slušně,
¾ ptejme se lidí, co chtějí (a ne jen
na Facebooku),
¾ nekácejme zdravé stromy…
Zkrátka budujme zdravé město, kde je radost žít a trávit volný čas.
Leaderem naší kandidátky
je Honza Černý a zastupitelé
za PRO Úvaly k tomu říkají:
„Ve svém zaměstnání Honza
hospodaří s rozpočtem přes sto
milionů. Nebojím se, že by nezvládl hospodaření města. Pokud
bude starostou, tak se i já rád za-

pojím do práce ve vedení města. Ostatně potkali jsme už jako
kluci ve skautském oddíle,“ říká
o Honzovi Mirek Gloc.
„Honzu znám od dětství, má
moji podporu a jsem přesvědčen, že má dostatečné schopnosti
na to zastávat úřad starosty. Už
mne ani nepřekvapuje, že je
často v probíraných věcech
o krok dále než většina zastupitelů. Práci zastupitele věnuje
i v opozici hodně času a energie,
a díky tomu často dokáže pohlídat detaily anebo nalézt nové
souvislosti, které (nejen) vedení
města unikají,“ doplňuje Vojta
Dvořáček.
„Honza se snaží každého
vyslechnout a pochopit. Není
prchlivý ani výbušný, ale umí
za svůj názor tvrdě bojovat. Má
věci v hlavě dobře srovnané,
když něco prosazuje, můžu se
vždy spolehnout, že ví, o čem
mluví. PRO Úvaly dal dohromady a nebojí se jít do střetu
za správnou věc, i když riskuje
osobní útoky. A toho si na něm
opravdu cením,“ uzavírá Naďa
Kouklová.
PRO ÚVALY

„Ne vše se ale daří, jak bychom chtěli. Starosti nám dělá
koupaliště, protože vysoutěžená
ﬁrma Centroprojekt nám dodala projektovou dokumentaci pro
jeho rekonstrukci s výrazným

zpožděním a nikoli v potřebné
kvalitě. Je mi to osobně velmi
líto, ale shodli jsme se s kolegy//
kolegyněmi z vedení města a odboru investic, že než šidit kvalitu
kvůli stihnutí letního termínu je

lepší udělat věci pořádně a dobrou životností.“
Konstatuji, že k dnešnímu dni
starosta spolu s kolegy/kolegyněmi z vedení města a s pracovníky
městského úřadu naše koupaliště

názory čtenářů

Koupaliště

K

e slovu starosty uvedenému v časopise Život Úval
04/2018, k tomu, že ani
v roce 2018 nemůžeme očekávat
provoz koupaliště, mne zaujal
tento odstavec, cituji :
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názory čtenářů
zdevastovali, všechny objekty
jsou zbourané (kiosek s občerstvením už v 02/2016, dále pak
objekt šaten+místnost pro plavčíka+půjčovna hraček a nafukovacích předmětů pro děti, pro
dospělé pak potřeby pro minigolf
a volejbal. Také zmizela betonová plocha, na které byly umístěny stoly pro stolní tenis. Tím
devastace nekončila, v roce 2017
zbourali budovu WC, současně zničili oba bazény, neodborná ﬁrma
ubourala po celém obvodu železobetonové stěny o cca 35 cm i více,
ze stěn trčela celou zimu ocelová
výztuž, nyní je výztuž odřezaná.
Touto činností odkryté železobetonové stěny byly v zimních měsících dány napospas mrazu, takže
před zahájením stavebních prací
budou muset být odstraněny další
plochy už již tak zničeného železobetonu, dělící stěna mezi bazény
je vybouraná, kulatý bazének pro
děti je celý vybouraný – neexistuje,
montovaný domek, ve kterém vždy
bydlel správce, je od roku 2014 neužívaný, dotáhli to do havarijního
stavu, asi se bude také bourat. Celé
lze charakterizovat jako svévolnou,
protiprávní činnost několika lidí.
V referendu v roce 2016 se občané vyjádřili pro opravu a zprovoznění koupaliště. Netušili, že
v 05/2018 budou všechny doprovodné stavby zbourané a že
z obou bazénů a kulatého bazénku zůstane jedno žalostné torzo.
Z pohledu úvalských odborníků
rozhodně nebylo nutné zbourat
všechny stavby a zničit bazény.
Tento názor dokonce potvrzuje
i technický audit, který u ﬁrmy
Bazény a wellness, s.r.o., objednal dne 24.11.2016 starosta města. Technický audit měl být podkladem pro zadání dalšího stupně
dokumentace.
Technický audit obsahuje soudně znalecký posudek o stavu betonových konstrukcí bazénů, be-

Život Úval 6/2018
tonové konstrukce jsou znalcem
ohodnoceny jako konstrukce mimořádně dobře provedené, špatné
bylo pouze zhlaví stěn způsobené
zejména tím, že o technický stav
koupaliště se město nestaralo
a nemovitost po mnoho let průběžně neudržovalo. Na základě
požadavku města obsahuje technický audit také návrh na řešení
celého koupaliště zpracovaný
ve třech variantách.
Varianta I.– s ponecháním rozměrů bazénových van, s opravou
povrchů a vybudováním nových
přelivných žlábků, kapacita bazénu pro plavce a neplavce 472
osob, (odhad nákladů na opravu
obou bazénových van 6 000 000,Kč), dále pak oprava dětského
bazénku-brouzdaliště, stavba nové
strojovny úpravny vody a bazénové technologie, brodítka (odhad
nákladů 13 300 000,- Kč), celkem
19 300 000,- Kč. Celé zázemí již
neexistuje, je nutné vybudovat
nové zázemí pro návštěvníky
a zaměstnance, tj. WC, sprchy,
převlékárny, nové občerstvení,
oprava a doplnění sportovišť pro
děti a dospělé a to vše v dalších nákladech 19 300 000,- Kč.
Celkem varianta I – zůstanou
původní rozměry bazénů, kapacita koupaliště 1 728 osob
za 38 600 000,- Kč.
Varianta II. – uvažuje s celkovým zmenšením obou bazénů už
pouze pro 372 osob (odhad nákladů na zmenšení bazénů činí
18 000 000,- Kč) + ostatní náklady
na vybavení bazénu 12 725 000,Kč + doprovodné stavby shodné
s variantou I - 19 300 000,- Kč).
Celkem varianta II – zmenšené
bazénové vany, zmenšená kapacita koupaliště pouze 1 288 osob
za 50 025 000,- Kč.
Varianta III. – další zmenšení
už pouze jeden bazén pro plavce i neplavce, kapacita pouze
300 osob (odhad nákladů na pře-

stavbu dvou bazénů na jeden
bazén 15 000 000,- Kč) + ostatní vybavení náležející k bazénu
12 400 000,- Kč + doprovodné
stavby shodné s variantou I – náklady 19 300 000,- Kč. Celkové
náklady varianty III – nejmenší bazén, nejmenší kapacita koupaliště a to 1 000 osob
za 46 700 000,- Kč.
Podotýkám, že ceny jsou uvedeny bez DPH, které činí 21%.
Zpracovatel auditu zhodnotil
technickou stránku koupaliště
a zejména dobře provedl ekonomické hodnocení. V závěru své
práce uvedl, že nejlepším řešením
bude postupovat dle varianty I,
která zachová vysokou kapacitu
areálu pro návštěvníky. Za audit
město zaplatilo 308 308,- Kč.
Byly to zřejmě vyhozené peníze. Město podle auditu nepostupuje, nerespektovalo doporučení
na ponechání původního bazénu,
bez jakékoliv dokumentace, bez
stavebního povolení oba bazény
urychleně nechalo ubourat zcela
neodbornou ﬁrmou. Dnes se nejedná o opravu, ale o vybudování nového koupaliště v ceně cca
60 mil. Kč, možná i více, kdo ví,
z žádných jasných podkladů se to
zjistit nedá, dokonce ani do dnešního dne neexistuje územní rozhodnutí o umístění jednotlivých
staveb v prostoru koupaliště, nevím, co tam vlastně za vybavení
bude a kde se v prostoru koupaliště bude nacházet.
K dnešnímu dni také neexistuje žádné správní rozhodnutí,
na základě kterého mohla být
výše uvedená činnost prováděna,
všechno, co vedení města provedlo, je v rozporu se stavebním
zákonem, každý stavebník, který
v takovém rozsahu protiprávně
koná, podléhá sankcím. Sankce
se vztahují i na ﬁrmy, které takovou protiprávní činnost vykonávají.

Vracím se k prvnímu odstavci,
kde cituji slova starosty, a ptám
se, jak starosta spolu s kolegy/kolegyněmi z vedení města a odboru investic zajistí, jak udělat věci
pořádně s dobrou životností, když
ani jeden z nich nemá potřebné
technické vzdělání a v celé této
kauze dosud postupují, mírně řečeno, nestandardně a navíc v rozporu se zákony.
Podotýkám, že odborné technické věci většího rozsahu musí
řešit technik. Takové odborné
vzdělání a praxi nemá nikdo
z rady, zastupitelstva ani z odboru
investic. Tento problém se dá řešit
tím, že na práci tohoto charakteru
město osloví odborníka, nejlépe někoho z Úval, ne z druhého
konce republiky. V Úvalech je
takových lidí s odborným vzděláním a s praxí na stavbách hodně.
Jejich činnost by byla přínosem
pro celé Úvaly nejen u stavby
koupaliště, ale i u jiných staveb.
Rozhodně by tak nemohlo dojít
k tomu, aby k 1.6.2018 nebylo
koupaliště otevřené, rozhodně
by nedocházelo ani k chybám
na prováděných komunikacích
a chodnících. Navíc kvalita a životnost staveb by byla zcela jistě
odborně zajištěná.
Pane starosto, žádám vás touto
cestou, o zpřístupnění podkladů,
na základě nichž jste koupaliště
dovedli do stavu, v němž se v současné době nachází, dále o zadání
města ke zpracování projektové
dokumentace ﬁrmě Centroprojekt, také o kolik bude snížena
cena za vypracování projektové
dokumentace, když špatná dokumentace vedla město k tomu,
že koupaliště bude zprovozněno
možná v roce 2019.
Ing. Hana Kameníková,
soudní znalkyně z oboru
posuzování stavebních
konstrukcí a oceňování
nemovitostí

Úvaha o kulturním a sportovním dění v Úvalech (duben a květen 2018)

P

okusil jsem se zúčastnit maxima akcí
a nasát jejich atmosféru. Zahájil jsem Čarodějnickým během, na kterém jsem sledoval především dětské talenty. Upoutalo mě
děvčátko (předškolák) z Uhříněvse, které mělo
už téměř dospělácký styl. Akce byla velmi dobře zorganizována, a hlavně seriozně vedena.
Organizátoři se omluvili chlapcům (mladším
žákům), kteří běželi o kolečko více, než bylo
určeno. Skutečně krásný zážitek.
Ve sledovaném období jsem se zúčastnil
všech domácích zápasů házené starších a mladších dorostenců i jednoho utkání starších žáků.
Ve všech zápasech naši kluci zvítězili. Vynikající je i divácká atmosféra. Zaujali mne fanoušci z malého městečka Šťáhlavy u Plzně (2000
obyvatel), kteří nádherně a slušně fandili.
Snažil jsem se i o účast na fotbale áčka,

béčka i dorostenců. Tady je nutné nepochválit
místní diváky. Chodí jich velmi málo a fandění mi připomíná rozjímání v kostele. Jedno
z možných řešení navrhuji v souvisejícím články s výsledky zápasů.
Další povedenou akcí byly tradiční čarodějnice
30.4.2018. Účast byla obrovská a trochu téměř
nezvládnutelná. Štěstí bylo, že meteorologové
se sekli a avizovaný vítr nepřišel. Ukázalo se, že
dětí je v Úvalech dost a dost. Většinou ti malí jsou
„náplavky „a je třeba respektovat, že starousedlíci
budou velmi brzy v menšině.
Dne 2.5.2018 jsem se zúčastnil vzpomínkové
akce na památku obětí 2. světové války. Velmi
hezký a objektivně pravdivý projev měl pan starosta Petr Borecký. Škoda jen, že si ho vyslechlo
jen pár občanů a skauti. Tak malá účast je ostudou
Úval.

Třídenní oslavy 30 let práce „Domečku“
byly důstojným vyvrcholením jeho prospěšné činnosti. Zúčastnil jsem se pouze v pátek
11.5.2018, protože další akce kolidovaly s jinými výše zmíněnými akcemi. Chválit práci
je nošením dříví do lesa, jsou zkrátka špička
a mnohá krajská města jim mohou závidět.
Svou účast na akcích jsem zakončil na závodech kočárků na hřišti Na Slovanech dne
13.5.2018. Účast maminek, tatínků i prarodičů
byla ohromující a soutěžní elán příkladný. Je
třeba pochválit všechny organizátory a účastníky. Vedro bylo úděsné.
Zdaleka se nedá stihnou vše, co se v Úvalech
děje, ale drobnými krůčky se blížíme akcím,
které byly za první republiky zcela běžné. Živá
kultura je mnohem víc než vyumělkované akce.
Ing. Petr Jankovský
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názory čtenářů

Život Úval 6/2018

Jak dál se Životem Úval?

M

ěsíčník Život Úval je
téměř 60 let důležitým zdrojem informací o dění ve městě. Jsou však
v jeho tištěné podobě všechna
sdělení aktuální?
Doba, která uplyne od redakční uzávěrky do okamžiku, kdy je
časopis k dispozici čtenářům, se
stále prodlužuje. Redakční uzávěr-

ka květnového čísla byla 9. dubna
a v domácnostech se vydání objevilo 7. května. Zatímco se před
několika lety podařilo zvládnout
kompletní přípravu, tisk a distribuci přibližně za 14 dní, nyní
celý proces trvá téměř jeden
měsíc. Pozvánky na kulturní
a společenské akce na začátku
měsíce už nejsou aktuální (na-

příklad vzpomínkové shromáždění na hřbitově u památníku
padlých dne 3. 5. a ve stejný den
hudebně-literární večer Poezie
v houslovém klíči). Časný termín uzávěrky neumožňuje zařadit články o událostech, které
proběhly v polovině měsíce.
Další otázkou je kvalita doprovodných fotografií. Některé

jsou nízké úrovně a neměly být
otištěny (například dva snímky
v ŽÚ 5/2018 na straně 14 vpravo dole). Často se stává, že rozměry obrázků jsou malé a není
možné obličeje osob rozeznat.
Význam a tradice Života
Úval si zlepšení současného
stavu rozhodně zaslouží.
Vladislav Procházka

okénko knihovny
Knihovna doporučuje – tentokrát
něco pro nejmenší čtenáře

Besedy ke stému výročí
Československé republiky
se dětem líbí

K

olik má Česká republika státních symbolů? Jaký je rozdíl mezi státním a národním
symbolem? Kolik peněz budeme
mít v peněžence, když sečteme
od každé mince a bankovky jeden exemplář? Kdo byl první nejzcestovalejší Čech v naší historii?
Kolik váží socha svatého Václava
a z jakého je materiálu? Na koho
a na co můžeme být jako Češi
hrdí?
To a ještě mnoho jiných zajímavých informací o symbolech
a perličkách ze života českých
světců a patronů se dozvědí žáci 1.
stupně v pásmu besed, které jsme
s kolegyněmi připravily ke stému
výročí vzniku Československé re-

publiky. Besedy mají formu diskuze s dětmi, výuku doplňuje interaktivní webová stránka www.
mujstat.cz, kde společně s dětmi procházíme jednotlivé státní
symboly a plníme úkoly. Druhou
část besedy věnujeme pracovním
listům, každý žák zpracovává jiný
text a společně pak odpovědi kontrolujeme.
Celkem zatím proběhlo šest
besed, další čtyři nás do konce
školního roku ještě čekají. Dětem i pedagogům se besedy líbí,
a tak se tématu budeme věnovat
i v příštím školním roce a určitě
ho zařadíme do nabídky našich
stálých besed se školou.
Knihovnice MěK Úvaly

Skřítek Medovníček žije v chaloupce pod mohutným dubem na
pasece v lese. Kamarádí se se všemi zvířátky, stará se o včeličky, zažívá spoustu příhod třeba s nezbedným strakapoudem, s myškou
Eliškou nebo se čmelákem Bzundíkem. Autorem Medovníčkových
dobrodružství je spisovatel Jan Lebeda, knížky nádherně ilustrovala Zdeňka Študlarová.

kultura a volný čas

Písničková šňůrka s navlečenými korálkyy vzpomínek
p

T

o nás 13. 4. 2018 v pátek
po krátkém prudkém krupobití navštívil Vlastimil Harapes,
který zmíněné vzpomínky na dětství, dospívání, hereckou a taneční
kariéru navlékl na nit písniček dvou
skvělých hlasů s kytarou – „Vokální
skupina Two Voices svůj repertoár
staví na humoru a slavných klasických melodiích velikánů klasické hudby s osvěžujícími texty Jany
Rychterové. Dája Šimíčková a Jana
Rychterová zpívají vážnou hudbu a čekají, že se publikum bude
smát. A ono se opravdu směje“ –
„Chačaturjanův Šavlový tanec je
o krádežích, Na krásném modrém
Dunaji o jídle, Badinerie o cestování s navigací...“ či Dvořákova
Humoreska, valčík z Čajkovského
baletu Šípková Růženka, kde zejména vynikl soprán Dáji a neuvěřitelné sezpívání textů do detailu.
Přemýšlela jsem, jak popsat ten

pohodový a úsměvný
dvouhodinový program
v „65“ a na internetu mi
na svých stránkách vypomohlo duo samo, zcela
výstižně. Není co dodat,
jen, že baletní mistr, dlouholetý člen a sólista baletu ND, umělecký ředitel
Mezinárodní konzervatoře, čestný předseda Hnutí speciálních olympiád,
ad... stále charismatický
sedmdesátník byl rovnocenným partnerem obou
zcela rozdílných mladých
žen. Filmové ukázky z tanečních rolí a vlastní choreograﬁe výstižně doplnilo vyprávění navlečené na nitce.
Škoda, že dosud není doladěno
osvětlení účinkujících v propojení s bezproblémovým přepínáním
na projektor.

Až půjdete někdy na pořad
v „65“, věnujte pohled na schodišti vlevo. Komise pro kulturu začíná
s tradicí galérie portrétů osobností,
které do Centra zavítaly.
Alena Janurová,
foto Vladislav Procházka
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Domácí poezie aneb MDDM dává příležitost
zažít si svých pár minut slávy

U

ž jsem v Úvalech navštívila i spolupořádala řadu autorských čtení
i provázených hudbou. Někdo četl či přednášel, aniž by zaujal
více svým přednesem než obsahem vlastní tvorby, někdo byl známý, někdo méně. Herec či spisovatel. Co jsem však zažila v podvečer
3. května 2018 v sále „65“ si ponesu do konce života v paměti. Iva
Pospíšilová
(vedoucí
oddělení estetiky) představila
protagonistky
večera velmi podrobně
a emotivně. Nastínila, že
zprostředkují své umění
srdcem a uslyšíme to.
A nebylo to klišé. Byla
to hluboká pravda. Dana
Konečná, naše, možná
ne snad všem v Úvalech, ale návštěvníkům
MDDM a rodičům školních dětí dobře známá,
odhalila skromně svoji
poetickou duši. V několika blocích, propo-

jených hudbou, dokázala
obsahem i přednesem dojmout i rozesmát svou srozumitelnou poezií všechny
posluchače. O lásce, tatínkovi, dítěti, městu, o vztahu
k obyčejným věcem... Odposlechnuto později mezi
účastníky – úžasné, milé,
srdečné, dojemné, vtipné,
kde se to v tobě bere, to má
v sobě celý život... Píše proto, že v básničkách zachová
památku krásných zážitků
a smyje smutek těch zlých. Danin přednes střídaly housle a klavír
v podání dvou éterických bytostí – dcery s matkou – Eliška a Zdenka
Dvorských, opět hudba prožitá srdcem a v dokonalém provedení –
Antonín Dvořák – Romantické písně a Humoreska, Lásky žal Fritze
Kreislera aj. Obě učí hudbu malé děti a mají k nim prý mimořádný
vztah a najdeme je také v Domečku. Další z počinů MDDM – hudebně
literární večer – Poezie v houslovém klíči, který potěšil, až se lidem
nechtělo vstát ze židliček.
Alena Janurová

Čarodějnice doznaly změny

N

e, že by se upalovaly nějaké místní,
už dávno došly. Tentokrát dotyčná
ani neměla kabelku, byla velmi ošuntělá. Také bylo málo těch mladých, ale soutěžících bylo vidět víc a i v očích rodičů
se zdálo, že závidí dětem jejich možnosti
si zazávodit. Fronty byly na postupové lístečky, na jednotlivá inovovaná stanoviště
MDDM (střelba z airsoftových zbraní, lukostřelba) a asi největší u stanu s únikovou
hrou. Jak se dařilo skupinám osvobodit čaroděje Merlina, nevím, nestačila jsem sledovat všechno – z kopečka pod jídelnou,
ale bylo vidět na celé prostranství, a tak
přidávám k hlavnímu článku v ŽÚ postřeh
z výšky. Hudba fotkou zprostředkovat nelze, ale díky dobrým známým kapelám
bušila do hrudníků přítomných zdatně
a skvěle. Sucho a větrno

poznamenalo naštěstí jen děti trochou
prachu a přítomní dobrovolní hasiči
a městská policie měli vatru pod kontrolou. A nenašel se nikdo, kdo by chtěl
dámu u kůlu zachraňovat, když pochodněmi ruku v ruce pan starosta a paní ředitelka podpalovali.
Marně vzpomínám, kdy se pálení čarodějnic v režii Domečku uskutečnilo
poprvé, ale v archivu nacházím i fotograﬁe z roku 2000 a další z roku 2004,
kdy pak procházel po několik let průvod
s kejklíři a houfem malých i starších čarodějů a čarodějnic s tradičními dopravními prostředky městem. Někdy i s programem u domova důchodců.
Alena Janurová
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Jaké kulturní akce chystáme?
16. 6. 2018

Koncert Christi

23. 6. 2018 Podlipanské hudební
slavnosti – Jazzová mše –
Ženský pěvecký sbor
Smetana Kladno
diriguje Ondřej Novák

Sálek v DPS
(dům s pečovatelskou službou)
od 17 hodin
Kostel
Zvěstování
panny Marie
Úvaly
od 18 hodin

červenec – LETNÍ KINO V ÚVALECH!!!
srpen

Za Kulturní komisi Rady města Úvaly
Lenka Foučková

Pozvánka na červen
13. 6. 2018 do DPS od 14 hodin
POVÍDÁNÍ NAD PAMĚTNÍM KALENDÁŘEM
ÚVAL KE 100. VÝROČÍ
Připomínám termín setkání s pamětníky i zájemci o úvalskou
historii, zvěčněnou na fotografiích místních nadšenců fotoamatérů nebo i profesionálů, v sálku DPS. Těším se na setkání s vámi.
A tímto bych ráda poděkovala panu Martínkovi (roč.1929), že
mi věnoval (zatím) dvě hodiny svého času a provedl mě starými
Úvaly a vypočítal, kde všude sídlili a provozovali své obchody
a živnosti úvalští občané v době kolem roku 1935 – 1950. I soupis zveřejním na zmíněném setkání a připočítáme k tomu i vaše
vzpomínky z té doby i doby mladší.
Alena Janurová

Organizační výbor pro oslavy
100 let vzniku ČSR ve spolupráci
s komisí pro kulturu Rady města
Úvaly
pořádá

KONCERT
KOMORNÍHO PĚVECKÉHO SBORU
CHRISTI ÚVALY
na počest 100. výročí vzniku
Československé republiky
V RÁMCI KONCERTU JAKO HOSTÉ VYSTOUPÍ

KRISTINA KUBOVÁ – ZPĚV
KLAVÍRNÍ DOPROVOD
MARTIN VYDRA
Sobota 16. června 2018 v 17 hodin
v kulturním sále
Domu s pečovatelskou službou,
nám. Svobody 1570, Úvaly
Vstupné dobrovolné
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Highlands games podruhé v Úvalech

V sobotu
19. května proběhly již druhé
„Skotské hry“ na úvalské slovanské plošině. Počasí bylo příznivé a taktéž účast byla hojná.
Jak to probíhalo, se můžete podívat na fotografiích Jiřího
Tashi Vondráčka. Na své si přišli jak malí i velcí příznivci her
a sportů, tak zvědaví fajnšmekři, kteří zde mohli ochutnat vybrané speciality. Celkově příjemnou atmosféru dotvářel vkusně vybraný kulturní program a kapely. Nezbývá než zatleskat a říci bravo, to se povedlo. Doufám, že organizátoři
ve svém úsilí vytrvají a my se budeme moci těšit
i na příští rok na tuhle fajnovou akcičku.
Josef Štěpánovský
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Ohlédnutí MDDM za ČARODĚJNICEMI

J

ak jste jistě všichni zaznamenali, letošní 28. úvalské čarodějnice byly trošku jiné než předchozí ročníky. Naší snahou bylo
přilákat zejména více mládeže,
což se nám skutečně podařilo, a to
hlavně díky lukostřelbě, airsoftu
a parkouru, velký dík všem, kteří se
na těchto programech podíleli.
Naším naprosto největším lákadlem byla však úniková místnost
čaroděje Merlina. Tato hra byla
několik hodin doslova v obležení
soutěžechtivými návštěvníky a náš
dobrovolný hlídač u vchodu Martin
Boček měl i při své výšce občas co
dělat, aby udržel pořádek. Opravdu
velký obdiv a dík patří Ivě Pospíši-

lové (vedoucí estetického oddělení
MDDM), která dokázala doslova na koleni vyrobit a vymyslet
všechny potřebné herní artefakty,
a Pavlu Sýkorovi (budoucí lektor
elektrotechnického a vesmírného
kroužku), který je elektronicky
oživil. Stěny venkovní únikovky
ušila Alena Navrátilová (vedoucí
tanečního oddělení MDDM), která
dokáže s jehlou a nití opravdové
zázraky, jak je vidět i na kostýmech
našich tanečníků. V neposlední
řadě je třeba vyzdvihnout organizační schopnosti naší Olinky Procházkové (vedoucí oddělení sportu
a vzdělávání), která svým praktickým přístupem dokázala připravit

vše, co bylo třeba, a myslet dopředu i na to, co by ještě třeba být
mohlo. Další obrovské poděkování
patří pracovníkům technických
služeb, kteří nám ochotně pomohli
stany na únikovou místnost nejen
postavit, ale hlavně zabezpečit před
vichrem, který jsme dle předpovědi
očekávali.
Tradiční soutěžní okruh pro
menší děti také nezůstal pozadu,
rozdáno bylo všech 500 startovních
lístečků a velké díky patří našim
lektorům a pomocníkům, kteří odvedli na stanovištích skvělou práci.
Nezbývá než konstatovat, že pokud
se sejde tolik prima lidí na jednom
místě, je možné vytvořit neuvěři-

telné věci za naprosté minimum
prostředků. Pro ty z vás, kteří jste
na čarodějnicích nebyli, nebo jste
se do únikovky nedostali, mám
dobrou zprávu, v září ji znovu postavíme v MDDM a budeme objednávat týmy na určité časy, abyste
nemuseli čekat.
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TS Rytmus Úvaly i letos boduje

T

2. místo RIII
8. místo RII street
11. místo RIII street

Naše umístění Českolipský zvoneček 17. 3. 2018:
1. místo RII - ART
In the Present Moment Alice Pechová
1. místo RII - disko
Symphony
Monika Bukačová
1. místo RIV A - ART Marked
Tereza Rothová
1. místo REC street
Against the systém
Anna Poupová
2. místo RIA - ART
Tanec v dešti
Alena Navrátilová
2. místo RIV B - ART InTense
Jana Maroušková
3. místo RII - street
Jumping Jacks
Helena Prchalová
3. místo RIII - street Next chapter
Helena Prchalová
5. místo RIB - ART
Voda voděnka
Alena Navrátilová

Regionální kolo SUT Festivalu tanečního mládí ve sportovní hale
Lužiny 15.4. prověřilo formace moderny a streetu a dalo možnost postupu na MR SUT. Našim formacím dětí v parketových kompozicích
RI A a RII byly uděleny divoké karty na postup na MR. Týmy na 1.-3.
místě postupují na MR automaticky.

aneční skupina Rytmus Úvaly se v letošním roce opět úspěšně zúčastnila pohárových i postupových soutěží. Sezonu jsme tradičně zahájili
v České Lípě na Zvonečku, kde testujeme nové choreograﬁe.

Na Středočeském poháru 6. 4. si vytančily děti postup do krajského
kola v mini týmech, ale pohár získalo i disko ve velkých týmech dětí:
2. místo RII street
Jumping Jacks – mini týmy
postup na krajské kolo
3. místo RII disko
Symphony - skupiny
Na tradiční pohárové soutěži Děti v akci na Chodově 7. 4. startovalo
11 týmů a přivezli jsme 7 zlatých a 4 stříbrné medaile….což je nejlepší
výsledek za roky, kdy soutěž navštěvujeme.
Naše umístění:
1. místo RI A
Tanec v dešti
Alena Navrátilová
1. místo RII
In the Present Moment Alice Pechová
1. místo RII disko
Symphony
Monika Bukačová
1. místo RIII
Wild hearts
Sarah Kubaričová
1. místo RIV B
InTense
Jana Maroušková
1. místo RIV A
Marke
Tereza Rothová
1. místo REC
Against the systém
Áňa Poupová
2. místo RI B
Voda, voděnka
Alena Navrátilová
2. místo RII street
Jumping Jacks
Helča Prchalová
2. místo RIII street
Next charter
Helča Prchalová
2. místo RIII disko
You and I
Tereza Rothová
Choreograﬁe Terezky Rothové Marked získala nejvyšší počet bodů
ze všech 148 vystoupení, a tak se naše skupina Rytmus IV A Úvaly
stala absolutní vítězkou celé soutěže.
Regionální kolo CDO se konalo na Slávii 14. 4. a všechny formace
vybojovaly postup na Mistrovství Čech:
1. místo RIV A
Marked
Tereza Rothová
1. místo REC
Against the systém
Anna Poupová
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Naše umístění:
1. místo RI B
1. místo RIV A
1. místo REC
2. místo RIII street
2. místo RIII
3. místo RIV B
4. místo RII
4. místo RII street
5. místo RI A

Wild hearts
Jumping Jacks
Next chapter

Voda, voděnka
Marked
Against the systém
Next chapter
Wild hearts
InTense
In the Present Moment
/postup do ﬁnále/
Jumping Jacks
Tanec v dešti
/postup do ﬁnále/

Sarah Kubaričová
Helena Prchalová
Helena Prchalová

Alena Navrátilová
Tereza Rothová
Áňa Poupová
Helča Prchalová
Sarah Kubaričová
Jana Maroušková
Alice Pechová
Helča Prchalová
Alena Navrátilová

Pohárová soutěž Čáslavský čtyřlístek 21.4. byla velmi vyrovnaná,
soubory velmi kvalitní a hodně soupeřů – účastnilo se ke100 choreograﬁi a ve všech kategoriích bylo od 5 do 10 soupeřů. Naše choreograﬁe patřily i letos k nejlepším:
1. místo RI A
Tanec v dešti
Alena Navrátilová
1. místo RII
In the Present Moment Alice Pechová
1. místo RIII street
Next charter
Helča Prchalová
1. místo RIII
Wild hearts
Sarah Kubaričová
1. místo RIV A
Marked
Tereza Rothová
1. místo REC
Against the systém
Áňa Poupová
2. místo RII disko
Symphony
Monika Bukačová
2. místo RIV B
InTense
Jana Maroušková
3. místo RII street
Jumping Jacks
Helča Prchalová
4.–5. místo RI B
Voda, voděnka
Alena Navrátilová
4.–5. místo RIII disko You and I
Tereza Rothová
Speciální cenu za nejlepší choreografii celé soutěže porota udělila Tereze Rothové za vystoupení Marked. Obhájila tím získaný
pohár za nejlepší choreograﬁi z loňského roku.
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Mistrovství Čech CDO ve streetových disciplínách se konalo
ve dnech 17.–29.4. v Praze na Slávii. Nejlépe se umístila REC Aničky Poupové s choreograﬁí Against the systém na 5. místě a zajistila si
postup na MR CDO do Brna.
První soutěž mažoretek pod vedením Elišky Sedliské byla
v Praze na Chodově 19.4. Děvčata se zhostila soutěže mezi zkušenými soupeřkami dobře a skončila na 7. místě.
Mistrovství Čech ART /uměleckých/ disciplín proběhlo v Chomutově 5. 5. a k medailím se probojovaly naše obě formace – juniorky
i dospělí. Získat medaili na této prestižní soutěži bylo obrovským úspěchem a těšíme se na Grandﬁnále MR CDO do Prahy.
Naše umístění:
2. místo dospělí RIV A
3. místo juniorky RIII

Marked
Wild hearts

Tereza Rothová
Sarah Kubaričová

Mistrovství republiky Festival tanečního mládí pořádané Svazem učitelů tance bylo tradičně v Litoměřicích v neděli 6.5.
Účastnily se ho všechny naše formace dospělých na základě postupu
z regionu. Dvě medaile z tohoto šampionátu nás řadí k nejúspěšnějším
tanečním skupinám.
Naše umístění:
2. místo RIV A
3. místo REC

Marked Tereza Rothová
Against the systém

Áňa Poupová

Všem týmům držím palce do dalších pohárových a hlavně mistrovských soutěží, které máme ještě před sebou. Děkuji všem tanečníkům a vedoucím za vynikající reprezentaci MDDM a rodičům
za trpělivost a podporu.
Alena Navrátilová
Foto: Alena Navrátilová, vedoucí skupin a rodiče.

Přání hezkých prázdnin

Ačkoliv jsme místo jara rovnou skočili do léta, prázdniny nebo
dovolené nás teprve čekají. Všem mým skvělým vedoucím, spolupracovníkům, externím vedoucím a také všem lidem, kteří
nám během roku mnohokrát pomohli, přeji hodně pohodových
odpočinkových dní, abyste načerpali síly, které bylo při různých akcích a aktivitách třeba. Děkuji vám za všechny úspěchy, šťastné úsměvy a někdy i slzy dojetí, které mohli návštěvníci našich rozmanitých akcí díky vám zažívat.
Našim milým dětem přeji hodně sluníčka a prožití všech
správných prázdninových dobrodružství, třeba i na našich
táborech, kterých máme letos připravených osm, a moc se na
vás těšíme.
Jana Krejsová
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Doslova proběhl 12. ročník
Čarodějnického běhu

Z

a krásného slunného počasí jsme se sešli, tentokrát díky rekonstrukci
náměstí na hřišti pod kostelem. Zjistili jsme ale, že takhle je to asi
praktičtější pro organizátory, běžce i fanoušky – tudíž i pro další ročníky nejspíš zachováme toto uspořádání. Letošní ročník měl nové sponzory, konkrétně Hospodu na dobrým místě a Bistro. Až na jedno nedopatření
v podobě změny trasy celé dopoledne proběhlo bez problémů a v závodnické pohodě. Jako vždycky dorazili závodníci ze spřáteleného Školního
sportovního klubu Újezd nad Lesy. Dosud nevyzvednuté ztráty a nálezy
(k vyzvednutí na tel. 603265696): kožený náramek, šedivá dívčí tepláková
bunda. Atmosféru vám přiblíží fotky Vládi Procházky.
Za Spolek Jonatán Jana Horová,
foto Vladislav Procházka

Závody na 100 m s překážkami
– dorost a dospělí

P

o úvodních závodech v Jablonci jsme se rozhodli objet ještě další
závody v běhu jednotlivců na 100 m s překážkami. Nejprve jsme
jeli do Dřís, kde pořádali první ročník soutěže, atmosféra byla velice komorní, ale konkurence se také našla. V kategorii středních dorostenek se umístila Klára Klímová na 10. místě, ve společné kategorii
starších dorostenek a žen se umístila na 7. místě Bára Korbelová a na 3.
místě Alena Tesařová. V kategorii mužů skončil Radek Šindelář na 9.
místě. Poslední sobotu v dubnu jsme jeli na oblíbené stovky do Klučova, které se běžely stejně jako v Dřísech na trávě. V kategorii dorostenek dopadla nejlépe Bára Korbelová na 4. místě, Klára Klímová na 18.
místě a Verča Mašatová na 29. místě. V kategorii mužů se umístil na 7.
místě Jiří Jindra a na 9. místě Radek Šindelář. Mezi ženami zvítězila
Alena Tesařová a 6. příčku obsadila Adéla Votočková. Nakonec jsme
zamířili ještě na nejprestižnější soutěž „ve stovkách“ – Český pohár,
která se konala v Jaroměři 6. 5. Perfektně připravená dráha, v každé
kategorii plus minus 100 závodníků, Alča i Klára si zaběhly nejlepší
letošní výkony a skončily ve svých kategoriích na 32. a 56. místě.

Požární útoky všech kategorií

V

dubnu jsme zahájili také
sezonu požárních útoků.
Nejprve soutěžili mladší
a starší žáci a dorost v Čelákovicích na Memoriálu Ladoslava
Báči. Mladší žáci ZVÍTĚZILI
v konkurenci dalších 14 družstev.
Starší žáci časem hluboko pod 30
vteřin vybojovali TŘETÍ MÍSTO
v počtu 17 zúčastněných družstev.
V dorostu bez rozdílu pohlaví nebyla tak velká konkurence- „jenom“ 6 družstev, ale náš VÍTĚZNÝ tým Úvice byl čistě holčičí.
Opět jsme celému okresu ukázali,
že nám to i letos běhá.
V sobotu 5. 5. se na startovní

čáru postavili také dospělí na
1. kole Podlipanské ligy v Horních Krutech. Není v našich možnostech účastnit se celého seriálu
závodů, ale vyjeli jsme otestovat
formu našich týmů do sousedního
okresu. Nevyšlo to zrovna na výbornou. Ženy obsadily 11. místo,
nevydařil se jim ani jeden pokus.
Muži zaběhli požární útok také
s chybami a skončili devátí. Nejlépe se pak umístily dorostenky
Úvice, které startovaly v kategorii
žen, když kvalitním výkonem vybojovaly 5. místo.
Alena Tesařová
SDH Úvaly

Pozvánka na zájezd

Na Den matek /13.5.2018/

Klub důchodců v Úvalech zve seniory na zájezd do zámku Veltrusy
a do Muzea másla v Máslovicích,
který se koná dne 28. června 2018 / čtvrtek
Mimo prohlídkového okruhu zámku si zájemci mohou prohlédnout také
Výstavu historických kočárů nebo výstavu s názvem Váhy, míry, závaží na zámku
vám ukáží. Na zpáteční cestě ještě navštívíme Muzeum másla v Máslovicích.
Odjezd od Městského úřadu v Úvalech je v 8.00 hod. s možností
nástupu v 7.40 hod. na zastávce Skeříkov a v 7.45 hod
na parkovišti u nákupního centra PENNY v Úvalech.
Zájemci se mohou přihlásit vždy ve středu od 14.00 do 15.00 hod.
u p. Havlíkové v sálku Domu s pečovatelskou službou v Úvalech, náměstí
Svobody 1570 nebo u p. Loskota na Slovanech.

Vypukl v Úvalech kočárkový zmatek.
Kočárky se rozjely a na stupně vítězů dojely.
Dojeli jsme všichni v dál,
jelikož vítr pěkně vál.
Sluníčko svítilo, a tak se nám
na akcičce líbilo.
Do kasičky štěstíčka přibyla spolu se startovným
pěkná sumička./1213 kaček/
Korunky jsou přichystané , potřebnému budou dané.
O předání písnu poté – dostane to dítko nebo kotě?
Soňa Adamová

Za Klub seniorů v Úvalech srdečně zve Eva Havlíková
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Okresní kolo Hry Plamen

O

víkendu 12.–13. května se v Čelákovicích konalo okresní kolo Hry Plamen
mladších a starších žáků. Nemohla tam
samozřejmě chybět ani naše dvě družstva.

V sobotu dopoledne se začalo závodit ve štafetě dvojic a štafetě na 4 x
60 m s překážkami. Uspěli zde především naši mladší žáci, pro které v sobotu už soutěž skončila. Starší žáky
ještě čekaly disciplíny CTIF – útok
a štafeta. Starší žáci si zde vylepšili
celkové skóre po prvním dni a přenocovali na 5. místě, mladší pak na průběžném 2. místě. Přespali jsme v naší
hasičárně a v neděli ráno jsme vyrazili znovu do Čelákovic- tentokrát jen
na poslední disciplínu- požární útok.
Všechna družstva běhala se stejným
strojem, takže soutěž rychle ubíhala. Útoky
nám nevyšly úplně podle představ, ale ostuda
to také nebyla, obě družstva obsadila 4. místo.

Pak jsme dlouho čekali na nástup, rozhodčí řešili zápisy v kronice jedněch soupeřů a řešení
protestů se protahovala. Slavnostního nástupu
jsme se ale dočkali. Mladší žáci si hrdě odnesli stříbrné medaile za 2. místo (z 13 družstev)
a starší žáci skončili těsně pod stupni vítězů
na místě 4. z 12 zúčastněných družstev. Dětem
moc gratulujeme a musíme je pochválit i za to,
jak si navzájem fandily. Jejich vedoucím patří
obrovské poděkování za jejich práci a nasazení,
s jakým s dětmi trénují a vše potřebné k soutěžím zařizují. Děti tak ukončily jarní sezonu,
ale jak znám jejich vedoucí, určitě je nenechají
dlouho odpočívat a s chutí se pustí do přípravy
na podzimní soutěže.
Alena Tesařová
SDH Úvaly

církev
CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ V ÚVALECH
si připomene 603.výročí upálení
MISTRA JANA HUSA
kněze, českého středověkého náboženského myslitele,
církevního reformátora, kazatele, mistra a rektora
pražské university, autora reformy českého pravopisu
…

v Rosenbaumově parku v Úvalech
u HUSOVA KAMENE
6. července 2018 v 9 hodin

MODLITBA ZA DOBRÉ VZTAHY
Pane Ježíši Kriste,
ty nás učíš, abychom Tě milovali a viděli v lidech
kolem nás vždy Tebe.
Pomoz nám, ať umíme naslouchat svým bližním
se skutečným zájmem, upřímně se radovat
z jejich úspěchů a stát při nich, když prožívají
zármutek a nesnáze. Kéž kolem sebe šíříme
ovzduší lásky, ohleduplnosti a porozumění.
Amen
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Jarní
Ja
arní dovádění
do
ovád
dění v MŠ
Š

Z

halo na všech budovách focení
tříd a předškoláků, kteří se fotili
i na tabla, která na svých třídách
tvoří. Ta pak budou vystavena
ve vitrínách obchůdků města Úvaly. Určitě budou stát za zhlédnutí,
protože na tento den se do školky
S ještě větší radostí jsme scházeli krásné slečny v šatech
všechny spálili při veselém a gentlemani v košilích!
čarodějnickém řádění, při kteKoncem dubna se v prostorách
rém se setkali čarodějové nejrůznějších specializací a ve- budovy Kollárova konala tradiční
likostí klobouků! A nebylo to burza dětského oblečení a hraček.
jen setkání, ale i dovádění při Jsme rádi, že o tuto akci je stále
veselých písničkách a hrách. zájem, protože přišlo hodně lidí
A protože sluníčko tomuto sle- věci prodat, ale i nakoupit. Naše
tu přálo, zakončili jsme veselé chodby se během tohoto víkendopoledne řádně opečeným du staly významným obchodním
domem. A protože se nakupovalo
buřtíkem na ohýnku!
ve velkém, dokázali organizátoři pro školku vybrat neuvěřitelné
3.000,-. Velice si vážíme jejich
času, který této náročné akci věnovali.

a poslední měsíc se toho v naší školce událo strašně moc. Počasí
nám jen přálo a my jsme si mohli užít všechny radosti uvnitř i venku. Na třídách děti hlavně vyráběly čarodějnice na čarodějný rej.
A nebyly to jen malé postavičky z papíru, ale postavy v životní velikosti! A kdo vešel do třídy nepřipraven, mohla ho vylekat stojící postava
u dveří – naše čarodějnice.

Zahrady nám hlavně v tomto období velmi dobře slouží,
a proto jim věnujeme také řádnou péči. V tom nám na zahradě budovy Pražská pomohly
děti ze speciální třídy ZŠ Úvaly. A bylo k nevíře, jak moc
šikovné byly a kolik práce se
společně udělalo. Moc děkujeme dětem i zástupcům základní školy.

Začátek května byl pak důležitý vzhledem ke konání zápisu pro
příští školní rok. Mateřská škola
Úvaly obdržela 123 přihlášek, obsazovat se bude cca. 84 volných
míst.
Kolektiv MŠ Úvaly
Na budově Bulharská se
konala již 3. jarní brigáda MŠ
Úvaly a Výboru rodičů. Všichni se vrhli do práce a díky této
akci se zvládlo zasypat štěrkem
parkoviště, odstranit hromadu
navážky na zahradě MŠ, natřít
lavičky a houpadla a „usměrnit“ zeleň v zahradě. Všem rodičům patří veliké poděkování.

Určitě jsme nezapomněli
i na oblíbená divadélka, která za dětmi zavítala se svými představeními. Na budově Kollárova to bylo divadlo
Koloběžka („Šel zahradník
do zahrady“) a divadlo LaLa
(„Jak Mančinka pekla písničkový dort“). Třída Motýlků
se zajela podívat na jarní dobrodružství včelích medvídků
do divadla v Horních Počernicích. Na milý výlet za sladkým tvořením a zvířátky vyrazily Rybičky
a Žabičky do svíčkárny Rodas v Šestajovicích. Výlet to byl asi veselý,
protože čokoládu měly kolem pusy i po příjezdu!
Na budově Pražská bylo
pro děti připravené divadlo
Kůzle s milou pohádkou
„Na zahrádce je tak sladce“. Dalším zážitkem byla
pro děti i návštěva živého
velkého koníka. Přiblížit se
k němu chtělo i dost odvahy,
ale ta našim dětem nechybí!
A protože se blíží konec školního roku, probí-

Literární
koutek
Kateřina Theimerová

PŘERUŠENÁ CESTA
Jdou, jdou, ale nedojdou
Jdou, jdou, ale klopýtnou
Šli, šli, ale nedošli
Kroky. Skoky.
Měli jít do dálky,
ale dostali se jen na coul
Kdyby se nerozdělili,
tak by došli
Došli by na konec
cesty života
Dostali by rozum
Zjistili by, že i konce mohou
být krásné,
když jste s někým, koho
milujete.
Oni to nezjistí …
Báseň vznikla při hodině
českého jazyka v 8. B s paní
učitelkou Javůrkovou

Co nás čeká v červnu??
9 29. 5.–1. 6. Poznávací zájezd do Anglie – přihlášení žáci 9. A a 9. B
9 1. 6.
Školní Den dětí – pořádá školní parlament pro žáky
1. a 2. tříd
9 28. 5.–1. 6. Výchovně-vzdělávací kurz – Mozolov (4. C)
9 4. 6.
Dílny budoucích prvňáčků
9 5. 6.
Úřad práce – beseda k volbě povolání (pro žáky 8. ročníku a S2)
Hydrobiologie – pro žáky 7. A, B
Beseda k 100. výročí vzniku republiky v Městské
knihovně Úvaly – 3. B
9 6.–8. 6.
Obhajoby ročníkových prací – 9. A, B
9 6. 6.
Beseda k 100. výročí vzniku republiky v Městské
knihovně Úvaly – 3. D
Úvalské veršování – oblastní kolo recitační soutěže
v Úvalech
9 8. 6.
Velká výstava bezobratlých – 6. C
9 10. 6.
Koncert školního pěveckého sboru Hlásek společně
s ženským pěveckým sborem Vocali
9 11.–15. 6. Výchovně-vzdělávací kurz – Dvůr Chotětice (3. E)
Výchovně-vzdělávací kurz – Tvrz Holešovice u Orlíku
(5. B)
9 11.–16. 6. Výchovně-vzdělávací kurz – Česká Kanada (3. D)
9 12.–13. 6. Pasování prvňáčků na čtenáře – Městská knihovna Úvaly
9 14. 6.
Slavnostní loučení s žáky 9. tříd
9 17.–22. 6. Výchovně-vzdělávací kurz – Třebušín (3. A)
9 18.–22. 6 Výchovně-vzdělávací kurz – Prachovské skály (4. D, 5. D)
Výchovně-vzdělávací kurz – Sedmidolí ve Špindlerově
Mlýně (3. B, 3. C)
9 20.–21. 6. Expedice Říčanský les – terénní výukový program
na Říčanské hájovně (6. C)
9 22. 6.
Milovice – exkurze pro 6. C
9 25. 6.
Trilopark Praha (3. D)
Divadlo v Dlouhé v Praze – Aucassin a Nicoletta (4. A)
9 29. 6.
Vysvědčení

Mgr. Lenka Foučková
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Rozhovor s Jaroslavem Březkou,
dlouholetým ředitelem
Základní školy Úvaly
Konec školního roku 2017/2018 bude i posledním dnem Jaroslava
Březky ve funkci ředitele úvalské základní školy. Při této příležitosti jsme
odcházejícímu panu řediteli položili několik otázek.
V úvalské základce jste strávil kus svého
života. Jaké je odcházení?
Na Základní škole v Úvalech pracuji již
28 let, 14 let jako učitel a po sedmileté přestávce 14 let jako ředitel školy. Během mého
působení na zdejší škole jsem prožil mnoho
pozitivních zážitků, které potlačily ty ojedinělé negativní. Měl jsem štěstí, že jsem zde
mohl spolupracovat s celou řadou skvělých
kolegyň a kolegů z řad učitelů, vychovatelů, pedagogických asistentů a provozních
zaměstnanců, s mnohými příjemnými rodiči
a žáky, kteří považovali vzdělávání za důležité. Z těchto důvodů mi škola a každodenní ruch v ní tzv.“ přirostly k srdci“, proto
není pro mě odcházení z pozice ředitele
zdejší školy úplně jednoduché a určitě se
mi bude často stýskat.Na druhou stranu se
ale těším, že se po poměrně dlouhé době
zbavím veliké zodpovědnosti za celý chod
školy, za současných cca 750 žáků a stovku
zaměstnanců.
Jsem však přesvědčen, že škola bude velmi
dobře fungovat i v budoucích letech, protože
dobrou školu dělají především její kvalitní zaměstnanci a ti na škole v drtivé většině dlouhodobě zůstávají.
Vzpomínáte si ještě, co jste musel jako
první věc řešit z pozice ředitele?
Ano, vzpomínám. Jako první jsem řešil obsazení pozice zástupce ředitele školy a zajištění provozu nového školního roku, následovalo
svépomocné budování sportovního areálu pod
školou, za velké pomoci rodičů. Zahájili jsme
i přípravu a následně realizovali první velký
projekt ﬁnancovaný z ESF a MŠMT.

Jak se vám za ta léta
spolupracovalo se
zřizovatelem školy –
městem Úvaly?
Spolupráce se všemi
zaměstnanci zřizovatele
byla vždy velmi dobrá,
od vedení města jsem
většinou, hlavně v posledním období, cítil
výraznou podporu, kterou mi většina ředitelů
škol, s nimiž jsem v kontaktu, záviděla. Proto
všem moc děkuji za aktivní spolupráci, pomoc, ochotu a vstřícnost.
Co se za uplynulá léta podařilo a na co jste
nejvíc pyšný? Dařilo se vždy všechno?
Určitě se vždy nedařilo vše dle mých představ, a pokud jsem chtěl prosadit nějaké zásadní změny rychle, bylo nezbytné jít občas
i do rizika. Myslím si, že ten kdo školu a dění
v ní opravdu zná, asi zaznamenal celou řadu
pozitivních změn. Nebudu zde vyjmenovávat
všechny úspěšné projekty s výčtem získaných ﬁnančních částek, které jsme získali ze
školních projektů nebo z projektů zřizovatele
a díky nimž jsme mohli především rozšiřovat
a modernizovat prostory školy i její vybavení
a zajišťovat průběžně rozsáhlé kvalitní další
vzdělávání pedagogických pracovníků.Nejvíce pyšný jsem však na to, že se nám dařilo
a daří vytvářet ve škole příjemnou atmosféru
a bezpečné prostředí pro všechny. Dlouhodobě se snažíme budovat partnerské vztahy
na všech úrovních (vedení – zaměstnanci - rodiče – žáci) tak, že nikdo nemá tzv. „navrch“,
ale vzájemně se respektujeme a usilujeme
o dodržování dohodnutých pravidel.

Viditelná je i snaha pedagogických pracovníků o zefektivňování výuky, jejímž cílem je,
aby si naši žáci osvojili maximum potřebných
znalostí a dovedností dle svých schopností
a získali pozitivní vztah ke vzdělání.
Co byste vzkázal vašemu nástupci?
Přeji mu hodně optimismu i odvahy. Věřím,
že se nenechá otrávit soustavnými změnami
v administrativě ani permanentním nedostatkem pedagogických pracovníků. Již na příští
školní rok se připravuje rekonstrukce učebny
fyziky a chemie, zajištění konektivity (WiFi)
na celé škole, chystáme se zapojit do výzvy
Šablony II v rámci programu OP VVV. Rád
bych panu řediteli vzkázal, že se při zvládání mnoha náročných úkolů může spolehnout
na současný tým zaměstnanců, kteří na škole
zůstávají a mohou mu velmi pomoci.
Děkuji všem současným i bývalým kolegyním a kolegům, rodičům a dalším příznivcům
školy za dlouhodobou příjemnou spolupráci
a každodenní podporu. Moc si jí vážím.
Díky za rozhovor a především děkuji
za vaši dlouhodobou činnost ve prospěch
úvalského školství. Ať se vám daří.
Marek Mahdal
(redakce Života Úval)

Den Země

D

ne 26. 4. 2018 proběhl na naší škole Den Země. Většina tříd
uklízela v Úvalech a přilehlém okolí. My, žáci 6. C a 3. E, jsme
připravili přírodovědný program pro třídy prvního stupně. Měli
jsme dohromady 6 stanovišť. 3. E měla 2 stanoviště, kde byly přírodovědné hry, a 6. C měla 4 přírodovědná stanoviště.

vištích. Každý z žáků prvního stupně dostal pracovní sešit, do kterého si zapisoval
svoje výsledky z jednotlivých stanovišť.

Hodnocení žáků ke Dni Země:
„Děti byly hodné a šikovné, ale chtělo by
to více času.“
6. C zajišťovala stanoviště:
„Den Země mě moc bavil a užila jsem si ho,
z Pozorování živočichů
byl dobrý program a skvělá organizace.“
z Měření výšky stromu
„Bylo dobré, že jsme to měli venku, bylo
z Mikroskopování
více místa. I když byla zima, užili jsme
z Pozorování ptáků
si to.“
3. E měla na starosti:
z Jaké by to bylo mít oči směrem „Den Země byl dobrý, práce s dětmi byla
skvělá.“
nahoru
z Akční poznávačku a hru Lišky „Dětem z prvního stupně se Den Země moc líbil, i když foukal silný
vítr a byla zima.“
a jezevci
„Hodně jsme si to užili.“
Na každém stanovišti byli tři až
Všem žákům se program pro děti moc povedl.
čtyři žáci, kteří měli připravený
Tuto akci bychom chtěli zopakovat i příští rok.
program. Ostatní žáci byli
průvodci, kteří doprovázeEliška Svítková
li skupinky mladších dětí
Foto: Ing. Stanislava Daňková
a pomáhali jim na stano-
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Proč ptáci létají?

A

zase je tu výzkum, který
nás třídu 6. C moc bavil.
Tentokrát jsme se zabývali
převážně ptáky a hned jsme si položili otázky …
První otázka: Proč ptáci létají
a drží jim při tom peří pohromadě?
Pod mikroskopem jsme pozorovali peří káněte lesního a strakapouda velkého.
Nakonec jsme zjistili, že jim
peří drží díky háčkům.
Druhá otázka: Čím se živí kalous ušatý?
Dostali jsme vývržky kalouse
ušatého, rukavice, lupu a prepa-

rační soupravu. Různými nástroji
jsme rozhrabali vývržky a nacházeli jsme lebky a kosti živočichů.
Podle lebek jsme zjistili, že se
jedná o drobné hlodavce. Poznali
jsme, že jeden hlodavec byl hraboš polní.
Těmito výzkumy se učíme
spoustu nového, baví nás to a zajímá. Doporučuji do zkoumání
zapojit více dětí, protože si mohou užít hodně zábavy a něco se
naučit.
Nikol Rossmannová,
Foto: Nikol Rossmannová,
Ing. Stanislava Daňková

Přírodovědci na ZŠ Úvaly
a jejich úspěchy v BiO

V
Rozebíráme
vývržek

Rozebraný vývržek
kalouse ušatého

Lebka drobného
hlodavce

tomto roce se školního
kola biologické olympiády zúčastnilo 17 žáků
z 5. až 8. ročníku. Všichni museli před školním kolem nastudovat materiál na téma Pohyb,
připravit se na určování přírodnin
z říše hub, rostlin i živočichů,
někteří se navíc zúčastnili cvičného mikroskopování. Již za tuto
práci si všichni zaslouží pochvalu. Nejlepšími v 5. ročníku byly
Anna Irová a s jednobodovým
odskokem za ní Soﬁe Boháčková (Anička si jela vyzkoušet také
klání v okresním kole), v kategorii D se nejlépe umístili Matěj Ira,
Jan Rataj a David Lopatka s Lucií
Babuškovou, v kategorii C pak
Martin Jedlička, František Bednarčík a David Šveňha.
Pro účast v okresním kole bylo
nutné předem provést a písemně
zpracovat biologické pozorová-

Stolní tenis
dětem

Výlet 7. A za přírodou

D

ne 28. 4. jsme se jeli podívat do kina na ﬁlm Planeta
Česko. Film byl o přírodě

a všem se moc líbil, byl natočen
velice zajímavě. Protože však
bylo horko, tak jsme se cestou
zpět zastavili na zmrzlinu.
Zpáteční cestu jsme si zpestřili
tematickou vycházkou lesem.
Tam jsme dostali za úkol vyfotit zajímavý přírodní detail.
Úkol všichni splnili a pomalým
tempem jsme se začali vracet
ke škole na oběd. Ve škole jsme
si své úlovky vyhodnotili a vybrali vítěznou fotku, která byla
sladce odměněna. Den jsme si
skvěle užili a byl pro nás příjemnou změnou oproti normální výuce.
Dominik Vondrák
a Ondřej Vašek, 7. A
Vítězné foto: Anna Lešetická

ní zaměřené na růst rostlin nebo
chování žížal v různých podmínkách. Soutěžní disciplíny pak byly
náročnější, protože vyžadovaly
detailnější znalosti. Za výbornou
reprezentaci školy oceňujeme
žáky postupující do krajských kol,
jsou to Jan Rataj (1. místo, kat.
D) a Martin Jedlička (2. místo,
kat. C). František Bednarčík se
v součtu bodů umístil na 5.–6. místě (je třeba ocenit, že měl nejlépe
vypracovaný laboratorní úkol),
Matěje Iru, Davida Lopatku
a Aničku Irovou chválíme mimo
jiné za plný počet bodů získaný
za vstupní úkol.
Postupujícím do krajského kola
gratulujeme. Všem biologům přejeme spoustu zajímavých pozorování v přírodě v průběhu celého
roku.
Za všechny, kteří se z úspěchů
našich žáků radují, Jana Šetková

V

e středu 11. dubna zorganizoval pan Šochman, vedoucí oddílu
stolního tenisu v Úvalech, turnaj pro žáky místní základní školy.
Při práci mu pak sekundovali kolegové Jandovský a Bambas. Samotného turnaje se zúčastnilo hned jednadvacet žáků. K vidění byly
kvalitní výkony a napínavá střetnutí. Pro ty nejlepší pak byly přichystány věcné ceny. Hlavním účelem turnaje bylo, aby si děti zahrály.
Tréninky pro zájemce se budou konat od září pravidelně každý pátek
od 18 do 19 hodin. Kontaktní osobou je pan Karel Šochman (ksochman@seznam.cz; tel: 608 526 829).
Mgr. Petr Horák, učitel
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Výuka matematiky metodou profesora Hejného opravdu není
pro „každého“
Máte pocit, že výuka matematiky Hejného metodou vašemu
dítěti nevyhovuje? Není do matematiky zapálené tak, jak je všude
deklarováno? Jeho matematické znalosti značně pokulhávají
za znalostmi jeho vrstevníků či staršího sourozence, kteří se matematiku učí „klasickou“ metodou? Obáváte se, že dítě neuspěje
v přijímacím řízení na střední školu nebo se bude při dalším studiu
potýkat s velkými problémy?
Tyto ale i mnoho dalších otázek
si dnes a denně pokládá nemalá
část rodičů úvalské školy. Jsou
jejich obavy oprávněné? Dokáže někdo na tuto otázku s jistotou odpovědět? Obávám se, že
nedokáže. Sám profesor Hejný
přiznává, že metoda není vhodná
pro každé dítě. Otázkou tedy zůstává, co ředitele základních škol
vede k plošné implementaci této
metody. Nebylo by vhodnější,
ponechat v každém ročníku ales-

poň jednu třídu (na 2. stupni pak
v případě úvalské školy např. dvě
skupiny) s výukou „klasickou“
metodou? Některé základní školy
k tomuto kroku po předchozích
zkušenostech a samozřejmě nátlaku rodičů skutečně přistoupily.
Výhodou plynoucí z jejich rozhodnutí je nyní možnost okamžitého porovnávání výsledků obou
metod.
O správnosti aplikace alternativní metody prof. Hejného se

v současné době přou i čeští didaktici a matematici (viz https://
www.seznamzpravy.cz/clanek/
jak-maji-skoly-ucit-nejmene-oblibeny-predmet-matematiku-a-skonci-hejneho-metoda-44932).
Podle posledních průzkumů je
úroveň znalostí získaných na základě zmíněných metod „údajně“
srovnatelná. Z mého pohledu se
ale nejedná o objektivní srovnávání. Na jedné straně totiž stojí
žáci, kteří jsou metodou Hejného skutečně nepolíbeni, kdežto
na stranu druhou jsou postaveni
žáci považovaní za odchovance
této metody, přestože velká část
z nich se připravuje na hodiny matematiky za pomoci svých rodičů,
sourozenců či dochází na doučování klasickou metodou. Výsled-

ky takových průzkumů pak nelze
považovat za relevantní.
Nechceme se tímto samozřejmě dotknout rodičů, kteří jsou
se způsobem výuky metodou
prof. Hejného naprosto spokojeni
a jejich děti patří mezi ty šťastné
a vyvolené, které nová metoda
posune vpřed. Stejně tak jako
jim i nám jde o blaho našich dětí
a kdo jiný než rodič by měl nejlépe znát své dítě a vědět, jaká cesta
je pro něj tou nejlepší.
Pokud i vy sdílíte naše názory
a rádi byste s vedením školy vyvolali diskusi na toto téma, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu:
matika-hejny@seznam.cz
Iveta Jurová, Andrea Vacíková

historie

Dějinné osmičky – převzetí moci komunisty v roce 1948

B

yla jednou jedna veliká říše, jejíž moc byla
svými sousedy, Egypťany, Thráky či Řeky,
uznávána proto, že lež nebo nedodržení
smlouvy bylo trestáno smrtí. Slovo arta s významem pravda se objevovalo ve jménech jako Artaxerxes. To bylo v Persii před mnoha staletími.
Roku 1278 padl Přemysl Otakar II. v bitvě
na Moravském poli. Po Evropě se šuškalo, že se
král železný a zlatý v předešlé bitvě nechoval podle rytířských zásad. Že by jeden z důvodů jeho
porážky? Roku 1368 se narodil Zikmund Lucemburský, budoucí uherský král a císař, jenž svým
diplomatickým umem navázal na svého otce Karla IV. Zikmund s ohledem na dosažení cílů říše
na kostnickém koncilu nezabránil upálení mistra
J. Husa. Česká stavovská obec to pochopila jako
proradnost a odmítla Zikmunda uznat českým
králem.
Život evropské společnosti se vždy opíral
o desatero Božích přikázání, podle desatera byly
ve vzájemné lásce a úctě vychovávány celé generace, díky příkazům společnost přežila. 20. století
si namísto Boha dosadilo Prozřetelnost, nebo lid;
vlády se zmocnili lidé bez skrupulí. Jak se jim to
v demokratickém Československu mohlo roku
1948 podařit? Scénář je pro vládychtivé stále
stejný.
Nejprve se založí politická strana a nespokojeným lidem se nabídne zdánlivě výhodný program.
KSČ pracovala přes 20 let v opozici. (Nikdo si
nevšimne, že lídrové zastávají dobře placená místa.) Strana program dobře medializuje, používá
lží a demagogie, nespokojence začne zastrašovat,
i proto jsou založeny speciální oddíly strany (Lidové milice). Po úspěšných volbách strana získá
nejvýhodnější posty, např. místo předsedy vlády,
Ministerstvo vnitra, které ovládne Státní policii a založí Státní tajnou bezpečnost (V. Nosek),
a Ministerstvo obrany (L. Svoboda). Kvůli propagandě bylo roku 1945 vytvořeno Ministerstvo
informací a osvěty (V. Kopecký), kde vítězové
voleb z roku 1946 získávali za státní peníze veškeré informace o činnosti politiků ostatních stran
a společenských organizací, do nichž se komunis-

té inﬁltrovali. (Z. Fierlinger v sociální demokracii,
monsignor Šrámek v Čsl. straně lidové.) Pak přišel strach a odstranění intelektuálních špiček a lidí
s morálním kreditem, vězení byla přeplněná.
Moc chutná velmi sladce, je doprovázena
hmotnými výhodami a společenskou prestiží.
Takoví lidé budou prosazovat zájmy cizí mocnosti, budou vládnout bez zodpovědnosti ke svému
státu, nebudou hájit demokratické zásady. Místo
pravdy přijde lež, místo patriotismu zneužitý internacionalismus, sociální a mezilidské vztahy se
vyvrátí z kořenů. Strana bude kontrolovat všechna média a vysvětlí lidem, že jen jejich cesta je ta
pravá. Další generace jim už neuvěří, ale teprve
třetí generace může vyhrát, protože využije ekonomických problémů ve státě. Ve lži se nedá žít
věčně.
Komunistům hrálo v roce 1948 vše do rukou.
Sovětská vojska se nacházela v Německé demokratické republice, Rakousku a Maďarsku.
V antikomunistickém táboře se nevyskytl žádný
charismatický vůdce. (Prezident Beneš po prodělaných mrtvicích 3. září 1948 zemřel, ministr Jan
Masaryk byl podle svědectví nerozhodný a psychicky nemocný.)
Čechoslováci spoléhali na západní mocnosti,
ale odtud se pomoci nedočkali, jejich vstřícnost
vůči Kremlu byla už stvrzena mezi Stalinem
a Benešem dohodou z roku 1943 a mnohými následnými ujištěními všech čsl. politiků. Čechoslováci toužili po sociálně spravedlivém státě.
Americký velvyslanec Steinhardt napsal, že
hlavním důvodem ztráty demokracie v ČR je
„podstata české povahy, vypěstované za staletí
rakouské a německé nadvlády a popsatelná jako
melancholická podřízenost autoritě, která je považována sice za vulgární, leč nespornou“.
Strategie a taktika Komunistické strany Československa pod vedením Klementa Gottwalda
ovlivnila i politiku komunální. V roce 1945 byl
také v Úvalech založen Místní národní výbor, kde
demokraty (Ing. Dráb) a legionáře (V. Lhoták) vystřídali komunisté. Bývalý vězeň koncentračního
tábora a soudruh Antonín Víšek škodil lidem ještě

v době normalizace v 70. letech. Postupně došlo
ke znárodnění všech podniků, menších živnostníků, rolníků a obchodníků. Největší podnik Vega
změnil výrobu a stal se součástí Středočeského
průmyslu masného, úvalští lidoví milicionáři našli základnu právě zde. O místním znárodňování
informuje kniha Úvaly v průběhu staletí. (Je stále
v prodeji v místní knihovně.)
Volby 30. května 1948 se staly jen divadlem,
pro jednotnou kandidátku Národní fronty volilo
v době zastrašování 87 % úvalských voličů. 13 %
bylo akčním výborem NF vyhodnoceno jako reakcionáři, proti nimž je třeba tvrdě bojovat. Vedle
čistek na pracovištích, tedy po „vyhazovu“ z práce, byla v Úvalech v roce 1948 pro občany od 18
do 60 let věku vyhlášena povinnost 30 hodin veřejně prospěšných prací.
V roce 1950 měla KSČ v Úvalech 395 členů,
kteří byli organizováni v osmi místních a čtyřech závodních organizacích. Komunisté přejali
výchovu v místní škole, zanikla Obec sokolská,
Čsl. obec legionářská, v roce 1950 bylo rozpuštěno úvalské středisko Junáka bratra Jiřího Bubáka.
Psychický tlak pocítili členové církve, veřejné
církevní obřady byly zakázány. Byla zavedena
cenzura. Na Šumavě byla postupně budována
„železná opona“, tisícileté vazby se západní Evropou byly zpřetrhány.
Po uchopení moci v únoru 1948 byly za podpory lží, závisti a nenávisti umlčeny jiné názory.
(Tuto metodu s oslovením a využitím negativních
charakterových vlastností propracoval již A. Hitler.) Ze zodpovědných demokratických občanů
se stali většinou nadšení služebníci vykonávající
rozkazy Ústředního výboru KSČ, tedy Stalinovy
sovětské Moskvy.
Lež a nenávist zvítězila na téměř 42 let nad
pravdou.
Pro rozeznání pravdy a lži je zapotřebí informací a odvahy ji obhájit, „předsedové“ stále
zkoušejí, kam až mohou zajít. Každý člověk si
vybere: vynaložený čas a odvahu, nebo melancholii a lhostejnost; tzn. demokracii, nebo totalitu.
PhDr. Lenka Mandová

23
cerven_2018.indd 23

5/28/18 11:28 PM

sport

Život Úval 6/2018

Zápasy družstev fotbalu SK Úvaly – jaro 2018
Družstvo mužů „A“:
Středa 4. 4. 2018 17:00 SK Úvaly – SK Kladno 1:2 (1:1) Pen: 2:4
Středa 11. 4. 2018 17:00 SK Český Brod – SK Úvaly
2:1 (1:1)
Sobota 24. 3. 2018 15:00 SK Úvaly – Sokol Hostouň
1:0 (0:0)
Pen: 5:3
Neděle 1. 4. 2018 16:30 FK SEKO LOUNY – SK Úvaly
0:1 (0:0)
Sobota 7. 4. 2018 16:30 SK Úvaly – TJ Slovan Velvary
0:3 (0:1)
Neděle 15. 4. 2018 10:15 FK Meteor Praha VIII
– SK Úvaly
2:1 (1:0) Pen: 5:3
Sobota 21. 4. 2018 17:00 SK Úvaly – FK Baník Souš
4:2 (3:0)
Sobota 28. 4. 2018 10:15 FK Motorlet Praha – SK Úvaly 1:0 (1:0)
Sobota 5. 5. 2018 17:00 SK Úvaly – FC CHOMUTOV
2:1 (0:1)
Pen: 14:13
Sobota 12. 5. 2018 17:00 SK Úvaly
– FK Neratovice-Byškovice
2:3 (1:1)
Rozhodčí: Hrkal Václav – Babka Ondřej, Štuk Jaromír
Delegát: Krejčí Zdeněk
Další zápasy:
Sobota 19. 5. 2018 17:00
Sobota 26. 5. 2018 17:00
Sobota 2. 6. 2018 10:15
Sobota 9. 6. 2018 17:00
Sobota 16. 6. 2018 17:00

ARSENAL ČESKÁ LÍPA – SK Úvaly
SK Úvaly – SK Hrobce
TJ TATRAN Rakovník – SK Úvaly
SK Úvaly – Sportovní sdružení Ostrá
FC Nový Bor – SK Úvaly

Družstvo mužů „B“:
Sobota 31. 3. 16:30
Sobota 7. 4. 16:30
Neděle 15. 4. 17:00
Sobota 21. 4. 17:00
Sobota 28. 4. 17:00
Úterý 1. 5. 17:00
Neděle 6. 5. 17:00

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

Další zápasy:
Neděle 13. 5. 17:00
Neděle 20. 5. 17:00
Sobota 26. 5. 17:00
Neděla 3. 6. 17:00
Sobota 9. 6. 17:00
Neděle 17. 6. 17:00

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

6:0
0:2
0:1
4:1
2:5
1:2np
1:3

Dorost I.A třída skupina D:
Neděle 25. 3. 2018 10:00 TJ Kunice – SK Úvaly
11:4 (7:0)
Pátek 30. 3. 2018 10:15 SK Úvaly – SK Slavia Jesenice 1:13 (0:5)
Sobota 14. 4. 2018 10:15 SK Úvaly – TJ Sokol Mukařov
0:8 (0:7)
Neděle 22. 4. 2018 10:15 TJ Slavoj Čerčany – SK Úvaly
3:1 (1:1)
Sobota 28. 4. 2018 10:15 SK Úvaly – FK Bílkovice
2:4 (0:3)
Úterý 1. 5. 2018 11:00
TJ Sokol Teplýšovice – SK Úvaly 7:1 (5:1)
Sobota 5. 5. 2018 10:15 FK Týnec nad Sázavou – SK Úvaly 8:0 (4:0)
Úterý 8. 5. 2018 10:30
SK Úvaly – TJSokol Sedlec-Prčice 0:4 (0:3)
Sobota 12. 5. 2018 10:15 SK Kostelec u Křížků – SK Úvaly 9:2 (7:0)
Neděle 20. 5. 2018 10:15 SK Úvaly – TJ Sokol Nespeky 0:0 (-1:-1)
Další zápasy:
Sobota 19. 5. 2018 10:15
Neděle 27. 5. 2018 10:00
Sobota 2. 6. 2018 10:15
Neděle 10. 6. 2018 10:15
Sobota 16. 6. 2018 10:15

SK Úvaly – SK Zeleneč
TJ Sokol Sedlec-Prčice – SK Úvaly
SK Úvaly – SK VOTICE
SK Slavia Jesenice – SK Úvaly
SK Úvaly – Spolek FC JÍLOVÉ

Vážení sportovní přátelé, záměrně jsem zvolil trochu jiný přístup než
v minulosti. Zhodnotím subjektivně pohled na jednotlivá družstva a začnu družstvem „A“.
Áčko hraje dobrý fotbal a ve vyrovnané skupině je v současnosti
ve velmi vyrovnané tabulce na 9. místě. Umístění by bylo jistě lepší
nebýt tragického a arogantního výkonu rozhodčího Hrkala, který nás
výrazně poškodil a nebudu spekulovat, zda záměrně, anebo z ješitnosti.
Normálně rozhodčí nekritizuji, ale jeho výkon byl skutečně nad rámec
normality. Záměrně jsem ponechal jeho jméno, jména asistentů a delegáta v přehledu výsledků.
Béčko se drží na konci tabulky a má ještě šanci poskočit. Jen bych
doporučoval je v rámci možností posilovat náhradníky z áčka.
Dorost se trápí, ale jisté viditelné zlepšení se projevilo příchodem
na post dočasného trenéra Jakuba Kostky s otcem. Je před nimi ještě
dlouhá cesta, ale mají šanci, pokud vydrží pilně trénovat.
Diváci jsou velkým zklamáním. Pokud bude chodit na zápasy divize
kolem 100 diváků chovajících se jako leklé ryby, nemá podpora žádný
význam. Možná, že by dorostenci a naše žactvo s rodiči mělo chodit
na zápasy jako součást tréninku.
Doufejme, že další sezona bude ve všech směrech lepší, a je třeba
ocenit práci trenérů žáků a mini žáků a doufat, že talenty, které tito
obětavci vychovají, se nebudou ztrácet v klubech v okolí a v Praze.
Ing. Petr Jankovský

Úvalská Velká cena láká na závody cyklisty i běžce
Úvaly u Prahy se v sobotu 16. června promění v jedno velké závodiště.

K

oná se zde již 12. ročník cross country
horských kol. Na své si však přijdou
i běžci, ti mají možnost proběhnout si
celou cyklistickou trasu po svých.
Velká cena města Úval, to je závod cross
country horských kol na krásné terénní trati plné singltreků, která se točí kolem Úval
u Prahy v okolí rozhledny Vinice.
Letos se nově nabízí start ve dvou kategoriích. V kategorii Hobby se jedou tři jednodušší
kola po 5 km a kategorie Sport je pro zkušené
cyklisty. Jejich trasa vede přes pět klasických
cross country okruhů, cca 28 km, včetně dvou
přejezdů lávek, náročných výšlapů ale i jezdi-

vých singltrekových úseků a libových sjezdů.
Závod je také přizpůsoben nejmenším, kteří
mohou závodit v několika dětských kategoriích.
Ti, kdo dávají přednost běhu, mohou zkusit
běžet trasu MTB závodu v délce 6 nebo11 km.
A ti, co se nemohou rozhodnout, zda kolo,
nebo běh, mohou závodit v obou závodech
a vyhrát cenu Úvalského tvrďáka. Nejdříve absolvují cyklistickou část závodu, poté
běžeckou a sčítá se průměrný čas na kole
v MTB a v běhu.
Pro účastníky je připraveno profesionální
zázemí v podobě šaten, sprch, úschovny zavazadel i kol. Nabízí se i takový servis jako
je možnost umytí kola či masáží.
Na závěr akce proběhne koncert kapely Freeride, vyhlášení vítězů a vyhlášení
vítězů celého závodního seriálu Újezd.
net “Seriálu Tří závodů pro zdraví”.
Akce se koná pod milou záštitou pana
starosty Petra Boreckého a za ﬁnančního přispění města Úvaly.
Více informací o Velké ceně města
Úval najdete na www.triprozdravi.cz.
Kontakt pro média:

Barbora Kalvach
Tři pro zdraví, z. s.
Email: barbora.kalvach@gmail.com
tel: 731 585 975
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Duben v úvalském klubu karate

D

uben byl pro naše závodníky rájem. Konaly se hned tři
soutěže – Přebor Prahy, klubový Turnaj nadějí a Grand Prix
Kadaň.
Přebor Prahy, který se
uspořádal 15. dubna, je jeden
z nominačních turnajů na mistrovství České republiky. Uskutečnil se v tělocvičně Základní
školy Hornoměcholupské a členové Sport Úvaly obsadili několik krásných umístění. Naši
vítězové v individuálních kategoriích jsou:
z Magdalena Havlíková – minižákyně kata a kumite
z Richard Vašek – mladší žáci
kata
z Adam Janík – mladší žáci kumite
z Helena Přechová – mladší žákyně kata
z Anežka Vrbenská – starší žákyně kumite
z Sára Konečná – mladší dorostenky kata a kumite
Nesmíme však také zapomenou na naše skvělá družstva,
která soutěžila v kategoriích

kata tým. Vítězné týmy jsou lových příček, mezi nejcennější patří zlaté
z kategorií:
medaile, a to:
z Mladší žáci – Veselý,
z Helena Přechová – kata dívky 9 až 10 let
Janík a Vašek
z Sára Konečná – kata dívky 13 až 14 let
z Starší žáci – Zvoníček,
z Janík, Charvát Š., Vašek
Charvát a Kytková
– kata tým chlapci 10 až 11 let
z Konečná, Sokolová, Urbanová
– kata tým dívky 12 až 13 let
Jako každý duben se konal
Turnaj nadějí, který byl určený z Vítězi kombinace se stali
pro děti z klubu, aby si vzájemně
Ondřej Charvát a Sára
poměřily své dovednosti, koncenKonečná.
traci a nasazení. Závod se konal
Všem závodníza podpory města Úvaly a zúčast- kům upřímně granilo se jej přibližně 45 soutěžících. tulujeme a držíme
Ve svých kategoriích kata zvítězili palce do nadcházejíPšeja, Sukalovský, Havlíková, cích turnajů.
Hruška, Adam a Richter. V ka- Za Sport Úvaly, Miloš Ulrich
tegoriích kumite vyhráli Procházková, Šlemr, Herelová, Martinovský, Havlíková, Hurda, Neff,
Hruška, Chudiváni a Brožek.

poznáte se?

Na sobotu 28. dubna jsme se
sjeli do malebného města Kadaně, kde se pořádal druhý ročník
mezinárodního turnaje Grand
Prix Kadaň. Letos se jej zúčastnilo téměř 150 závodníků, konkurence byla tedy velká. Naši
členové obsadili spoustu medai-

J

ak se vyjádřila kdysi paní
Roulová, která o své mamince, člence úvalské odbočky Červeného kříže – „říkali jim křížalky“. Bylo to
milé oslovení a ony ženy určitě
dělaly velmi prospěšnou dobrovolnou práci, za kterou jim
určitě děkovala řada lidí a dětí.

Na hromadném snímku, který
se naštěstí objevil v archivu
městských kronik, jsou „křížalky“ ze 70. let. Několik jmen je
na zadní straně fotky, ale poznáte-li někoho z příbuzných či
známých, dejte prosím zase vědět na adresu alena.janurova@
centrum.cz
Alena Janurová

společenská kronika
červen 2018
Vítáme nové spoluobčánky
Matyáš Kůta
Matyáš Mišoň
Jakub Kyncl
Nina Ozomová
Anastázie Voreková
Mikeš Doležal
Theodor Mitáš
Matyáš Hůlka
Všem dětem přejeme, aby vyrostly ve zdravé a šťastné občany našeho města.
Červnová životní jubilea
70 let – Rudolf Maceška
Jiřina Pilná
Václav Vícovský
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75 let –

81 let –
82 let –
84 let –
86 let –

87 let –

Jíří Michalec
Zdeňka Jahnová
Petr Bašta
Libuše Kebortová
Bohuslava Spudilová
Blažena Boychuková
Helena Baňková
Miroslav Pavlíček
Zdenka Nováková
Eva Felixová
Štefan Rosca
Otta Smrkovský
Marie Ivanšíková
Anna Manhartová
Jiří Krulich
Anna Boháčková
Zdenka Janatová
Irena Vostrovská

Květa Havlinová
Danuše Kučerová
Eva Hlaváčková
Zdeněk Kodr
Žóﬁa Muzslaiová
Věra Švandová
Vladislav Neugebauer
95 let – Marie Černá
Všem jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti
do dalších let.
88 let –
89 let –
90 let –
91 let –
93 let –

Navždy jsme se rozloučili
Josef Kovačík
Radovan Kubík
Karel Peřinka
Všem pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.

Upozornění
Od červencového vydání měsíčníku
Život Úval již nebudeme zveřejňovat
jména narozených dětí, životní jubilea
a jména zemřelých v rubrice Společenská kronika.
Uvést zde jméno a příjmení bude možné pouze s písemným souhlasem dotčené osoby, případně jejího zákonného
zástupce.
V případě zájmu o zveřejnění se obraťte na správní odbor MěÚ Úvaly, tel.
281 091 528, 281 982 485 nebo mobil
723 929 928.
Marie Černá – matrikářka
5/28/18 11:28 PM
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Výrobní společnost dodávající lisované a svařované komponenty
pro automobilový průmysl se sídlem v Úvalech
a Praze 9 – Letňanech

PŘIJME
SEŘIZOVAČE na postupové lisy
400 t – 1000 t
Nástupní mzda 26.000,- Kč
Po zaškolení (cca ½ roku) až 32.000,- Kč
Beneﬁty:
z výkonnostní bonusy
z placené přesčasy – min.25 %
z dotované závodní stravování
z levnější volání pro rodinu
z ZDARMA svoz zaměstnanců od vlakového nádraží v Úvalech
a autobusů v Újezdu nad Lesy
z NÁSTUP IHNED NEBO DOHODOU
Očekáváme:
Ochotu pracovat ve třísměnném provozu
Zodpovědnost, chuť na sobě pracovat a neustále se zlepšovat
Uživatelská znalost práce na PC – vítána
Podrobnější informace získáte na tel. čísle 737 426 104,
nebo na mailu: vavrdova@essaczech.com
27
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Sklad hutního materiálu 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

Život Úval 6/2018

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

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

Pohřební ústav

Pavel Kos

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

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16
602 429 913
605 977 191
606 784 088
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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,
3&QHER6HW7RS%R[X3ĵHKUDMWHVL]SöWQöMLŗRGY\VÈODQÄSRĵDG\DVHUL¼O\SURKOÄGQöWHVLVRXNURPØ
DUFKLYQDYwWLYWHYLGHRSŉMèRYQXXŗLMWHVL+'NYDOLWX

=DYROHMWHDQHFKWHVLSRUDGLWRG]¼ND]QLFNÄSRGSRU\QDèÈVOH{{
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